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Midden veertig, een druk leven, en in ÈÈn keer doe je niet meer luchtig over een steek in de hartstreek. Paniek. Auteur Onno Aerden (45) kent het fenomeen van dichtbij. De ideale klant dus voor een preventieve gezondsheidskliniek.
Drukke managers in de kliniek voor preventieve gezondheid. Mobieltje weg, want dat leidt alleen maar tot
`stressmomenten die de concentratie in de weg staan'.
Het is nog donker en koud als ik om zeven uur 's ochtends de A6 af rijd langs het Gooimeer, richting Naarden. Ik kom terecht op een weggetje dat ik niet ken; gek eigenlijk, ik kom hier zo ongeveer vandaan. Een
verborgen weggetje is het, met aan de ene kant water en aan de andere kant fraaie kantoren. Daar is de
ingang van het golfterrein, het imposante clubhuis, drie verdiepingen hoog pal langs de waterkant, daar moet
ik zijn. In de verste uithoek van het parkeerterrein staat een zestal kleine bordjes: Mind&Health, staat erop.
Met de kraag hoog opstaand haast ik me over het asfalt, over een klinkerpaadje helemaal achter het gebouw
langs, naar een aan het zicht onttrokken entree.
De discretie van de aanduidingen voor de gasten doet denken aan die van een blijf-van-mijn-lijfhuis of een
zaaltje voor anonieme alcoholisten. Maar eenmaal binnen is de ruimte groot, fris, licht. De office manager
Marleen, staat op een kaartje op haar borst vraagt me meteen hoe ik mijn koffie wil, en of daar een glas
water bij mag.
Welkom nummer zeven, glimlacht Peter Kuijper terwijl hij mijn jas aanneemt. Zo is het. Ik ben de zevende
Nederlander aller tijden die kennis mag maken met het centrum dat Kuijper en zijn medisch vakman hier
hebben opgetuigd. Die medisch vakman is psychiater Bram Bakker, die een uur later een kijkje komt nemen.
Maar dan heb ik al acht ampullen bloed afgestaan, een ontbijtje met sojamelk, granen en goji-bessen genuttigd, en een sessie met een psychologe achter de rug.
Bram Bakker is als psychiater een halve Bekende Nederlander geworden. Na een waarschuwing van het
Medisch Tuchtcollege in 2005 begon hij voor zichzelf als mental coach. Hij duikt als een soort `expert mentale vraagstukken' op in uiteenlopende televisieprogramma's en schrijft regelmatig boeken. Vandaag ijsbeert
hij, telefoon aan het oor, door de ruimte. Dan schuift hij even aan om nummer zeven te monsteren, op de
designbank, tussen enorme planten die de screeningsruimten aan het oog onttrekken. Mijn eigen mobieltje
staat uit, op aanraden van Kuijper. Concentreer je op de screening. Geniet. En daar past geen telefonisch
stressmomentje bij.
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Zwakke enkels
Ik ben een van de acht proefpersonen die tijdens de `soft-opening' het programma van de kliniek doorlopen.
Kuijper en Bakker zijn inmiddels voorzichtig gestart met de eerste officiÎle kandidaten, maar als ik me onderwerp aan de mentale en fysieke tests is het nog winter. Vandaag zijn we met zijn vieren, allemaal uitgekozen
op eigenschappen van de gemiddelde kandidaat die het centrum verwacht. Aan de designtafel, met uitzicht
op het kabbelende Gooimeer, maken we kennis met elkaar. De twee andere mannen zijn rond de vijftig, fiscalist met een groot kantoor en interim-cfo, `vooral voor listed companies'. De vrouw is een stuk jonger, advocate bij een gerenommeerd kantoor. Al snel gaan de gesprekken niet meer over cijfertjes en pleitnota's,
maar over afstanden en windrichtingen. Iedereen zeilt, iedereen loopt hard. Het gaat over halve marathons
en zeilregatta's in verre oorden en met eigen boten. Ik steek wat pover af bij deze wel heel vitale mensen.
Gelukkig verschijnt als uit het niets de volgende specialist. `Meneer Aerden? Komt u mee?'
De fysiotherapeut is een jonge zelfstandige, net als de andere specialisten die vandaag zijn opgetrommeld.
Hij sommeert me mijn kleding uit te trekken, de onderbroek blijft aan. De voeten, zegt hij. Wat is daarmee?
Nou, een aantal tenen zijn gebroken geweest en niet netjes rechtgezet. Hij laat me op ÈÈn been staan. En
dan nog eens met mijn ogen dicht. Oef. Dat houd ik nog geen tien seconden vol. De enkels zijn te zwak,
zegt hij droog. En het voetbed geeft ook al onvoldoende steun. Vanwege al die rare tenen, denk ik erbij. Resoluut: `Je moet gaan werken aan je stabiliteit. En je hardloopschoenen, die zijn tien jaar oud? Vernieuwen.
Ze zien er nog wel mooi uit, maar ze geven geen enkele steun meer.'
De fysiologie is voor eventjes genoeg behandeld. Nu pakt de psychologe mijn geestesgesteldheid aan. Of
daarvoor een uurtje voldoende is, betwijfel ik, maar later zal Bakker zeggen dat `verslavingsaanleg en andere grote zorgen' er feilloos uitgehaald worden.
De psychologe bouwt het gesprek over mijn heden en verleden voorzichtig op. Na afloop constateert ze met
een glimlach dat er geen reden is voor acuut ingrijpen. Dat zou ook een verrassing geweest zijn, denk ik.
Eerdere sessies met therapeuten zijn ooit min of meer langs dezelfde weg verlopen. Mocht er nog onverwerkte pijn zitten, vermoedde een therapeute ooit, dan `kun jij daar uitstekend mee omgaan'.
We zijn onszelf kwijtgeraakt
Mind&Health is bedoeld voor mensen die in hun werk onder zware druk staan en willen voorkomen dat ze
ongemerkt naar een nare aandoening sluipen. Een screening, met nagesprek en honderd dagen begeleiding
op afstand, kost 3.250 euro, excl. btw. Waarmee meteen duidelijk wordt dat Kuijper en Bakker niet op de
massa mikken. Kuijper: `We willen de deelnemers leren hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen verleidingen en ze erop attenderen hoe ze stress te lijf kunnen gaan. Dat ze leren voelen. Wie kan voelen wat er nog
niet helemaal goed gaat, kan zichzelf verbeteren.'
In die 3.250 euro zit ook een `caddy'-traject van honderd dagen. Wat dat is? Minstens drie keer een face-toface nagesprek en ongelimiteerd sms-, mail- en belverkeer tussendoor, zegt Kuijper. De `caddy', een soort
mentor, reikt zaken aan, motiveert, stimuleert en controleert of er vooruitgang is geboekt. Doel van al dat
contact: proberen om het leven van de klant een paar graden te draaien, richting emotionele intelligentie. Is
dat na honderd dagen gegarandeerd gebeurd? Nee, er is geen harde breuklijn. De relatie met de caddy
wordt waarschijnlijk hecht en duurzaam. Misschien zijn klant en caddy intussen wel hardloopmaatjes geworden.
De initiatiefnemers zijn niet gespeend van ambitie. Hun initiatief Mind&Health gaat uit van `een nieuwe kijk
op gezondheidszorg', met als kern `voorkomen is beter dan genezen'. En vooral ook goedkoper, zegt Bakker. `Voorkomen doe je vooral door je leefstijl aan te passen', stelt Kuijper. Een beginnende burn-out, milde
hartklachten, of een aanhoudend stressgevoel het heeft allemaal te maken met de manier waarop de gemiddelde manager of ondernemer leeft. `We zijn onszelf kwijtgeraakt', stelt Kuijper. `Stress ontstaat doordat
andere mensen voor ons bepalen wat we moeten doen, wanneer en ook nog eens hoe. Te vaak richten we
ons onbewust naar deadlines en oordelen van anderen. Om alle spanningen te onderdrukken, grijpen we
naar genotsmiddelen die de stress tijdelijk onderdrukken. Drank, roken, drugs. We zijn vergeten dat beweging, bewust ademhalen en sportieve inspanning ook helpen.'
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Wie het gezondheidswalhalla aan het water binnenstapt, weet zich een dag verzekerd van de volledige aandacht van allerhande medische professionals. Iedereen is positief, iedereen heeft het beste met je voor. Narcisten komen hier sowieso tot hun recht, grap ik, maar die opmerking wordt tijdens een coffee break serieus
gepareerd door Bakker: `Aandacht is een universele remedie tegen allerhande klachten.'
Drie uur 's middags. Er is pompoensoep. Langzaam verschijnen de andere kandidaten. Borden worden gevuld niet te veel, niet te vol. De advocate vraagt of ik al `cardio' heb gehad. Nee, ik ga zo meteen. Hoezo?
Dat is het toppunt. Zweten, tot het uiterste gaan op de hometrainer. De competitiedrang is ook na een uur of
zes nog niet geheel verdwenen. Ook wel gezond, eigenlijk.
Wees je eigen hersengolven de baas
Initiatiefnemers Kuijper en Bakker van Mind&Health kwamen elkaar op gepaste wijze tegen, bij de halve marathon van Leiden, in 2009. Nog voor de start hadden we een klik, zegt Kuijper. Bram bood aan me te helpen
om mijn doel van de dag te realiseren: een persoonlijk record. Dat lukte. `Achteraf kun je stellen dat ik op die
dag in Leiden besloot om echt werk te gaan maken van dit centrum. Een plek waar mensen een zetje in de
goede richting krijgen, zoals ik dat toen van Bram kreeg.' Daar kwam bij dat hij tijdens zijn negentienjarige
carriËre als zakenman ontdekte dat het welzijn van de mens centraler moest komen te staan: `Ik raakte gegrepen door neurofeedback, dat je je eigen hersengolven de baas kunt zijn.'
Kuijper leidde op dat moment zijn eigen bedrijf, een bloeiende onderneming in de metaal. Non-ferro. Denk
aan het basismateriaal voor de paaltjes op rotondes die elk weekend omver worden gereden. Inmiddels
heeft hij er een directeur benoemd. `Mijn tijd en energie gaan bijna helemaal op aan Mind&Health.' Kuijper
investeerde tot op heden negen ton uit eigen vermogen in het centrum. Onwaarschijnlijk spannend. Het is
alles of niets. Niet bescheiden beginnen maar meteen hup, high-end lanceren.
Psychiater Bakker steekt zijn netwerk en naam in het project, maar heeft vooralsnog geen aandelen. Dat
komt wel, zegt hij, als het loopt. De heren zijn sowieso laconiek over eventueel afbreukrisico. Dat geld hoef ik
niet meteen terug te zien, meldt Kuijper. Ze geloven in rustige groei, ze zijn ervan overtuigd dat hun initiatief
in jargon `integrale preventieve gezondheidszorg' dÈ trend voor de komende jaren wordt.
Het is kwart voor vijf. Ik zit tegenover een voedingsdeskundige. Ze is onder de indruk van mijn maaltijden:
veel granen, veel biologisch, weinig vetten en suikers. Dat blijkt uit het voedingsdagboek dat ik een week
heb moeten bijhouden en dat nu op haar bureau ligt. Ze neemt al mijn consumpties akelig precies door: `Die
dropjes, hoeveel waren dat er precies? En je schrijft hier: muesli. Is dat twee, drie eetlepels? Of nog meer?'
Het feestje van mijn vriendin, afgelopen weekend, levert wat gefronste wenkbrauwen op. Half elf, chips? En
daarna nog verschillende Franse kazen en nog weer een wijntje? Ik kijk wat ongelukkig, dat merkt de consulente. Af en toe zondigen mag wel hoor.
Wat heb ik gedaan met alle tips?
We zijn drie weken verder. Ik schuif weer aan in het centrum. Op de heenweg ben ik van mezelf geschrokken toen ik bedacht wat ik heb gedaan met alle tips die de specialisten me ter plekke al meegaven. Niet veel.
Ik heb niet eens meer een rondje gejogd. Schoorvoetend loop ik de strakke, witte spreekkamer binnen. Bram
Bakker zit al achter een ringbandje. Mijn eindrapportage, 33 pagina's dik. Nu zal blijken wat eraan schort. Of
ik een beter mens kan worden. Hij schraapt zijn keel. We lopen door de `bewegingsanalyse': Het zou wenselijk zijn om in plaats van ÈÈn keer per maand, wekelijks te gaan joggen. Eens. Maar, staat iets verderop: de
wil is aanwezig, de daadkracht ontbreekt. TouchÈ. `We hebben een programma met een stickervel dat je
prominent in huis ophangt. Elk rondje lopen is een sticker. Dat gaat je zeker over je dode punt heen helpen.'
Mijn voeding is in orde, blijkt uit een forse tabel. Nou ja, ik zou iets meer koolhydraten kunnen eten. Vet?
Check. Watergehalte? Check. Bloed? Check. Je bent psychologisch in orde, meent Bakker. Geen verslaving, geen aandoening. Uit een test blijkt wel dat ik `kritisch in denken' ben en `sceptisch over de bedoelingen van anderen'. We slaan het over. Kennelijk is dat geen halszaak. Een andere analyse leidt tot de kwalifi-
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catie `rasoptimist'. Die `koudbloedig' omgaat met boosheid. Een 100% leider, wijst Bakker een ander schema aan. Ik ga rechtop zitten. Ga door, denk ik, maak me blij.
Maar dat loopt anders. Als ik mijn eigen schedel terugzie, maar nu in tienvoud en met allerlei kleurindicaties,
wijst Bakker op een groen exemplaar. `Heel bijzonder. Je bent hyperactief, gestrest zelfs. Maar als je rust
pakt, zak je mentaal meteen weg. Je staat aan of uit. Er is geen standbyknop. Een situatie waarin je bijvoorbeeld rustig kan luisteren naar wat anderen je te melden hebben. Dat zou je echt beter kunnen ontwikkelen.'
Ai, denk ik. Ik ben toch de halve narcist gebleven die ex-vriendinnen en psychologen in eerdere omstandigheden in me meenden te zien.
Zou er een caddy bestaan om dat te verhelpen?
1DNA
Sinds ik mijn dna bij 23andme.com liet analyseren, drink ik minder koffie. Het blijkt dat ik een genetische variant heb waardoor cafeÔne bij mij langer actief blijft. Wie dit soort kennis nuttig vindt, kan voor 99 dollar zijn
dna laten analyseren. Bedenk dat genetisch onderzoek over kansen gaat, en niet over zekerheden. U kunt
ook iets ontdekken wat u niet wilt weten. Zoals uw kans op Alzheimer.
2Slimme vork
Lepelt u graag grote hoeveelheden voedsel weg? Overweeg dan de aanschaf van een HAPIfork. Deze vork
gaat trillen als u te snel eet. De fabrikant belooft ook dat de vork met lampjes uw eettempo aangeeft. Enig
voorbehoud: de HAPIfork is nog niet te koop, dus de kwaliteit moet nog blijken. Wel kunt u een mailadres
opgeven om een seintje te krijgen wanneer de vork bestelbaar is. Dat doet u op hapilabs.com
3Allemaal beestjes
Helaas, in uw lichaam zitten allemaal beestjes. Heel veel beestjes. En die beestjes hebben invloed op uw
gezondheid, en vice versa. Het microbioom, zo heten deze duizenden verschillende soorten beestjes bij elkaar. Alleen al in uw darmen zitten tien keer meer bacteriÎn dan u cellen in uw lichaam heeft. Langzaam
maar zeker ontrafelen wetenschappers het effect dat deze gasten op ons lijf hebben. Die kennis kan u helpen bij het beter managen van uw gezondheid. Wie daarmee wil pionieren, kan nu al terecht bij ubiome.com.
De voorinschrijving is gesloten, maar het bedrijf gaat binnenkort met volle kracht van start.
4Bloedserieus
Bloedonderzoek dient voor een waaier aan mogelijke aandoeningen. Normaal gesproken moet u daarvoor
naar de huisarts of naar particuliere instanties, http://servicelabs.nl bijvoorbeeld. Maar binnenkort kan het
ook vanuit uw eigen huis via de start-up Talking20. U krijgt speciaal papier thuisgestuurd dat van (uw) bloed
moet worden voorzien. Wees gerust, dat bloed verkrijgt u met een simpele vingerprik. Net als een diabetesprikje dat u misschien wel kent van een familielid.
Wilt u een advies op basis van bloedonderzoek, dan moet u zijn bij het Amerikaanse InsideTracker. Via de
`DIY'-optie (`Doe Het Zelf') kunt u zelf bloedwaarden uploaden.
5Recht uw rug Deze Lumoback zou u zomaar eens kunnen helpen bij het voorkomen van rugklachten. Let
wel, dit is speculatie, want hard wetenschappelijk bewijs is er vooralsnog niet. Maar het is niet onredelijk om
te verwachten dat een apparaatje dat u helpt een gezonde lichaamshouding aan te nemen, een goed en gezond idee is. De Lumoback is te bestellen voor 149 dollar op Lumoback.com, exclusief verzend- en douanekosten.
6Blijven bewegen
Rond deze tijd van het jaar zijn de meeste goede voornemens om meer te gaan bewegen en minder te eten
wel weer naar de onderkant van uw prioriteitenlijstje afgezakt. Wilt u ze een herstart geven, dan is het handig
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een digitaal zetje in de rug te kopen. De Fitbit One, de Jawbone UP en de Nike+ FuelBand helpen om in beweging te blijven. Ze meten uw activiteit en voorzien u van aanmoediging. Mijn voorkeur gaat uit naar de Fitbit One, daar is een bijpassende weegschaal bij verkrijgbaar. Fitbit One: 99,99 euro http://(conrad.nl). Jawbone UP: 129,99 euro (jawbone.com). De Nike+ FuelBand is lastig verkrijgbaar. Tip: probeer het via particulieren op amazon.co.uk
Van Onno Aerden verscheen het boek `Neem op als je moeder belt. En 100 andere tips om een beter mens
te worden', met persoonlijke fysieke en mentale verbetertips.
Hightech hulp
FD Persoonlijk-medewerker Arjan Dasselaar heeft twee fascinaties: technologie en gezondheid. Hij selecteerde zes hightech initiatieven voor preventieve gezondheid.
De discretie van de aanduidingen doet denkenaan een zaaltje vooranonieme alcoholisten
Het feestje, afgelopen weekend, levert gefronste wenkbrauwen op. Half elf, chips? En daarna kaas en nog
een wijntje?
Bakker verzekert me dat `verslavingsaanleg en andere grote zorgen' er in een uurtje feilloos uitgehaald worden
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Deze gadget-in-ontwikkeling is voor durfals. De Oculus Rift is een virtual-realitybril die u onderdompelt in de
game die u aan het spelen bent. De bril volgt uw bewegingen, zodat u ziet waar u in het spel naar kijkt. Klinkt
futuristisch, maar is gewoon online te koop.
Op dit moment kunt u alleen de `developer-versie' bestellen. Die is, zo melden de makers zelf, minder goed
dan de consumentenversie, die vermoedelijk later dit jaar verschijnt. De versie die u nu kunt bestellen is in
feite een prototype, dat alvast te koop wordt aangeboden voor softwareontwikkelaars en de echte voorlopers. De keuze is dus aan u: wachten op een `af' product, of nu alvast als een van de eersten kennismaken
met deze bijzondere gadget.
$ 357,20 incl. verzendkosten, excl. douanekosten, oculusvr.com
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Het computerscherm is de lopende band van de 21ste eeuw: geen moderne werker ontkomt eraan. Maar
een zittend bestaan is niet altijd even prettig voor uw rug. Zeker niet als u ietwat verveeld half onderuit hangt
in uw stoel.
De LUMOback kan dan helpen. Dit apparaatje, dat u met een band om uw middel draagt, is de hedendaagse
tegenhanger van lopen met een boek op uw hoofd. Met trillingen merkt u dat uw houding te wensen overlaat.
Uiteraard hoort bij deze gadget ook een app, die werkt op een iPhone 4S of 5, een iPad 3, 4 of mini of de
iPod touch 5. Android-gebruikers vallen helaas buiten de boot.
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$ 217,95 incl. verzendkosten, excl. douanekosten, lumoback.com
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Altijd up-to-date
I n Nederland is hij formeel niet op de markt, maar in Duitsland is de Nexus 4 gelukkig wel verkrijgbaar.
Googles nieuwste poging op telefoniegebied, gemaakt door de Koreaanse fabrikant LG, is een autoritje
waard.
Het onderscheidende aan deze telefoon is de ondersteuning door Google, waardoor u (voorlopig, in elk geval) de beschikking hebt over de laatste Android-versie. Bijkomend voordeel is dat u kunt zeggen dat u een
telefoon heeft die slechts weinigen in Nederland hebben maar daar is het u natuurlijk niet om te doen.
Tip: kijk van tevoren even op mediamarkt.de of de vestiging van uw keuze de Nexus 4 op voorraad heeft. De
voorraad verschilt van dag tot dag en van filiaal tot filiaal. Behalve de vestiging in Nordhorn is ook die in
Aken goed bereikbaar vanuit Nederland.
Arjan Dasselaar
395. Ook te koop bij http://belsimpel.nl voor 458.
LOAD-DATE: 10 March 2013
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Uw eerste drone
Persfotografen en videojournalisten zullen er vast op duiken, maar er is geen enkele reden waarom de Lehmann LA100 geen leuk speelgoed is voor de jong gebleven man (m/v). Dit onbemande vliegtuigje maakt automatisch zijn voorgeprogrammeerde rondjes. Niet meteen roepen dat dit saai is, want u kunt de eerder in
deze rubriek besproken GoPro Hero-camera op dit vliegtuigje bevestigen. Zo komt het terug met uw eigen
luchtopnames! Ideaal voor nieuwsgierige mensen.
Mag dat allemaal zomaar? We raadpleegden een luchtvaartjurist en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Die laatste meldde ons dat de `bestuurder' een ontheffing dient aan te vragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Maar wij zullen u niet verlinken als u ons hetzelfde gunt.
Arjan Dasselaar
1199 bij http://fotokonijnenberg.nl, 990 bij de fabrikant zelf, lehmannaviation.com.
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Oog voor
Gewichtige weegschaal
Wie op gewicht wil blijven, moet zich dagelijks wegen, stelt de Amerikaanse psycholoog Roy Baumeister in
zijn boek Willpower. Een regelmatige confrontatie met de harde feiten houdt je bij de les. Die feiten bijhouden is makkelijk met de Aria, een van wifi voorziene weegschaal van de firma Fitbit, die tevens een bewegingmeter maakt (de One) die we eerder in deze rubriek bespraken.
De Aria meet behalve uw gewicht ook uw vetpercentage, maar dat is niet zo'n nuttige functie. Volgens het
apparaat varieerde onze vetmassa van dag tot dag tot wel 7 kilo. Nu houden we van een handje chips, maar
dat is echt vuige elektronische laster. Desondanks mag de Aria blijven, want hij is handig en ook nog eens
mooi vormgegeven. Reken bij wegen op kleine gewichtsvariaties van dag tot dag.
Arjan Dasselaar
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LENGTH: 153 woorden
Arjan Dasselaar
Hardware en Google blijft een onvoorspelbare combinatie. Erg blij waren we met de Nexus 7-tablet, vakwerk
dat Google samen met Asus maakte. Maar de Acer C7 Chromebook is een teleurstelling. Deze compacte
(11,6 inch) en goedkope notebook is vooral bedoeld om eenvoudig werk mee te verrichten: mailen, surfen,
eventueel een documentje tikken met Google Drive.
De C7 kan niets zonder internetverbinding, maar dat is niet de grootste beperking. Die wordt gevormd door
de ondoordachte beveiliging, waardoor minder ervaren gebruikers worden verleid hun wachtwoorden te versimpelen.
De buitenkant is niet veel beter. De bouwkwaliteit, en dan vooral het toetsenbord, voelt goedkoop aan. Over
de te krappe accu hebben we het dan nog niet gehad. Raar. Google heeft immers met de recente Nexus 4telefoon (gemaakt door LG) laten zien dat het ook voor weinig geld iets moois kan leveren.
269, pricewatch.tweakers.net
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Oog voor
Met de warme hand
Oog voor
Als gewone handschoenen niet genoeg zijn om koude vingers op de piste te vermijden, bieden deze exemplaren met ingebouwde verwarming uitkomst. Verwarmde handschoenen zijn niet per se nieuw, maar de
Response-XRT Heated Gloves van Chaval beloven een langere werkingsduur. Te weten vier tot zes uur,
aldus de fabrikant. Het laden van de accu die de warmte opwekt, duurt ongeveer net zo lang. Dat betekent
dat u ze elke avond aan de lader moet leggen tijdens een skivakantie. De langere werkingsduur is te danken
aan slimme elektronica. Zo bevatten de handschoenen een automatische thermostaat, die zou moeten zorgen voor energiebesparing. Helaas maakt die thermostaat het product ook ongeschikt voor controlefreaks
die graag zelf aan de knoppen willen zitten.
Arjan Dasselaar
Oog voor
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SECTION: Persoonlijk - Lifestyle; Blz. 11
LENGTH: 157 woorden
Goede (muziek)smaak
Oog voor
Het is verbijsterend dat zo veel mensen die zich normaliter graag onderscheiden met hun smaak voor mooie
dingen, zich niettemin in het openbaar blijven vertonen met een doodordinaire iPod. Dat kan beter. Met de
Colorfly Pocket HiFi C4 Pro bijvoorbeeld, wat nogal een mondvol is voor een draagbare muziekspeler die
zich zowel in geluidskwaliteit als in uitvoering onderscheidt.
De 32 gigabyte opslagruimte waarmee deze speler standaard wordt geleverd, kan via een microSD-kaart
worden uitgebreid met nog eens 32 gigabyte. U haalt het meeste uit dit apparaat als u bestanden van hoge
kwaliteit gebruikt, bijvoorbeeld zogeheten flac-bestanden met een resolutie van 192 kHz.
U hoeft geen `gouden oortjes' te hebben om de Pocket HiFi C4 te waarderen. De combinatie van kwalitatief
goede, deels houten, afwerking en eigenzinnige styling maakt hem al de moeite waard.
Arjan Dasselaar
Oog voor
650, verkoopadressen op colorfly.eu
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Gadget
SECTION: Persoonlijk - Lifestyle; Blz. 11
LENGTH: 149 woorden
Leukere telefoonfoto's
H et idee van opzetlensjes voor de camera van uw smartphone is niet nieuw. In deze rubriek kwam er al een
voorbij waarmee u 360 graden om u heen kunt filmen. Toch zijn de nieuwe lensfilters van Holga interessant.
Het product bestaat uit een frame (dat meteen fungeert als beschermhoes) met een set draaibare lensjes.
De lensjes maken het onder meer mogelijk om aan macrofotografie te doen, oftewel het fotograferen van erg
kleine onderwerpen zoals insecten. Ook is de set voorzien van diverse kleurenfilters. De draaischijf met lensjes bevat bovendien een gat, zodat u de set niet hoeft te verwijderen om effectloos te fotograferen. Deze
gadget is voor de iPhone 5 verkrijgbaar in zwart, wit, geel, rood of blauw. Er is ook een versie voor de iPhone 4/4S beschikbaar (afgebeeld).
Arjan Dasselaar
Prijs: $ 40 voor de iPhone 5-versie (incl. verzendkosten), shop.holgadirect.com
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SECTION: Persoonlijk - Lifestyle; Blz. 11
LENGTH: 146 woorden
iWeerstation
Oog voor
Wilt u een professioneel weerstation waarmee u de concurrentie aankunt met de barometernerds uit de
buurt, dan schiet de Netatmo iets tekort. Wilt u gewoon weten hoe warm het is en of de luchtdruk daalt, dan
kunt u daarentegen prima uit de voeten met dit apparaat, dat tevens mooie grafieken genereert op uw iPad
of iPhone. De Netatmo werkt ook samen met sommige Android-telefoons en tablets, maar de daarvoor benodigde app zit nog in de testfase.
Naast standaardnummers als binnen- en buitentemperatuur, luchtvochtigheid binnen en buiten het huis en
de luchtdruk meet dit weerstation ook het CO2-gehalte van de lucht in uw huis leuk voor de planten. Let op:
een CO2-meting is iets anders dan het in de gaten houden van het gevaarlijke gas CO, oftewel koolmonoxide. Daarvoor zijn speciale melders.
Arjan Dasselaar
Oog voor
177 incl. verzending, netatmo.com
LOAD-DATE: 14 December 2012
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS
PUBLICATION-TYPE: Krant
JOURNAL-CODE: HFD
Copyright 2012 Het Financieele Dagblad B.V.
All Rights Reserved
12 of 64 DOCUMENTS

