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Liever een loafer

De loafer verdringt de ballerina en de sneaker
é

panty's erin.
De eerste loafer,
met de typerende
band over de wreef,
werd in 1936 ge-

casual

schoenvoor
2014 is de

loafer, voor mannen envrouwen.
Loafers zaten in a1le
voorj aarscollecties,
vaak uitgevoerd in
luxe materialen als
reptielenleer (Tod's)

produceerd door
het.4.meril<aanse

bedrijf G.H. Bass
Shoe Company. Die

maar ook brokaat
(Lanvin), en kleurrijk met een kwastje
(Frate11i Rossetti). De
platte hak maakl ze

licht gewelfde band
zou geïnspireerd zijn
op devormvan een
mond. Inspiratie:
Mrs. Bass, die haar
man elke morgen

praktisch en gekleder

uitwuifde met een

dan de sneaker ofde

zoen. De insnede
bleek ook nuttig toen
ontdektwerd dat een

'b1ote'ballerina. Ze
cornbineren goed
bij rok, bermuda,
jeans en chino. Zeker
in nude-tint past de
loafer overal bij. Er

telefoonmuntje, een
koperen penny, in de
'mond'paste. Hetgaf
de schoen de naam
'penny loafer'.

is eigenlljk één grote
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Gadget.

Hulpmiddel
Draadloos internet op tv
ebt u dat filmpje al gezien
van orka's die achtereen
. speedboot aan zwemmen? Het ziet er op uw telefoon

.

al knap beangstigend uit, maar

in groot formaat, op tv, zou het
indrukwekkender zijn. Nou, dat
kan. Google heeft nu ook in Nederland de Chromecast uitgebracht,
een klein apparaatje (dongel) dat

in een hdmi-poortvan de tvwordt
gestoken en draadloos filmpjes
van internet op het grote scherm
kan afspelen. De installatie kostte
ons slechts twaalf minuten, en dat
was inclusief het ophalen en iniít:i

stalleren van een software-update.
Het gebruikvan de Chromecast,
die werkt via het wifi-netwerk, is
ook heel simpel, maar de func-

ffii§

tionaliteit

is nogwel beperkt.
Inderdaad is het een prima manier om YouTube-fi lmpjes op de
televisie te bekijken. Maar films
uit de iTunes-bibliotheek speelt
hij dan weer niet af en Netfl ix is
ook niet beschikbaar. Voor wie al
een smart-tv heeft of een Apple

tv-settopbox, voegt hij niets toe.
Maar is uw tv nog niet op internet aangesloten, dan is
Chromecast een heel
aardigidee.
- Paul
Mouwes
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