
Spectacles by Snap
De kans is groot dat je niet snapt hoe Snapchat werkt. Dat Snap, het bedrijf achter Snapchat, sinds een klein 
jaar ook zonnebrillen ontwerpt, zal je dan misschien ook ontschoten zijn. Wanneer je weet dat deze brillen een 
ingebouwde camera hebben, die met een druk op de knop een filmpje van maximaal 30 seconden maakt en dit 
deelt op Snapchat, doet je dan waarschijnlijk terug kruipen in de veiligheid van je analoge woonkamer. En dat 
geeft allemaal niets! Elke generatie kijkt vol onbegrip naar de hobby’s van de volgende. Maar schrik dus niet 
wanneer je na een zomerse BBQ met een mond vol hamburger op Snapchat terug te vinden bent.

Pokemon Go
Natuurlijk heb je Pokémon Go gespeeld. Dat moest je immers uitproberen voor je werk. Maar inmiddels speelt 
niemand dat meer toch? Nou, dat is niet helemaal waar. In april 2017 waren er wereldwijd nog 65 miljoen 
gebruikers van de app. Een harde kern die een jaar na het uitkomen ervan nog steeds de deur uit gaat om 
Pokémons te vangen, gyms te veroveren en eieren uit te broeden. Op 6 juli viert het spel haar eerste verjaardag 
en ontwikkelaar Niantic heeft verklapt dat de zomer ’legendary’ wordt, waarmee duidelijk gehint wordt op het 
verschijnen van legendarische Pokémons. Dus hup, installeer die app opnieuw, trek je wandelschoenen aan en 
ga op jacht! Gotta catch ‘em all!

Airblock Drone 
Makeblock, de maker van robotje mBot, verraste onlangs met een Kickstarter-campagne voor hun nieuwe 
Airblock Drone: een modulaire drone, die naar believen in elkaar gezet kan worden. Binnen 15 seconden 
transformeer je deze drone van vliegmachine naar hovercraft. Deze voertuigjes kunnen via bluetooth bestuurd 
worden (met smartphone of tablet), maar daar blijft het niet bij. Via een Scratch-achtige interface kun je de 
bewegingen van de Airblock programmeren. Computational flying. Zet een parcours uit in de achtertuin en 
navigeer je drone er als een ervaren piloot doorheen (maar vergeet hierbij vooral niet de wetgeving rondom 
drones in de openbare ruimte er nog eens op na te slaan).

Sphero SPRK+
Mocht je last van hoogtevrees hebben en je meer kunnen vinden in het element water, dan zal Sphero’s SPRK+ 
misschien een betere keuze voor je zijn. Deze slimme bal (is het nog een robot te noemen?) van de makers 
van de inmiddels legendarische BB8 uit Star Wars, is net zoals de Airblock Drone te besturen via een bluetooth 
device en te programmeren via een Scratch-achtige interface. De SPRK+ is echter ook nog eens waterdicht en 
dus niet alleen op het land, maar ook in het water te gebruiken. De speciale rubberen covers die je erbij kunt 
bestellen (wel prijzig) beschermen het apparaatje ook nog eens tegen deuken en krassen, dus er mag mee 
gegooid worden!

Samsung Gear 360
Virtual reality en augmented reality worden gezien als dé technische ontwikkelingen die ons leven in de nabije 
toekomst flink onderste boven zullen zetten. ‘Disruptive’ noemen we dat met een moeilijk Engels woord. Via 
Google Cardboard en de talloze gratis apps kun je op laagdrempelige wijze aan deze technieken snuffelen. In 
de zomervakantie is zo’n VR-kijker op je neus misschien wat warm en niet heel sociaal. Trek er daarom op uit 
met vrienden en vergeet niet een 360 graden camera mee te nemen. De vakantiekiekjes die je hiermee maakt 
kunnen in het najaar met VR-bril en warme chocomel bekeken worden. Op dit moment is de Samsung Gear 
360 een betaalbare en gebruiksvriendelijke optie, maar je kan het zo gek maken als je zelf wil. 

Mover kit
Technology Will Save Us biedt via haar website diverse elektronische bouwpakketten voor kinderen aan 
(enigszins vergelijkbaar met het wellicht bekendere Kano). Met hun Mover Kit - en het woord zegt het al 
- bouwen en programmeren kinderen hun eigen smart wearable device, smartwatch of fitnesstracker. Het 
horloge bevat naast lampjes en geluidjes diverse bewegingssensoren en nodigt gebruikers zo uit om na het 
nodige schermwerk de eigen creaties al rennend en springend te testen.