Page 15
Gadget Het Financieele Dagblad 8 december 2012 zaterdag

Het Financieele Dagblad
8 december 2012 zaterdag

Gadget
SECTION: Persoonlijk - Lifestyle; Blz. 11
LENGTH: 141 woorden
Arjan Dasselaar
W eet u het nog, de Philips LivingColors, die plastic bol die van kleur kon veranderen? De firma heeft nu iets
praktischers bedacht: drie led-lampen die in gewone fittingen passen, en (bijna) elke gewenste kleur kunnen
aannemen. Via een app op uw Android-toestel of iPhone. De app kent voorgeprogrammeerde keuzes, maar
u kunt ook een kleurenpalet naar smaak samenstellen.
Om de lampen aan te sturen dient u wel een zogeheten `bridge' aan uw thuisnetwerk te hangen. In ons
nieuwbouwhuis was ÈÈn vloer van gewapend beton genoeg om het signaal van de bridge te storen. Zet deze dus bij voorkeur in de buurt van de lampen of koop extra lampen als `steunzender'. U kunt natuurlijk ook
de drie lampen in de startset gelijkelijk over uw woning verdelen.
199,95 voor startset van drie lampen plus bridge, losse lampen 59,95 (zonder bridge)
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LENGTH: 156 woorden
Spelen met gezondheid
A ls je van een saaie activiteit een spelletje maakt, gaat het meestal makkelijker. Dus uw voornemen om
meer te bewegen, heeft een grotere kans van slagen als u een apparaatje heeft dat uw activiteit meet. De
Fitbit One doet dat op een geavanceerde manier.
Zo wordt uw score-van-de-dag automatisch overgezet naar uw computer of smartphone, mits die laatste is
voorzien van Bluetooth 4.0. En de One is niet alleen in staat om het aantal gezette stappen te tellen, maar
ook het aantal trappen dat u op een dag heeft beklommen. Waardoor het ook een spelletje wordt hoe vaak u
de lift durft te negeren.
Bonus: u heeft ook s nachts wat aan de One, want dan werkt dit apparaatje als actigraaf: de medische term
voor slaapbewegingsmeter. Dat kan natuurlijk ook met veel smartphones maar die zijn aanmerkelijk lomper.
Arjan Dasselaar
Verkrijgbaar in bordeaux of zwart voor 99, onder andere bij http://fitactive.nl.
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SECTION: Persoonlijk - Lifestyle; Blz. 15
LENGTH: 120 woorden
Arjan Dasselaar
H andig, zo n iPad. Om op te notuleren, om uw mail en agenda op bij te werken, en natuurlijk om Angry
Birds te spelen tijdens saaie vergaderingen. Of, als u wat meer lef hebt, om een fijn potje op te flipperen. Dat
wordt nog veel leuker als u de Duo Pinball aanschaft. Dit iPad-accessoire voorziet uw iPad van flipperknoppen aan de zijkanten, plus een zogeheten plunger om het digitale balletje een van de bijgeleverde virtuele
flipperkasten in te schieten. Wel zelf even de bijbehorende gratis app downloaden. Nadeel: werkt niet met
flipperkast-apps van derden. De Duo Pinball werkt trouwens ook samen met de iPod Touch (vanaf de vierde
generatie) en alle iPhones vanaf de 3GS.
59,95, store.apple.com/nl
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SECTION: Persoonlijk - Lifestyle; Blz. 11
LENGTH: 151 woorden
Straaljagerschermbril
W e vragen ons af hoe wijs het is om al snowboardend sms jes te lezen. Maar mocht u dat toch willen, dan
kan het met deze Oakley Airwave-bril, die voorzien is van een ingebouwd schermpje. Ja, net zoals in een
straaljager.
Maar deze Oakley kan meer. Met behulp van de ingebouwde gps-ontvanger houdt hij bijvoorbeeld uw snelheid bij terwijl u de berg afraast. Nog leuker: u kunt op het schermpje ook zien waar uw vrienden zijn. Om dat
te regelen, moet u de bril wel koppelen aan uw telefoon (via Bluetooth) en uw vrienden moeten ook de Oakley Airwave-app hebben. Zij hoeven niet per se zelf ook deze bril te bezitten.
De Airwave wordt geleverd met een afstandsbediening die aan uw pols of de bril zelf bevestigd kan worden.
Op die manier kunt u de muziek op uw Android-smartphone of iPhone bedienen. Daarvoor hebt u uiteraard
wel een koptelefoon nodig.
Arjan Dasselaar
599 , nl.oakley.com
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SECTION: Persoonlijk - Lifestyle; Blz. 11
LENGTH: 130 woorden
Digitaal noteren
A ls u een smartphone heeft, is de kans groot dat u Evernote gebruikt. U weet wel, die handige app voor zowel iPhone als Android die als digitaal notitieblok dient. Beetje onhandig alleen dat u soms ook weleens wat
op papier noteert, en dat dan na afloop weer moet gaan overtypen.
Maar dat is niet langer nodig dankzij de Livescribe Sky, een digitale pen die alles wat u schrijft digitaliseert
en desgewenst overzet naar Evernote. Naar uw pc of Mac kan uiteraard ook.
De Livescribe Sky kan bovendien fungeren als memorecorder. Interviews, vergaderingen of geniale invallen
opnemen is dus geen probleem. De Sky communiceert met andere apparaten via wifi. Verkrijgbaar met 2, 4
of 8 GB geheugen.
Arjan Dasselaar
Vooruit te bestellen via o.a. amazon.de ( 219,90 voor 4 GB)
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Luidsprekerbalk
N a Jij zou het vuilnis toch buitenzetten en De vaatwasser moet nog leeggeruimd met stip op nummer 3 in
de lijst van echtelijke gespreksonderwerpen waar niemand op zit te wachten: Waarom moeten die lelijke
grote speakers in de woonkamer?
Feit is dat, in weerwil van wat fabrikanten van kleine speakers beweren, er qua geluid weinig op kan tegen
een paar flinke zuilen naast uw breedbeeldscherm.
Maar mocht u dat thuis echt niet voor elkaar krijgen, of gewoon zelf liever tegen een kale vloer aankijken dan
tegen een paar mooie speakers, overweeg dan de Sharp HT-SB60. Deze speakerbalk kan onder uw tv worden bevestigd en valt daardoor nauwelijks op. Moet u alleen nog even de bijgeleverde subwoofer zien weg
te moffelen.
De HT-SB60 is gemaakt voor een televisie van ten minste 60 inch, dus het is handig als uw flatscreen een
redelijk formaat heeft. Mocht uw tv kleiner zijn, dan bestaat de kans dat de speakerbalk uitsteekt.
Arjan Dasselaar
349 via http://kieskeurig.nl.
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Bananen als toetsenbord
V erander (bijna) alles in een keyboard met MaKey MaKey. Dat is de belofte van dit speelgoed. Wat heeft u
eraan? U kunt bijvoorbeeld een minipiano bouwen die met bananen werkt. Het aanraken van een banaan
zendt een signaal naar de computer. Door aan verschillende bananen een ander geluidje te koppelen, kunt u
zo een deuntje spelen. Pardon, uw kind natuurlijk.
De mogelijkheden zijn niet eindeloos, maar wel groot. Zolang iets maar een klein beetje stroom geleidt, is het
bruikbaar om aan MaKey MaKey te koppelen. Glas en plastic gaan lastig, maar fruit en bijvoorbeeld planten
werken meestal prima.
MaKey MaKey is bedacht door de slimmeriken van het MIT Media Lab, een wereldberoemd onderzoeksinstituut. Veel verantwoorder wordt het dus niet. Technisch inzicht is niet vereist, geduld wel.
Arjan Dasselaar
$ 39,99 via makeymakey.com
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SECTION: Persoonlijk - Lifestyle; Blz. 11
LENGTH: 161 woorden
Arjan Dasselaar
Dat Apple en Samsung geen vrienden zijn, mag geen geheim heten. De bedrijven bestrijden elkaar niet alleen op de vrije markt, maar ook in de rechtszaal. En natuurlijk tijdens productpresentaties. Zo legde Apple
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bij de lancering van de iPhone 5 de nadruk op het in vergelijking met voorgaande iPhone-modellen groter
geworden scherm, dat volgens Apple ook weer niet tÈ groot was.
Dat was een niet zo subtiele sneer naar diverse makers van Android-telefoons. Zoals aartsvijand Samsung,
want die maakt s werelds grootste Android-telefoon: de Galaxy Note 2. Dit apparaat heeft een scherm met
een diagonaal van zo n 14 centimeter, krap 4 centimeter meer dan de iPhone 5.
Werkt dat nou fijn? Ja, maar even uitproberen in de winkel is verstandig. Wie kleine handen heeft, doet er
wellicht beter aan toch voor de iPhone 5 te kiezen. Maar heeft u zoals wij houthakkersklauwen, dan kan
dankzij de Galaxy Note 2 uw tablet eruit.
Vanaf 609, pricewatch.tweakers.net
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SECTION: Persoonlijk - Lifestyle; Blz. 13
LENGTH: 159 woorden
Instantfoto s
Als uw bouwjaar net als het onze voor 1980 ligt, herinnert u zich ongetwijfeld nog de verjaardagen waarop
familieleden trots met hun Polaroid-camera paradeerden. De fototoestellen drukten afbeeldingen direct af,
terwijl daar normaal gesproken een ingewikkeld en langdurend chemisch proces voor nodig was.
In het tijdperk van digitale camera s en mobieltjes met panoramafotografie lijkt er geen plaats meer te zijn
voor de Polaroid. Of toch wel? De Polaroid Z2300 is een moderne 10 megapixelversie, die foto s digitaal kan
opslaan. Maar desgewenst kunnen de afbeeldingen ook ter plaatse worden afgedrukt. Dat kost minder dan
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een minuut. Natuurlijk kan dat ook met een fotoprinter, maar die sleept u niet even mee naar een feestje.
Kortom: een gadget dat zowel retro als vernieuwend is.
Arjan Dasselaar
Voor het afdrukken is speciaal papier nodig. Een doosje met 30 velletjes kost 19 . De camera zelf 159,
onder meer bij http://fotobooms.nl
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LENGTH: 150 woorden
s Nachts zien
H et menselijk oog mag dan overdag veel beter zijn dan de duurste videocamera, s nachts heb je er weinig
aan. Vandaar dat in films soldaten zich na het ondergaan van de zon voortbewegen met een futuristisch
ogende kijker die zien in het donker mogelijk maakt.
Deze apparaten zijn niet alleen handig voor wie een stevig robbertje wil knokken. Ook voor natuurliefhebbers
is een nachtkijker interessant. Een flink deel van het dierenrijk wordt immers pas bij duisternis actief. De Flir
Scout PS32 kan tegen een stootje en is compact. Het is een infraroodkijker, wat inhoudt dat zelfs bij totale
afwezigheid van zichtbaar licht warmtebronnen die dus infrarood uitstralen zoals dieren en mensen zichtbaar zijn. Verwacht met een resolutie van 320 x 240 pixels geen haarscherp beeld, maar u kunt er wel een
konijn van een eland mee onderscheiden.
Arjan Dasselaar
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2899, http://optic-shop.nl
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LENGTH: 176 woorden
Arjan Dasselaar
V an een domme televisie een slimme maken eentje die met internet overweg kan. Het kan met de NSZGS7 van Sony, een apparaatje dat is voorzien van Google TV, een dienst die uw televisie bij de tijd brengt.
Met de NSZ-GS7 kunt u niet alleen internetten tijdens het tv kijken (even opzoeken hoe die acteur ook alweer heette) en YouTube-filmpjes bekijken, maar ook allerlei apps downloaden vanuit Google Play, de online softwarewinkel van Google.
Google TV is duidelijk nog niet zo volwassen als bijvoorbeeld Apple TV, dus de NSZ-GS7 koopt u vooral
vanuit de belofte voor de toekomst. Naarmate er meer apps worden gemaakt voor Google TV wordt dit apparaat nuttiger. Vooralsnog is het wat behelpen. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een speciale HD-app voor Uitzending Gemist, al is deze dienst via de ingebouwde browser wel in matige kwaliteit te gebruiken.
Dat maakt de NSZ-GS7 op dit moment vooral een mooie aanvulling op uw bestaande settopbox of mediaspeler, waarmee deze gadget bij ons probleemloos samenwerkte.
199, pricewatch.tweakers.net
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Voor avonturiers
V an de gebaande paden af is weliswaar een taalkundig clichÈ, maar in de praktijk komt het er tijdens uw
vakanties weinig van. U kunt immers verdwalen, het weer kan omslaan en voor u het weet valt s avonds de
duisternis in. Allemaal geen probleem met dit niet bijster modieuze, maar wel erg handige horloge van Garmin. De Fenix is kloek uitgevoerd, maar daar staat een groot aantal functies tegenover. Zo bevat de Fenix
een gps-ontvanger, zodat u de weg naar uw auto altijd kunt terugvinden. Ook geeft dit horloge de luchtdruk
weer handig voor plotse weersveranderingen en de hoogte waarop u zich bevindt. Ook zon- en maanstanden zijn op te zoeken. Let wel op: de beste resultaten verkregen we met de Fenix door de barometer
een paar keer te kalibreren tegen de metingen van een professioneel weerstation in de buurt. Die kunt u op
internet eenvoudig vinden.
Arjan Dasselaar
320, pricewatch.tweakers.net
LOAD-DATE: September 21, 2012
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS
PUBLICATION-TYPE: Krant
JOURNAL-CODE: HFD

Page 26
Gadget Het Financieele Dagblad 22 september 2012 zaterdag

Copyright 2012 Het Financieele Dagblad B.V.
All Rights Reserved
24 of 64 DOCUMENTS

Het Financieele Dagblad
15 september 2012 zaterdag

Gadget
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LENGTH: 159 woorden
(Bijna) altijd bereik
Z ult u altijd zien: zit u midden in een belangrijk gesprek met een klant of een telefoontje met uw partner, valt
de verbinding weg. Vloekend over de slechte dekking in uw uit beton en staal opgetrokken nieuwbouwhuis
start u vervolgens maar Skype op.
Hoeft niet meer, met de Vodafone SignaalPlus Plug & Play. Dat is de iets te hoogdravende naam voor een
femtocell: een kleine zender-ontvanger waarmee u het mobiele netwerk in huis haalt.
De femtocell van Vodafone, die alleen werkt voor klanten van dat bedrijf, sluit u eenvoudig aan op uw internetverbinding. Gesprekken worden vervolgens via internet afgehandeld.
Een voorbehoud is op zijn plaats. Heeft u een krappe ADSL-verbinding op kantoor, met een beperkte bandbreedte voor het uploaden van data, dan kan het geluid brokkelig worden bij stevig gebruik. Zeker als u met
acht mensen (het maximum) gebruikmaakt van ÈÈn en dezelfde femtocell.
Arjan Dasselaar
85, http://vodafone.nl
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Gadget
SECTION: Persoonlijk - Oog voor; Blz. 15
LENGTH: 148 woorden
Eindelijk volwassen
W at, alweer een tablet? Inderdaad hebben we inmiddels een dusdanig grote collectie dat we een deel als
onderzetter gebruiken. Maar de door Asus gemaakte Nexus 7 is een geval apart: wat ons betreft mag deze
zich de eerste volwassen Android-tablet noemen. Dat komt vooral door het besturingssysteem van Google
waarmee de Nexus 7 is uitgerust: het nieuwe Android 4.1. Dat zou vlotter en prettiger moeten werken dan
voorgaande versies, en inderdaad blijkt dat te kloppen.
Het compacte schermformaat (7 inch, een slag kleiner dan de iPad of Samsung Galaxy Note) en lage gewicht (340 gram) maken het eenvoudig de Nexus 7 tijdens het werk in een jaszak te dragen. Wat zegt u? U
koopt de Nexus 7 voor uw lol en niet om de beurskoersen te raadplegen? Geen angst. We hebben de Angry
Birds-spelletjes getest. Vrij uitgebreid zelfs. En ook dat werkte voortreffelijk.
Arjan Dasselaar
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Gadget Even de iPhone opstoken
SECTION: Persoonlijk - Lifestyle; Blz. 11
LENGTH: 134 woorden
Nu de zomer op zijn einde loopt, is er weinig passender dan deze gadget waarvan u het weer warm krijgt.
Op de BioLite CampStove kunt u niet alleen een blik knakworsten opwarmen, hij beschikt ook nog over een
usb-aansluiting. Tijdens het kamperen voorziet u zo makkelijk mobieltje, iPad of Kindle van extra energie.
Brandstof vindt u overal: wat kleine takjes zijn voldoende. (Sterker nog: overvullen van de CampStove kan
tot vervelende rookontwikkeling leiden.) Kortom, de CampStove zet als het ware natuur om in elektriciteit.
Heel handig, en met 935 gram ook behoorlijk licht. Hebben we dan niets aan te merken? Jawel: de uitvoering kan wat steviger. Dit is niet grootmoeders gietijzeren kachel, eerder een tere lotus. Zij het eentje die
gloeit met passie.
Arjan Dasselaar Prijs: $ 129 , biolitestove.com
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Gadget Sociale back-up
SECTION: Persoonlijk - Lifestyle; Blz. 10
LENGTH: 148 woorden
Arjan Dasselaar
Telefoontje kwijt betekende vroeger: al uw telefoonnummers kwijt. Veel fabrikanten hebben hiervoor inmiddels slimme oplossingen. Maar wat als Facebook of Flickr of een ander groot internetbedrijf een grote storing
zou krijgen? Hoeveel vakantiefoto s bent u dan kwijt? En ook al gaat het goed: als uw internetverbinding eruit ligt, kunt u ook niet meer bij die Facebook-kiekjes.
De Seagate Backup Plus Portable moet in dit soort gevallen bescherming bieden. Deze externe harde schijf
wordt namelijk geleverd met software die ook allerlei data van sociale netwerken veilig stelt. Menig online
sociale actieveling zal blij zijn met deze handige extra voor het dertien-in-een-dozijn-artikel dat een harde
schijf in wezen is.
113 voor 1 TB, grotere exemplaren vallen onder de (lompere) Desk -serie, pricewatch.tweakers.net
De harde schijf stelt ook data van sociale netwerken veilig
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LENGTH: 127 woorden
Arjan Dasselaar
Natuurlijk is een tablet lekker compact en makkelijker mee te nemen dan een laptop, maar soms is het toch
behelpen. Een aanraakgevoelig scherm is niet handig als je langere teksten moet invoeren. En soms mist
een tablet net dat beetje processorkracht of opslagruimte. Dan heb je meer aan een ultrabook : een erg
dunne laptop. De Gigabyte X11 is niet de eerste, maar wel de lichtste die in dit gat springt. Hij weegt 975
gram; dat is drie ons meer dan een iPad. Met een diagonaal van 11,6 inch (29,5 centimeter) is het scherm
groter dan dat van een iPad (24,6 centimeter). Met een snelle Ivy Bridge-processor heeft hij aan kracht geen
gebrek. Net zomin als aan opslagruimte, dankzij de vlotte SSD-schijf van 128 gigabyte. Verkrijgbaar vanaf
juli.
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Gadget Ruige accu s
SECTION: Persoonlijk - Lifestyle; Blz. 10
LENGTH: 135 woorden
Arjan Dasselaar
F eit: er zijn overal externe accupacks voor uw telefoon te koop waarmee u kunt opladen zonder stopcontact.
Feit: vaak zijn deze accupacks nogal gammel. Zo niet de Mophie Juice Pack Powerstation PRO (foto). Die is
voorzien van een IP65-certificering, wat zoveel betekent als stofdicht en redelijk waterbestendig . Ermee
zwemmen kan niet, maar een flinke regenbui moet hij kunnen hebben. Heeft u een iPhone 4 of 4S, dan kunt
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u de Mophie Juice Pack PRO overwegen. Dit accupack klemt zich als het ware om uw iPhone heen. Uw
iPhone wordt daarvan gelijk een stuk ruiger. De Juice Pack Pro voldoet namelijk aan een Amerikaanse militaire stevigheidsstandaard . De accucapaciteit is wel kleiner dan die van de Powerstation Pro.
Powerstation 119,95, http://appelhoes.nl; Juice Pack $ 129,95, mophie.com
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Gadget Android-muziek
SECTION: Persoonlijk - Lifestyle; Blz. 13
LENGTH: 148 woorden
Arjan Dasselaar Smart Speaker, 450 via http://teufelaudio.nl; Logitech Wireless Speaker Adapter, 21 via
pricewatch.tweakers.net.
Voor Android-eigenaren is het behelpen met leuke accessoires. Hulp komt van de Teufel Audio, dat een
geÔntegreerde speakerset heeft ontworpen waarop u draadloos muziek vanaf uw Android-telefoon of -tablet
kunt afspelen. De bediening van deze Smart Speaker verloopt via een bijgeleverde app, waarmee u ook
muziek van internet of van computers binnen uw thuisnetwerk kunt laten horen.
Mocht u echter al over een geluidsinstallatie beschikken, dan kunt u ook toe met de Logitech Wireless Speaker Adapter, waarmee u geluid van apparaten met bluetooth (waaronder vrijwel alle smartphones) naar uw
huidige apparatuur kunt sluizen. Geen kekke app, veel minder functies, maar ook een stuk minder prijzig.
Met de Smart Speaker draait u muziek vanaf uw Android-telefoon
LOAD-DATE: June 15, 2012
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Gadget Tuinfeest
SECTION: Persoonlijk - Oog voor; Blz. 10
LENGTH: 133 woorden
Arjan Dasselaar
Als u geen puberzoon hebt die graag de nieuwe Armin van Buuren wil worden, dan hebt u wellicht een tuin
waar u tijdens feestjes muziek wilt laten klinken. In beide gevallen bent u geholpen met een dj-set, maar die
zijn in de regel vrij prijzig. Zeker als u maar een enkel tuinfeestje per jaar geeft. De makers van de iRig Mix
van IK Multimedia gaan ervan uit dat u al over de nodige spullen beschikt. Bent u Apple-fan, dan hebben ze
vermoedelijk gelijk. De iRig Mix is een mengpaneel waarmee u maximaal twee iPhones, iPads en/of iPods
Touch kunt koppelen. Om het meeste uit de iRig Mix te halen geldt wel: hoe nieuwer uw Apple-spullen, hoe
beter. Vier apps worden gratis bijgeleverd.
74, o.a. te koop bij http://bax-shop.nl
De makers gaan ervan uit dat u al de nodige Apple-spullen bezit
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Gadget Gebarentelevisie
SECTION: Persoonlijk - Oog voor; Blz. 10
LENGTH: 137 woorden
Arjan Dasselaar Prijs 2649, via pricewatch.weakers.net
I n The Hitchhiker s Guide to the Galaxy beschrijft Douglas Adams een radio die wordt bestuurd met gebaren. De eigenaar moet doodstil blijven zitten om niet per ongeluk van zender te wisselen. De makers van de
Samsung UE55ES8000 hebben Adams goed begrepen. Want hoewel deze televisie met gebaren kan worden bediend, is het apparaat niet overgevoelig. De tv heeft bovendien spraakherkenning. Beide technieken
werken nog niet perfect en vergen enige oefening. Is deze Samsung dan een slechte tv? Zeker niet. Het
beeld (55 inch, ook 3D) is prachtig en u heeft er hoe dan ook een conversation starter bij. En wie wil er, met
het EK voor de deur, nou niet een tv die het maken van wilde gebaren juist aanmoedigt?
De tv reageert niet alleen op gebaren, maar ook op spraak
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Gadget Geen kinderspeelgoed
SECTION: Persoonlijk - Oog voor; Blz. 11
LENGTH: 140 woorden
Arjan Dasselaar
W ees eens eerlijk: hoe vaak hebt u al bijna een fietser aangereden die zonder verlichting vanuit een donker
steegje plots de weg opreed? Stelt u zich nu voor dat deze fietser uw kind is. Beetje dramatisch misschien,
maar gebruikt uw kroost altijd trouw die rugzakknipperlichtjes die u voor ze heeft gekocht? En zo ja, zijn deze
goed zichtbaar vanaf de zijkant?
Deze fietswielverlichting met de naam Mini Monkey Light M210 lijkt op kinderspeelgoed, maar is meer dan
dat. De lampjes hebben zestien kleuren, die in twintig verschillende patronen oplichten. Goede kans dus dat
u voortaan uw kind moet overtuigen het ding uit te zetten, in plaats van aan. Met als gevolg hopelijk een verbeterde zichtbaarheid. Werkt op batterijen en is voorzien van een antidiefstalstrip.
Goede kans dat u uw kind moet overtuigen het licht uit te zetten
LOAD-DATE: May 25, 2012
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS
PUBLICATION-TYPE: Krant
JOURNAL-CODE: HFD
Copyright 2012 Het Financieele Dagblad B.V.
All Rights Reserved
34 of 64 DOCUMENTS

