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Vrouwvriendelijke
Hugo Camps kanshebber
voor Wauw Award
columns”, vindt luisteraar Inge op
de website van het radioprogramma.
“Wat vind je bijvoorbeeld van: ‘Het
zwakke geslacht vind je alleen nog in
mannencafés en voetbalstadions.
Vrouwen staan mijlenver boven het
ijle gedwaas’”, zo staat nog op de site.
De Hautekiet-redactie zal de Wauw
Award dinsdag uitreiken, omdat die
dag ook de Auwch Award wordt overhandigd. De prijs? “We twijfelen
nog”, zegt eindredacteur Jos
Vandervelden. “Ofwel een vrouwentong, ofwel een cactus.
Maar dan een cactus die –
euh, hoe moet ik dat zeggen – niet in erectiele toestand is, zoals die van de
rouwenraad. Een
vrouwelijke
cactus dus.”

Het Radio 1-programma Hautekiet lanceert de Wauw Award: een prijs voor
wie in 2012 het meest vrouwvriendelijk
was. “Nu de Vrouwenraad binnenkort
de tweede Auwch Award uitreikt,
dachten we: laten we dat idee eens
omdraaien”, legt presentator Jan
Hautekiet uit.
De Auwch Award wordt gegeven aan
een persoon, instelling of organisatie die
zich het voorbije jaar schuldig heeft
gemaakt aan een vrouwonvriendelijke
uitspraak. Momenteel ligt Tom
Heremans, columnist bij De
Standaard, ruim op kop.
De eerste nominatie voor
de Wauw Award gisteren was
die voor De Morgencolumnist Hugo Camps.
“Want hij zegt vaak
mooie dingen
over vrouwen
in zijn

(smu)

‘Joepie’ en ‘Thuis’ genomineerd
voor Holebi-prijs
app maakte “homofoobgeDe Holebivereniging
weld zichtbaar en bleek
Çavaria heeft het homohueen meer dan effectieve
welijk van Franky en Tibo
hefboom voor het creëren
in de de Eén-serie Thuis en
van aandacht voor dit prohet themanummer van
bleem”.
Joepie over holebiseksualiDaarnaast nomineerde
teit genomineerd voor de
Çavaria ook drie acties
Çavaria Media Awards.
voor de Campaign Award.
Ook de gaybashing-app
Een kanshebber is het regmaakt kans op de prijs. De
gae-charter tegen homoÇavaria Media Award
haat, dat paal en perk
wordt uitgereikt aan een
JOEPIE MET SCHAAR + LAT VOOR € 3E XTRA
moet stellen aan homomediagebeurtenis dat dat
fobe uitspraken van regde holebi- en transgendergae-artiesten. Ook de All
thema's vooruit hielp in
BACK TO SCHOOL!
Out-campagne tegen de
2012.
anti-homowet in SintÇavaria nomineerde
10
Petersburg en een project
Joepie niet alleen voor het
over seksuele geaardheid
themanummer, maar ook
AVRIL LAVIGNE
omdat het structureel aan- GAAT WEER
TROUWEN in de Sint-Martinus basisschool van Sint-Jansdacht schenkt aan structuvroeg
huwelijk
ten
haar
Chad
❤ Hoe
❤ Haar gigantische verlovingsring
❤ Hun verliefde foto's
Molenbeek maken kans
rele diversiteit. “Zo stuurt
op deze prijs.
dit jongerenblad steeds
EMOTIONELE
De Çavaria Awards
weer positieve signalen
GROTE PLANNEN
BEKENTENIS
VOOR GLENN CLAES VAN RIHANNA
EN VRIENDIN SELINA ‘Chris Brown is
worden voor het eerst op
uit, en biedt het ook rol‘Volgend jaar gaan we nog steeds mijn
samenwonen!’
grote liefde’
20 januari uitgereikt. Ze
modellen aan jonge holevervangen de traditionele
bi's.” Het homohuwelijk in
Folie- en Fobieprijs van de holebibeweThuis was volgens Çavaria dan weer een
ging. Çavaria wil zo meer aandacht creëteken dat het “homohuwelijk tien jaar
ren voor positieve signalen en dit verder
na zijn instelling een deel van onze leefstimuleren. (JDB)
cultuur is geworden.” De gaybashingMET L❤VESTORY VAN DEAN