Parrot Jump
We waren al erg enthousiast over de Mambo van Parrot, een mini-drone van een van de bekendste producenten 
van drones en aanverwante bestuurbare voertuigen. Toch willen we jullie ook nog even wijzen op de Parrot 
Jump, een brutaal ogende op afstand bestuurbare tweewieler die door een ingenieus systeem ook nog eens 75 
centimeter de lucht ik kan springen. Natuurlijk kun je op je PC of PS4 ook tegen elkaar racen, maar het is toch 
veel leuker om je vrienden in real life te verslaan. Voor alle Max Verstappens in de de dop. 

Interactieve Speurtochten
Geo-caching - het zoeken van ‘schatten’ op basis van GPS coordinaten - is al lang populair onder een kleine 
groepje enthousiastelingen. Gezien het feit dat iedereen tegenwoordig een mobiele telefoon met GPS 
ontvanger heeft, zien we deze groep snel groeien. Je kunt je gratis aanmelden op de officieuze Geocaching NL 
website. Deze techniek kun je zelf echter ook steeds eenvoudiger inzetten om je eigen interactieve speurtochten 
te maken (voor bijvoorbeeld kinderfeestjes). Enkele mogelijke diensten voor zo’n interactief buitenuitje zijn 
Troovie, Linkx en Actionbound. Het instapniveau, de mogelijkheden en eventuele kosten verschillen per optie. 

Gratis e-Books via de Vakantiebieb App
De vakantie is bij uitstek het moment om het aantal leesuren wat op te krikken en dan bij voorkeur in de tuin, 
aan het zwembad of op het strand. Maar al die boeken meezeulen naar je favoriete vakantiebestemming vergt 
nogal wat van de schouders en rug, en die hebben het afgelopen (school)jaar al zo zwaar gehad. Gelukkig 
heeft de Koninklijke Bibliotheek ook dit jaar weer de Vakantiebieb opgetuigd. Via deze gratis app heeft 
iedereen toegang tot een zestigtal e-books voor lezers van alle leeftijden. De boeken zijn te lezen van 1 juni tot 
31 augustus en zullen daarna automatisch van je apparaat verdwijnen. Vergeet niet de e-books vooraf al te 
downloaden naar je device. 

Code kamp
Zomerkampen zijn niets nieuws, er bestaat zelfs een Kinderen voor Kinderen liedje over. Van oudsher hebben 
deze zomerkampen een culturele of makersachtige insteek: toneel, sport, hutten bouwen, dat soort dingen. 
En dat is te gek! Je ziet de laatste jaren echter steeds meer Codekampen ontstaan, tijdens welke deelnemers 
nog steeds gaan rennen en springen, maar ook intellectueel worden uitgedaagd in verschillende workshops 
programmeren. Een beetje zomerkamp en een beetje zomerschool dus. Het is even Googlen of er bij jou in de 
buurt een codekamp georganiseerd wordt. Een goed beginpunt is het Zomerkamp van Bomberbot - dat deze 
vakantie op zes locaties een zomerkamp organiseert - of de Codelabs op locatie van Lyceo.
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Voor vragen of meer informatie over deze producten neem contact op met Ruud Brok via rbrok@probiblio.nl

Klik op de cirkels voor 
meer informatie.

Je bent bij het gebruik van elektronische leermiddelen 
niet altijd gebonden aan een vast computerscherm. 
Om dat te bewijzen verzamelden de adviseurs van 
ProBiblio de tien leukste digitale producten, die het 
beste tot hun recht komen in de buitenlucht. Sommige 
leerzaam, sommige gewoon leuk, de meeste allebei.

https://www.spectacles.com/nl/
http://www.pokemongo.com/nl-nl/
https://makeblockshop.nl/products/makeblock-airblock
https://store.sphero.com/collections/sprk-plus/sprk
http://www.samsung.com/global/galaxy/gear-360/
https://www.techwillsaveus.com/shop/mover-kit/
http://global.parrot.com/au/products/jumping-sumo/
https://en.actionbound.com/
https://vakantiebieb.nl/
https://codekamp.bomberbot.com/