Page 35
Gadget Rondom filmen Het Financieele Dagblad 19 mei 2012 zaterdag

Het Financieele Dagblad
19 mei 2012 zaterdag

Gadget Rondom filmen
SECTION: Persoonlijk - Oog voor; Blz. 10
LENGTH: 150 woorden
Arjan Dasselaar
Dat uw telefoon videofilmpjes kan opnemen, is vanzelfsprekend. Maar geen enkele telefoon kan een filmpje
maken waarbij op een en hetzelfde moment de gehele omgeving in beeld wordt gebracht, in een volle cirkel
om u heen. Met de Kogeto Dot lukt dat wel. Deze lensuitbreiding voor de iPhone 4 en 4S filmt 360 graden
om de cameraman of -vrouw. Op kogeto.com/dotspots ziet u voorbeeldfilmpjes. Vergeet vooral niet met de
muis het beeld naar links of naar rechts te slepen tijdens het afspelen.
Stem wel uw verwachtingen af op het vriendelijke prijspeil van dit accessoire. Voor $ 49 is de Kogeto Dot
vooral een hebbeding en geen hulpmiddel om professionele video s mee te maken. En de bijbehorende app
is bepaald niet bloedsnel te noemen. Leuk voor feestjes en vakanties; niet voor PathÈ Tuschinski.
Kogeto Dot, $ 49 via kogeto.com
De lensuitbreiding voor de iPhone filmt 360 graden om u heen
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Gadget Telefoonhorloge
SECTION: Persoonlijk - Oog voor; Blz. 10
LENGTH: 131 woorden
Arjan Dasselaar
Eindelijk een manier om sms jes, Twitter en Facebook tijdens een vergadering te bekijken zonder onbeleefd
uw smartphone tevoorschijn te moeten halen. De Sony SmartWatch is een afstandsbediening voor uw
Android-telefoon. Via Bluetooth maakt het horloge verbinding met uw toestel. De SmartWatch is overigens
geen handsfree-set. Wel kunt u zien wie er belt voordat u besluit uw telefoon uit uw tas of jaszak op te graven. Ook kunt u hem als afstandsbediening gebruiken voor de muziekspelerfunctie van uw Android-toestel.
Het scherm is aanraakgevoelig, maar niet storend dik. Het bijgeleverde zwarte bandje kan worden vervangen. Controleer wel eerst bij Sony of uw telefoon goed samenwerkt met dit horloge (zie de website).
Via Bluetooth maakt het horloge verbinding met uw toestel
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Gadget Betere foto s
SECTION: Persoonlijk - Oog voor; Blz. 10
LENGTH: 153 woorden
Arjan Dasselaar
Normaal behandelen we geen nieuwe versies van bestaande producten, maar de Canon EOS 5D Mark III is
een terechte uitzondering. Het verschijnen van dit nieuwe fototoestel is namelijk goed nieuws voor zowel
kapitaalkrachtige als zuinige fotografieliefhebbers.
Mensen met een royale hand kunnen zich verlustigen aan de nieuwe mogelijkheden van dit toestel, zoals het
maken van zes foto s per seconde (was 3,9 bij de voorganger) en de verbeterde autofocus. Zelf vinden we
dat cijferfetisjisme minder interessant dan het naakte feit dat de Mark III gewoon betere foto s maakt. Zij het
tegen de forse prijs van 3399. Bent u wat conservatiever in uw fotografie-uitgaven, dan is er toch reden tot
vreugde. Nu de 5D Mark III uit is, moet het wel raar lopen als voorloper Mark II niet snel in prijs zal dalen.
Goedkoopste leverancier via pricewatch.tweakers.net
De Mark III kan maar liefst zes foto s per seconde maken
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Gadget Luxe survival
SECTION: Persoonlijk - Oog voor; Blz. 10
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LENGTH: 127 woorden
Arjan Dasselaar
Het Zwitserse zakmes was al een alleskunner voordat de wereld ooit van MacGyver had gehoord. Traditiegetrouw zit zo ongeveer alles erin wat u onderweg nodig zou kunnen hebben, een staafmixer daargelaten.
Anno 2012 hoort daar ook digitale opslag bij. En niet een klein beetje: de Victorinox SSD bevat in zijn meest
luxe incarnatie liefst 1 terabyte aan opslagruimte. Dat is voldoende voor meer dan honderd dvd s van The
Soprano s, als die gemaakt zouden zijn. Altijd handig tijdens een kampeertrip.
Jammer dat hij geen breedbeeldscherm bevat, dat is zelfs voor de Zwitsers iets te veel proppen. Ook jammer dat het mes nog niet te koop is, dat gebeurt deze zomer.
victorinox.com, prijs nog onbekend
Voldoende voor meer dan honderd dvd s van The Soprano s
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Gadget iPad anders
SECTION: Persoonlijk - Oog voor; Blz. 12
LENGTH: 116 woorden
Arjan Dasselaar
Een paar jaar geleden was een tablet een hip apparaat. Tegenwoordig liggen ze bij Blokker en Bart Smit.
Een kenner koopt er daarom een die zich subtiel onderscheidt van de massa.
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De Asus Transformer Prime is een goede keus voor wie meer wil dan een basistablet. Hij beschikt over vier
processorkernen. Vertaald uit het nerds betekent dat: snel . Deze tablet is bovendien voorzien van een ontkoppelbaar toetsenbord. Handig als u de tablet als laptop wilt gebruiken. Ook prettig: hij ondersteunt de
nieuwste versie van het Android-besturingssysteem, Ice Cream Sandwich.
590, goedkoopste leverancier via pricewatch.tweakers.net
De Transformer heeft vier processorkernen en is dus heel snel
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Oog voor ...
SECTION: Persoonlijk - Oog voor; Blz. 16
LENGTH: 630 woorden
Coen Wulms
Luxe spa s bieden watsu-behandelingen aan, een ontspannende behandeling in het water, met een weldadig effect voor lichaam en geest.
Wellness in het water
H otel Adlon in Berlijn biedt het aan. The Royal Crescent in Bath trekt er bezoekers mee uit Groot-BrittanniÎ
en ver daarbuiten. Ook bij Akasha, het wellnesscentrum gelieerd aan het Conservatorium Hotel in Amsterdam, staat het op de kaart: watsu. Het Amerikaanse tijdschrift Harper s Bazaar noemt het een van de beste
wellnesstherapieÎn, en sterren als Madonna, Mel Gibson en Goldie Hawn zijn eraan verslingerd.
Watsu een samentrekking van water en shiatsu is een ontspanningsbehandeling die in water met een
temperatuur van 35 graden wordt uitgevoerd. Tijdens een watsu-sessie, die in de regel zo n 45 tot 75 minu-
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ten duurt, ondersteunt een begeleider het lichaam zodat het blijft drijven. Vervolgens beweegt deze het lichaam ritmisch door het water.
Shiatsu is vooral bekend als drukpuntmassage, maar in een watsu-behandeling zijn juist de stretchtechnieken uit deze oosterse massagevorm verwerkt.
Door voortdurend de bewegingen aan te passen en het lichaam op een andere manier te ondersteunen en
te sturen, werkt de watsu-begeleider aan de flexibiliteit van onder meer de ruggengraat, de nek, de schouders en de heupen. Actie wordt afgewisseld met bewegingsloze rust in het water.
Watsu werd in de jaren tachtig ontwikkeld als relaxmethode voor mensen met mobiliteitsproblemen en andere fysieke beperkingen. De techniek heeft een weldadig effect op het lichaam; vooral de rug jubelt, want die
blijft gedurende de sessie nagenoeg onbelast. Tijdens de behandeling blijven de ogen gesloten en de oren
onder water, om de zintuigen aan zo min mogelijk prikkels bloot te stellen. In combinatie met al dat passief
zwieren in behaaglijk warm water, zorgt dat voor diepe geestelijke ontspanning, al zal niet iedereen gecharmeerd zijn van oren die vollopen met water.
Madonna, Mel Gibson en Goldie Hawn zijn eraan verslingerd
Watsu-behandeling in The Royal Crescent Spa in Bath, Engeland.
Coen Wulms
Arjan Dasselaar
Gadget Zwaaiend musiceren
V roeger, toen computers nog op kolen draaiden, speelde u spelletjes met een joystick, tegenwoordig lijkt het
wel of elke spelcomputer vereist dat u er zwaaiend voor staat.
Het fenomeen begon met de Wii-spelcomputer, waarmee u al wapperend met uw arm potjes tennis kon spelen. En nu is ook de pc aan de beurt.
Met de Razer Hydra kunt u games besturen door driftig met uw armen te fladderen. Gelukkig heeft de Hydra
ook een serieuze toepassing. De firma Razer maakt het met de Hydra ook mogelijk om uw armbewegingen
om te zetten in muziek (googel op Razer Hydra MIDI ). Natuurlijk, dat kan ook met een piano, maar dit is
veel spannender.
Razer Hydra, 107, via pricewatch.tweakers.net
De Hydra zet armbewegingen om in muziek
Arjan Dasselaar
Pauline Egge
Adres Concept store in Tokio
uu Milaan heeft 10 Corso Como, Parijs Colette en Londen heeft Dover Street Market. Die laatste concept
store is het geesteskind van Rei Kawakubo, van modelabel Comme des GarÁons. Kawakubo is geboren en
getogen in Tokio en begon er in 1973 het befaamde modelabel. In 2004 opende hij zijn succesvolle winkel in
Londen. Nu is Tokio aan de beurt. Op 15 maart opende in de wijk Ginza de eerste internationale Dover
Street Market mogelijk volgen vestigingen in andere wereldsteden als New York. Binnen vind je de gehele
Comme des GarÁons-lijn, maar onder meer ook New Balance-sneakers, stukken van Maison Martin Margiela en koffietafelboeken. Lunchen kan inpandig bij de inmiddels derde vestiging in Tokio van Rose Bakery, de
populaire, uit Parijs afkomstige bakkerijketen. Dover Street Market Ginza, 6-9-5, Ginza, Chuo-ku, Tokio, doverstreetmarket.com
Kunst, mode en design bij Dover Street Market in Tokio.
Pauline Egge
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Gadgets
SECTION: Persoonlijk - Autospecial; Blz. 56
LENGTH: 691 woorden
Maak van uw smartphone een computer en laat
de autoradio praten met uw mobiel. Vier verse
gadgets voor onderweg. Door Arjan Dasselaar
Arjan Dasselaar
Bellen met kleur
Bellen in de auto is nooit verstandig. Ook met een carkit blijft het risico op een ongeluk groter dan wanneer u
uw telefoongesprekken tot kantoor en parkeerplaats beperkt. Het enige bij ons bekende onderzoek dat dit
tegenspreekt, is betaald door een carkitfabrikant.
Mocht u er echt niet onderuit komen, dan spreekt het vanzelf dat handsfree bellen de minst beroerde optie
is. Dat kan met zo n klassiek zwarte carkit, maar u kunt ook kiezen voor een visueel aantrekkelijke variant,
zoals de Nokia BH-220-headset. Die is verkrijgbaar in vijf kleuren. De BH-220 koopt u via http://kieskeurig.nl
vanaf 59 voor de zwarte variant; de kleurige versies zijn duurder. De opvolger, de BH-221, komt binnenkort
op de markt en beschikt behalve over veel kleur ook over een klein maar mooi (want bestaand uit zogeheten
oleds) schermpje en een FM-radio. De prijs is nog niet bekend.
Telefoon aan autoradio over
Het idee achter de AppRadio van Pioneer is simpel. Veel auto s hebben een saaie fabrieksradio die een
hoop ruimte (een zogeheten dubbel-DIN-slot) in beslag neemt. Die kun je vervangen door een andere autoradio met allerlei snufjes als navigatie, maar eigenlijk is dat zonde van het geld. Bijna iedereen heeft immers
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al een smartphone die precies dezelfde trucjes kan. Dus eigenlijk zou u genoeg moeten hebben aan een
autoradio die kan communiceren met uw mobieltje.
Ziedaar de AppRadio van Pioneer, die vorig jaar op de markt kwam. Dat eerste model had echter een groot
nadeel. Hij wilde alleen praten met de iPhone 4 en de iPod Touch (4de generatie). Met behulp van de app
Navfree kon je met die eerste AppRadio prima navigeren, maar alleen met een telefoon van Apple.
Dat gaat nu veranderen. Deze maand komt Pioneer met de AppRadio 2, die ook overweg kan met diverse
Android-telefoons. Let op het typenummer: SPH-DA100. Pioneer belooft niet dat de AppRadio 2 met alle
Android-modellen werkt (een lijst met modellen is nog niet beschikbaar), dus kijk de winkelmedewerker even
recht aan en vraag welk retourrecht u hebt. Ook hebt u voor Android-telefoons de aanvullende CD-AH200Cinterface nodig. Prijs: naar verwachting zo n 450 zonder Android-interface. Zoek via http://kieskeurig.nl of
Google naar de goedkoopste leverancier.
Reserve-accu
Hoeveel gadgets neemt u mee op reis? Wij hebben inmiddels een aparte tas nodig. Maar ook als u alleen
maar een smartphone bij u hebt, krijgt u vroeg genoeg last van energietekorten die zich niet met een blikje
vloeibare cafeÔne laten verhelpen. Of neem bijvoorbeeld de hieronder besproken Cotton Candy: die is compact, maar heeft wel een stroombron nodig.
Via Chinese websites (tip: gebruik de zoekmachine chinaprices.us) koopt u volop externe accu s waarmee
u uw gadgets kunt bijladen. De kwaliteit is echter zeer wisselend, stelden we tot onze eigen treurnis vast.
Het loont dus om iets van een echt merk te kopen. De Innergie Pocketcell is zo n noodlader met garantie
die verder reikt dan de deur van de Chinese sweatshop. Te koop voor $ 90 op myinnergie.com. We zagen
hem ook voor 90 bij de Rotterdamse firma Correct http://(correct.nl).
Reserve-accu Computer op USB-formaat
Het is een riskante gadget voor onderweg, maar de Cotton Candy is te leuk om te laten liggen. Nu al vormen
zich virtuele rijen op de website van de Noorse fabrikant FXITech (fxitech.com), van mensen die dit hebbeding alvast vooruit bestellen.
Waarom? De Cotton Candy is een computer op het formaat van een usb-stick en u sluit hem rechtstreeks
aan op een scherm met een hdmi-ingang. Hij is niet bedoeld als volledige vervanger van uw laptop, maar
surfen op internet (via wifi) behoort wel tot de mogelijkheden. Ook kunt u met de Cotton Candy het beeld van
uw smartphone naar een groter scherm halen.
Zo breidt u uw digitale armslag flink uit voor de luttele som van 189 (exclusief verzendkosten en de douanerekening). Wie nu bestelt, hoeft gelukkig niet meteen te betalen.
Deze maand komt Pioneer met de AppRadio 2, die ook overweg kan met diverse Android-telefoons
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Gadget Retromicrofoon
SECTION: Persoonlijk - Oog voor; Blz. 12
LENGTH: 127 woorden
Arjan Dasselaar
Een mooie microfoon met retro-uitstraling: de Samson Meteor lijkt in eerste instantie bedoeld als bureauversiering. Onze verbazing was dan ook groot toen bleek dat de Meteor meer dan goed presteerde bij het maken van testopnames. We maakten verschillende geluidsopnames met het open source-programma Audacity. De degelijk uitgevoerde Meteor (263 gram) is uitstekend geschikt voor het opnemen van gesprekken en
vergaderingen. Ook voice-overs opnemen lukt prima. Uiteraard kunt u hem gebruiken om Skype-gesprekken
mee te voeren. Wie niet al te hoge eisen stelt, kan de Meteor daarnaast gebruiken voor het opnemen van
muziek. Voor concertregistraties is hij niet zo geschikt, al was het maar omdat je hem altijd moet aansluiten
op een pc, laptop of iPad.
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Allesprinter iPod-projector Lezen in de zon
SECTION: Persoonlijk - Lifestyle; Blz. 38
LENGTH: 897 woorden
Door Arjan Dasselaar
Van een apparaat dat meet hoe goed je slaapt tot een 3D-printer waar complete producten uit komen. Vier
nieuwe gadgets waar u al snel niet meer buiten kunt.
Slecht slapen: het overkomt iedereen, maar wie doet er wat aan? Als u de Zeo Sleep Manager Mobile koopt,
maakt u in elk geval een begin. Dit apparaatje meet met een hoofdband uw hersenactiviteit tijdens uw slaap,
analyseert deze en geeft via een app op uw iPhone of Android-toestel middels een getal weer wat de slaapkwaliteit was.
Zelf kochten we een jaar geleden de duurdere wekkerradio-versie van de Zeo, die geen smartphone nodig
heeft, maar er helaas ook niet mee kan samenwerken. Toch zijn we erg tevreden over de resultaten. De Zeo
motiveert tot goede slaaphygiÎne. Te laat naar bed, te lang doorwerken of een borrel voor het slapengaan
vertaalt zich genadeloos in een lager rapportcijfer van de Zeo. Het wordt een spel om de eigen slaapkwaliteit te verbeteren. Dat de Zeo de plek van onze normale wekkerradio heeft ingenomen, dwingt ons niet te
smokkelen en eens een meetnachtje over te slaan.
EÈn kanttekening is wel van toepassing: Zeo werkt niet bij iedereen, zoals de fabrikant ook ruiterlijk toegeeft.
Wij hebben nooit problemen ervaren, maar uit reacties op Amazon.com blijkt dat een klein aantal gebruikers
merkt dat de eigen hersenen niet compatible zijn met dit apparaatje. Of omgekeerd natuurlijk.
Te koop bij amazon.co.uk voor £ 89 (ca. 107), de wekkerradioversie kost £ 139 pond (ca. 167), maar deze
is niet altijd leverbaar.
MakerBot is de merknaam voor een serie zogeheten 3D-printers: apparaten die objecten kunnen maken, in
dit geval van plastic. U kunt er uw eigen serviesgoed mee uitprinten, maar ook een schaalmodel van een
klassieke auto. Of speelgoed voor de kinderen. Of uw eigen persoonlijke schaakstukken. Of golfballen. Wat
u maar kunt verzinnen.
In deze rubriek hebben we al een eerdere versie van de MakerBot besproken, maar die kon niet wat de Replicator , dit nieuwste model, wel lukt: in twee kleuren printen. U moet hem dan met zogeheten dual extruder
bestellen. De Replicator kan bovendien grotere objecten printen dan zijn voorganger; ongeveer tot de grootte
van een brood.
Prijs: $ 1999 (ca. 1548) voor de printer met tweekleurenoptie op store.makerbot.com, exclusief verzendkosten.
Al die filmpjes op uw iPhone, iPod of iPad zijn leuk, maar zo n klein scherm is onhandig als u de hele familie
wilt laten meegenieten. Met de Epson MegaPlex MG-850HD kan dat wel. Deze projector heeft niet alleen
een nogal overdreven naam, maar ook een dockingfunctie voor iPhone of iPad, en bovendien twee ingebouwde luidsprekers.
Bijkomend voordeel: als u uw Keynote-bestanden toch al op uw iPad meenam, kunt u dankzij de MG-850HD
de laptop bij presentaties voortaan definitief thuislaten.
Let wel op: ondanks de vermelding HD (high definition) in de typenaam, kan deze projector maximaal in
720p projecteren. Dat is weliswaar HD, maar de scherpste HD-resolutie, 1080P, is dus niet beschikbaar.
Hij kost rond de 625; op pricewatch.tweakers.net zoekt u de goedkoopste leverancier.
Het mooie van een elektronisch boek als de Kindle is dat u het in de volle zon kunt lezen. De Kindle geeft, in
tegenstelling tot een computerscherm, immers zelf geen licht, maar reflecteert net als echt papier het om-
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gevingslicht. Met een Kindle buiten zitten is dan ook geen probleem. Daar moet meer mee te doen zijn, hebben de makers van de SolarKindle vermoedelijk gedacht.
Deze Kindle-hoes is voorzien van zonnecellen waarmee een niet al te kinderachtige accu wordt opgeladen.
Met diezelfde accu wordt vervolgens weer een ingebouwd leeslampje gevoed voor als de zon onder is. En
natuurlijk krijgt ook de Kindle zelf stroom vanuit de SolarKindle.
De SolarKindle kost $ 79,99 plus $ 9,99 verzendkosten, exclusief de eventuele rekening van de douane voor
douanerechten en btw. Bestellen doet u op solarmio.com.
Slecht slapen: het overkomt iedereen, maar wie doet er wat aan? Als u de Zeo Sleep Manager Mobile koopt,
maakt u in elk geval een begin. Dit apparaatje meet met een hoofdband uw hersenactiviteit tijdens uw slaap,
analyseert deze en geeft via een app op uw iPhone of Android-toestel middels een getal weer wat de slaapkwaliteit was.Zelf kochten we een jaar geleden de duurdere wekkerradio-versie van de Zeo, die geen
smartphone nodig heeft, maar er helaas ook niet mee kan samenwerken. Toch zijn we erg tevreden over de
resultaten. De Zeo motiveert tot goede slaaphygiÎne. Te laat naar bed, te lang doorwerken of een borrel voor
het slapengaan vertaalt zich genadeloos in een lager rapportcijfer van de Zeo. Het wordt een spel om de
eigen slaapkwaliteit te verbeteren. Dat de Zeo de plek van onze normale wekkerradio heeft ingenomen,
dwingt ons niet te smokkelen en eens een meetnachtje over te slaan.EÈn kanttekening is wel van toepassing: Zeo werkt niet bij iedereen, zoals de fabrikant ook ruiterlijk toegeeft. Wij hebben nooit problemen ervaren, maar uit reacties op Amazon.com blijkt dat een klein aantal gebruikers merkt dat de eigen hersenen niet
compatible zijn met dit apparaatje. Of omgekeerd natuurlijk.Te koop bij amazon.co.uk voor £ 89 (ca. 107),
de wekkerradioversie kost £ 139 pond (ca. 167), maar deze is niet altijd leverbaar.
Door Arjan
Allesprinter
Te laat naar bed of een borrel voor het slapengaan vertaalt zich genadeloos in een lager rapportcijfer
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Moet ik overstappen op cloud computing?
SECTION: Entrepreneur; Blz. 12
LENGTH: 745 woorden
Robert Mulders
Cloud computing, het outsourcen van software, hardware, servers of zelfs een compleet netwerk, is het
nieuwe toverwoord in de ICT. Wat hebben ondernemers eraan?
Amsterdam
Sander van Gelder, chief information officer bij mediabureau YD, een FD Gazelle in 2011 met 50 medewerkers
Wij zitten bijna helemaal in de cloud met onze servers en we zijn er heel tevreden over. Dit is de toekomst.
YD koopt advertentieruimte in op het internet, die we gebruiken om advertenties van onze klanten te laten