WWW.JOEPIE.BE

WEEKBLAD NR. 35 • 29 AUGUSTUS 2012 • €4 ,60 • €4 ,60 (LUX) • €4 ,80 (NL)

JULLIE BEAUTYVRAGEN
BEANTWOORD...

JOEPIE MET SCHAAR + LAT

... VOOR EEN STRALEND
BEGIN VAN HET
SCHOOLJAAR

GAY = OKAY!

Met deze

HOLEBI-ISSUES
ONDER DE LOEP

ere man

10 jaar oud

JONGENSKUNDE

ZO HELP JIJ HEM
OVER ZIJN EX HEEN

Shocking
filmpje
BEDROOG
ZAYN VAN
1D ZIJN
LIEF?

EXCLUSIEF GESPREK!

Ook leuk in Las Vegas

Steam Box
brengt pc-games
naar de huiskamer
Terwijl Sony en Microsoft de
lancering van een nieuwe console voorbereiden, dient er zich
een nieuwe kaper op de kust aan:
mini-pc’s waar de downloaddienst Steam centraal staat.
rOnald MEEuS

Z

owel Sony als Microsoft zullen
later dit jaar een nieuwe gameconsole aankondigen, zo wordt verwacht: nu concurrent Nintendo pas zijn
nieuwe Wii U in de winkelrekken heeft,
kunnen ze ook niet lang meer achterblijven. Maar de kans is groot dat de drie
klassieke consolemakers er nog een concurrent bij krijgen: een tot een spelconsole omgebouwde pc die toegang geeft
tot Steam, een downloaddienst die tot nu
toe alleen op pc’s en Macs draaide.
Steam werd in 2003 gelanceerd door
het Amerikaanse gamebedrijf Valve.
Wereldwijd zijn er intussen 54 miljoen
spelers die een actieve account hebben,
en op piekmomenten zijn er bijna 7 miljoen spelers tegelijkertijd bezig op de
dienst. Maar er staat een belangrijke
limiet op dat succes: gamen op de pc is
bijlange niet zo populair als spelletjes
spelen op een gameconsole.
Om dat probleem het hoofd te bieden,
alludeert Valve al enige tijd cryptisch dat
het bezig is aan een Steam Box, een op
het televisietoestel aansluitbare pc in één
klein kastje, die dus de populaire dienst
naar de huiskamer kan brengen. Meer
vertelden ze niet: iedereen had het raden
naar wanneer zo’n toestel op de markt
zou komen, of hoe het er zou uitzien. Tot
de openingsdag van de Consumer
Electronics Show in Las Vegas, deze
week, waar de Amerikaanse pc-fabrikant

Xi3 een nieuwe mini-pc met de naam
Piston voorstelde: een volwaardige computer die op het televisietoestel kan worden aangesloten, en die gamedownloads
via Steam presenteert.
De naam van het ding doet al een
sterke band met Steam vermoeden (het
logo van de gamingdienst is een stoompiston), en gisteren gaf Valve ook toe dat
het mee heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van de mini-pc. Xi3 plakte nog
geen lanceringsdatum op zijn toestel. De
richtprijs zou ietsje boven de 500 dollar
(380 euro) zitten, in lijn met de lanceringsprijs van de meeste gameconsoles.
Maar de Piston heeft voordelen die
een console niet heeft: de interne hardware kan worden vervangen, zodat een
gebruiker er na verloop van tijd ook
krachtigere videochips in kan stoppen,
en in principe kan een toestel als dit
dienst doen als een server, die verscheidene schermen tegelijk bedient. “Op termijn zou een computer acht gamers in
gang kunnen houden”, zegt Valve-baas
Gabe Newell op de Amerikaanse technologiesite The Verge.
Hij voegde er wel meteen het volgende
aan toe: de Piston is niet de Steam Box
waar Valve zelf aan bezig is. Het bedrijf
wil ergens in de loop van 2014 zijn eigen
Steam Box op de markt brengen, maar
laat een handvol andere fabrikanten toe
om hun eigen variant te bouwen. “Je gaat
niveaus van Steam Boxen krijgen: goeie,
betere, en de beste”, opperde Newell.

