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Regisseur
‘Aanrijding in
Moscou’ maakt
fictiereeks voor Eén

RegisseurChristopheVan
Rompaeywerkt aaneennieuwe
zesdelige fictieserie voorEén,
Voorwat, hoortwat. Die vertelt
het verhaal vanvier jongedelin-
quentendie eenalternatieve
straf opgelegdkrijgen ineen
bejaardentehuis inKnokke.De
serie zal tenvroegste in2015op
het schermkomen.Van
Rompaey is vooral bekendals
regisseur vande filmAanrijding
inMoscou,maarheeft ook tv-
ervaring.Hij (co)regisseerde
ondermeerTeamSpirit (VTM)
enVermist (VIER). (ST)

ACV: reportage
‘De ideale wereld’
over pilotenstaking
is ‘kaakslag’

“Onaanvaardbaar. Eenkaak-
slag!”Dechristelijke vakbond
ACV liet gisterenopTwitterdui-
delijkmerkenhoezeerde repor-
tagevanLucHaekens inDe
idealewereldopVIERhen inhet
verkeerdekeelgat is geschoten.
Haekens troknaarZaventem
omeensatirische repo te
draaienoverdepilotenstaking
vanBrusselsAirlines. Hij
beklaagdezichoverhet gebrek
aanchaosopde luchthaven,
diedekrantenhaddenaange-
kondigd. (ST)

Stromae
in Club 69

Volgendeweekdinsdaggeeft
Stromaeeen intiemeshow-
case inClub69voorStudio
Brussel.Het optredenmaakt
deeluit vaneen feestweekbij
CaféCorsari.HetEén-pro-
grammaplantdagelijks eencon-
cert.OpmaandagkomtGuido
Belcanto, opwoensdag
Clouseauenop
donderdag
Hooverphonic.
Voorde show-
case van
Stromaeheeft
StudioBrussel
nog69duotickets
te geef. (ST)

700 ontslagen bij
Tribune Company

DeAmerikaansemediamaat-
schappijTribuneCompanygaat
zevenhonderdwerknemersont-
slaanbij acht kranten, onder
meerTheChicagoTribuneende
LosAngelesTimes.Dat is zo’n6
procent vanhet totale aantal
werknemers.Wel zoudende
meesteontslagenniet opde
redactievloer zelf vallen. Net als
NewsCorp, opgerichtdoor
mediamogolRupertMurdoch,
wilTribuneCompanyzijnkran-
ten- en tijdschriftentakonder-
brengen ineenapart bedrijf, los
vande tv-activiteiten. (ST)

R.I.P. muziekspeler
Winamp

AOLtrektnavijftien jaarde
stekkeruitWinamp.Eenmede-
werkerbevestigde tegenoverArs
Technicadathetmuziekpro-
grammaover eenmaandniet
meer tedownloaden is.Winamp
was inde jarennegentigmate-
loospopulair. Internetters
gebruiktende softwareonder
meer voorhet afspelenvanhun
mp3-bestanden. In 1999werd
hetbedrijf voor ruim59miljoen
euroovergenomendoorAOL.
DemuziekspelerbrachtAOL
echterniethet gehoopte succes.
VolgensRobLord, de eerste
generalmanager vanWinamp,
is datmede tewijtenaande
internetgigant zelf. “Winamp
hadhetzelfdekunnenbereiken
als iTunes,maarhelaasheeft
AOLsindsdeovernamemeer-

dere slechtebeslui-
tengenomen.”
(VK)
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kkoord, de
trendwatchers
vanMicrosoft
hebbenniet
meteen een
fantastische
reputatie. Dat

het internet iets zouworden voor het
brede publiek hadden ze niet zien aanko-
men, en ook voor smartphones en
tablets liepen de jongens enmeisjes van
Bill Gates aanvankelijk nietmeteen
warm.Deze keerwillen ze de trein niet
missen endus lanceertMicrosoft nu al
een appwaarmee ook JanModaal aan
het 3D-printen kan slaan.
3DBuilder, beschikbaar voor de

nieuwste versie vanhetWindows-bestu-
ringssysteem, laat de gebruiker kiezen
tussen eenhele reeks voorwerpendie
daarnamet éénmuisklik geprint kunnen
worden.
Kinderspeelgoed, een bloempot of een

nieuwe knoop voor je broek, het kan alle-
maal. EnMicrosoft staat niet alleen in
het geloof dat 3D-printen binnenkort de
gewoonste zaak vandewereldwordt.
Steedsmeer bedrijven biedenbetaalbare
kant-en-klare 3D-printers aandie je
enkel aan je computer hoeft te koppelen
omaanhetwerk te gaan.
“De evolutie gaat inderdaad razend-

snel”, zegt Evi Swinnen. Swinnen is coör-
dinatrice vanTimelab, een experimen-
telewerkplaats inGent die sinds een
paar jaar is uitgegroeid tot een kennis-
centrumover 3D-printen. “Amper een
paar jaar geledenwaren 3D-printers iets
voor eenheel beperkt kringetje techneu-
ten dat zijn eigen printers zelf in elkaar
knutselde.Maar net dat doe-het-zelfka-
rakter heeft ervoor gezorgd dat de toe-
stellen heel snel evolueerden. Voor die
fanatieke knutselaars is het immers een
uitdaging omhun toestel telkens net iets
beter temaken.”