zien. De advertentie wordt afgestemd op de persoon die hem te zien krijgt en de prijs wordt bepaald door de
waarschijnlijkheid dat hij erdoor beÔnvloed wordt. Daar doen we grote berekeningen voor. Als we op piekmomenten acuut veel rekenkracht nodig hebben, kunnen we dat in de cloud goedkoop tijdelijk afnemen. In
de oude situatie zouden we voor een jaar een server moeten aanschaffen. Onze klanten zijn dus beter en
uiteindelijk goedkoper af.
Als ondernemers kunnen we sneller schakelen. We hebben kantoren in Madrid en Berlijn en dit jaar gaan
we vestigingen openen in Frankrijk en ItaliÎ. Dat kan sneller omdat we nu sneller de capaciteit kunnen uitbreiden.
Een valkuil is denken dat je helemaal geen kennis van servers meer nodig hebt als je in de cloud zit. Als
bijvoorbeeld miljoenen bezoekers meer dan gebruikelijk naar een site komen en je meer servers wilt laten
bijzetten, moet je technisch onderlegd zijn om te weten hoe dat proces verloopt, ook al heb je het serverbeheer uitbesteed. En je bent nog steeds zelf verantwoordelijk voor beveiliging. Bij ons is alle informatie versleuteld en de gevoelige informatie verlaat nooit de Europese Unie.
Arjan Dasselaar, journalist, zzp er en auteur van het Handboek digitale criminaliteit
Ik heb mijn hele bedrijf in de cloud. Al mijn documenten, spreadsheets, e-mails zitten bij Google Apps. Daar
betaal ik 40 per jaar voor. Google doet het onderhoud, het beheer en ze betalen de stroom. Je kunt wel
nagaan dat je bij Microsoft alleen al voor de software iets van 500 per jaar kwijt bent.
Het nadeel is dat het je kwetsbaar maakt. Google Apps had vorig jaar meerdere storingen. Veel mensen
konden daardoor een dag lang niet werken. Er is ook een privacyaspect. Je valt onder de wetgeving waar de
servers zijn gehuisvest. Ik weet dat bepaalde Nederlandse universiteiten niet in zee zijn gegaan met Google,
omdat ze zich ernstig zorgen maakten over de schending van de privacy van Nederlandse studenten door
Amerikaanse autoriteiten.
Zzp ers en kleine bedrijven zijn beter beveiligd in de cloud, in elk geval bij Google. Zij werken met een Two
Factor Authentication, een tweeledige toegangscontrole. Ik ken geen enkele Nederlandse internetprovider
die dat heeft.
Arnoud Engelfriet, partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht
De cloud kan een prima middel zijn om kosten te besparen. Je laat de dienstverlening over aan iemand voor
wie het een kernactiviteit is. Het maakt je ook flexibel. Als je extra servercapaciteit nodig hebt, kun je die vrij
makkelijk bijkopen.
De nadelen zijn dat je bedrijfsprocessen afhankelijk worden van een leverancier. Als de mailserver bij je
cloudbedrijf een dag lang eruit ligt, kunnen jouw medewerkers een dag niet e-mailen. En een dag lang geen
e-mail is voor sommige bedrijven bijna net zo erg als een dag lang geen koffie.
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Er is veel discussie over de juridische kanten van cloud computing. Europese privacywetgeving bepaalt dat
je persoonsgegevens niet mag afgeven aan partijen buiten de Europese Unie, omdat niet zeker is of die partij in staat is die behoorlijk te beheren. De Amerikaanse wet bepaalt dat de FBI toegang kan eisen, vooral in
terrorismegerelateerde zaken.
In Europa wordt dan geroepen dat je moet oppassen met het opslaan van data op Amerikaanse servers.
Maar daar zitten ook Europese cloudbedrijven tussen die er commercieel belang bij hebben. Ik ken geen
gerechtelijke uitspraken die daadwerkelijk gebruik van de Amerikaanse cloud verbieden. En in de praktijk lijkt
het zo n vaart niet te lopen.
Of je nu gegevens fysiek opslaat of in de cloud zet: je bent er als ondernemer verantwoordelijk voor. Je kunt
afspraken maken over kwaliteitsbewaking en boeteclausules afspreken. Als er toch iets misgaat en klanten
schade claimen, dan kun je de claims niet afwijzen en doorschuiven naar het cloudbedrijf. Je zult ze moeten
betalen. Wel kun je ze verhalen op het cloudbedrijf als je daar duidelijke afspraken over hebt.
Ondernemersvragen beantwoord
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Funbytes
SECTION: Persoonlijk - Funbytes; Blz. 40
LENGTH: 730 woorden
Geen gesjouw met koffers, een camera die de foto s meteen op internet zet; reizen dient zo comfortabel mogelijk te gebeuren. Vier gadgets die daarin voorzien. Door Arjan Dasselaar
Zelfrijdende koffer
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Met koffers zeulen is niet bepaald het favoriete deel van een vakantie. Als licht reizen niet lukt, ontkomt u
niet aan een koffer. Waar u wel aan ontkomt, is het gezeul. De Hybrid PA Bag is namelijk gemotoriseerd.
Niet zodanig dat uw peuter erop kan meerijden; de fabrikant is er zelfs stellig over dat dit geen goed idee is.
Maar de motor heeft voldoende kracht om het meeslepen van zware presentatiematerialen, souvenirs of lokale drank net wat prettiger te maken.
Hoewel niet enorm groot (80x 50 x 34 cm) biedt de Hybrid PA Bag met een inhoud van 110 liter ruim voldoende opslagruimte voor een doorsnee zakenreis. Is dat niet genoeg, dan koopt u er gewoon twee. De
website is nogal opdringerig met deze suggestie, maar biedt wel 20% korting op het tweede exemplaar.
Het saaie uiterlijk wordt enigszins gecompenseerd door de mogelijkheid een handvat uit te kiezen in vijf verschillende kleuren. De Hybrid PA Bag komt uit Groot-BrittanniÎ en daar doen de makers niet geheimzinnig
over: de koffer is voorzien van een speciaal parapluopbergvak. Nu maar hopen dat de gemotoriseerde aandrijving net zo waterbestendig is als de inwoners van dat regenachtige land. U bestelt hem voor 590 exclusief verzendkosten via liveluggage.com
Met een inhoud van 110 liter ruim biedt de koffer voldoende opslagruimte voor een doorsnee zakenreis
Overal koffie
Er zijn Nederlanders u niet, natuurlijk die hun Senseo-apparaat meenemen op vakantie. Een beetje dom is
dat wel. Als je dan toch een koffiezetapparaat meeneemt op reis, kies dan tenminste voor een exemplaar dat
drinkbare resultaten levert. De Simply Espresso bijvoorbeeld. Die maakt, niet geheel verrassend, espresso
en doet dat op batterijkracht. Veel plek neemt hij ook al niet in: dit apparaatje van Deens fabrikaat meet
slechts 23 bij 8 centimeter. U heeft natuurlijk water nodig en koffie, die de Simply Espresso blieft in de vorm
van zogeheten ESE-pods, een veelgebruikte standaard voor koffiecapsules. Te koop bij uiteenlopende koffiewinkels en ook op http://ebay.nl vanaf 150. Zowel in de koffiewinkel als op eBay koopt u trouwens ook
ESE-pods.
Altijd stroom
Wat, alweer een externe accu voor een mobiele telefoon? Jazeker. Want deze PowerSkins zijn bijzonder. En
wel om twee redenen. EÈn: ze zijn beschikbaar voor een groot aantal modellen telefoons. Dit is opmerkelijk
in een tijd dat nogal wat fabrikanten zich blindstaren op de iPhone. Bij de makers van PowerSkins bent u
welkom met een HTC-, Samsung- of BlackBerry-toestel, en natuurlijk ook met een iPhone. Er komt binnenkort zelfs een heuse PowerSkin voor de Nintendo 3DS-spelcomputer op de markt.
Twee: de PowerSkin wordt als een soort hoes om uw mobieltje bevestigd. Dat betekent geen gedoe met externe apparaatjes, onhandige koppelstukken aan de onderkant van het toestel of kabeltjes. De hoes laadt u
eerst op via usb aan een stopcontact of computer, en daarna bent u vrij om te gaan en staan waar u wilt,
samen met uw telefoon.
De prijzen beginnen bij $ 40, maar vallen vaak hoger uit. Dit is afhankelijk van uw model telefoon. U bestelt
de PowerSkin via power-skin.com, maar hij is ook te vinden op http://ebay.nl.
Arjan Dasselaar is als journalist en auteur gespecialiseerd in de digitale wereld. Tips geen persberichten
zijn welkom op redactie@arjandasselaar.nl
Direct op internet
Slechte compactcamera s zijn bijna niet meer te koop. Het gevolg is dat fabrikanten elkaar de loef proberen
af te steken met marketingpraat ( nu nog meer megapixels! ) of, als ze wat slimmer zijn, met handige foefjes.
De Samsung SH100 is daar een gelukkig voorbeeld van. Deze camera is goedkoop en klein genoeg om
prima te kunnen functioneren als reistoestelletje: handzaam en geen groot verlies bij diefstal. Maar hij beschikt ook over wifi. Zo kunt u gemaakte foto s snel overzetten naar uw laptop of rechtstreeks op internet
plaatsen.
De beeldkwaliteit valt wel wat tegen: met name bij weinig licht bent u beter af met bijvoorbeeld een Panasonic Lumix DMC-LX5, maar die heeft geen wifi en is met zijn 360 een stuk forser geprijsd.
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De Samsung SH 100 is er vanaf 114, afhankelijk van de kleur (rood, zilver of zwart). Via pricewatch.tweakers.net vindt u de goedkoopste leverancier.
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Whisky op zijn puurst
SECTION: Persoonlijk - Lifestyle; Blz. 43
LENGTH: 1198 woorden
Door Arjan Dasselaar
De meeste whisky in de winkel is verdund met water. Maar er zijn ook whisky's die rechtstreeks uit het vat
gebotteld worden. Puurder, rijker, intenser.
'Dat vuurwater drink ik niet,' vertrouwde een vriend me eens toe. Ik heb hem maar niet verteld dat de whisky
die je bij grote slijterijketens als Gall & Gall koopt, over het algemeen nog de verdunde variant is. Echte
whisky, rechtstreeks uit het vat, kan tot wel 70% alcohol bevatten. Voor de handel wordt die vervolgens verdund, meestal tot 40 of 43%.
Water bij de wijn doen is een zonde. Zo'n grote zonde dat er zelfs een spreekwoord over is ontstaan. Water
bij de whisky daarentegen, is dagelijkse praktijk. Tenzij u uw whisky louter op 'cask strength' drinkt. Zoals de
naam al impliceert, komt deze op oorspronkelijke sterkte uit het vat.
Hoewel... Er zijn fabrikanten die zelfs hun cask strength-whisky verdunnen. Al was het maar om ervoor te
zorgen dat het alcoholpercentage van fles tot fles constant blijft. Het ene vat whisky is immers het andere
niet. Onder meer doordat een deel van de alcohol tijdens het rijpen van de whisky verdampt - heel poÎtisch
het 'engelendeel' genoemd. Maar ook tijdens het stoken zelf treden kleine verschillen in percentage op. Dat
maakt liefhebbers als u en ik niets uit, maar de overheid wel. Die wil graag dat op elke fles een etiket zit met
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exact het juiste percentage. Lastig als je niet verdunt, want de natuur is geen bureaucraat. Sommige fabrikanten benadrukken die wisselende sterkte juist met verve; zij gebruiken etiketten waarop het alcoholpercentage handgestempeld lijkt. 'Dit is unieke whisky, kijk maar, het percentage varieert!'
Turfsmaak
Het grootste misverstand rond cask strength-whisky's is dat ze nÛg moeilijker te drinken zouden zijn dan
normale whisky. Nee, een cask strength brandt niet meteen een gat in uw keel, of welk lichaamsdeel dan
ook. Ja, een cask strength moet wel met respect worden benaderd. 'Bottoms up' doet u bij goedkope tequila,
niet bij whisky. U bevochtigt de lippen, om het terrein af te tasten voordat u een klein slokje neemt.
Of een cask strength 'hard' aankomt, heeft veel te maken met het productieproces. Een cask strength afkomstig van het Schotse eiland Islay heeft afhankelijk van het gekozen merk meestal een milde tot sterke
turfsmaak. Dat komt door het 'mouten'. Daarbij laat de producent de gerst eerst ontkiemen (zodat het zetmeel deels wordt omgezet in suikers) en vervolgens boven een turfvuur drogen. Liefhebbers zweren erbij,
maar er zijn ook whiskydrinkers die wat mompelen over 'het opdrinken van een asbak' en nooit meer naar
een Islay-whisky omkijken.
Ook bij whisky's die zonder turf zijn geproduceerd, kan het productieproces veel aan de smaak en toegankelijkheid veranderen. Zo stoken Ieren hun (consequent met een 'e' geschreven) whiskey meestal niet twee
keer, zoals de meeste Schotten, maar drie keer. Dat maakt het eindproduct zuiverder en dus minder scherp.
Dat kunnen wij ook, maar dan beter, moeten ze bij de Schotse distilleerderij Bruichladdich gedacht hebben.
Dus produceert men daar tegenwoordig de X4, die inderdaad vier keer wordt gedistilleerd. Ook is er het
Schotse Auchentoshan, dat standaard drie keer distilleert. Deze whisky wordt door de Schotten vanwege zijn
zachte smaak ook wel 'ontbijtwhisky' genoemd.
Kortom, de hoeveelheid alcohol zegt niets over de hoeveelheid keelpijn. Maar als cask strength dan geen
nadelen heeft, heeft het dan wel voordelen? Jazeker: het is directer, complexer, rijker. U proeft meer, u
proeft intenser. En dat is nu net waarom u whisky drinkt, in plaats van wodka.
1. Koop een tulpglas. De 'neus' van whisky moet de uwe kunnen bereiken. Dat lukt beter met een taps toelopend glas. 2. Schenk de helft in van een normaal glas. Dat dwingt u om uw slokjes te doseren. 3. Zet een
glas water klaar. Steek uw vinger daarin, en laat ÈÈn druppeltje water van uw vinger in het whiskyglas vallen. Dat maakt vaak een explosie aan geuren los. Vervolgens: direct ruiken. 4. Eventueel: verdun. Sommigen vinden het onzin, andere cask strength-drinkers voegen een heel klein beetje water toe en zweren daarbij. Begin met een pipetje, te koop bij elke apotheek.
Cask strength: kopen en drinken Voor beginners Bruichladdich X4+3. Erg zachte whisky met een hoog 'jenever'-gehalte. Whisky voor zoetekauwen: hout, wat vanille. Sommige gevorderde drinkers vinden hem wat
'dun', zeker gezien de prijs, maar voor de beginner een aardige cask strength. 63,5%, 3 jaar oud. euro 59,95
Fluwelen handschoen Auchentoshan Valinch. De fiets met zijwieltjes voor de beginnende cask strengthdrinker. Zacht, maar bepaald niet karakterloos en bovendien goedkoop. 57,5%. Geen opgegeven leeftijd.
euro 33,95 Karakter The Glenlivet N‡durra. Een echte cask strength, want N‡durra komt rechtstreeks van
het vat en dus kan het percentage alcohol van fles tot fles variÎren. (Reken op een percentage tussen de 55
en 60.) Toegankelijk maar ook interessant genoeg voor gevorderde drinkers. Percentage variabel. 16 jaar
oud. euro 49,95 Doorbijten Connemara cask strength. Bah, een Ierse whiskey? Ja, maar dan wel een 'peated' versie. Oftewel: bij de productie is turf gebruikt, dat voor een ruw randje zorgt, die mooi wordt gebalanceerd door de zachtaardige Ierse wijze van distilleren. 57,9%. Geen opgegeven leeftijd. euro43,99. Meedogenloos Laphroaig cask strength. Heeft u ruzie met uw keel? Maak dat dan duidelijk met een glaasje van
deze whisky. Hoewel: een druppel is voldoende. Voor de liefhebbers van een stevige borrel met zo veel turf
dat ze er in Drenthe stil van worden. Percentage afhankelijk van botteling. 10 jaar. euro 42,95 Prijzen kunnen
per leverancier sterk variÎren. Zoek via Google.
Cask strength: kopen en drinken Voor beginners Bruichladdich X4+3. Erg zachte whisky met een hoog 'jenever'-gehalte. Whisky voor zoetekauwen: hout, wat vanille. Sommige gevorderde drinkers vinden hem wat
'dun', zeker gezien de prijs, maar voor de beginner een aardige cask strength. 63,5%, 3 jaar oud. euro 59,95
Fluwelen handschoen Auchentoshan Valinch. De fiets met zijwieltjes voor de beginnende cask strengthdrinker. Zacht, maar bepaald niet karakterloos en bovendien goedkoop. 57,5%. Geen opgegeven leeftijd.
euro 33,95 Karakter The Glenlivet N‡durra. Een echte cask strength, want N‡durra komt rechtstreeks van
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het vat en dus kan het percentage alcohol van fles tot fles variÎren. (Reken op een percentage tussen de 55
en 60.) Toegankelijk maar ook interessant genoeg voor gevorderde drinkers. Percentage variabel. 16 jaar
oud. euro 49,95 Doorbijten Connemara cask strength. Bah, een Ierse whiskey? Ja, maar dan wel een 'peated' versie. Oftewel: bij de productie is turf gebruikt, dat voor een ruw randje zorgt, die mooi wordt gebalanceerd door de zachtaardige Ierse wijze van distilleren. 57,9%. Geen opgegeven leeftijd. euro43,99. Meedogenloos Laphroaig cask strength. Heeft u ruzie met uw keel? Maak dat dan duidelijk met een glaasje van
deze whisky. Hoewel: een druppel is voldoende. Voor de liefhebbers van een stevige borrel met zo veel turf
dat ze er in Drenthe stil van worden. Percentage afhankelijk van botteling. 10 jaar. euro 42,95 Prijzen kunnen
per leverancier sterk variÎren. Zoek via Google.
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Achttien gadgets van §69 tot £6 mln; van
een camera waarmee u achteraf scherp stelt
tot een gouden iPad. Door Arjan Dasselaar
1. Poriescherp
Webcams staan bekend om hun wat korrelige beeld. Dat probleem doet zich niet voor bij de (even ademhalen) Logitech HD Pro Webcam C910. Deze webcam neemt namelijk op in 1080p, wat nerd-taal is voor: net
zo scherp als het beeld van uw blu-raycollectie. Dit betekent wel dat het extra belangrijk wordt uw haar even
te kammen voordat u skypet met uw geliefde. euro 69, pricewatch.tweakers.net.
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2. Elektronisch boek
De Kindle 3, het elektronische boek van de firma Amazon, lijkt vooral een Amerikaans speeltje, maar is ook
relatief eenvoudig verkrijgbaar voor Nederlanders. Het handigste bestelt u hem via amazon.de. Zoek daar op
Kindle, klik op de gewenste versie en klik door naar de link die u bovenin ziet bij 'Kein Kunde in Deutschland'. Reken op zo'n euro 180 voor de meest luxe variant.
3. Hulpstuk
Fotograferen met een iPhone 4 levert meestal weinig spectaculaire resultaten op. Maar als u al lenzen hebt
liggen voor uw Canon- of Nikon-spiegelreflexcamera, kunt u die met de iPhone SLR Mount op uw iPhone
aansluiten. Kost $249, exclusief verzend- en douanekosten, op photojojo.com. Let op: voor dat geld krijgt u
alleen het koppelstuk. Voor de lens moet u zelf zorgen. Maar dan heeft u wel haarscherpe foto's.
4. Internet onderweg
Internet op uw autoradio. Het kan met de Parrot Asteroid, een autoradio van het merk dat we in Nederland
vooral kennen van de setjes om handsfree te telefoneren. Via de Asteroid-autoradio raadpleegt u onder
meer actuele file-informatie. Internetverbinding maakt de Asteroid via uw mobiele telefoon of de bijgeleverde
dongle. In dat laatste geval heeft u wel een extra simkaart nodig. euro 243, pricewatch.tweakers.net
5. Sterke dweil
Schoonmaakklussen zijn een hinderlijke onderbreking van het leven. Wie tijd wil overhouden, investeert dan
ook in de DirtDevil EVO. De EVO dweilt nat Èn droog; verschillende doekjes worden bijgeleverd. Handig: de
EVO is veel stiller dan een stofzuigrobot. Prettig voor u en uw huisdieren. euro 339, http://dirtdevilshop.nl.
6. Altijd scherp
Geen enkele camera kan wat de
Lytro kan: achteraf scherp stellen. Hoe hij werkt, is te ingewikkeld om hier uit te leggen. De bediening daarentegen kan niet simpeler: richten, klikken, klaar. Scherp stellen - op elk gewenst deel van de foto - kan achteraf op de computer. Bestellen via lytro.com, prijzen tussen $ 399 en $ 499, uitlevering begin 2012. U heeft
wel een Amerikaans postadres nodig, bijvoorbeeld via bongous.com.
Een dweilrobot is de ideale nieuwe huisgenoot. En met de Milkymist creÎert iedereen thuis een lichtshow.
7. Muziek mobiel
U kunt natuurlijk een normale iPod kopen. Of u koopt de iPod Touch, Apples dure maar goede muziek- en
videospeler, die u ook toegang verschaft tot Apples App Store, waardoor de veelzijdigheid van dit apparaatje
flink toeneemt. U kunt er trouwens ook foto's en filmpjes mee maken. En hij is sinds de laatste update verkrijgbaar in het wit. euro 369 voor de nieuwste, witte variant, pricewatch.tweakers.net.
8. Allesvreter
Een beetje modern huishouden heeft dvd's, blu-rays en ook nog
allerlei computerapparatuur waarop audiovisueel materiaal - zoals muziek - staat. Wat is er dan handiger
dan ÈÈn mediaspeler die met (bijna) alles overweg kan? De Dune HD Max staat tot uw dienst voor euro 379.
Hij is Duits, dus als de vooroordelen over Gr¸ndlichkeit u niet overtuigen, dan toch hopelijk de vele prijzen die
deze machine al won. Pricewatch.tweakers.net.
9. Visueel behang
Heeft u een saaie witte muur, overweeg dan de Milkymist One. Sluit beamer en geluidsbron aan op dit kastjeen voil· een abstracte, dynamische lichtshow. Wilt u deze show een eigen karakter geven, sluit dan een
camera aan: de Milkymist bouwt de show op rond het gefilmde beeld. $ 499 excl. verzend- en douanekosten
op sharism.cc.
10. Titaantje
Is een tablet net te groot en uw huidige telefoon net iets te klein? Overweeg dan de HTC Titan, die - zoals de
naam al zegt - extra groot is uitgevallen. Het scherm meet liefst 4,7 inch, ongeveer een halve iPad. Het be-

