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Reportage: De waaghalzerij ten top

Als het gaat om gevaarlijke stunts kan het altijd gekker. Deze video's zullen voor sommigen zelfs te eng zijn om naar te kijken.
Eerder besprak VideoVolt Jeb Corliss, die in een soort vleugelpak uit vliegtuigen en van gebouwen springt. Op de site Visitnorway.com staat een video, opgenomen met een helmcamera, waarbij je met de muis of de cursorknoppen zelf de kijkrichting kunt bepalen. Naar beneden, achteruit, alles kan. Je gaat rakelings langs boomtoppen en rotspartijen. Essentieel: de video beeldvullend maken met het bekende knopje rechtsonderin het venster. 
De Amerikaan Jerry VanSchoonhoven kan heel goed sprongen maken op het achterwiel van zijn mountainbike en geeft een spectaculaire demonstratie bovenop een rotspartij in Utah. Ziet er misschien door de cameravoering iets gevaarlijker uit dan het is, maar toch.
Zeer zeker krankzinnig is de tocht per mountainbike over een oneffen pad in Oostenrijk, centimeters van een peilloze afgrond, zonder enige vorm van vangrail of reling. De minste stuurfout betekent een wisse dood. Ook hier een helmcamera. Je vraagt je af wat deze mensen bezielt.
De vreemdste waaghals is "Rollerman" Jean Yves Blondeau, die wegen vol haarspeldbochten afdaalt in een soort harnas met op allerlei plaatsen wieltjes. In elke gewenste houding houdt hij greep op de weg (hoewel hij door pure snelheid soms loskomt van het wegdek), en zo weet hij zelfs motorfietsen in te halen. (13:27)

http://digg.com/newsbar/topnews/watch_this_amazing_interactive_360_wingsuit_video
http://www.youtube.com/watch?v=wN3gueLT0D8
http://www.youtube.com/watch?v=TaNBuqSuNqk
http://www.youtube.com/watch?v=cNVslA7T2q8		BEELD 0:40


Documentaire: Sommige veteranen zijn vrouw

Met het einde van de oorlog in Irak, dik twee weken geleden, is deze docu van Al-Jazeera actueler dan ooit. Nooit waren er zoveel vrouwen in het Amerikaanse leger maar dat ook vrouwen gehandicapt terugkomen, aan PTD lijden, aanpassings- en verslavingsproblemen hebben, wil er maar moeilijk in. (25:05)

http://www.youtube.com/watch?v=tf34hzY-WKA		BEELD 5:45


Cursus: Ongezien wildplassen m/v

Hilarische video toont zes technieken om in het openbaar te urineren zonder op te vallen. Soms vereist dat een kartonnen beker, soms een krant en bijna altijd een mobieltje "want je moet het publiek afleiden." Een commentator op YouTube reageerde met vijf technieken voor vrouwen, inclusief demo's. (10:31)

http://www.youtube.com/watch?v=yKUXDedYDbc	BEELD 2:52
http://www.youtube.com/watch?v=gxgN22yP1sQ


Muziek: Briljante band, Pickwick

Pickwick is een jonge onafhankelijke band uit Seattle die in zijn muziek doet denken - voor de ouderen - aan Simply Red en Steely Dan. 'Soul met blauwe ogen,' aldus een radiostation. Hier treden ze op voor de zender KEXP uit Seattle, die wordt gefinancierd door Microsoft-oprichten Paul Allen. (17:39)

http://www.youtube.com/watch?v=JOQ-OBYgBYE
http://www.youtube.com/watch?v=VRpo2zWZ6lc		BEELD 0:36
http://www.youtube.com/watch?v=RrcvWgir8xY
http://www.youtube.com/watch?v=fdqWrJx3WOo