Legoblokjes
Nadie doe-het-zelfprinters,waarvoor je
zelf op zoekmoest naar de juiste onder-
delen, kwamen er bouwpakketten opde
markt. De IKEA-aanpak dus,maar dan
wel voor gevorderden. Zo’n bouwpakket
in elkaar passen vraagt immers ooknog
denodige technische kennis. “Met de
meer gesofisticeerdemodellen ben je
toch een aantal dagen zoet”, zegt
Swinnen.
Bovendien is het geen sinecure om

ook effectief een voorwerpuit zo’n zelf-
bouwprinter te krijgen. “Die toestellen
zijn niet feilloos”, geeft Swinnen toe. “Ze
durven al eens vastlopen of nietmeteen
het juiste resultaat opleveren.Het prin-
ten van voorwerpen ismillimeterwerk,
je toestelmoet dus perfect afgesteld zijn.”
Nietmeteen spek voor de bek vanhet

grote publiek dus.Maar daar komtnu
dus stilaan verandering in. Steedsmeer

fabrikanten brengen gebruiksklare toe-
stellen opdemarkt. Al zijn diewel een
stuk duurder dandemodellen die tot nu
toe opdemarktwaren. Eenprinter volle-
dig zelfmaken kan al voor 300 euro, voor
een volledig afgewerktmodel betaal je al
snel 1.500 euro. Duurmisschien,maar
niet onhaalbaar voor demodale consu-
ment.
Toegankelijke software en gebruiks-

klare toestellen. Alle voorwaarden om

Print jij even een

Monty Python-reünie
wordt liveshow in Londen
Nadat eerder dezeweekuitlekte
dat er een reünie op tilwas, heb-
bende vijf nog levendeMonty
Pythons gisterenop eendruk
bezochte persconferentie aange-
kondigdwathunnieuweplannen
zijn.Hetwordt een liveshowop
1 juli 2014 indeO2Arena in
Londen.
Indien de showeven grappig

wordt als de persconferentie zelf,
zit hetwel snor. Zo lieten John
Cleese, TerryGilliam, Terry
Jones, Eric Idle enMichael Palin
een dwerg hetwoord voeren in
het begin. Die kwammet de aan-
kondiging dat net zoals bij de
Olympische Spelen verschillende
stedende kans gekregenhadden
gastheer te zijn voor de reünie
vanhet legendarische humorcol-
lectief en dat de eer naar de hoog-
ste bieder zou gaan.
DatwasQatar, zo bleek nahet

geïmproviseerde tromgeroffel,
maar dat stootte op eennjet van
de komieken op leeftijd. Dus
werdhet de tweedehoogste bie-
der: Londen.

De eenmalige reüniewordt een
best-of-show. Bekende sketches
zullen hernomenworden,maar
danwel in eenmoderne versie.
In dewoorden van de heren:
“een beetje komedie, watmuziek
en a tiny little bit of ancient sex”.
Op de vraagwaaromCleese&
co. nu pasmet een reünie
komen, dertig jaar na hun laatste
project – de filmTheMeaning
of Life – antwoordde Eric Idle:
“We hopen dat demensen
alles zijn vergeten zodat het
weer nieuw lijkt.” (ST)

Bij Microsoft zijn ze er
zeker van: 3D-printen
wordt the next big
thing. De nieuwe
Windows-app
3D Builder moet
ervoor zorgen
dat er binnenkort
in elke huiskamer
een 3D-printer
staat te ronken.
Pieter Dumon

‘Het feitdat je
enkelmetplastic
kuntwerken
beperkt toch
demogelijkheden’
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vande 3D-printer eenhuis-tuin-en-keu-
kentoestel temaken lijken vervuld. Toch
ziet ToonHuysmans, verbonden aanhet
VisionLab vandeUniversiteit
Antwerpen, het zo’n vaart niet lopen. “Er
zijn nog steeds een aantal problemen”,
zegt hij.
“Hetmateriaalwaarmee gewerkt

wordt bijvoorbeeld. De toestellen voor
thuisgebruikwerken allemaalmetABS
of PLA, twee verschillende soorten

kunststof. Het eerste is hetmateriaal
waaruit Legoblokjes gemaakt zijn, het
tweede is een lichtere variant. Op zich is
er nietsmismet die grondstoffen,maar
het feit dat je enkelmet plastic kuntwer-
ken beperkt toch demogelijkheden.”
Voor industriële toepassingenbestaan