Page 53
funbytes Het Financieele Dagblad 26 november 2011 zaterdag

sturingssysteem van deze telefoon is Windows Phone 7.5, dus het ding is niet geschikt voor Androidfanboys. euro 479 voor dit toestel zonder abonnement, via pricewatch.tweakers.net.
11. Projecteren kun je leren
Als u uw zojuist gemaakte video-opnames aan uw familie wilt laten zien, betekent dat vaak een hoop gepruts
met kabeltjes. De Sony HDR-PJ50V lost dat probleem voor u op. Uiteraard filmt deze camera in high definition, maar interessanter is dat hij beschikt over een ingebouwde beamer. Even een gordijn dichttrekken is
wel verstandig, want de straalkracht van deze minibeamer is enigszins beperkt. euro 749, http://kieskeurig.nl.
12. Hoofdtelefoon
Bij een fatsoenlijke geluidsinstallatie hoort een fatsoenlijke hoofdtelefoon. De Grado PS500 is het overwegen
waard. Hij is afkomstig van de Amerikaanse firma Grado Labs, waar ze niets moeten hebben van nieuwerwetse fratsen en zich daarom nog altijd bezighouden met het bouwen van koptelefoons en... grammofoonelementen. Voor euro 769 koopt u hem, onder meer bij http://midi-amsterdam.nl.
Een 3D-tv van maar liefst 216cm of toch maar een tablet die bestand is tegen de meest extreme omstandigheden?
13. Free-fire zone
Panasonic maakt onder de naam Toughbook laptops en tablets die opgewassen zijn tegen de ruige realiteit.
De tabletversie heeft de bijzonder originele naam Toughbook H2 meegekregen. Panasonic garandeert overigens niet dat hij bestand is tegen kogels; wel voldoet hij aan de Amerikaanse militaire standaard MIL-STD810G. Dat betekent dat de H2 onder meer bij extreem hoge en lage temperaturen zijn werk blijft doen. euro
2200, oa bij http://koningenhartman.nl.
14. Miljoenen liedjes
Als u Spotify nog niet gebruikt, dan is dit misschien een mooie aanleiding. De internetdienst waarop u vele
miljoenen liedjes kunt beluisteren in ruil voor een maandelijks bedrag, is thans ook benaderbaar vanaf uw
muziekinstallatie. Althans met de Onkyo PR-SC5509, die wordt geleverd met ingebouwde Spotifyondersteuning. euro 2499, http://kieskeurig.nl
15. Krachtig spul
Vroeger had je IBM-laptops, tegenwoordig heeft de Chinese firma Lenovo het stokje overgenomen. Het uiterlijk van de Lenovo Thinkpad W520 lijkt wel sterk op dat van de oerdegelijke IBM-laptops van weleer. Van
binnen is de W520 een zeer capabele laptop waarop alle zware kantoorapplicaties prima kunnen draaien. Er
zijn verschillende versies van de W520, de krachtigste heeft modelcode NY543MH. euro 4208, pricewatch.tweakers.net.
16. Spiegelfilmen
Veel amateurs doen het al: filmen met een spiegelreflexcamera die eigenlijk voor het maken van foto's bedoeld is. Canon brengt in januari 2012 de EOS C300 op de markt, speciaal voor filmende gebruikers. Bijzonder aan de EOS C300 is dat u uw bestaande Canon-lenzen kunt gebruiken. De exacte prijs is nog niet bekend, maar zal vermoedelijk iets onder de euro 20.000 liggen.
17. Tv-reus
Plasma-tv's zijn in veel gezinnen vervangen door lcd-schermen. Die zijn vaak goedkoper en ze verbruiken
minder stroom. Maar als u de Beovision 4-85 (doorsnee: 216 cm) koopt, interesseert uw stroomrekening u
vermoedelijk net zo weinig als de aanschafprijs; die begint bij euro 51.700 http://(poulissen.nl). Daar krijgt u
trouwens wel een 3D-tv voor.
18. Gouden iPad
Iedereen heeft een iPad. Maar wie heeft er nu een gouden iPad? U, als u bereid bent om £ 5 mln - een
krappe euro 6 mln - neer te tellen. De iPad is wel ietsje zwaarder (2,5 kilo) door al dat edelmetaal. Het Applelogo is voor de gelegenheid in diamanten uitgevoerd. Niet in de trein laten liggen dus (ook niet in de eerste
klas). stuarthughes.com.
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Vroeger bevatte een aktetas een groot rekenapparaat, een vulpen en een doos sigaren. Tegenwoordig gaat er wat spannenders in. Door Arjan Dasselaar
Retro-rekenen
Oude rotten in het bankiersvak kennen hem vast nog: de HP 12c, een financiÎle rekenmachine uit de tijd dat
smartphones nog niet bestonden. Diezelfde HP 12c wordt nu opnieuw op de markt
gebracht in een editie ter gelegenheid van zijn 30-jarig bestaan.
Aanschaf zal dus vooral uit nostalgische overwegingen zijn, want van buiten ziet de nieuwe versie er prachtig retro uit. Uiteraard is het binnenwerk wel aangepast aan moderne tijden: het rekenend hart van het apparaat is zo'n twintig keer sneller dan dat van het origineel uit 1981. Bij deze jubileumeditie hoort bovendien
een geschenkverpakking.
Prijs: euro 129, onder meer
verkrijgbaar bij despec.com.
Stuiteren met de iPad
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Wees eens eerlijk, heeft u ooit uw dure telefoon of net gekochte tablet laten stuiteren? Zelfs als u
nog zo voorzichtig bent, is het een kwestie van tijd voordat u een medereiziger tegenkomt die uw dure iPad
per ongeluk meetrekt uit het bagagevak van het vliegtuig.
Vreest niet, althans als u de
iPad heeft verpakt in de Extreme Sleeve van G-Form. Dat deze
tabletbeschermer onder meer
verkrijgbaar is in kanariegeel,
is nog wel het minst opvallende aan deze hightech hoes. Dat de fabrikant meldt dat de etui uw iPad beschermt tegen een val van 150 meter, vinden we veel gewaagder. We zouden u willen adviseren dit niet uit
te proberen. Maar op de website van G-Form is overigens wel een indrukwekkend 'iPad-valfilmpje' te bekijken.
Zeker is dat deze hoes valbestendiger is dan menig doorsnee-exemplaar. De Extreme Sleeve is op verschillende punten verstevigd met polycarbonaat, een verzamelnaam
voor stevige kunststoffen
die ook worden gebruikt in onder meer veiligheidsbrillen en helmen. Ook bevat deze hoes een schokabsorberende kunststof die de nogal saaie naam 'RPT' (Reactive Protection Technology) heeft gekregen. G-form
past het materiaal al jarenlang toe in knie- en elleboogbeschermers.
Bestellen via g-form.com. Prijs: $ 60 (ongeveer euro 44) exclusief verzend- en douanekosten.
Anders presenteren
Afstandsbedieningen waarmee
u PowerPoint-slides voorbij kunt laten snellen, hebben nogal wat nadelen. Als u bijvoorbeeld ook mobiel uw
laptop wilt bedienen,
is het onhandig dat u steeds terug moet lopen om iets in te tikken.
Kan dat ook beter? Ja, want
er zijn presentatietools met ingebouwd toetsenbord. Bent u
een durfal, spoed u dan naar tinyurl.com/presotool. Daar
vindt u voor luttele tientjes presentatietools van de firma Riitek (riitek.com), een Chinees merk. Wilt u liever
westerse service,
probeer dan de alweer wat oudere
Logitech diNovo Mini. Die is
verkrijgbaar vanaf euro 84, via ricewatch.tweakers.net.
Eeuwige flashdrive
Het leven is vergankelijk, de Sandisk Memory Vault claimt bestendiger te zijn. Deze flashdrive heeft behalve
een degelijk uiterlijk ook een garantie: de informatie moet het 'tot' wel een eeuw vol kunnen houden. Fijn
voor belangrijke documenten en foto's van uw nageslacht.
Bij gebrek aan de teletijdmachine van professor Barabas hebben we deze claim niet getest. Mocht
u waar willen voor uw geld, dan kunt u deze flashdrive - die deze maand op de markt komt - natuurlijk wel
nalaten aan kleinzoon of -dochter.
Verwachte prijs: zo'n euro 80
voor de 16 gb-versie, te koop via pricewatch.tweakers.net.
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Arjan Dasselaar is als journalist en auteur gespecialiseerd in de digitale wereld. Tips, maar geen persberichten, zijn welkom op redactie@arjandasselaar.nl
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Gashaard, goud waard
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Door Arjan Dasselaar
Voor sfeer in huis gaat er niets boven echte vlammen. Uit gas. Want echt, dat kan mooi zijn. FD Persoonlijk
nam negen vooroordelen onder de loep.
Een gashaard misstaat in een
modern interieur
Het kneuterige imago van de gashaard is begrijpelijk. Bijna alle huizen hebben tegenwoordig centrale verwarming en dus komt u gashaarden vooral tegen in oude woningen. Dat zijn meestal niet de fraaiste panden
en de kachels die er staan, hebben dus vaak een nogal saai, oubollig uiterlijk.
Die ouderwetse gaskachels zijn er nog steeds. Maar u heeft tegenwoordig ook volop keus uit moderne varianten. Het Italiaanse Smeg levert bijvoorbeeld strakke aluminium exemplaren, en bij het Nederlandse Element4 worden onder meer gashaarden met rode of blauwe omlijsting verkocht. Zelfs de ouderwetse gevelkachel is er in een moderne uitvoering. DRU maakt onder de naam Style 5 een heel bijzonder exemplaar. En
als u juist de klassieke varianten mooier vindt: die zijn er ook nog steeds. De Helex Classic Fire Beverley of
de Faber Kolding bijvoorbeeld.
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Zo'n haard is leuk maar je hebt
tegenwoordig ook van die
elektrische imitatiehaarden
U zegt het zelf al: imitatie. Er gaat niets boven echt vuur. Omdat een kampvuur in het midden van de huiskamer niet zo praktisch is, en allesbranders in appartementencomplexen vaak verboden zijn, is een gashaard dan de enige manier om echt vuur in huis te halen. Toegegeven, bij de bouwmarkt verkopen ze alcoholbranders die 'sfeer' zouden moeten creÎren. Wij zijn echter van mening dat u de beste sfeer verkrijgt als
de u alcohol gewoon opdrinkt.
Een echte haard: dat wordt hakken en breken, want mijn huis heeft geen schoorsteen
Die heeft u ook niet altijd nodig. Onder andere Smeg en Element4 bieden afvoerloze gashaarden aan. Een
zogeheten katalysator, die zorgt voor een betere verbranding van het gas, en een extra filter maken een
schoorsteen overbodig.
Daarbij zit ÈÈn 'maar'. Elke verbranding heeft zuurstof nodig. Aanvoer van verse lucht is dus een must. In
oude, bijna per definitie tochtige huizen is dat meestal geen probleem. Maar juist in nieuwe is het van groot
belang dat u het ingebouwde ventilatiesysteem een tandje hoger zet. En even overlegt met de installateur of
dat wel voldoende 'ademruimte' geeft.
Let op: een airconditioning helpt meestal niet. Sommige dure exemplaren zoals de Daikin Ururu Sarara voeren verse lucht aan, maar meestal koelt en droogt een airco alleen de lucht die zich al in uw huis bevindt.
Het model dat ik wil, is niet leverbaar in een afvoerloze variant
Dan ontkomt u niet aan de aanleg van een rookgasafvoer. Hou rekening met een diameter van minstens 15
centimeter voor het schoorsteenkanaal, zeker als door datzelfde kanaal ook nog verse lucht voor de haard
moet worden aangevoerd. Wilt u een gashaard met een afvoer via de gevel, dan kan de benodigde diameter
groter zijn.
Ik vertrouw het niet, zo'n gashaard
Vooropgesteld: gashaarden zijn veilig. Maar 100% zekerheid bestaat niet. Bereid u daarom voor op het ergste: het ontstaan van het uiterst giftige gas koolstofmonoxide. Als uw gaskachel niet goed werkt, zou dit gas
kunnen ontstaan. U ruikt het niet, maar het tast wel het vermogen van uw bloed aan om zuurstof binnen uw
lichaam te transporteren. En dat kan dodelijk zijn. Investeer daarom in een koolstofmonoxide-alarm. Zo'n
alarm is een stuk duurder dan een rookmelder (reken op euro 60), maar het kan wel uw leven redden. Dat is
een prettige waarborg, zeker als u - heel romantisch - de gashaard op uw slaapkamer hebt laten installeren.
Een van de eerste effecten van koolstofmonoxide is namelijk slaperigheid. Waarna u nooit meer wakker
wordt.
Zo'n gashaard kan ik best zelf
installeren
U kunt ook zelf papaver verbouwen - erg winstgevend! - maar dat is evenmin handig. Het aanleggen van
gasleidingen is niet alleen een nauwkeurig klusje, een foutje kan bovendien tot explosieve resultaten leiden.
Of tot heel vervelende discussies met de verzekering, als de boel afbrandt en uw knutselwerk aan het licht
komt. Bezuinig dus niet en huur vooral een professional in.
Zo'n gashaard heeft een hoop
verborgen kosten
Het klopt dat u flink kunt schrikken als u binnenwandelt in de showroom van een bedrijf dat niet alleen levert,
maar ook installeert. Vuistregel: tweemaal de catalogusprijs van een gashaard is normaal, het drie- tot viervoudige komt ook voor. Een haard van euro 3000 kost geÔnstalleerd dus al snel euro 6000. Of meer, als er
veel extra werk moet worden uitgevoerd, zoals het aanleggen van ingewikkelde schoorstenen of het bouwen
van een mooie schouw op maat. Daar krijgt u echter ook wat voor terug: vakmanschap, service. En bovenal:
geen gedoe.
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U kunt meestal geld besparen door op internet de goedkoopste haardleverancier te zoeken. Als u een
schouw wilt, zult u die ook vaak zelf moeten regelen. En vervolgens de voordeligste installateur moeten zoeken. Internetwinkels zitten vaak flink onder de adviesprijzen. En een onafhankelijk installateur kan goedkoper
zijn. U loopt wel het risico dat bij een storing de installateur naar de leverancier verwijst, of vice versa.
We zijn bij een gashaardenwinkel geweest, maar de offerte lijkt ons wat hoog
Misschien offreert de leverancier met een vork. Of misschien heeft u bijzondere wensen, of is het installeren
van een haard in uw woning om bouwkundige redenen lastig. Er is maar ÈÈn manier om erachter te komen:
vraag nog ÈÈn of twee offertes aan. Omdat nogal wat bedrijven de vervelende gewoonte hebben om hun
prijzen niet op hun websites te zetten, is dat niet meer dan redelijk.
Ik heb geen gasleiding en geen zin in hak- en breekwerk
Nogal wat fabrikanten bieden gashaardvarianten aan die ook werken op propaan of butaan. Dat betekent dat
u de haard kunt voeden vanuit een gasfles. Het betekent ook een beperking in keuzes, want niet alle haarden zijn leverbaar in een 'flesvriendelijke' variant. Gezeul met flessen dus. Goede kans dat u bij de vierde
fles in het winterseizoen het telefoonnummer van de aannemer op 'speed dial' zet.
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Funbytes
SECTION: Persoonlijk - Funbytes; Blz. 40
LENGTH: 584 woorden
Nu de dagen alweer korter worden, hebt u meer behoefte aan licht. Vier gadgets om het duister te bestrijden.
Door Arjan Dasselaar
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Lichtgevend boek
Lezen in bed met een zaklantaarn. Dat had misschien een zekere romantiek toen u een jaar of acht was en
u uw middernachtelijke leesavonturen probeerde te verbergen voor uw ouders. Tegenwoordig is het vooral
hinderlijk: dat geklungel met lampjes op nachtkastjes om de pagina's te kunnen ontcijferen zonder uw partner te storen.
Zou het niet handig zijn als de pagina zelf licht gaf? Helaas. Dat kan nog steeds niet. Maar u komt een beetje
in de buurt met de LightWedge 2.0, een oplaadbaar lampje dat u achter de pagina schuift die u wilt lezen.
Prijs: ongeveer euro 35, exclusief verzend- en eventuele douanekosten. lightwedge.com
Onoverwinnelijke zak lantaarn
'Invictus' heet dit monster en inderdaad staat deze 'onoverwinnelijke' zaklantaarn zijn mannetje Èn vrouwtje.
Als u dat tenminste ook doet.
De UB3T Invictus, zoals zijn volledige naam luidt, is namelijk nogal fors van formaat. Hij is maar liefst 22,6
centimeter lang en 340 gram zwaar. Dat maakt de Invictus geschikt als middernachtelijk slagwapen. Daarmee bent u misschien niet per se onoverwinnelijk, maar het vergroot wel degelijk uw kansen tegen een mogelijke indringer. Omdat het een led-zaklantaarn is, heeft u bovendien iets meer kans dat de Invictus na zo'n
gewelddadig treffen nog steeds in staat is licht te produceren.
Dat is natuurlijk allemaal mooi meegenomen, maar u koopt een zaklantaarn in eerste instantie om mee te
schijnen, en dat doet de Invictus gelukkig ook volop. De lichtproductie bedraagt 600 lumen. Dat is net zoveel
als een redelijke gloeilamp. Genoeg licht bij de hand dus.
De Invictus houdt het bovendien lange tijd vol: bijna 2 uur op standje maximaal en 84 uur op de zwakste
stand. Zo bent u zelfs tegenover de langste nacht onoverwinnelijk.
Prijs: euro 595. Bestellen via:
surefire-zaklampen.nl.
Projectiecamera
Videocamera's worden steeds handiger en compacter, maar het blijft vaak lastig om het gefilmde resultaat te
bekijken. Daarvoor bent u bijna gedwongen de camera op een tv aan te sluiten. Het kleine beeldschermpje is
meestal te krap bemeten om uw film goed te kunnen bekijken. Zeker als u met anderen bent.
De Sony HDR-PJ50V lost dat probleem voor u op. Uiteraard filmt deze camera in high definition, maar dat is
nauwelijks bijzonder te noemen. Wel interessant is de ingebouwde beamer waardoor u uw films op de muur
kunt projecteren. Even een gordijn dichttrekken is wel verstandig want uiteraard straalt deze minibeamer niet
op conferentieoordkracht.
Prijs: euro 895. Goedkoopste leverancier via http://kieskeurig.nl.
Lichtmasker
Als u geluk hebt, wordt u 's ochtends gewekt door de zon. Maar moet u er extra vroeg uit, of woont u simpelweg in het vaak bewolkte Nederland, dan is dat geen betrouwbare methode. Diverse fabrikanten hebben
lichtwekkers gemaakt om dat probleem te verhelpen, maar daar kan uw partner flink last van hebben. Gebruikt u dit slaapmasker, dan voorkomt u irritatie bij uw geliefde. Bonus: dit slaapmasker geeft niet alleen
licht (aan de binnenkant) als het tijd is om op te staan, maar houdt het de rest van de nacht flink donker.
De leverancier heeft wat verzendproblemen gehad, dus even mailen voordat u bestelt, is verstandig. Prijs:
euro 56, exclusief eventuele douaneheffingen. lumimask.com
Arjan Dasselaar is als journalist en auteur gespecialiseerd in de digitale wereld. Tips, maar geen persberichten, zijn welkom op redactie@arjandasselaar.nl
LOAD-DATE: September 2, 2011
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De wereld redden op kantoor
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In deze rubriek komt zelden een laptop voorbij. Want laptops zijn werk en deze pagina's leest u voor uw lol.
Maar als er van de baas dan toch een nieuwe laptop moet komen, vraag dan om de Alienware M18x. Hij kan
gerust zijn, want u kunt er prima Microsoft Excel, Adobe Illustrator en SAP op draaien.
Maar de M18x kan meer, behalve dan misschien het narekenen van de oerknal. Hij is perfect om tijdens lange intercontinentale vluchten een rondje op het circuit te wagen. Of de wereld te redden van de ondergang.
Ja, de M18x is een echte gamelaptop. Maar voor uw baas heet hij gewoon 'heel solide'. Vanaf euro 1899 tot
euro 5811.
dell.nl
Arjan Dasselaar is als journalist en auteur gespecialiseerd in de digitale wereld. Tips, maar geen persberichten, zijn welkom op redactie@arjandasselaar.nl
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U bent niet lui, u houdt gewoon van een beetje comfort.
Deze vier gadgets maken het leven nÈt een tikje gemakkelijker.
Door Arjan Dasselaar
Barbecuen met bluetooth
Uw collega's hebben allemaal een handsfree-systeem in de auto dat werkt met bluetooth. U weet wel, die
draadloze technologie die het mogelijk maakt om ook op de A2 te bellen zonder dat de iPhone uit de binnenzak hoeft te worden gehaald. Maar wat ze vast nÌÈt hebben, is een barbecue die ze in de gaten kunnen
houden met de
iPhone.
De iGrill is een apparaatje waarmee u de temperatuur van het vlees in de gaten kunt houden. De bijgeleverde sonde plugt u in op de gegrilde dodedierenonderdelen. Uitlezen doet u via een applicatie op uw iPhone of
gewoon op het display. U koopt deze gadget in de Verenigde Staten, maar wees gerust: er zit een handig
schakelaartje op om de temperatuur van uw kippenbouten niet in Fahrenheit, maar in Celsius te kunnen uitlezen, hoewel de keuze voor Fahrenheit natuurlijk wel indrukwekkend hogere getallen oplevert. Prijs: ongeveer euro 95, inclusief verzendkosten, exclusief importheffingen. igrillinc.com
Dweilkoningin op wielen
Deze rubriek is bestemd voor leuke dingen. Maar wat is er nu leuk aan de vloer schoonmaken? Nou, vooral
dat u het dankzij de Dirt Devil EVO-dweilrobot zelf niet meer hoeft te doen. Ook niet de houten vloeren of
laminaat. Voor dat type ondergrond was tot dusver geen robot in de handel.
Er bestaan al geruime tijd stofzuig-robots, maar die kunnen niet met een natte dweil overweg. Of verspreiden
zo veel water, dat geen houten vloer dat overleeft.
De EVO is geschikt om nat Èn droog te dweilen, en is daarmee de enige in zijn soort. Daar is de prijs dan
ook naar.
Het verwisselen van de dweilen gaat snel en eenvoudig dankzij een handig magneetsysteem. Over het opladen zijn we iets
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minder te spreken. Voor deze prijs had er best een laadstation bij mogen zitten. Nu moet de
EVO op de kop aan het infuus
worden gehangen. Al gaat dat
wel weer heel gemakkelijk door een handvat aan de bovenkant.
Daarnaast heeft de stille EVO een onverwachte tweede functie: het is een bron van vermaak voor huisdieren. Het dweilen werd bij het testen van begin tot eind gevolgd door een normaal niet zo heldhaftige kat. Met
soms zo veel haaruitval tot gevolg, dat de EVO gelijk een tweede rondje kon gaan maken. Maar ach, dat
kostte ons tenminste geen enkele inspanning. euro 349.
dirtdevilshop.nl
Notitieblok voor nerds
Voor een nieuwe tablet is de HTC Flyer opvallend retro. Hoewel u
de Flyer gewoon met uw vingers kunt gebruiken, maakt het ouderwetse pennetje (op batterij!) het mogelijk
om met groot detail op het 7"-scherm te schrijven. Dat maakt de tablet vooral geschikt voor mensen die willen of moeten krabbelen. Een Amerikaanse
collega-recensent suggereerde
al dat de Flyer bij uitstek geschikt is voor Bijbelstudie. Inderdaad kun je met de Flyer prima teksten annoteren - ook handig voor
managers en wetenschappers dus.
Toch zien we zelf meer mogelijkheden voor aspirerende hobbytekenaars en -schrijvers. Koopt u er dan wel
een mooier hoesje bij; het bijgeleverde exemplaar heeft de textuur van gerecyclede Komo-vuilniszakken. En
dat is in schril contrast met de fraaie, solide maar toch lichte bouw van de Flyer. Prijs is afhankelijk van model (16 of 32 GB).
Goedkoopste leverancier via
http://pricewatch.tweakers.net.
Sporthulp met mascotte
Gadgets om in beweging te blijven, zijn er genoeg. Maar bij hoeveel van die apparaatjes krijgt u
er menselijke aanmoediging bij? Wij tellen er precies eentje: de Philips DirectLife-bewegingsmeter. Het waterbestendige apparaatje meet niet alleen uw beweging, maar geeft de informatie ook door aan een onlinedienst vanwaar u vervolgens goede raad krijgt aangereikt.
Minder robuust is de USB-adapter die nodig is om de gegevens van de DirectLife uit te lezen. Die is niet alleen voorzien van een onhandig magneetje (pas op uw pinpas!), maar ook van zes kwetsbare pinnetjes. Gebruik dus vooral het bijgeleverde dekseltje. En let op: na een jaar vervalt het abonnement op de coach en de
toegang tot een groot deel van de site. Verlenging kan, mits u betaalt. euro 149
directlife.philips.com/shop-nl
Arjan Dasselaar is als journalist en auteur gespecialiseerd in de digitale wereld. Tips, maar geen persberichten, zijn welkom op redactie@arjandasselaar.nl
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Vier nieuwe gadgets voor wandelaars, fietsers, zeilers, tennissers, golfers, zwemmers, zonaanbidders en
luieriken die graag buiten zijn.
Rust aan je hoofd
In het water horen we het liefst het geruis van de zee (tenzij we in het zwembad liggen, want dan gaan we
ons bij dat geluid wat zorgen maken), maar mocht u niet zoveel ophebben met natuurgeluiden, of gewoon
even schoon genoeg hebben van het gekrijs van nabij spelende kinderen, overweeg dan de SwiMP3.1G.
Deze muziekspeler is niet alleen waterdicht, maar draagt het geluid ook op een heel bijzondere wijze over op
uw oren. Namelijk via uw schedelbot. Klinkt misschien eng, maar dat is het niet. Wel een beetje onrustbarend: de geringe opslagcapaciteit van slechts 1 gigabyte. Aan de andere kant, hoeveel liedjes zijn er nu eigenlijk precies over de zee? Prijs: euro 120.