De Piston moet
de concurrentie
aangaan met
gameconsoles

Soundbar met afneembare
speakers
Het Nederlandse elektronicaconcern Philips speelde een grote rol
in de groeiende populariteit van
soundbars: speakersets uit een
stuk, die de ervaring van een volledige surroundset kunnen evenaren. met de HTL9100 gaan ze
daar nog een stap in verder, door
de twee uiteindes van de balk zijn
afneembaar, en kunnen effectief
achterin de kamer worden gelegd. Zonder kabels nodig te hebben, want ze werken op batterijen
en staan draadloos in verbinding
met het moedertoestel.
Buigzaam smartphonescherm
Op de stand van het Koreaanse
samsung Electronics was een
prototype te zien van een buigzaam smartphonescherm, dat
onder meer over de randen van
het toestel kan worden gebogen.
samsung noemt het de Youmtechnologie, en ziet daar veel heil
in: nu gewone smartphones dunner en dunner worden, zal er op
termijn ook vraag komen naar
smartphones met een scherm dat
kan worden geplooid of opgerold.
Ook concurrenten LG en Nokia
zijn met zo’n technologie bezig.
K-televisie voor de massa
De nieuwe buzzwords bij televisiefabrikanten zijn 4K (een nieuwe
beeldresolutie, vier keer scherper
dan de huidige HD-schermen) en
OLED (een nieuwe laag kristallen
in de beeldplaat, die achterverlichting overbodig maken). sinds
vorig jaar beginnen fabrikanten
daar prototypes van te tonen,
maar dan op bijna onmogelijk in
een huiskamer binnen te rollen en
peperdure schermformaten. Alleen sony denkt op dit moment
aan de massa met een tv-toestel
met 4K- en OLED-scherm, maar
met een omvang van 56 inch.
grootste tablet ter wereld
Terwijl tabletfabrikanten als Apple
en samsung lonken naar een kleinere vorm, komt de Chinese pcfabrikant Lenovo met een toestel
dat een schermdoorsnede van
liefst 27 inch (bijna 70 centimeter). Het apparaat wordt aangekondigd als een tafel-pc, die
vooral dient voor toepassingen
die meerdere gebruikers tegelijk
vragen, zoals bordspellen en creatieve software. En als dit al een
gekke schermgrootte lijkt: Lenovo
is ook bezig aan een variant met
39 inch (een meter) schermdoorsnede. (ROm)
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Net Gemist,
maar dan
zonder te
betalen
na amerikaanse series vinden nu ook steeds
meer vlaamse ﬁctietoppers als Salamander en
Clan illegaal de weg naar internetkijkend
vlaanderen. via torrents en op Youtube zijn hele
aﬂeveringen te herbekijken, maar dan helemaal
gratis. sam feys