er inderdaadprinters die ook voorwer-
penuitmetaal of andere grondstoffen
kunnenprinten,maar ookmet plastic
kun je veel kantenuit, zegt Swinnen.Dat

jemet een 3D-printer speelgoed, gsm-
hoesjes of juwelen kanprinten is leuk,
maar echt nuttigwordt zo’n ding pas als
je het gebruikt voor het fabriceren van op
maat gemaakte stukken. “Een afgebro-
ken sluiting van een fietstas, verloren
geraakte bevestigingselementen van een
wc-bril of de verbindingsstukken voor de
kranen inmijn badkamer.Wehebbenbij
Timelab al van alles geprint.
“Dure vervangingsonderdelenwaar je

normaal gezienwekenmoet opwachten,
hebbenwij in eenuurtje geprint. En dat
voor een fractie van de prijs. PLA, de
grondstofwaarmeewehetmeestwer-
ken, kost veertig euro voor twee kilo. De
meeste voorwerpendieweprinten kos-
ten dus vaaknietmeer dan een euro.”
Een aantal bedrijven speelt ondertus-

sen al in op die nieuwe trenddoor de 3D-
ontwerpen vanhun toestellen en onder-
delen online beschikbaar temaken. “In

Japanbijvoorbeeld zijn er al een aantal
elektronicabedrijven die dat doen”, ver-
telt Swinnen. “Wanneer een knop van je
wasmachine afbreekt, print je gewoon
eennieuwexemplaar.”
Wie zijn 3D-printer op diemanier

gebruikt, kan flinkwat geld besparen. Uit
recent onderzoekuitgevoerd aandeuni-
versiteit vanMichiganblijkt dat de aan-
koop van zo’n toestel zichzelf terugbe-
taalt in een tijdsspanne van4 tot 24
maand.Maar het zelf fabriceren van
allerhande onderdelen is niet zonder
gevaar. Zo is het bijvoorbeeld niet duide-
lijk wie aansprakelijk iswanneer er iets
fout looptmet zo’n geprintwisselstuk. Is
de fabrikant die het ontwerp online
gooide verantwoordelijk, of is het de
schuld vande consument die het printte?
De praktijk roept ook vragen op in ver-

bandmet de intellectuele eigendomvan
de ontwerpen. “Het zet de deur open
voor piraterij”, waarschuwtHuysmans.
“Het is slechts een kwestie van tijd voor
er een soort Pirate Bay ontstaatwaar je
illegaal 3D-ontwerpen voor allerhande
toestellen kunt downloaden.”

Must voor scholen
Huysmans ziet trouwens nog een tweede
probleembij het printen van opmaat
gemaakte stukken. “Natuurlijk is het
handigwanneer je zelf eennieuwhand-
vat voor een keukenkast kunt printen.
Maarwie zijn printer op diemanierwil
gebruiken,moet dat ontwerp ook zelf in
3Dkunnen tekenen. Endat is niet voor
iedereenweggelegd. Er bestaanwelweb-
sites zoals Thingiversewaar je duizen-
den ontwerpen vindt,maar voor het
echtemaatwerk is dat geen oplossing.”
De introductie van 3D-scanners kan

dat probleemwel oplossen. Die toestel-
len nemenautomatisch allematen van
eenbepaald voorwerp en gieten dat in
een bruikbaar 3D-ontwerp. “Ookdie
markt is ondertussen in volle beweging”,
zegtHuysmans. “Met de ontwikkeling
van laagdrempelige, gebruiksvriende-
lijke scanners tot gevolg.”
Toch is het volgensHuysmansnog

evenwachten opde dag dat in elke huis-
kamer een 3D-printer staat. “Het is heel
moeilijk omdaar een termijn op te plak-
ken.Maar het zal niet voor de eerste vijf
jaar zijn.” Toch zal 3D-printen in de heel
nabije toekomst steeds nadrukkelijker
deel gaanuitmaken van ons dagelijks
leven. “Voor scholen bijvoorbeeldwor-
den 3D-printers eenmust”, zegt
Swinnen. “Wekunnende aanvragendie
we vanuit die hoek krijgen voor informa-
tiesessies bijna nietmeer bijhouden.”
Huysmans ziet danweer vooral heil in

de printshops die je ondertussen in ver-
schillendeVlaamse steden terugvindt.
“Diemaken komafmet de belangrijkste
problemenwaar het 3D-printen voor de
gewone consument nunogmee kampt.
Zo’n shop kan investeren in duurdere
printers die naast plastic ook andere
grondstoffen aankunnen. Enwie proble-
menheeftmet het tekenen van een 3D-
model, kan daar terecht voor hulp.
Printshops lijkenmeopditmoment dan
ookdemeest aangewezenmanier om
3D-printen voor het brede publiek
beschikbaar temaken.”

n nieuwe wc-bril, schat?
‘Vervangings-
onderdelenwaar
jenormaalgezien
wekenmoetop
wachten,hebben
wij ineenuurtje
geprint’
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EVI SWINNEN
TIMELAB