http://tinyurl.com/swimpmp3
Pelleboer 2.0
Fijn aan de zomer zijn de avondjes buiten zitten. Minder fijn aan de zomer is de angst dat het de volgende
avond over zal zijn. Dus wat doet u als oplossingsgericht mens: u koopt een weerstation om de boel scherp
in de gaten te houden.
In dit geval de Davis Vantage Vue. Het bedrijf Davis maakt kwaliteitsweerstations, niet te vergelijken met de
goedkope prullen die u voor luttele tientjes vindt in de schappen van uw Duitse voordeelsuper of bouwmarkt.
Davis heeft slechts twee nadelen: de prijs voor traditionele Davis-modellen is vaak erg stevig, en de complexiteit is eigenlijk te groot voor veel potentiÎle gebruikers die geen Pelleboer 2.0 willen spelen, maar gewoon willen weten of het mooie zomerweer aanhoudt.
De Vantage Vue nu is alleszins betaalbaar. En installeren is ook niet moeilijk. De sensorsuite (mooi woord
voor het blok plastic waarin windvaan, anemometer, regenmeter en buitentemperatuur- plus luchtvochtigheidssensor zitten) hoeft alleen op een paal te worden geplaatst. En klaar is Kees.
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Enige te voorzien obstakel:
bezwaar van uw partner tegen het wat hoekige aanzien van de sensorsuite. Gelukkig heeft die een ingebouwde zender met een bereik van maar liefst 100 meter (300 meter volgens de - te optimistische - fabrikant). Prijs: euro 399.
vantagevue.com
Voor harde werkers
Uw baas is van het type dat de BlackBerry ziet als een soort draadloze hondenketting. Of u heeft kinderen
die zelfs in de openlucht liever gekluisterd zitten aan hun spelcomputer dan dat ze achter een voetbal aan
rennen.
In beide gevallen is de Voltaic Messenger de manier om onderweg langer actief te kunnen blijven. Deze tas
is voorzien van drie zonnepanelen waarmee u compacte elektronica zoals smartphones en portable spelcomputers kunt opladen. Het vermogen is echter te krap voor een laptop.
Kosten: euro 139. Een krachtiger versie van deze tas, de Voltaic Generator, waarmee u wÈl een notebook
kunt opladen, is niet meer leverbaar. De fabrikant heeft tegen de zomer een opvolger beloofd die rond de
euro 500 gaat kosten.
solartassen.nl
Veilige wind
Arjan Dasselaar
Ventilatoren hebben voor kinderen wel wat weg van ravijnen. Je wilt er niet
in springen, en toch is er een duistere verleiding die je er bijna toe brengt het toch te doen. Zo heeft menig
kind ooit zijn vinger in een ventilator gestoken, gedreven door een mengeling van angst en nieuwsgierigheid.
Wilt u uw nageslacht EHBO-tripjes op warme dagen besparen, koop dan de Dyson AM02. Deze ventilatorzuil produceert een constante stroom verkoelende lucht, maar dan zonder gebruik te maken
van vervaarlijk snel
bewegende ventilatorbladen.
Daarbij helpt het natuurlijk dat de AM02 ook past in een modern interieur, en dat hij zijn werk uitstekend
doet.
Enige nadeel is de - zoals altijd bij Dyson - relatief stevige prijs: euro http://399.Dyson.nl
is als journalist en auteur gespecialiseerd in de digi- tale wereld. Tips, geen pers- berichten, zijn welkom op
redactie@arjandasselaar.nl
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Goedgekeurd
SECTION: Persoonlijk - Persoonlijk; Blz. 38
LENGTH: 1059 woorden
Een auto moet jaarlijks naar de garage voor een apk-keuring, dus waarom wij niet? Preventieve gezondheidszorg is in opkomst. Maar wat werkt en hoe pak je het verstandig aan? Door Arjan Dasselaar, illustratie
Maartje Kunen
De goedkoopste medische controle haalt u bij de modernere huisarts. Sinds 1 maart bestaat het zogeheten
'PreventieConsult CMR', waarmee bij 45-plussers gekeken wordt naar het risico van hart- en vaatziekten,
diabetes type II en nierschade. U werkt eerst een vragenlijst af en als er aanleiding toe is, volgt er verder
onderzoek. De invoering van dit speciale consult is in volle gang, dus niet elke arts biedt het al aan, vooral
niet omdat er nog wordt geruzied over de vergoeding.
Het voordeel van het preventieconsult is tweeledig. EÈn: het is 'evidence based', wat wil zeggen dat het is
gebaseerd op de beste wetenschappelijke inzichten die de geneeskunde te bieden heeft. Twee: blijkt dat er
wat aan de hand is, dan zit u al 'in het circuit'. Uw huisarts kan u indien nodig gelijk doorverwijzen naar een
goede specialist bij u in de buurt.
Mocht u per se een lichamelijk onderzoek willen ondergaan, en niet willen afwachten of daar volgens de methoden van het preventieconsult aanleiding voor is, dan heeft u twee mogelijkheden. De eerste is de sportmedische keuring. Voor de tweede optie kunt u naar een gespecialiseerde medisch dienstverlener gaan.
Daarvan zijn er velen. Soms heeft uw verzekeraar speciale contracten met specifieke dienstverleners, zodat u (alleen daar) een deel van de behandeling vergoed krijgt.
Gaat u zelfstandig op zoek, dan is de keuze groot. Google eens op 'medische check-up' in combinatie met
uw woonplaats. Hier geldt: bij twijfel niet doen, of op zijn minst even checken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die bereikt u op 088-120 5000.
Sportmedische keuringen
Verborgen in menig aanvullende verzekeringspolis: een vergoeding voor de sportmedische keuring. Die is
niet alleen nuttig voor topsporters. Kent u de verhalen over mannen van middelbare leeftijd die vanwege een
hartstilstand dood neervallen gedurende een marathon die het gevolg was van een nieuwjaarsweddenschap? Met een sportmedische keuring vergroot u de kans dat onderliggende (hart)kwalen aan het licht komen.
U reist daarvoor af naar een SMA: een Sport Medisch Adviescentrum. Daarvan zijn er nogal wat. Een overzicht vindt u op www.sportgeneeskunde.com (sectie FSMI). Om te weten wat uw hart onder inspanning doet,
kunt u het beste om een groot sportmedisch onderzoek vragen. Daarbij hoort een inspannings-ECG waarbij
de prestaties van het hart worden gemeten terwijl u zich afbeult op een hometrainer. Er zijn ook beperktere
onderzoeken. Overleg daarvoor met de SMA-arts.
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Tip: vraag, zeker bij een afwijkend resultaat, een printje van het ECG-onderzoek mee voor de huisarts of
cardioloog. Het interpreteren van ECG's is een (moeilijke) kunst.
In de scanner
Het klinkt zo geruststellend: even in de scanner bij een van die grote bedrijven die daar fanatiek reclame
voor maken, en misschien dat u die dreigende scheurende slagader of beginnende darmtumor dan tijdig
ontdekt. Toegegeven: er zijn inderdaad mensen wier leven is verlengd door zo'n ritje in de scanner.
Maar er zijn er ook die aan zo'n scannerbezoek valse zekerheid, of juist onterechte onrust hebben overgehouden. U zult niet de eerste zijn bij wie een onschuldige verkalkte lymfeklier voor een tumor wordt aangezien.
Als u zich laat scannen, hebt u keuze uit twee 'smaken': MRI en CT. Een MRI-scan werkt met krachtige
magneetvelden, en is daardoor onschadelijk. Meestal dan. Want als u metaal in uw lichaam hebt, kan dat in
beweging komen. Het bedrijf dat de scan doet, zal u dus ook altijd een vragenlijst voorleggen om dit risico uit
te sluiten.
Een CT-scan werkt met rˆntgenstraling en heeft dit risico dus niet. Maar er is wel een ander (klein) risico. U
krijgt een dosis radioactiviteit te verwerken die tot honderden malen hoger is dan bij een gewone rˆntgenfoto.
Van deze straling gaat u niet dood, maar nogal wat artsen zijn er toch niet dol op. Als je maar genoeg mensen blootstelt aan CT-scans zonder dat daar een goede medische reden voor is, krijg je vanzelf extra gevallen van kanker, redeneren ze.
Wilt u nog steeds, dan geldt: hoe nieuwer de scanner, hoe beter, want hoe lager de hoeveelheid straling.
DNA-test
Bent u gemotiveerd om u in te spannen voor uw gezondheid
en niet hypochondrisch aangelegd, dan kunt u een DNA-test
bij het Amerikaanse bedrijf 23andme.com overwegen. Kosten: $ 199 plus maandelijkse abonnementskosten.
Denk echter niet lichtvaardig over zo'n test. 23andme is een serieus bedrijf dat wordt geleid door Anne Wojcicki, de vrouw van Google-oprichter Sergey Brin. Het brengt uw DNA op meer dan 1 miljoen punten in kaart.
Van 23andme krijgt u vervolgens allerlei informatie over uw kans op bepaalde aandoeningen.
Voor een deel is die informatie nuttig. Als 23andme meldt dat u een verhoogde kans op hartkwalen heeft,
dan kan dat een goede motivatie zijn om die tweede bitterbal toch maar te laten liggen.
Maar er zijn ook risico's. Gunstige informatie over uw DNA kan u aanzetten om uw ongezonde gewoontes
voort te zetten. De 23andme-informatie is bovendien incompleet: ruim 1 miljoen punten lijkt veel, maar het
menselijk genoom heeft er zo'n 3 miljard.
En 23andme geeft ook informatie waarin u slechts kunt berusten. Wie het nu al moeilijk heeft met het idee
dat zijn grootouders alzheimer kregen, laat de vaak confronterende inzichten van deze dienst het beste links
liggen.
Niet zelf dokteren
Ongerust over uw gezondheid? Ga niet zelf dokteren, en los uw angsten al helemaal niet op met zelf betaald
preventief onderzoek. Er zijn huisartsen die bij het horen van het woord 'preventie' zelf acuut hoge bloeddruk
krijgen, maar er zijn ook medici die het PreventieConsult aanbieden en dat is een goed alternatief voor een
zelf betaald preventief onderzoek.
Ook als u toch overweegt elders medische diensten in te kopen, is overleg met uw huisarts handig. Want wat
als er iets gevonden wordt? Ziet u dat niet zitten omdat u een 'vervelende' huisarts hebt, dan is het handiger
om dat probleem eerst op te lossen. U hoeft niet met de man of vrouw op vakantie te kunnen, maar als u niet
eens een zakelijk gesprek kunt voeren, is het tijd voor actie. Een huisarts met wie u niet kunt praten, is als
een cv-ketel zonder thermostaat: u hebt er weinig aan.
LOAD-DATE: April 22, 2011
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Thuis trainen
SECTION: Persoonlijk - Persoonlijk; Blz. 52
LENGTH: 958 woorden
Arjan Dasselaar
Sportscholen te over, maar de nadelen blijven: beperkte openingstijden, dringen bij de gewilde apparaten en
weinig privacy. Al die problemen zijnop te lossen met een eigen fitnessruimte.
Om ÈÈn misverstand direct weg te nemen: een eigen fitnessruimte is nooit goedkoper. Fatsoenlijke fitnessspullen zijn duur: een paar duizend euro per apparaat is heel normaal. Als u er dus verschillende heeft, kunt
u zelf wel uitrekenen dat u dat nimmer terugverdient in besparingen op fitnessabonnementen. Misschien
goed te weten dat het soms mogelijk is om apparatuur te leasen.
Het aantal fitnessmerken is groot en voorkeuren zijn vaak persoonlijk. Zoek dus via Google Maps op 'fitnessapparatuur' en bezoek verscheidene winkels. Probeer vooral apparaten uit en maak aantekeningen van
de plus- en minpunten.
De keuze van spullen hangt af van uw geplande activiteiten. Grofweg zijn er twee soorten fitnessapparatuur:
voor spiertraining en cardiotraining, zoals vergroting van uw uithoudingsvermogen vaak wordt genoemd. De
term 'cardiotraining' is misleidend, omdat u ook hierbij uw spieren oefent (trouwens, het hart zelf is ook een
spier), maar dan om langdurig inspanning te leveren. 'Duurtraining' is een beter woord, net zoals 'krachttraining' een duidelijker term is voor spiertraining en andere trainingsvormen waarbij het erom gaat om in korte
tijd veel inspanning te leveren, het zogeheten pieken.
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Een populaire manier om uw uithoudingsvermogen te trainen, is met een zogeheten crosstrainer. Met dit
apparaat maakt u langlaufachtige bewegingen. Het voordeel van een crosstrainer ten opzichte van een
loopband is dat u uw gewrichten, en dan met name uw knieÎn, veel minder belast dan met hardlopen.
Een spin bike is een bekend alternatief, bedoeld om het gevoel van wielrennen na te bootsen. Maar vlak de
klassieke hometrainer niet uit, vooral niet nu er innovaties zijn als de Expresso S2: een thuisfiets die voorzien is van virtual reality. Dat wil zeggen dat u op een beeldscherm een nagebootste buitenomgeving getoond krijgt die reageert op uw fietshandelingen.
Wat betreft spiertraining is het handig om als beginner niet met losse gewichten te knutselen: correct oefenen vereist ervaring. Het kan zelfs ronduit gevaarlijk zijn om solo met een halterbank te klussen. Wat als u
kramp krijgt terwijl u vanaf de bank een halter omhoogduwt? Met wat pech eindigt de halter op uw hals. Wie
toch solo met halters aan de slag wil, koopt het beste een zogeheten 'power cage' (ook wel: power rack),
een kooiachtige constructie die u enige bescherming biedt tegen halterongevallen.
Als u geen personal trainer hebt, kunt u het beste een zogeheten home gym (ook wel multi station genoemd)
kopen: een apparaat dat een fors aantal spieroefeningen in zich verenigt. Goede home gyms zijn duur. Een
goede maatstaf bij bepaling van de kwaliteit is de garantie: er zijn toestellen te koop met levenslange zekerheid, zoals de Bodycraft X4 (euro 3799).
De benodigde ruimte
Voor kracht- en duurtraining heeft u in principe aan twee apparaten genoeg: met een multi station en een
crosstrainer bent u er al. Daaruit volgt dat u met een overgebleven slaapkamer - zeg tien vierkante meter een heel eind komt.
In uw ruimte heeft u ventilatie nodig. Hoeveel, is niet te zeggen. Gaat u alleen trainen of met uw partner? Is
er een groot raam dat open kan of een klein bovenlichtje? Bevindt de ruimte zich in een koele kelder of onder een plat dak (heet in de zomer!)? Airconditioning installeren helpt maar hiervoor is een stopcontact nodig, net als trouwens voor veel duurtrainingsapparaten als loopbanden en crosstrainers.
Bewoont u een groot penthouse, zorg dan voor goed dempende matten onder de apparatuur. Uw onderburen zijn u dankbaar. Om verschuiven van de apparaten te voorkomen, voldoet enigszins stroeve vloerbedekking trouwens ook maar reken er dan wel op dat de levensduur ervan flink bekort wordt.
Hoe en hoe vaak trainen?
Veel fitnessexperts zweren bij de combinatie van krachttraining en duurtraining. De invulling van die training
hangt vervolgens van uw persoonlijke situatie af: hoe oud bent u, wat is uw conditie, wat wilt u met trainen
bereiken, en hoe is het met uw gezondheid gesteld? Weet u het antwoord op die laatste vraag niet, dan is
het tijd voor een sportmedische keuring.
Huur vervolgens een personal trainer in - als u daartegen kunt. Het voordeel van zo'n trainer is dat u zichzelf
dwingt tot regelmatig trainen. Het nadeel: al te eigenzinnige mensen laten zich niet graag op de vingers kijken.
Behoort u tot de laatste categorie, dan kunt u ook zelf trainingsplannen maken met behulp van allerhande
nuttige websites. Zoals daar zijn: emuscle.com, fitclick.com, fitsync.com en sparkpeople.com.
Laat uw trainingsfrequentie en -intensiteit afhangen van het advies van uw personal trainer, sportmedisch
advies en/of de adviezen op de genoemde sites. Begint u te fanatiek, dan is de kans groot dat uw kostbare
apparatuur al na een paar weken staat te verstoffen.
Hoe houdt u het trainen vol?
Bent u competitief ingesteld, dan kan het al helpen om een eenvoudig whiteboard aan de muur van uw fitnessruimte op te hangen. Daarop schrijft u na elke sessie op hoe lang u heeft getraind. Elke maand telt u de
geÔnvesteerde tijd op voor een maandscore. Wie van wedstrijdjes houdt, zal het een sport vinden de eigen
inspanningen maand na maand te overtreffen.
Dan moet u echter nog ÈÈn ander probleem overwinnen, en dat is verveling. Nogal wat fitnessapparatuur is
daarom tegenwoordig leverbaar met een ingebouwd tv-scherm, maar we adviseren u toch graag een aanvul-
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lende oplossing. Het nadeel van een tv is namelijk dat u afhankelijk bent van het programma-aanbod van dat
moment. Schaf dus bijvoorbeeld een blu-rayspeler aan plus een flinke hoeveelheid schijfjes.
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Ontwijk de file
SECTION: Persoonlijk - Autospecial; Blz. 44
LENGTH: 751 woorden
Arjan Dasselaar
Van A naar B komen is al lastig genoeg zonder dat u eindeloos vast komt te staan in een zesbaans asfaltweiland.Jammer, en meestal niet nodig. Omrijden is vaak mogelijk, mits u over de juiste apparatuur beschikt.
Een beetje navigatiesysteem moet minimaal over TMC beschikken: het Traffic Message Channel, dat actuele informatie over verkeerssituaties doorgeeft zoals files, wegwerkzaamheden en wegafsluitingen. TMC is
wat Teletekst was voor televisie: een informatiekanaal dat 'verborgen' wordt meegezonden met het signaal
van een radiozender. Uw navigatiesysteem heeft dan ook een zogeheten TMC-ontvanger nodig, die ingebouwd kan zijn of bijvoorbeeld wordt verwerkt in het voedingssnoer. Dat laatste is minder fraai, en heeft als
bijkomend nadeel dat u het snoer soms om de spiegel zult moeten wikkelen. Zo nu en dan zit de ontvanger
namelijk nogal op een lage plek in het snoer waardoor de TMC-ontvangst afneemt.
De TMC-informatie is helaas vaak niet zo nauwkeurig. Files op hoofdwegen zijn meestal wel opgenomen,
maar met vertraging. En een standaard TMC-signaal bevat vaak geen file-informatie over N-wegen. Toch is
dat wel belangrijk. Een navigatiecomputer zal immers op basis van de TMC-informatie een omleiding proberen te berekenen. Treurig als je vervolgens op een binnendoorweggetje opnieuw vast komt te staan.
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Beter kies je daarom voor een navigatiecomputer die beschikt over gedetailleerdere verkeersinformatie.
Daar zijn er twee van. Allereerst TomTom HD Traffic, waarvoor u euro 49,95 per jaar betaalt - naast de aanschafkosten van het navigatiesysteem, vanzelfsprekend. Maar daar krijgt u ook wat voor: gedetailleerde verkeersinformatie die via het mobiele netwerk van Vodafone wordt aangeleverd. De informatie over uw eigen
rijrichting en snelheid wordt anoniem doorgestuurd naar TomTom, die daarmee ook het verkeersbeeld kan
bepalen. HD Traffic is leverbaar op een groot aantal modellen. (Zie http://Tomtom.nl)
Levenslang file-informatie
In reactie op TomTom heeft de Amerikaanse navigatiegigant Garmin Smart Traffic in de markt gezet. Met op
het eerste gezicht een voordelige, dus aantrekkelijke propositie: ÈÈn keer betalen en dan levenslang gratis
gedetailleerde file-informatie die via een speciaal, want beveiligd, TMC-kanaal wordt aangeleverd. Smart
Traffic is eveneens leverbaar op diverse modellen. http://Garmin.nl geeft een actueel overzicht.
Onze ervaringen met dit product waren echter minder positief. De extra gedetailleerde TMC-informatie kampt
met nogal wat ontvangstproblemen, waarbij een Google-zoektocht leerde dat we bepaald niet de enigen waren met dit probleem.
Heeft u een auto met een radio die niet vaak aanstaat maar wel een groot inbouwvak bezet houdt (een zogeheten dubbel-DIN-slot) dan is een inbouwnavigatiesysteem ook het overwegen waard. De Sony XNVL77BT is een goede keus, die geleverd wordt met TomTom-software en ook HD Traffic-informatie kan verwerken.
Maar heeft u eigenlijk nog wel een navigatiesysteem nodig? Met een mobiele telefoon kan tegenwoordig
veel wat vroeger alleen met een Garmin, TomTom of VDO Dayton kon. Geen wonder dat de bekende zuignap aan de voorruit tegenwoordig regelmatig een houder voor een telefoon herbergt.
Om gratis te kunnen navigeren, zijn Android-telefoons veruit superieur. U heeft dan de beschikking over het
gratis Google Maps met ingebouwde navigatiesoftware,
getiteld Google Maps Navigation. iPhone en BlackBerry kunnen ook Maps downloaden, maar hier ontbreekt
de navigatieoptie.
In ontwikkeling
Google Maps Navigation geeft u - alweer gratis - file-informatie door weggedeeltes met vertragingen of opstoppingen in respectievelijk geel of rood aan te geven. De verkeersinformatieservice is nog in ontwikkeling
maar werkt adequaat: de prijs-kwaliteitsverhouding is in elk geval prima. Nadeel: geen internetverbinding?
Dan ook geen navigatie.
Op de iPhone kunt u uitwijken naar TomTom Europa. Deze app kost euro 89,99. HD Traffic moet u daar dan
nog los bijkopen. Het werkt goed, maar is prijzig.
Werkt de file-informatie op uw Android-telefoon of iPhone toch niet naar behoren, is uitwijken naar een tweede app een mogelijkheid. Bijvoorbeeld de 'Het Verkeer'-applicatie van Martijn de Meulder, beschikbaar voor
Android, Windows Phone 7 en iPhone. 'Het Verkeer' meldt keurig waar files staan, op welke plekken u flitsers kunt verwachten en of het weer onderweg mee- dan wel tegenvalt.
Maar vertrouwt u liever op traditionele instituten, dan kunt u altijd nog de ANWB Verkeer-app downloaden
(vooralsnog alleen op de iPhone).
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Funbytes
SECTION: Persoonlijk - Funbytes; Blz. 38
LENGTH: 48 woorden
Zelfs voor wie denkt dat hijj alles heeft, is er altijd iets nieuws te vinden. Vier hebbedingen voor volwassenen.
Door Arjan Dasselaar
Arjan Dasselaar is als journalist en auteur gespecialiseerd in de digitale wereld. Tips, maar geen persberichten, zijn welkom op redactie@arjandasselaar.nl
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iPad-klonen
SECTION: LIFESTYLE; Blz. 43
LENGTH: 881 woorden
Een iPad, die willen we allemaal wel. Of in elk geval een apparaat dat net zoveel kan - of meer - en dan nog
voor een lagere prijs. Er komen veel nieuwe tablets op de markt; wat zijjn hun voor- en nadelen? Wie durft,
bestelt in China. Door Arjan Dasselaar
Door Arjan Dasselaar
Laten we eerlijk zijn: als u Ècht een iPad wilde hebben, had u hem inmiddels wel gekocht. U bent dus nog
niet over de streep getrokken door de belofte van de tablet: een platte personal computer.
Maar dat kan veranderen. Geprikkeld door het succes van Apple maken veel elektronicafabrikanten nu hun
eigen tablet-computer. De kwaliteit van deze iPad-concurrenten varieert sterk, net als de prijs. En technisch
zitten ze net even wat anders in elkaar.
Veel iPad-klonen maken gebruik van Android. Dit is een gratis besturingssysteem bedoeld voor smartphones, netbooks en tablet-pc's, ontwikkeld door zoekmachinegigant Google. Van Android zijn verschillende
versies in omloop. De meest recente is 2.2 (3.0 wordt nog voor 2011 verwacht), maar dat weerhoudt sommige fabrikanten er helaas niet van om tablet-pc's uit te brengen met het naar computermaatstaven inmiddels
antieke Android 1.6-besturingssysteem.
De afmetingen van iPad-klonen variÎren ook nogal. Er zijn er van ongeveer dezelfde omvang als de iPad
zelf: 9,7 inch oftewel een krappe 25 centimeter. Maar u kunt ook iPad-klonen kopen waarvan het scherm
slechts 4 inch, of ruim 10 centimeter, groot is. In dat laatste geval moet u serieus overwegen of een nieuwe
telefoon met een groot scherm, zoals de HTC Desire HD (scherm van 4,3 inch), niet een betere keuze is.
Het aanbod van iPad-klonen is op dit moment beperkt, maar groeit snel. Zo is de Dell Streak onder meer
verkrijgbaar op luchthaven Schiphol en bij BelCompany. De Streak is klein van stuk: het scherm heeft een
doorsnee van 5 inch oftewel bijna 13 centimeter. Beetje jammer dat de fabrikant ervoor heeft gekozen om de
Streak uit te leveren met het verouderde Android 1.6-besturingssysteem. De prijs is er met euro 599 niet
minder om, al heeft Dell een spoedige update naar het courante Android 2.2 beloofd.
Aanzienlijk aantrekkelijker qua grootte is de Samsung Galaxy Tab, die 7 inch (bijna 18 centimeter) groot is.
Nog altijd kleiner dan de iPad, maar tegelijkertijd een stuk handzamer. Daarnaast beschikt de Galaxy Tab
over twee camera's, die op de iPad zelf ontbreken. Dankzij die camera's is het mogelijk de tablet te gebruiken voor onder meer videoconferencing. Groot nadeel van de Galaxy Tab is de prijs: liefst euro 749 voor
mensen die het apparaat in Nederland voor de lancering alvast hadden besteld. Daarmee is het toestel