I

ets meer dan een uur, langer
duurde het niet vooraleer de
allereerste aflevering van de
Eén-serie Salamander in hoge
definitie te downloaden was
via het internet. Wie het programma opvroeg via Net
Gemist moest daar, door technische problemen op een feestdag, twee
dagen op wachten én voor betalen.
Vlaamse tv-programma’s worden meer
en meer gedownload via ‘torrents’:
iemand plaatst een videobestand online
en hoe meer het wordt gedownload, hoe
groter het aantal aanbieders of uploaders. Wie die bestanden wil vinden hoeft
slechts de naam en het seizoens- en afleveringsnummer van een serie te googelen. De Twitteraccount @showgemist
plaatst zelfs downloadlinks naar
Vlaamse en Nederlandse tv-programma’s van zodra ze beschikbaar
zijn.
Hoeveel kijkers de Vlaamse zenders
mislopen door downloads is moeilijk in
te schatten, maar voor populaire series
loopt dat mogelijk op tot in de duizenden. “Ik heb geen overzicht op het exacte
aantal downloads”, zegt de eigenaar van
@showgemist, een Nederlander die anoniem wil blijven. “Maar tijdens piekmomenten wordt een reeks als Salamander
alleen al door tweehonderd ‘seeders’
(gebruikers die het bestand aanbieden, SF)
tegelijk geüpload. Gebruikers die er later
bijkomen en de mensen die enkel
downloaden maar niet aanbieden, moet

je daar nog bijtellen. Vlaamse series als
Salamander, Crimi Clowns, Quiz me
Quick en specials als Geert Hoste XX
scoren het beste.”

Slachtoffer van succes
Voor een zender als vtm stelt dat een
probleem, want wie googelt naar ‘Clan
S01E01’ kan de 1,99 euro die de zender
vraagt via iWatch.be met gemak ontlopen. De zender zou ook de dvd-verkoop
van zijn fictiereeks kunnen zien dalen.
“Daarom treden we direct streng op als
we ontdekken dat onze content illegaal
verspreid wordt”, klinkt het bij woordvoerster Sara Vercauteren. “Omdat het
om diefstal gaat dienen we bovendien
onmiddellijk een strafklacht in. We zijn
er op die manier al verschillende keren
in geslaagd om sites te blokkeren.” Bij de
VRT zullen ze kijken wat ze hiertegen
kunnen ondernemen, zegt woordvoer-

‘Meer dan websites
vragen om illegale
torrentlinks weg te
halen kunnen we
meestal niet doen’
ChRistophe van meChelen
DireCteur belgian antipiraCY
feDeration

● Series als Salamander (b.) en Crimi Clowns zijn vaak sneller te vinden op het web dan via digitale tv. © vrt/vtm
der Björn Verdoodt. “Maar bij torrentsites is dat bijvoorbeeld moeilijker dan bij
YouTube, waar we in het verleden al met
resultaat actie ondernomen hebben.”
Het downloaden en bekijken van torrents in familiekring is in principe niet
strafbaar door een uitzondering in de
wetgeving op het auteursrecht voor
thuiskopieën. Het aanbieden van illegale
bestanden is dat wel, zelfs al ben je niet
de oorspronkelijke uploader. Doordat
alle aanbieders samen een groot torrentnetwerk vormen, moet de Belgian Antipiracy Federation (BAF) erkennen dat
het bijna onmogelijk is om zo’n netwerk
plat te leggen en te bestraffen.
“Wij scannen het internet af naar illegale versies van Vlaamse series, maar
meer dan websites vragen om illegale
torrentlinks weg te halen kunnen we
meestal niet doen”, erkent BAF-directeur Christophe Van Mechelen. Voor
elke link die de organisatie kan weghalen zijn er alweer tien andere. “De

Vlaamse tv-programma’s zijn het slachtoffer van hun eigen succes. De jongste
twee jaar is de vraag alleen maar gestegen en is de lokale content die illegaal
wordt aangeboden telkens verdubbeld.”
Bovendien lijken de torrentaanbieders
de BAF altijd een stap voor. Zo kon de
organisatie via een gerechtelijke procedure het populaire The Pirate Bay laten
blokkeren via Telenet en Belgacom,
maar in zijn tweets linkt @showgemist
doodleuk naar een alternatieve website
met dezelfde inhoud.

