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Archief: De pijnlijkste ongelukken

Er is een nieuwe FAIL-compilatie van het Nederlandse YouTube-kanaal Twister. FAIL is internets voor alles wat mis kan gaan, liefst met een camera erbij. Zo'n compilatie betekent tien minuten leedvermaak, gêne, slappe lach en plaatsvervangende pijn in het kruis.

YouTube en videosites als Liveleak en Break puilen uit van ultrakorte video's waarop mensen zich bezeren. Maar je video-avond vullen met clips van maximaal 30 seconden, dat is geen doen. Gelukkig zijn er FAIL-compilaties, montages van vijf tot tien minuten met tientallen mislukkingen van skateboarders, schoonspringers en andere waaghalzen. Er zijn ook gespecialiseerde compilaties. Zo kun je collecties Russische verkeersongelukken vinden, speeltuin-FAILs, of één van uitsluitend meisjes die onderuit gaan.

Het tempo en de kracht van de herhaling in zo'n collage maken het effect extra komisch, al zou je soms willen dat de schaar iets later in de opname werd gezet zodat je kunt zien of het slachtoffer nog leefde. Een enkele keer is dat zeer twijfelachtig. Aan de andere kant, als je veel van dit soort video's ziet krijg je een rotsvast vertrouwen in de taaiheid van het menselijk lichaam. Wat kunnen we veel hebben.

Twister is een gezaghebbend kanaal in deze kunstvorm. Elke maand is er een 'FAIL compilation' en verschillende extra edities, bijvoorbeeld een 'WIN Compilation' met heldendaden. Ondanks veelvuldige auteursrechtelijke claims blijft Twister fier overeind. Maar aan de montagekunst en het droogkomische commentaar van America's Funniest Homevideos kan Twister niet tippen. (28:06)

http://www.youtube.com/watch?v=XloiggwBL5c	BEELD 0:43 of 1:13
http://www.youtube.com/watch?v=KNOvKInkFMw
http://www.youtube.com/watch?v=52RkjLcJjH0


Sport: Rugby uitgelegd door sexy dames

Heeft u dat nou ook, dat u altijd de spelregels van het edele rugby heeft willen weten? Twee teams van mooie vrouwen leggen het uit, geduldig maar wel heel stoer kijkend. Met veel tackles en snoekduiken in voor rugby ongebruikelijk strakke en spaarzame kleding, die volop gelegenheid biedt tot inkijk. (2:08)

http://www.youtube.com/watch?v=nW0Fp16XhZo		BEELD 0:09 of 0:17


Humor: Kopje koffie via infuus

Man in pak ligt zijn roes uit te slapen op een bankje, tegenover een druk terras. Serveerster belt een hulpdienst. Als gewone middelen niet werken, wordt het infuus tevoorschijn gehaald. Wat zullen we daar eens indoen? Het is maar één van de kostelijke grappen van de Canadese verborgen camerashow Just For Laughs. (2:30)

http://www.youtube.com/watch?v=NaVa2TG0psM		BEELD 0:06
http://www.youtube.com/watch?v=olkZ4ywijfM


Drama: Hoe mijn vader Dracula doodde

Jongens beginnen er per ongeluk over als er vriendjes op bezoek zijn: ja, hun vader heeft een paar jaar geleden graaf Dracula gedood. Hij heeft hem in de tuin begraven. Dat wordt dus spitten, in deze low-budget horrorfilm met een knipoog. Geschikt voor alle leeftijden. Moet wel tot het einde worden bekeken. (13:42)

http://www.vimeo.com/15310471	BEELD: 7:51