duurder dan de iPad, waarvan een vergelijkbaar model dat net als de Galaxy Tab is uitgerust met zogeheten
3G-functionaliteit (die ervoor zorgt dat u overal internetverbinding hebt) euro 599 kost. Het gevaar is groot
dat consumenten voor 'the real thing' zullen kiezen als Samsung de prijs niet aanpast, of zullen uitwijken
naar andere iPad-klonen met een aantrekkelijker prijskaartje. Zoals de Toshiba Folio 100. Het Folio-scherm
heeft volgens fabrieksopgave een doorsnede van 10,1 inch en is daarmee net iets groter dan het scherm
van de iPad. Aantrekkelijk is de prijs van euro 399, al ontbreekt 3G-ondersteuning (die komt in 2011) en is
de Britse retailketen PC World alweer gestopt met de verkoop vanwege de vele klachten van klanten.
In Nederland vooralsnog niet verkrijgbaar (al kan dit elk moment veranderen), maar uit Groot-BrittanniÎ te
importeren: de Advent Vega. Die is ook 10,1 inch groot, beschikt over Android 2.2 en een flinke accu die het
6,5 uur moet volhouden bij het vertonen van een film. De Vega kost slechts £ 249 en zal verkrijgbaar zijn bij
de Britse vestigingen van Dixons (dixons.co.uk) en vermoedelijk al snel via sites als eBay.
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Wie dat allemaal nog te duur vindt, kan zijn geluk proberen bij Chinese webwinkels. Geluk, want Chinese
sites zijn niet altijd even nauwkeurig in het correct vermelden van de specificaties van hun producten. Als u
op Chinese websites als DealExtreme.com en LightinaBox.com op zoek wilt gaan naar een iPad-kloon, dan
doet u er goed aan om scherp te kijken naar de processor waarmee het betreffende apparaat is uitgerust.
Het is een goed teken als dergelijke Chinese klonen zijn voorzien van een zogeheten Rockchip. Hierbij geldt:
bij twijfel niet inhalen. Als de processorsoort niet wordt vermeld en u geen antwoord krijgt op vragen, kunt u
beter in Nederland wat kopen.
Uw beste raadgevers op Chinese sites zijn echter recensies van kopers die u voorgingen. Koop niets met
minder dan vier sterren (op DealExtreme) of met minder dan honderd recensies (op Lightinabox). Succes is
ook dan niet gegarandeerd, maar de kans op een transcontinentaal potje klagen is in elk geval flink gereduceerd.
iPad-klonen in beeld, van boven naar beneden: de Toshiba Folio 100; de Dell Streak; de Advent Vega; de
Toshiba Folio 100 van dichtbij en hieronder de Samsung Galaxy Tab.
Specificaties en prijzen Dell Streak afmeting scherm: 5 inch, werkt met Android 1.6, te koop bij BelCompany
en op Schiphol, euro 599. Samsung Galaxy Tab 7 inch, heeft twee camera's, euro 749. Toshiba Folio 100
10,1 inch, heeft (nog) geen 3G-ondersteuning, euro 399. Advent Vega 10,1 inch, nog niet officieel in Nederland te koop, werkt met Android 2.2, £ 249.
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Gamers, dat zijn toch van die jongens die zich afzonderen op zolder met pizza en cola? Ja, dat ook. Maar
samen een computerspel spelen is ook een sociale aangelegenheid. De vier beste multiplayers-spellen van
2010 (waarvan ÈÈn oude bekende). Door Arjan Dasselaar.
LittleBigPlanet
Motto:puzzelen, maar dan andersPrijs:euro 12Platforms:PS3Aantal spelers:maximaal vier
Naar computerbegrippen een bijna antiek spel (want afkomstig uit 2008) maar toch meer dan een vermelding waard. En niet alleen omdat de opvolger, LittleBigPlanet 2, begin 2011 op de markt komt. Nee, LittleBigPlanet is een van de best gerecenseerde computerspellen ooit. En niet voor niets.
Dit puzzelspel valt bijna geen recht te doen in een beschrijving, maar we doen een poging. U bestuurt het
poppetje Sackboy of Sackgirl door een landschap waarin u, desgewenst samen met anderen, allerlei hindernissen moet nemen. Het bijzondere aan LittleBigPlanet is dat de speler ook zelf nieuwe, en heel aparte, puzzels voor het spel kan maken. En dat is inmiddels meer dan 3 miljoen keer gebeurd. U bent dus voorlopig
nog niet uitgespeeld.
Wii Party
Motto:onschuldig vermaak voor de hele familie of vriendenclubPrijs:euro 39,99Platform: WiiAantal spelers:
maximaal vier
Dus u wilt met de feestdagen een gezellig spelletje doen, maar vreest voor discussie met uw schoonfamilie
die het geringste beetje virtueel geweld al verafschuwt? Met Wii Party kunt u zich geen buil vallen. Knap van
Nintendo dat deze toch wat brave gamescollectie niet saai wordt. Dat is tevens te danken aan de grote variatie in deze bundel, die meer dan tachtig spelletjes bevat. Onder meer: verstoppertje spelen, maar dan op een
heel andere (en veel leukere) manier dan u gewend bent. Maar ook: 'Balance Boat', een spel waarbij u met
andere spelers moet samenwerken om de virtuele boot niet te laten kapseizen.
Ook handig: omdat uw Wii-spelcomputer vermoedelijk slechts voorzien is van twee gamecontrollers, levert
Nintendo bij dit spel een extra exemplaar.
World of Warcraft 3: Cataclysm
Motto:nooit genoeg gekregen van sprookjes? Haal ze dan gewoon in huisPrijs: euro 26,50 (normale editie),
euro 69,50 (luxe geschenkeditie)Platform:pcAantal spelers: thans 12 miljoen, theoretisch onbeperkt
World of Warcraft is een populair spel. Heel populair zelfs. Twaalf miljoen mensen betalen maandelijks zo'n
euro 13 abonnementsgeld om zich in deze digitale sprookjeswereld te storten en als (bijvoorbeeld) vechter,
tovenaar of druÔde allerlei opdrachten ('queesten') te volbrengen.
Inmiddels is de derde uitbreiding
uitgebracht, Cataclysm. Aan die uitbreiding hebt u overigens niet veel zonder het originele spel en de twee
eerdere
uitbreidingen. Hebt u die niet, probeer dan eerst de gratis proefversie via www.worldofwarcraft.com/trial/.
Rock Band 3
Motto:herbeleef de tijden van uw middelbareschoolbandje, met muziek van de jaren zestig tot nuPrijs: zo'n
euro 360 (voor een aardige band)Platforms: Wii, Xbox 360, PS3Aantal spelers: maximaal zeven
Met uw vrienden of familieleden muziek maken alsof u in een band speelt. De computer houdt de vorderingen bij en daar zijn speciale instrumenten voor nodig. Die zijn goedkoper dan de meeste producten van de
muziekwinkel, maar naar gamebegrippen absoluut prijzig.
Benodigdheden. Behalve het spel zelf (tussen de euro 36 en euro 48, afhankelijk van het platform) ook microfoons (euro 30 per stuk). Liefst drie stuks, want u kunt met maximaal drie mensen tegelijk zingen. Dan
natuurlijk een keyboard (zo'n euro 90). Rockmuziek maken zonder drums (zo'n euro 140) en een gitaar of
twee (‡ euro 70 per stuk) gaat natuurlijk niet. Volgend jaar brengt het bekende gitaarmerk Fender een Squier
Stratocaster op de markt die
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u niet alleen binnen Rock Band 3 kunt gebruiken, maar ook als echte gitaar.
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Uw auto denkt met u mee
SECTION: AUTOSALON; Blz. 38
LENGTH: 873 woorden
Door Arjan Dasselaar, illustratie FrÈdÈrik Ruys
De zelfrijdende auto bestaat nog niet, maar de automatisering zet door en leidt ertoe dat het steeds veiliger
wordt op de weg. En in de toekomst? 'Hoe goed we onszelf ook vinden als autobestuurder, we leggen het af
tegen de techniek.'
De publieke demonstratie van Volvo's nieuwe antibotsingssysteem verliep niet echt vlekkeloos. Een Volvo
S60 kwam met een gezapig vaartje van 35 kilometer per uur aanrijden. Richting een vrachtwagen. De bedoeling was dat Volvo's antibotsingssysteem, 'Collision Warning with Auto Brake', automatisch op de rem
zou trappen. U raadt het al: dat gebeurde niet. Auto in de kreukels, hilariteit alom, behalve bij Volvo.
De zelfrijdende auto is een droom. Een die dankzij dit soort innovaties niettemin steeds een stapje dichterbij
komt. Er staat veel op het spel. De Delftse hoogleraar Bart van Arem stelde in september tijdens zijn intreerede dat de komende vijftien jaar het aantal verkeersdoden met een kwart moet kunnen dalen door automatisering in de auto. Dan doelt Van Arem op gedeeltelijke automatisering, want een volledig zelfrijdende auto
is volgens optimistische wetenschappers nog een generatie van ons verwijderd, al wordt daar nu wel druk
aan gewerkt. In september kondigde internetbedrijf Google aan dat het uitgebreid aan het experimenteren is
met een robotvariant van de Toyota Prius. De Prius heeft Lidar aan boord: een soort radar, maar dan met
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licht in plaats van radiosignalen. Daardoor kunnen de stuurcomputers 'zien' wat er in de buurt van de auto
gebeurt.
Slippartijen
Vooralsnog moeten we het dus doen met de 'meedenkende auto': een voertuig dat slim genoeg is om de
bestuurder een handje te helpen. Dat is waar Van Arem onderzoek naar doet aan de Technische Universiteit
Delft. Hij is niet bang dat bestuurders dankzij deze toepassingen meer risico's gaan nemen en het verkeer
alleen maar onveiliger wordt. Integendeel, zo blijkt volgens Van Arem uit het grote succes van elektronische
stabiliteitscontrole of ESC, een systeem dat slippartijen kan voorkomen: 'Dat is in korte tijd bijna standaard
geworden. Uit studies is gebleken dat dankzij dit systeem het aantal enkelzijdige dodelijke ongevallen met
30% tot 50% is gedaald.' Natuurlijk leidt niet elke innovatie automatisch tot meer veiligheid, maar grosso modo is Van Arem optimistisch. Sterker nog: hij denkt dat de mens achter het stuur zijn langste tijd heeft gehad:
'Hoe goed we onszelf ook vinden als autobestuurder, we leggen het af tegen de techniek als het gaat om
reactietijd en alertheid.'
Binnen de lijnen
De geleidelijke automatisering van auto's is al bij de dealers te zien. Zo heeft Opel de Insignia, waarin een
camera zit die verkeersborden kan herkennen. Dat helpt bestuurders onder meer zich aan de maximumsnelheid te houden. De Lexus LS460 gebruikt camera's om te controleren of de chauffeur wel netjes binnen
de lijnen van zijn rijstrook blijft. En Volvo heeft de XC60, die beschikt over het City Safety-systeem, waardoor
botsingen met lage snelheid (onder de 15 kilometer per uur) vermeden kunnen worden (al hamert Volvo er
graag op dat geen systeem onfeilbaar is) en ook bij hogere snelheden de auto alvast begint met remmen.
Handig in de stad, als
u tenminste stapvoets rijdt. Of op de snelweg, als u net even te snel inloopt op uw voorganger.
Op veel luxeauto's, waaronder het topmodel van de Toyota Prius, is Adaptive Cruise Control verkrijgbaar.
Hierbij stelt u, net als bij normale cruise control, de gewenste snelheid in. Maar u hoeft niet langer de rem
aan te tikken als de chauffeur voor u besluit onverwacht het gas los te laten. Met een radar signaleert het
systeem wanneer de bumper van de voorganger te dichtbij is gekomen, en past de eigen snelheid aan.
BMW gaat een stapje verder: op de 5-, 6- en 7-series levert de fabrikant het Active Cruise Control met 'Stop
& Go'. Het grote verschil met 'normale' Adaptive Cruise Control is dat deze BMW's ook nog in staat zijn om
zelfstandig een auto te laten stoppen en weer verder te laten rijden als het verkeer ervoor tot stilstand komt.
Handig in files, vooral omdat menselijke chauffeurs vaak niet alert zijn en dus te traag reageren op te grote
ruimtes die ontstaan. Van Arem: 'Uit onderzoek blijkt dat als 10% van de auto's wordt uitgerust met een dergelijk systeem, je het aantal
files met 30% kunt terugdringen.'
Een subsidie op BMW's uit de 5-serie is echter niet waarschijnlijk en dus moeten we onze hoop vestigen op
het snel goedkoper worden van deze technologie. En natuurlijk op de snelle komst van nog modernere vindingen, zoals met elkaar communicerende auto's. Want waarom met radar kijken wat de auto voor je doet,
als die
het je ook gewoon kan 'vertellen'?
Die communicatie gebeurt met hulp van computercommando's die via een draadloos netwerk worden verzonden. Dat maakt 'connected cruise control' mogelijk, waarbij auto's elkaars snelheid aannemen en dus als
een soort treintje over het asfalt rijden. Het gevolg: veiliger, en efficiÎnter gebruik van schaars wegdek.
Toekomstmuziek, maar toch dichtbij. Van Arem en collegaonderzoekers hebben de auto waarmee ze willen experimenteren al gekocht.
Bij connected cruise control nemen auto's elkaars snelheid aan en rijden als een treintje over het asfalt
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Kantoor spelletjes
SECTION: LIFESTYLE; Blz. 42
LENGTH: 745 woorden
Door Arjan Dasselaar
Videospelletjes alleen voor de overactieve jeugd? Hoe de oude vertrouwde strategische spellen uw bedrijfslaptop tot vrijetijdsstation maken.
'Grand Theft Auto IV', 'Medal of Honor', 'Halo: Reach'... het lijkt wel alsof er op spelletjesgebied de laatste
tien jaar weinig anders wordt geproduceerd dan uiterst gewelddadige games. Die indruk zou je althans kunnen krijgen bij een bezoek aan de doorsnee gameswinkel.
Ten onrechte. Ook anno 2010 worden er volop spelletjes gemaakt die sterk lijken op die uit de begintijd van
de pc. Niet geweld, maar denkwerk komt op de eerste plaats. Games die dus niet misstaan op de bedrijfslaptop.
Het actueelste voorbeeld is het eind september gelanceerde 'Civilization V', waarvan de eerste versie door
Sid Meier in 1991 op de markt werd gebracht. Het doel is een eigen beschaving op te bouwen die het beter
moet doen dan concurrerende culturen. Een machtige beschaving kunt u verkrijgen door zwaar in te zetten
op militaire middelen, maar slimmer is het om uw diplomatieke en managementvaardigheden te gebruiken.
En zelfs als u het pad van geweld kiest, hoeft u geen bloederig gedoe te verwachten. Vuistregel: vindt u
schaken leuk, dan vindt u 'Civilization' geweldig (het omgekeerde geldt overigens niet per se).
Sinds de lancering van de eerste editie zijn er krap tien miljoen exemplaren van de diverse delen van de serie verkocht, en met de komst van deel vijf zal dat aantal ongetwijfeld fors stijgen.
Adventures
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Het is een prettig toeval dat dit najaar ook een ander spel is verschenen dat doet denken aan de jaren negentig: 'The Silver Lining' (TSL), gratis te downloaden vanaf www.tsl-game.com. TSL grijpt terug op de zogeheten adventures (een soort puzzelspellen met veel nadruk op de verhaallijn) van het ooit beroemde softwarehuis Sierra. Het spel is gemaakt door liefhebbers van de inmiddels gestopte 'King's Quest'-serie waarmee Sierra doorbrak. TSL is overigens nog niet af, tot dusver zijn alleen de eerste twee delen te downloaden.
'The Silver Lining' is volledig door vrijwilligers gemaakt, maar dat is niet te merken aan de kwaliteit van het
beeld en geluid. Die zijn beide uiterst professioneel en kunnen zich meten met betaalde spelletjes.
En als u toch wilt schieten? Doe dat dan in stijl. 2K Games bracht in september het prachtig vormgegeven
'Mafia II' uit. In een virtueel Godfather-achtig universum speelt u Vito Scaletta, die zich na de Tweede Wereldoorlog een plek in de Amerikaanse onderwereld probeert te verwerven. De sfeer van de jaren veertig en
vijftig wordt bijzonder goed getroffen, onder meer in de weergave van maar liefst 45 auto's (sommige tegen
bijbetaling) uit deze periode.
Dat de soundtrack sfeerverhogend werkt, is een understatement. Koopt u de luxe verzamelaarseditie van dit
spel (tip: scherp geprijsde winkels vindt u via http://Budgetgaming.nl), dan krijgt u er een cd bij met daarop
48 muziekstukken uit het spel.
Eigenlijk heeft 'Mafia II' maar ÈÈn nadeel: de kans is groot dat u uw baas om een nieuwe, snellere laptop
zult moeten vragen.
Civilization V. Het doel is een eigen, machtige beschaving op te bouwen die het beter doet dan concurrerende culturen.
Heimwee? Vroeger was misschien niet alles beter, maar de computergames soms toch wel. Veel klassiekers
zijn bewaard gebleven en gratis of tegen een zacht prijsje te downloaden. De oude spellen stellen weinig
eisen aan uw hardware dus zelfs de oudste bedrijfslaptop kan ermee uit de voeten. Op Abandonia.com zijn
veel spellen 'van vroeger' te vinden, inclusief instructies en software om ze op de snelle rekenmonsters van
nu aan het werk te krijgen. Ook op Agamesroom.com/games vindt u een enorme lijst van niet meer te verkrijgen software. Eveneens gratis vindt u op www.agdinteractive.com/games/games .html moderne remakes
van enkele bekendere spellen uit de jaren '80 en '90. Het aanbod op de site Gog.com is niet gratis, maar hier
vindt u titels die zelfs op Marktplaats-achtige sites niet meer worden aangeboden. Speciale vermelding verdienen de Monkey Island-spellen: zeer populair in de jaren '90, en voor een luttel bedrag opnieuw verkrijgbaar via Store. steampowered.com/search/?term= monkey+island. MÈt opgefriste graphics. Wilt u de originele spellen zelf bezitten, inclusief doos en boekjes, dan rest u weinig anders dan een langdurige speurtocht.
Goede plaatsen zijn Amazon.co.uk en Ebay.com. Vanwege de verzamelaarswaarde van in goede staat verkerende klassiekers kan deze hobby flink in de papieren lopen.
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De nieuwe bezorgchinees
SECTION: Blz. 14
LENGTH: 650 woorden
China heeft zijn eigen Marktplaats waar alles goedkoop is. Journalist Arjan Dasselaar - specialist op het
gebied van internet en gadgets - kijkt er graag rond. Maar om iets te bestellen heeft hij hulp nodig. Jack dus.
Jack verstuurt altijd alles in een envelop. Ongeacht de omvang. Dat moeilijk te vinden kabeltje voor de iPod?
In een envelop. Sigarettenaanstekerduplicator om mobieltje en navigatiesysteem tegelijkertijd in de auto te
kunnen opladen? In een envelop. Radiografisch bestuurbare Mercedes voor dat jarige neefje? In een (enorme) envelop.
Jack heet niet echt Jack. Denk
ik althans. Jack is mijn bemiddelingschinees. Waarschijnlijk heeft hij in werkelijkheid een Chinese naam. Maar Jack noemt zich Jack met een
goede reden. Hij is de onmisbare schakel tussen online westerlingen en digitale oosterse marktplaatsen,
waar alleen Mandarijn of Kantonees wordt gesproken.
Er zijn veel van dat soort marktplaatsen. TaoBao.com is de bekendste: een soort Chinese
http://Marktplaats.nl. Ook PaiPai.com en DangDang.com herbergen tal van particuliere en professionele
Chinese handelaren.
De aanbiedingen op deze sites zijn spotgoedkoop, zover kom je zelf nog wel met behulp van de vertaalrobot
op Translate.google.
com. Het maken van een lang, hebberig verlanglijstje blijkt ook helemaal niet moeilijk zonder kennis van
Chinese karakters.
Maar daadwerkelijk zakendoen met een ÈÈntalige Chinees? Daarvoor schieten elektronische hulpmiddelen
tekort. Vooral omdat allÈÈn talenkennis onvoldoende is. Veel Chinese handelaren accepteren geen westerse betaalmiddelen.
En dus zocht, en vond, ik hulp. Via Google levert de opdracht 'buy taobao', 'buy paipai' en 'buy dangdang'
een flink aantal Chinese intermediairs op. Hun werkwijze is simpel. Westerling zoekt wat moois op en geeft
dat door aan de intermediair. Oosterling bestelt de gewenste waren en rekent af met de Chinese handelaar.
Westerling voldoet de rekening met een westers betaalmiddel als PayPal. Oosterling ontvangt een commissie die bij Jack varieert tussen de 25 en 11% - hoe minder je koopt, hoe hoger de commissie. Plus het bedrag dat de intermediair weet af te pingelen, maar waar niemand over spreekt.
Ach, te gretig zijn is niet verstandig om de samenwerking met Jack leuk te houden. Ik ben allang blij dat ik
een intermediair heb gevonden die tot dusver betrouwbaar is gebleken. Niet via Google, maar via de discussiehoek van de Nederlandse website http://Fok.nl. Op http://forum.fok.nl/forum/3 komen liefhebbers van Chi-
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nees winkelen bij elkaar in het 'Chinese webshops topic' (sic). Jack en zijn medewerkers 'Rachel' en 'Tiffany'
zijn hofleverancier van velen.
Zo'n gezamenlijke Jack heeft voordelen en kan geruststellend werken als een langverwacht pakketje maar
niet aankomt. 'Ik heb nog van niemand gehoord dat hij heeft betaald en er vervolgens niets wordt opgestuurd. Jack is geen oplichter.'
Integendeel, hij is een fanatieke zakenman, weet een ander te melden. Die laat op http://Fok.nl weten dat
Jack een hacker gaat inhuren om zijn tegenstanders van Focalprice (een concurrerend bedrijf, red.) aan te
pakken. Ze kopiÎren steeds zijn nieuwe items. Jack bemiddelt namelijk niet alleen, hij heeft
ook zijn eigen winkeltje op
Popbuying.com.
Eigenlijk heeft Jack maar ÈÈn nadeel: het kost veel tijd om het eindeloos variÎrende aanbod op Chinese sites
een beetje bij te houden. Maar ook daar is vast een oplossing voor. Binnenkort maar eens kijken of ik op
Elance.com of Guru.com een goedkope IndiÎr kan vinden die dag en nacht voor me naar koopjes wil speuren.
Hopelijk wordt Jack niet jaloers.
Diverse Chinese links vindt u op delicious.com/arjandasselaar/ china. Via Chinese sites zijn diverse in Europa verboden goederen te koop, zoals echt lijkende luchtdrukpistolen en merkkleding. Deze importeren kan u
een strafblad opleveren, zeker als het gaat om (namaak)wapens!
'Buy taobao' en 'buy paipai' levert een flink aantal Chinese intermediairs op
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SECTION: AUTOSPECIAL; Blz. 34
LENGTH: 541 woorden
Echt goede speakers, een smaakvolle carkit en een voorruitcamera. Negen extra's die uw auto nog veiliger,
comfortabeler en luxer maken. Door Arjan Dasselaar.
Makkelijk lawaai
Wat kan er bijzonder zijn aan een autoversterker? Welnu: het gebruiksgemak. De i-soamp-4 is door een
eenarmige chimpansee binnen een kwartier te installeren. Ook bijzonder: hij laat uw bestaande installatie
intact en past, eventueel met een adapterkabel, op honderden autotypes.
http://i-sotec.com
Niet benaderen a.u.b.
Heel spannend is een autoalarm vaak niet, maar bij de Clifford G5 AvantGuard 5.1 ligt dat wat genuanceerder. Inbouwen kost slechts een dag. En ook is er het omtrekalarm, dat een waarschuwingssignaal geeft als
iemand te dicht in de buurt van uw 'voiture' komt. Inderdaad, zonder hem aan te raken, euro 689.
Onder meer via www.kew.nl
Bellen via de spiegel
Voor automobilisten die de achteruitkijkspiegel alleen gebruiken bij het inparkeren: de Seecode VOSSOR
Phonebook Bluetooth-carkit. Eenvoudig zelf te monteren op een bestaande spiegel. Op een volle accu belt u
met de Seecode VOSSOR minstens een hele dag: 15 uur spreektijd, 280 uur standby, euro 129.
Onder meer bij www.pdashop.nl
Nooit meer botsen
Parkeersensoren zijn handig, maar meestal niet overspuitbaar - dus lelijk. Daarom is een achteruitrijcamera,
zoals de Waeco LCD-590, een goede investering. EÈn
camera is gericht op de bumper, zodat u tot op de centimeter nauwkeurig kunt inparkeren, de andere biedt
achterwaarts beeld, euro 849.
Laagste prijs via www.shopwiki.nl
Apple op het dashboard
Veel automobilisten maken hun iPod hoorbaar op de radio met een FM-zendertje. Niet doen: slecht geluid en
onhandig in gebruik. Met de Dension Gateway 300 bedient u uw iPod via uw bestaande autoradio. Afhankelijk van uw type auto worden zelfs de teksten van de nummers op het display getoond, euro 120.
Onder meer via www.carmedia.nl
Hamertje tik
Handig die LifeHammer, maar weet u nog waar die ligt als uw auto te water gaat? De ResQMe vervult dezelfde functies - gordel doorsnijden, ruit breken - en is een sleutelhanger. Bijzonder is de werkwijze: druk de
ResQMe krachtig tegen het raam en er schiet een scherpe pin uit die de ruit verbrijzelt, euro 11,95.
www.safety-vision.nl
Liefdevol geluid
Rainbow levert uitstekende speakers, met liefde - want met de hand - vervaardigd. Dat heeft als klein nadeel
dat de levertijd wat oploopt. Te koop in diverse maten, prijsklassen en kwaliteiten, die op www.rainbowaudio.de worden beschreven. Afgebeeld: de SAC 465.25 van euro 399.
Onder meer te koop via www.caraudio-store.de
Extra schadeverzekering