Geen veroordelingen
Ook YouTube is een dankbaar platform
om volledige tv-series terug te vinden.
Het account ‘FCDKuploadFCDK’ heeft er
al 19 seizoenen van FC De Kampioenen
geüpload. De video’s zijn samen al bijna
een miljoen keer aangeklikt. “Toch is het
verwijderen van illegale kopieën daar
gemakkelijker door een goede samen-

werking met Google”, weet Van
Mechelen. “Torrentwebsites zijn gehost
in landen met lakse wetgeving waar we
lange juridische procedures tegen moeten voeren.”
De strijd van BAF lijkt ook meer
gericht tegen torrentwebsites dan tegen
de aanbieders zelf. Van Mechelen kon
zich niet herinneren of er al torrentgebruikers zijn veroordeeld voor het illegaal aanbieden van Vlaamse programma’s. Voor muziek gebeurde dat wel al.
De initiatiefnemer van @showgemist
zegt geen kwade bedoelingen te hebben.
“Ik doe er volgens mij niemand kwaad
mee. Het is overigens niet de bedoeling
dat die torrents de dvd vervangen die
mensen anders zouden kopen. Ik hoop
dat de producenten en zenders zich niet
aangevallen voelen, maar dit zien als
wereldwijde promotie.” Bovendien roept
hij ook op elke downloadpagina op om
de dvd te kopen als de serie bij de
downloader in de smaak valt.

vrijdag
voetbal wijkt een keer
voor ‘Terzake’
De bekerwedstrijd tussen Anderlecht
en AA Gent zal volgende woensdag
voor een keer niet volledig op Canvas te
zien zijn. De eerste helft, die om 20 uur
start, wordt op OP12 uitgezonden. De
tweede helft is dan op Canvas te zien.
Een uitzonderingsmaatregel die er
komt door de vroege aftrap van de
match. Normaal starten bekerwedstrijden om 20.45 uur, maar de burgemeester van Anderlecht wil geen matchen na 20 uur meer
laten beginnen. De
wedstrijd al om dat
uur op Canvas
uitzenden,
was geen
optie, zegt
VRT-woordvoerder Björn
Verdoodt.

verkoop Wegener aan
de Persgroep onzeker

“Terzake start al eens wat later, maar
het programma pas rond 22 uur uitzenden, is geen goed idee. Dat zou te ver
gaan.” Dus wint Terzake het voor een
keer het van het voetbal. (JDB)

Britse remake van ‘The
Bridge’ heet ‘The Tunnel’

vara laat kijkers
documentaire betalen

De Britse zender Sky Atlantic zal samen
met het Franse Canal+ een eigen versie
maken van de succesvolle ZweedsDeense serie The Bridge. In die serie
wordt een lijk gevonden op een brug die
Denemarken met Zweden verbindt. In
de remake wordt het dode lichaam
van een Frans politicus gevonden in
de kanaaltunnel die Frankrijk met
Engeland verbindt. Een Franse
en een Britse speurder zullen
vervolgens samen de moordzaak onderzoeken. The
Tunnel zou al eind dit jaar op
het scherm komen. (JDB)

Het verminderen van de overheidsdotatie zal de VARA proberen een documentaire te laten maken via crowdfunding.
Iedereen met een goed idee kan bij
de Nederlandse omroep een voorstel
indienen voor een nieuwe documentaire. De VARA zal dan het beste idee
eruit pikken en dat via crowdfunding
proberen te financieren: iedereen zal
dan een beetje kunnen meebetalen
aan de productie. Een experiment,
zegt de VARA, dat op deze manier wil
uittesten of dit een realistische optie
is om documentaires te blijven
maken. (JDB)

