Vloggers die ik volg.

Door Roger De Pauw.

WIKIPEDIA De vrije encyclopedie : https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlogger
Inleiding:
Een “vlogger”, (als vrouwelijke vorm wordt wel “vlogster” gebruikt) is iemand die zijn of haar
dagelijks leven filmt en de filmpjes vervolgens deelt op internet. De filmpjes, zogeheten vlogs, worden
meestal geplaatst op sociale media of op YouTube. Het woord “vlogger” is een samentrekking van
“video-blogger”.[1]
Typerend is dat een vlogger vaak juist de meest alledaagse handelingen vastlegt.[1][2] Naast vloggers
die in het algemeen hun leven filmen zijn er ook die zich beperken tot het filmen van een bepaald soort
activiteit. Vaak maakt iemand ook diverse soorten filmpjes, waaronder “vlogs”.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
De inleiding is bedoeld om, voor wie het woord “vloggen“ nog niet gehoord heeft of voor wie het
fenomeen “vloggen” nog niet kende, te verduidelijken.
Ik ga u gewoon een lijst geven, niet in een bepaalde volgorde en waarom ik die persoon zijn videobijdragen volg ook al volg ik niet al hun bijdragen, alleen die welke ik interessant vind.
Ook kijk ik niet alle filmpjes volledig uit of spoel ik sommige stukken van de langere door. Het waarom
is, dat ik niet alle nieuwe hardware volg. Bijv.: TV boxes of VR-brillen vind ik niet mijn ding.
Andere nieuwe vindingen volg ik dan weer wel. Maar of ik er ooit mee zal werken is een andere vraag.
3D-printers evolueren snel. Ook de nieuwe materialen waarmee ze kunnen printen. Nu is dat nog
grotendeels plastiek, maar ook al metalen, beton enz.
Ook het snel veranderen van het softwarelandschap en de daaraan gekoppelde hardware, Raspberry PI,
en de vele die volgden in hun spoor. Cloud-opslag en computing op afstand, uw eigen Nas en/of cloud,
of de vorm die u het beste bevalt van deze manieren om data te bewaren.
Netwerkcamera’s (bewaking), drones, smart TV’s... te veel om op te noemen en om het allemaal te
volgen.
En wat met de smartphone? (slimme mobile telefoon) Is die term te kort om de volledige mogelijkheden
van deze toestellen te beschrijven? Hun prijzen zijn in elk geval nog moeilijker te volgen.
Velen van u zullen nog met een desktop of laptop werken, maar u zal wel eens zeggen van de kinderen
en kleinkinderen: “Ze zitten weer bezig”. Die telefoon vinden ze belangrijker. Maar hun hele landschap
is daar bij de hand. Contacten, de bank, het werk, entertainment en misschien wel hun toekomst kan
ervan afhangen.
Privacy (privé weet u wel) is blijkbaar een vies woord tegenwoordig. Als de overheid u niet in ’t oog
houdt met alle software die u gebruikt, zal uw provider dat wel doen dezer dagen.
Mooi zo’n slimme thermostaat. “Nest“, eigendom van Google (ja ja), zendt uw instellingen ook door.
Gisteren een e-mail van Engie (Electrabel)… of wij het niet nodig vonden om zonne-panelen te
plaatsen. Volgens de satellietfoto is uw dak geschikt voor … m² en bespaart u € 1080 per jaar
na € 8800 betaald te hebben.
Reden genoeg dus om u te beschermen en niet alles via het internet te doen, vele e-mail-adressen te
hebben bij verschillende providers en meer dan 1 creditkaart te hebben bij meerdere banken.
Genoeg van dat alles. Hierna volgt mijn lijst met telkens een beschrijving.

ExplainingComputers, Christopher Barnatt.
https://www.youtube.com/channel/UCbiGcwDWZjz05njNPrJU7jA
Engelse professor aan de University of Nottingham, schrijver van 13 boeken, geeft uitleg over de
werking en test nieuwe single board computers en andere hardware. Makkelijk te volgen en niet te lang
bezig over het onderwerp. Bekijk ook zijn tweede kanaal, over zijn toekomstvisie.
ExplainingTheFuture
https://www.youtube.com/explainingthefuture
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
MyPlayHouse, Morten Hjorth.
https://www.youtube.com/user/SirNetrom1/featured
Deense IT'er. Begon zijn kanaal over de renovatie van het huis dat hij gekocht heeft van zijn
grootouders. Het ontwikkelde zich echter tot een van de platforms over het runnen van een datacenter
thuis, dat zich ook in dat huis bevindt. Morten schroomt er zich niet voor als iets mislukt toch te tonen
en alzo te laten zien dat problemen kunnen voorkomen.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
LGR, Clint.
https://www.youtube.com/user/phreakindee/featured
Clint, (geen achternaam) is een VS-inwoner. Zijn vlog gaat over oude computerhardware en oude
computergames. Ook geeft hij korte documentaires over verdwenen Technologiefirma's. Zelf geeft hij
de beschrijving, oud, raar en verdwenen materiaal en waarom sommige niet overleefden. Zijn tweede
kanaal gaat over eten. Ik heb er nog niet naar gekeken. Misschien iets voor u?
LGR Foods
https://www.youtube.com/channel/UCz9uUFDhsPYii-ZihoKsbPg
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Britec09.
https://www.youtube.com/user/Britec09/featured
Engelse IT'er die veel korte filmpjes maakt over Windowsproblemen. De uitleg is altijd direct en geeft
de oplossing voor het probleem. Ook besprekingen over nieuwe hardware of over het bekomen van een
Windows-licentie.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lon.TV, Lon Seidman.
https://www.youtube.com/user/LonSeidman
VS-vlogger over allerhande nieuwe hardware. Eenmaal per week een uitgebreide vlog van 30 min. over
het nieuws in de Technologiewereld. Zijn uitspraak is: “Ik test uit voor u koopt”. Begint elke review
met dat het zijn opinie is en dat de content niet vooraf wordt gekeurd. Ook hoe de apparatuur bij hem is
gekomen.