Page 82
funbytes Het Financieele Dagblad 17 april 2010 zaterdag

Op de snelweg zwerft u tussen extremen. Of u staat stil, of verkeer snelt u links en vaak ook rechts voorbij in
pogingen zo dicht mogelijk op uw voorbumper in te voegen. Om te voorkomen dat u bij een ongeluk moet
uitleggen dat u niet de schuldige bent, kunt u deze voorruitcamera overwegen, euro 55.
www.dealextreme.com (zoek op 24394)
Koelte op wieltjes
Veel autokoelkastjes zijn van slechte kwaliteit. Zo niet de Dometic RC 4000 EGP. Hij is hittebestendig en
makkelijk mee te nemen, want hij beschikt behalve over een lelijke naam ook over wieltjes. Plus een inhoud
van 33 liter, en ijsblokjesmaker. Prijs: minimaal euro 250.
Goedkoopste leverancier via http://www.kieskeurig.nl
LOAD-DATE: May 21, 2010
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS
PUBLICATION-TYPE: Krant
JOURNAL-CODE: HFD
Copyright 2010 Het Financieele Dagblad B.V.
All Rights Reserved
63 of 64 DOCUMENTS

Het Financieele Dagblad
4 april 2009 zaterdag

Twitter: terug naar de essentie
SECTION: OMSLAGARTIKEL; Blz. 8
LENGTH: 2322 woorden
Vincent Andriessen
Het is een mix tussen e-mail, een weblog en een sociaal netwerk. Het wordt gebruikt om het laatste nieuws
te delen, af te spreken of gewoon te vertellen wat iemand aan het doen is. En dat allemaal in maximaal 140
tekens per berichtje. Twitter laat zich niet gemakkelijk vangen in ÈÈn omschrijving. Dat is nu juist de kracht
van de internetdienst
Direct na het neerstorten van de Turkse Boeing op Schiphol ontstond er een hevig debat. Wie had het
nieuws eerder gebracht: BNR Nieuwsradio, op basis van een telefoontje van een oplettende luisteraar, of
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'Nipp', een gebruiker van de website Twitter, die een paar minuten na het neerstorten van het vliegtuig het
bericht 'Airplane crash @ Schiphol Airport Amsterdam!!' via cyberspace de wereld inslingerde?
Feit is in ieder geval dat de internetdienst Twitter zichzelf op dat moment opnieuw op de kaart zette. Eerder
was dat al zo geweest bij de aanslagen in India en de noodlanding van een vliegtuig in de Hudsonrivier in
New York. Nieuwszender CNN verwees na de ramp op Schiphol zelfs een tijd lang voor zijn berichtgeving
naar de berichten die via Twitter werden verspreid.
Maar wat is Twitter nu precies? Via Twitter kunnen gebruikers een weblog, een soort van digitaal dagboek,
bijhouden. Weblogs bestonden al langer, het bijzondere aan Twitter is echter dat de berichten niet langer
kunnen zijn dan 140 tekens. Twitter wordt daarom ook wel een micro-weblog genoemd.
Diegene die denkt dat de lol er voor internetters wel een beetje af is wanneer hun creatieve vrijheid beperkt
wordt tot maximaal 140 tekens, heeft het mis. Twitter verspreidt zich als een olievlek. De laatste schatting is
dat er wereldwijd inmiddels zo'n tien miljoen mensen twitteren. Onder hen ook bijvoorbeeld de Amerikaanse
president Barack Obama, wielrenner Lance Armstrong en minister Maxime Verhagen.
Maar Twitter is meer dan een soort weblog. De dienst heeft door zijn opzet ook wel iets weg van een sociaal
netwerk als Hyves, Facebook of Linkedin. Daar kunnen bekenden zich op elkaar abonneren om op een eenvoudige wijze van het wel en wee van de ander op de hoogte te blijven. Twitter werkt anders. Zodra je een
account hebt, kan iedereen zich in principe aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van jouw berichten. Zo ontstaat per gebruiker een groepje volgers en een lijstje met mensen die hij zelf wenst te volgen.
Eerste indruk
Hoewel steeds meer mensen starten met twitteren, geven veel gebruikers toe dat hun eerste kennismaking
met het nieuwe medium geen liefde op het eerste gezicht was.
Internetondernemer Boris Veldhuijzen van Zanten probeerde Twitter al in een vroeg stadium uit. Het viel
hem toen tegen dat hij er weinig bekenden trof en liet de dienst daarom links liggen. 'Het is hetzelfde als het
uitzoeken van een restaurant. Dan kijk je ook even door het raam om te zien of er nog meer mensen aan het
eten zijn. Toen ik een kijkje nam, waren er nog maar weinig mensen actief. Het leek een beetje op een lege
disco.'
Freelancejournalist, docent en trainer Arjan Dasselaar schrijft veel over internet. Ook hij geeft aan dat hij bij
zijn eerste kennismaking met Twitter niet echt overtuigd was van het nut van het medium. 'Ik heb het even
bekeken en was daarna weer snel weg. Twitter wordt vaak vergeleken met een kroeg en die vergelijking
gaat ook wel op. Als jij voor het eerst een kroeg binnenstapt, ben je ook nog niet meteen een stamgast. Dat
heeft tijd nodig.'
Twitter werd voor Veldhuijzen van Zanten en Dasselaar pas weer interessant toen ze van steeds meer mensen te horen kregen dat ze een account bij Twitter hadden aangemaakt. Dasselaar: 'Je moet zelf een tijdje
berichten schrijven, interessante mensen vinden om te volgen en dan wordt het op een gegeven moment
pas leuk.'
De vraag die iedere gebruiker van Twitter boven zijn lege tekstvak ziet staan is: waar ben je mee bezig?
Veel mensen nemen die vraag letterlijk en vertellen in geuren en kleuren wat ze aan het doen zijn ('de "superbetonboor" van de Gamma was na 5 minuten compleet naar z'n grootje - op naar de Gamma voor een 6
mm betonboor die wel is opgewassen tegen mijn muren, iets met diamant erin'). Andere twitteraars gebruiken hun microblog om linkjes te sturen naar interessante artikelen die ze hebben gelezen op het internet of
om persoonlijk te reageren op berichten van anderen. Ook worden er creatieve toepassingen voor het fenomeen verzonnen. Zo startten Tim Overdiek, adjunct-hoofdredacteur bij het NOS Journaal, en schrijver Ronald
Giphart begin maart een roman op Twitter. Iedereen mag ÈÈn zin aan het verhaal toevoegen.
Twitteraars verschillen nogal van mening over het doel van het medium. Volgens Dasselaar is het juist de
bedoeling om niet alleen maar te twitteren over serieuze zaken. Het verhaal over de boor was dan ook van
hem afkomstig. 'Twitter is voor mij als zzp'er echt de vervanger van het koffiezetapparaat op kantoor. Ik vind
het juist leuker als mensen een mix in hun berichten hebben tussen serieus en luchtig. Die menselijke kant in
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de berichten maakt het een stuk interessanter. Bovendien levert het twitteren over dit soort zaken ook vaak
nuttig reacties op en soms zelfs de oplossing voor je probleem op.'
Veldhuijzen van Zanten vindt juist dat Twitter niet bedoeld is voor het verspreiden van dit soort berichten. 'Ik
heb een paar duizend volgers en voor hen is het niet zo interessant dat ik koffie aan het drinken ben. Ik denk
dus wel goed na over wat en hoe ik iets opschrijf. Het moet niet alleen maar nutteloze informatie zijn.'
Alexander Pleijter, als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden voor de opleidingen
Journalistiek en Nieuwe Media en Science Communication & Society, schrijft ook niet zomaar alles op. 'Het
moet geen babbelbox gaan worden. Ik vind ook niet dat het medium daarvoor bedoeld is. Naar mijn idee zit
niemand te wachten op een berichtje waarin ik vertel dat ik net naar de supermarkt ben geweest.'
Sociaal
Wie beelden van minister Maxime Verhagen ziet, krijgt het idee dat het twitteren veel tijd vergt. Zelfs tijdens
de Afghanistan-top deze week hield Verhagen zijn volgers via Twitter voortdurend op de hoogte: 'Toespraken lopen wat uit, dus vraag ik de sprekers hun boodschap zo beknopt mogelijk aan de zaal over te brengen'
en 'Ban Ki-moon naar Paleis Noordeinde gebracht en onderweg de conferentie doorgesproken'.
Pleijter geeft toe dat het twitteren extra tijd vraagt naast het e-mailen en het bloggen dat hij ook dagelijks
doet. Wel merkt hij op dat Twitter in sommige opzichten ook een vervanging is geworden van het sms'en het
e-mailen. 'Laatst had ik bijvoorbeeld afgesproken om met iemand samen naar Brussel te reizen. Die afspraak was gewoon via Twitter gemaakt. Toen ik in de trein zat, heb ik hem vervolgens via Twitter laten weten in welk treinstel ik zat. Normaal gesproken zou je elkaar misschien een sms sturen.'
Ook Dasselaar gebruikt Twitter om snel even contact te leggen met een grote groep mensen. 'Als ik nu ergens op een terras zit, dan twitter ik even. Als er dan iemand in de buurt is, kan die direct aanschuiven. Ik
spreek daarom juist meer mensen in het echte leven dankzij Twitter.'
Pleijter kijkt een paar keer per dag op Twitter. 'Ik heb gemerkt dat het veel tijd in beslag kan nemen. Zeker
als je het idee hebt dat je alles moet lezen wat er langskomt. Dat heb ik mezelf dus maar weer afgeleerd. Nu
kijk ik zo af en toe even snel welke berichten eraan toe zijn gevoegd.'
Voor Veldhuijzen van Zanten heeft Twitter mediatijd ingepikt van de tijd die hij normaal gesproken gebruikte
om stukken voor zijn weblog te schrijven. 'Dat komt vooral omdat twitteren efficiÎnter is. Soms heb ik iets
simpels te zeggen maar gebruik daar in mijn blog veel woorden voor om dat uit te leggen. Twitter dwingt je
om die zaken terug te brengen naar de essentie.'
Gebruikers
Hoewel er momenteel erg veel wordt geschreven over Twitter, lijkt de dienst meer te zijn dan de zoveelste
hype onder internetnerds. Onderzoek naar de gebruikers van het medium levert enkele opmerkelijke cijfers
op. Net iets meer vrouwen dan mannen twitteren (53% tegenover 47%) en het is niet vooral de middelbareschooljeugd die het fenomeen heeft omarmd maar vooral de twee generaties daarboven (47% in de categorie 18-34 en 31% in categorie 35-49).
Veel van die gebruikers hebben in hun lijstje het account staan waarop het laatste nieuws van de Amerikaanse nieuwszender CNN te vinden is. Dat account wordt door ruim 540.000 mensen gevolgd en is daarmee het populairst. Ook hoog scoren de Amerikaanse president Barack Obama (plaats 2) en popidool Britney Spears (plek 3), wielrenner Lance Armstrong, politicus Al Gore en senator en ex-presidentskandidaat
John McCain.
Twitter wordt omschreven als eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Geen poespas, extra knoppen en mogelijkheden. Twitter biedt enkel de mogelijkheid om korte
tekstberichten online te zetten. Fotomateriaal, audio of video kan alleen met behulp van een verwijzing aan
een Twitter-bericht toegevoegd worden.
Toch zou Pleijter het handig vinden om in Twitter aan te kunnen geven bij welke contacten een bepaald bericht zichtbaar moet worden. 'Zo zou je een scheiding kunnen maken tussen zakelijke en persoonlijke berichten. Nu loopt dat allemaal door elkaar.'
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Veldhuijzen van Zanten zit juist niet te wachten op extra functionaliteiten. 'Ik vind het fijn dat Twitter dat allemaal niet heeft en gewoon eenvoudig blijft. Het simpele aan het medium bewerkstelligt juist dat het succesvol is. Door de beperkte mogelijkheden binnen Twitter concentreert iedereen zich juist op de content en niet
zozeer op de vorm. Dat zorgt voor veel betere gesprekken.'
Ook Dasselaar is blij dat Twitter eenvoudig blijft. 'Een sociaal netwerk als Hyves wil bijvoorbeeld veel te veel
van je. Je bent beperkt tot je groep vrienden en als je iets wil laten zien dan moet je dat uploaden naar de
servers van Hyves. Twitter heeft veel minder mogelijkheden maar is daarom ook veel sneller in het gebruik.'
Volgens Dasselaar heeft Twitter een aantal voordelen boven chatten (het over en weer versturen van korte
berichtjes) en bloggen. 'Chatten gebeurt real-time. Je kunt dus nooit even weglopen om een kop koffie te
halen of zo. Chatten kost daarom veel tijd. Bij Twitter is het volledig geaccepteerd dat je wat roept en vervolgens een halve dag weer weg bent. Het is daarom beter in te passen in je werk en de rest van je leven.' In
vergelijking met bloggen vindt Dasselaar dat het medium veel interactiever is. 'Als je een blog schrijft, heb je
mazzel als er van de 10.000 man die dat stuk lezen er twee reageren. Twitter is veel meer een conversatie.'
Veldhuijzen van Zanten en Pleijter vinden vooral ook de snelheid waarmee nieuws zich kan verspreiden een
van de aantrekkelijke aspecten aan Twitter. Pleijter: 'Je kunt echt informatie uitwisselen alsof je met elkaar in
ÈÈn ruimte staat.' Veldhuijzen van Zanten geeft een voorbeeld. Hij woont in Amsterdam en hoorde laatst een
aantal hevige knallen. 'Voordat je via AT5 (de lokale omroep, red.) hebt uitgevonden wat er aan de hand is,
ben je een dag verder. Ik ben dus in het netwerk van Twitter gaan zoeken en kwam er zo heel snel achter
dat het slechts ging om vuurwerk dat bij een feestelijke opening van een gebouw was gebruikt.'
Toekomst
Veldhuijzen van Zanten voorziet nog een grote toekomst voor Twitter. 'Het lijkt nu misschien een hype die
snel weer kan verdwijnen maar in feite staat Twitter nog aan het begin van zijn groei. Twitter heeft nu zo'n 10
miljoen gebruikers. Facebook (een populair sociaal netwerk, red.) heeft er 300 miljoen. Het is een beetje als
internet in 1998. Veel mensen hebben het erover maar dit is nog maar het begin.'
Hij verwacht dat Twitter uiteindelijk zo ingeburgerd raakt als sms'en of e-mailen. 'Wellicht dat het dan geÔntegreerd zal raken in een heleboel andere diensten. Dat je bijvoorbeeld in Hyves (een Nederlands sociaal
netwerk, red.) korte berichtjes gebruikt om naar elkaar te zenden zonder dat je het idee hebt dat je eigenlijk
aan het twitteren bent. Wat voor een naam het dan heeft, maakt dan eigenlijk niet uit.'
Dasselaar meent dat Twitter een mogelijke opvolger zou kunnen zijn voor e-mail. 'Ik weet niet zeker of het
Twitter wordt maar het zal wel iets zijn dat hierop lijkt. Het kan natuurlijk zo zijn dat iemand nog iets beters
verzint en dan gaat iedereen daar weer naartoe. Natuurlijk zal e-mail blijven bestaan maar misschien wordt
de functie ervan anders. Twitter is sneller en laagdrempeliger en heeft daarom voordelen boven e-mail.'
Voor een internetdienst die pas sinds oktober 2006 bestaat, heeft Twitter in ieder geval al een heleboel enthousiaste internetters aan zich weten te binden. Voor de ene gebruiker is Twitter met name een weblog,
terwijl het voor een ander juist een sociaal netwerk of een vervanger voor e-mail is. Dat is tegelijkertijd de
kracht van Twitter. Een simpel en eenvoudig systeem dat iedereen in staat stelt de internetdienst te gebruiken op de manier zoals hij dat wil.
Volg deze twitteraars
Alexander Pleijter twitter.com/APleijter
Boris Veldhuijzen van Zanten twitter.com/Boris
Arjan Dasselaar twitter.com/ArjanDasselaar
Vincent Andriessen twitter.com/vncntandriessen
Bijschrift
Foto:
Websites
twitter.com
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Inschrijven, lezen en tweets versturen
twitterfall.com
Welke onderwerpen zijn wereldwijd op dit moment het populairst?
twittercounter.com
Wie heeft de meeste volgers?
tweetroman.nl
Lees de Twitterroman
Termen
Twitteren
Het versturen van berichtjes.
Tweets
Andere naam voor de berichten die via twitter gestuurd worden.
Follower
Iemand die berichtjes van een ander leest doordat hij of zij op de berichtenstroom is geabonneerd.
Retweeten
Het herhalen van een berichtje van een ander zodat ook followers het berichtje kunnen lezen. Het retweeten
gebeurt door het bericht te kopiÎren onder vermelding van de oorspronkelijke schrijver.
Hash tagging
Door een hash (#) voor een term te zetten in het bericht wordt het gemakkelijker voor anderen om alle berichten met ditzelfde onderwerp te kunnen volgen.
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Multimediale krant viert zijn verjaardag
SECTION: ONDERNEMEN & BELEGGEN; Blz. 15
LENGTH: 447 woorden
Vincent Andriessen
DAG startte een jaar geleden als crossmediaal concept. Hoe succesvol is dat gebleken?
Amsterdam
DAG zou multimediaal worden uitgerold om de internetgeneratie tussen de 20 en 40 jaar te bereiken. Uitgever PCM en KPN sloegen de handen ineen. Er kwamen nummers onder de krantenartikelen waar sms'jes
naartoe gestuurd konden worden voor meer informatie, er gingen een website en een speciale site voor mobieltjes de lucht in en DAG zou zijn nieuws gaan uitzenden op publieke schermen.
Prachtige multimediale toeters en bellen. Maar een jaar later mist Arjan Dasselaar, docent internetjournalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, nog altijd een duidelijke multimediale visie bij DAG.
'Het probleem met DAG is dat ze een heleboel multimediale termen op ÈÈn hoop hebben gegooid en toen
het idee hadden dat ze een businessplan hadden.' Hij wijst op de sms-mogelijkheden die DAG bood bij zijn
artikelen. 'Door mensen de mogelijkheid te bieden om te kunnen sms'en gaan ze dat niet plotseling allemaal
doen. Je moet er eerst goed over nadenken waarom mensen dat zouden willen gaan doen, en dat mis ik bij
DAG.'
Hoofdredacteur Bob Witman van DAG wuift de kritiek van Dasselaar weg. De website bereikt 700.000 unieke bezoekers per maand, de mobiele site is na de site van De Telegraaf en Nu.nl de meest bezochte mobiele site van Nederland en de redactie van DAG verzorgt de teksten op 1200 schermen die onder meer in ziekenhuizen, scholen en horecagelegenheden hangen.
Witman geeft toe dat niet alles wat DAG heeft geprobeerd in goud is veranderd. 'Die sms-codes onder artikelen waren achteraf niet zo'n sterk idee. Het probleem is dat niemand precies weet wat het ideale consumptiepatroon van informatie is. Daarom is het van belang dat je dingen blijft uitproberen. Dan mislukt er wel
eens wat. Daar is rekening mee gehouden.'
Communicatiewetenschapper Mark Deuze, verbonden aan de Universiteit Leiden en Indiana University in de
Verenigde Staten, is juist om die reden positief over het concept. 'Ik vermoed dat DAG vooral gestart is om
ideeÎn uit te kunnen proberen die bij de andere titels van PCM niet zo snel van de grond zouden komen. Op
deze manier kun je kijken of iets wel of niet werkt en het daarna ook bij andere kranten implementeren.'
'Als mensen het idee hebben dat het multimediale plan achter DAG is mislukt, dan hebben ze gewoon geen
goed beeld van wat wij doen', meent Witman. 'Als je kijkt naar hoeveel mensen wij met al die verschillende
kanalen weten te bereiken, dan stijgen wij qua bereik boven een heleboel bestaande mediaorganisaties uit.
Dat is wel het gevolg van die multimediale koers, dus laat niemand zeggen dat die mislukt is.'
DAG bestaat ÈÈn jaar.
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