De verkoop van de Nederlandse krantengroep Wegener aan De Persgroep is
onzeker geworden. Mecom, het Britse
moederbedrijf van Wegener, is niet
tevreden met het bod. “De Britten hoopten vorig najaar op een opbrengst van
minimaal 325miljoen euro, maar het
Belgische bod zou dit bedrag bij lange
na niet halen”, meldt het Financieele
Dagblad. De Persgroep, dat al een reeks
Nederlandse kranten als de Volkskrant
in portefeuille heeft, was de enige partij
die een bod uitbracht op Wegener.
Telegraaf Media Groep had eerst ook
interesse maar zag vorige maand af van
een bindend bod. Wegener is de grootste uitgever van regionale dagbladen en
huis-aan-huiskranten in Nederland.
Mecom zag zich verplicht Wegener in
de etalage te plaatsen omdat het zwaar
gebukt gaat onder de schulden. (DT)

‘Facebook en YouTube
bederven ‘Top gear’’
Sociale netwerksites als YouTube en
Facebook zijn een pest voor Top Gear.
Dat heeft James May, een van de presentatoren van het autoprogramma, gezegd

in Top Gear Magazine. “Vandaag is het
nog erg moeilijk om de kijker te verrassen op televisie. Zodra we iets doen in
een min of meer publieke ruimte, zijn er
mensen die daar filmpjes van maken of
foto’s van nemen om die dan op
Twitbook of Facetube te zetten.” Niet
alleen worden zo hun stunts verklapt,
die beelden zijn vaak ook nog eens van
slechte kwaliteit. (JDb)

acteur James Nesbitt hebben een financiële regeling getroffen met de uitgever.
In totaal waren er 167 schadeclaims
ingediend. Hoeveel News International
heeft betaald, is niet bekend. Aangenomen wordt dat het totale bedrag in
de miljoenen ponden zal lopen. (vk)

international regelt 130
klachten in der minne

De vzw’s van Brussel Deze Week, FM
Brussel en tvbrussel smelten samen tot
een organisatie. De Vlaamse
regering keurde de conceptnota goed van Vlaams
minister voor Brussel
Pascal Smet (sp.a) over
een Vlaams-Brussels
mediaplatform. Smet
ijvert al een tijdje voor
meer integratie tussen de
Vlaamse media in Brussel,
onder andere omdat dat vol-

De Britse mediagroep News
International, de uitgever
van The Sun en het opgedoekte News of the
World, heeft al 130 klachten over afluisterpraktijken met een schadevergoeding afgekocht. Onder
meer Cherie Blair, de
vader van David Beckham en

vlaamse media in Brussel
samen in een organisatie

‘Raad heeft hij niet
nodig. Hij is geweldig.
Ik hoop alleen dat ik
ooit met hem kan
samenwerken.’
De CanaDese aCteur
Ryan GoslinG uitte
ziCh in een interview
met De kruitfabriek
als fan van matthias
sChoenaerts

gens hem leidt tot een efficiënter
bestuur. “De verschillende redacties met
elk hun hoofdredacteur blijven bestaan”,
zegt Smet, “maar die hoofdredacteurs
zullen nu overleggen in een overkoepelend college.” Een derde van de journalisten zal crossmediaal werken. De
nota garandeert dat het budgettair en
redactioneel evenwicht tussen de
media gegarandeerd blijft. Een
redactiestatuut moet garant
staan voor redactionele onafhankelijkheid. (belga)

maakt apple een
goedkope iphone?
Apple zal dit jaar nog een goedkopere versie van de iPhone op
de markt brengen.Volgens de
Wall Street Journal, die over het
algemeen erg goed ingelicht is als
het over Apple gaat, zijn de plannen voor een kleinere iPhone na

jaren onderzoek zo ver gevorderd dat
het toestel rijp voor productie is. De
nieuwe iPhone zou in een plastic
omhulsel zitten, wat de kostprijs al flink
zou drukken. Het persbureau
Bloomberg wist dan al dat de iPhone
tussen de 99 en 149 dollar zal kosten.
Apple geeft naar goede traditie geen
commentaar op de geruchten. Twee
jaar geleden waren er op het web ook al
veel berichten over zo’n goedkope
smartphone. (JDb)

