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P voor pegels

Mo’ Maps

Introotje

We Tell Stories
Penguin Books vroeg zes schrijvers, waaronder Nicci French, een verhaal te maken dat
zich op een bijzondere manier ontvouwt, als
een chat of blog bijvoorbeeld. Het verhaal
The 21 Steps van Charles Cunning laat zich
lezen en beleven in Google Maps. Zo zie je
de hoofdpersoon in een blauwe strakke lijn
door Londen gaan als hij in de metro zit, en
hem kris kras over het vliegveld gaan als hij
wordt meegenomen door de douane.
www.wetellstories.co.uk

Digitale kaarten tonen meer dan de
weg van A naar B. Ze leiden je rond
langs de mooiste gebouwen, geven
inzicht in de verspreiding van
torrent-trackers en vertellen zelfs
hele verhalen.

meer info
www.sonystyle.nl

Netbooks zijn in een jaar tijd ver gekomen. Eén op de
vijf laptops die momenteel wereldwijd wordt verkocht,
is een netbook. Het begon met 7 inch modellen die op
Linux draaien. Standaard nu zijn 10 inch modellen met
Tekst
Windows
XP. Elk computermerk van betekenis, behalve
Apple, heeft een dergelijk netbook in zijn assortiment.
De verschillen zijn klein, dus is er ruimte voor produktdifferentiatie.
Netbookbedenker Asus waagt een gokje met zogeheten nettops (zie pagina 74) en glossy netbooks,
want die verkopen goed. De mooiste netbook staat
echter op naam van Sony: de Vaio P. Net te groot voor
je broekzak maar wel heel compact. Net iets groter dan
een A5-envelop. Verder krijg je een 8 inch breedbeeldscherm, slechts 640 gram schoon aan de haak, alle
connectiviteit die je wenst (wifi én 3G mobiel internet
ingebouwd) en het beste toetsenbord dat ik ooit op een
netbook ben tegengekomen. Maar daarmee houden de
pluspunten op. De schermresolutie van de P is veel te
hoog (lees: niet te lezen), hij draait op Windows Vista
(te zwaar voor een netbook) en de batterijduur is te
mager (twee uur, drie bij de grotere batterij). O ja, en
dan het nekschot: de Vaio P kost 1000 euro.
Duizend euro voor een netbook. De Vaio P is mooi,
bloedmooi zelfs, maar om een beetje compact te kunnen browsen, mailen, skypen en twitteren zullen weinigen volgens mij drie keer de prijs van de concurrentie
willen betalen. [EvdZ]

Dat past dus net. Niet.

Mimoa
Weekendje naar Barcelona, Praag
of Kopenhagen? Op deze internationale architectuursite van Nederlandse makelij staan meer dan
tweeduizend bijzondere gebouwen
vermeld. Stel je eigen rondwandeling samen of download een
van de pdf-gidsen die anderen al
maakten. Zo hoef je geen eyecatcher meer te missen.
www.mimoa.eu

WWWeegschaal

Uitpakker David testte de
weegschaal eerder bij Bright.tv.

youw8.com

/uitpakparty
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Tekst Corrie Gerritsma

Niet is zo veranderlijk als het
afslankdieet. Gisteren was
het montignaccen, vandaag
sonjabakkeren en morgen
het oerdieet. Het basisinstrument van het afslanken
daarentegen, de weegschaal,
is door de jaren heen nauwelijks veranderd. Je krijgt
je overgewicht weliswaar op
een lcd-schermpje te zien,
maar je moet je kilografiek
nog steeds met de hand bijhouden. Niet met de Youw8.
De Youw8 is een weegschaal 2.0. Hij meet je

gewicht, BMI, vetpercentage
en spiermassa en stuurt
deze gegevens automatisch
en draadloos naar je persoonlijk body dashboard
op de YouW8 website. Daar
houd je je vorderingen bij,
stel je een plan samen voor
je streefgewicht en volg je
online de kelderende kilo’s
van je YouW8-buddies. De
weegschaal kan automatisch
de metingen van maximaal
tien verschillende personen
bijhouden en kost 129,95
euro. [DL]
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Stweet
Fascinerende combinatie van Google
Street View en Twitter. De eerste laat je
locaties in 360 graden onderzoeken, Twitter geeft je een kijkje in het leven van iemand. Op Stweet worden twitter-berichten
op een specifieke locatie getoond, zodat
ze nog persoonlijker worden. Alleen beschikbaar in steden die al door Google’s
Streetview-auto’s zijn gefilmd.
www.we-love-the.net/Stweet
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The Pirate Bay
Welke torrents van The Pirate
Bay populair zijn, kon je al zien
in de top 100. De statistieken
zijn onlangs uitgebreid met een
kaart die het aantal trackerconnecties in real-time toont. Op
het moment van schrijven is
China goed voor ruim 20 procent van de tracker-connecties,
de VS voor 12 procent, Nederland voor 2 procent en Madagaskar voor 0,006 procent.
geo.keff.org

Another Something
Aan inspiratie heeft iedereen
behoefte. Creatief Joachim
Baan maakt op vier kaarten
openbaar waar hij zijn inspiratie
vandaan haalt in Antwerpen,
Londen, Utrecht en Amsterdam.
Zijn plekken zijn net zo breed
als zijn werk: beauty, mode,
bijzondere bedrijven, hotels,
shops en restaurants.
www.anothersomething.org/
category/map

Bright Spaces
Met een lekkere laptop en smartphone heb je
heus geen kantoor nodig. Tenminste, zo lang je
fijne plekken weet met wifi. Op Bright Spaces vind
je plekken waar niet alleen wifi is gegarandeerd,
maar ook goeie koffie. Ja, de database is nog niet
optimaal gevuld en ja, Amsterdam is nog wat over
vertegenwoordigd, maar we werken eraan.
Misschien wel vanuit een Bright Space.
www.brightspaces.nl
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