D2D, Dave Lee.
https://www.youtube.com/channel/UCVYamHliCI9rw1tHR1xbkfw
Dave Lee is een veel gevolgde vlogger die korte reviews geeft over de nieuwste laptops, smartphones,
tablet enz. Zijn besprekingen zijn altijd direct en ook vergelijkt hij met het vorige model om zo weer te
geven of het nodig is uw geld te spenderen of niet.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Chigz Tech Reviews
https://www.youtube.com/channel/UC-v54XQalOcx5yco3aTixrg
http://www.chigztech.com/
Engelse vlogger, die veel nieuwe hardware test en daar lijsten van bijhoudt, die u kan raadplegen op zijn
eigen website. Hij geeft meerdere keren per maand een overzicht van wat nieuw op de markt is.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
MrMobile, Michael Fisher.
https://www.youtube.com/channel/UCSOpcUkE-is7u7c4AkLgqTw
Michael VS-vlogger. Heeft zich tot de mobile-toestellen gewend en test die dan ook uit waarbij hij ze
steeds vergelijkt met de concurrerende aanwezigheid op de markt. Ook test hij sinds kort elektrische
wagens, wat ook veel met nieuwe technologie te maken heeft.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Techmoan
https://www.youtube.com/user/Techmoan/featured
Een Engelsman die geen smartphones test zoals hij zelf aangeeft. Wat doet hij dan wel? Voornamelijk
geeft hij besprekingen van oude hifi-apparatuur, radio’s, platenspelers, versterkers enz. Ook nieuwe
apparaten die uitgebracht worden om muziek te beluisteren via vinyl, cd's en andere muziekdragers.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
The 8-Bit Guy.
https://www.youtube.com/user/adric22/featured
Bespreekt hoofdzakelijk computers en andere apparatuur van de jaren 80, 90 en 2000. Heeft een
verzameling Tandy, Commodore, Mac enz. die hij dan restoreert en laat zien hoe dat in zijn werk gaat.
Je kan ook zien hoe hij zijn werkplaats heeft ingericht en zelf het meubel maakte.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Naomi 'SexyCyborg' Wu
https://www.youtube.com/channel/UCh_ugKacslKhsGGdXP0cRRA
Chinese vlogster die, vergis u niet, een zeer kundige codeschrijfster is en een zeer geëngageerde
voorstander van “Open Source Software”. Ze kleedt zich excentriek maar haar reviews van nieuwe

apparatuur zijn gedegen. Ze gaat ook de confrontatie aan met Chinese fabrikanten van deze, wijst ze op
hun fouten en spoort ze aan om Open Source Software te gebruiken.
Naomi’s motto is: “Als ik het kan dan kan u het ook”.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
PhilsComputerLab
https://www.youtube.com/channel/UCj9IJ2QvygoBJKSOnUgXIRA
Australische IT’er die oude en nieuwe computerhardware test. Voldoet de oude nog? Wat kan je
verbeteren? Voor welke prijs? Is het echt nodig? Waarom was sommige oude die uitkwam zo duur en
voor hoeveel koop je die nu? Kunnen die mini-PC’s van nu echt alles wat je nodig denkt te hebben?
Veel testwerk draait om games.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Marques Brownlee
https://www.youtube.com/user/marquesbrownlee/featured
Zeer bekende en veel bekeken vlogger uit de VS. Zijn interview met astrofysicus Neil de Grasse Tyson
is zeer bekend.
Bespreekt veel mobile apparatuur en heeft zich zoals M. Fischer ook op de elektrische auto gefocust.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
PixelPipes
https://www.youtube.com/channel/UC2u84g7ms2Y2YWaZ-Bco4Rw
Vlogger uit Florida. Heeft zich gericht op de niche van de oude videokaarten en bespreekt die dan ook
uitvoerig met gametests. Geeft aandacht aan de historie van 3D-graphics zoals 3dfx Voodoo Action,
PowerVR, Ati en nVidia.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Technology Connections
https://www.youtube.com/channel/UCy0tKL1T7wFoYcxCe0xjN6Q/featured
VS-vlogger die de connectie tussen technologie en hun geschiedenis bespreekt.
Waarom sommige standaards zijn doorgebroken en waarom andere verdwenen zijn.
Ook de historie van de TV, Cd en bv Sony Trinitron enz.
Technology Connections 2
https://www.youtube.com/channel/UClRwC5Vc8HrB6vGx6Ti-lhA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ik kan er nog vele opgeven, maar die mag u, zoals ik, zelf ontdekken. Grasduinen op YouTube laat u
vele vloggers vinden die u misschien interessant vindt of die je zoals ik, na een tijdje terug laat.
Er zijn er waar ik eerst op geabonneerd was maar waarvan ik terug uitschreef, dat is ook het makkelijke
aan YouTube. Niets moet, behalve reclame gedogen.
Veel kijkplezier. Roger.

