
O
m een vreemde taal te
leren heb je inspan-
ning, toewijding, disci-
pline, oefening, door-
zettingsvermogen, tijd
engeld nodig. Dit weer-
houdt hordes mensen

er niet van om een woordje buiten
de deur te leren spreken.

Er bestaat een duizelingwekkend
aanbod klassikale cursussen, privé-
lessen en schriftelijke cursussen al
dan niet aangevuld met audio. Ook
op het web zijn er tientallen sites
voor onderwijs in vreemde talen.
Wat zegemeen hebben is dat het on-
derwijs voornamelijk passief is.

Myngle heeft dat radicaal veran-
derd. Volgens de principes van
Ebay hebben oprichtster Marina
Tognetti en haar Nederlandse team
deze wereldwijde onlinemarkt-
plaats ontwikkeld waar aanbieders
van taalonderwijs, docenten en cur-
sisten elkaar kunnen vinden.

Het resultaat is een platform voor
individueel, interactief taalonder-
wijs waarbij docent en cursist door
stemverbindingen in realtime met
elkaar in contact komen. Het is pri-
véles waarbij student en leraar fy-
siek niet samen in één ruimte zijn.

Tognetti kwam op het idee nadat ze
teleurstellende ervaringen had met
dure privélessen Mandarijn Chi-
nees: ,,Ik vermoedde dat er in China
genoeg goede leraren moesten zijn.
Dat bracht me op een idee. Hoe zou

het zijn als ik het aanbod leraren in
willekeurig welk land waar dan ook
ter wereld kon aanbieden? Zo werd
Myngle geboren.’’

Nu, ruim een jaar na de oprich-
ting, biedt Myngle bijna tweedui-

zend verschillende cursussen in een
baaierd van talen die loopt van Ara-
bisch via Lao naar Xosha en Zoeloe.
Flink wat docenten in derdewereld-
landen kunnen op deze manier een
aardig extra inkomen verdienen.
Myngle grossiert echter voorname-
lijk in minder exotische talen en
daarom kun je er kiezen uit ruim
700 Engelse taalcursussen, 185
Spaanse en 147 Italiaanse. Myngle
biedt lessen op elk gewenst niveau
en je kunt je eigen leraar kiezen op
basis van jouw wensen en beschik-
baarheid, gewoon thuis. De 28.000
geregistreerde cursisten kiezen zelf
hun eigen tijd en selecteren daar
een geschikte leraar bij. Dat doe je

WIE,WAT,WAAR?

digitaal

Om een docent op geschiktheid te
beoordelen let je op het aantal
sterren dat hij of zij 'verdiend'
heeft, maar ook op het aantal
cursisten dat de lessen volgt en op
de besprekingen die zijn achterge-
laten.
Nieuw toegevoegde leraren of
minder populaire, meestal exoti-
sche talen hebben soms nog geen
docenten met een waardering.
Laat je daar niet door weerhouden
en vraag een proefles aan. Bijna
alle docenten stemmen hierin toe.
Let op de prijs. Die varieert, afhan-
kelijk van de taal, van €5 tot €15 per
halfuur. Er zijn vaak ook bundels of
speciale kortingsacties.

Let op de taal waarin de lessen
gegeven worden. De omgangstaal
bij veel lessen is het Engels (en in
mindere mate Frans, Spaans of
Duits).
Sommige populaire talen worden
ook gedoceerd door Nederlandsta-
lige docenten. Overtuig je tijdens
een proefles ervan dat de docent
een door jou te verstaan accent
heeft.
Maak een studieplan en probeer je
daar aan te houden. Spreek bijvoor-
beeld met jezelf af om iedere week
een avond te reserveren voor
studie. Behalve de eigenlijke les
krijg je in veel gevallen huiswerk
op.

GETEST

LeraarChinees
zitinChina,
cursistinPolen

Tekst: Ronald van Erkel Illustratie: Wanz

Volgens de principes van Ebay een vreemde taal leren.
Marina Tognetti, oprichtster van Myngle, brengt cursist en
docent via een wereldwijde online marktplaats bij elkaar.

Internet: www.ad.nl/multimedia Reageren: digitaal@ad.nl

Waarop letten?2 Klein en dun
www.casio.nl
€349,00

PETER OTTE

Op Google’s eerste mobieltje, de G1,
staan nog twee andere merken, die
vanHTC,demaker, en dievanT-Mo-
bile, de verkoper.

Endankaner eigenlijkverderwei-
nig mis gaan. De hype is niet zo
groot als met de iPhone 3G, ook via
T-Mobile aan de man gebracht,
maar de eerste mobiele telefoon met
Google’s Android besturingssys-
teem is toch wel even een mijlpaal
om bij stil te staan. En om hem te

proberen. We kregen ’m gisteroch-
tend door de koerier aangereikt.

Bedrijfsmatig gewend aan de
HTC Touch Diamond, een Windows
Mobile smartphone, zoek je meteen
naar het pennetje. En dat is er niet.
Alles gaat met de vingers. Net als de
iPhone, waar-ie uiterlijk ook heel
veel van weg heeft. Zij het dan dat er
op de G1 wel een full-qwerty-key-
boardje zit. Dat tevoorschijn tove-
ren is ook leuk. Het schermpje lift
omhoog met een speciale armcon-
structie. Het toestel is wel glad, dus

het glijdt soms weg. Helaas zit aan
het toestel geen bevestiging voor
een draagkoordje, dus pas op, het

ligt zo op de grond. Surfen gaat pri-
ma, met de eigen Google-And-
roid-browser. Het keyboardje helpt
natuurlijkmethet intikkenvan web-
adressen. Speciaal is de pointer, die
ook soms op laptops zit. Prima als
muisbediening. De G1 heeft verder
GPS ingebouwd voor de Google
Maps. Belangrijkste: de G1 reageert
snel en dat wil bij de Touch Dia-
mond nog wel eens anders zijn.

G1-WEBSITE
T-MOBILE.NL/G1

1 Maakt je mooier
www.olympus.nl
€399,00

3 op een rij

Olympus heeft een nieuwe reeks
pocketcamera’s. Daar zit ook
weer een cameraatje bij voor het
ruige werk. Tot 10 meter onder-
water en bestand tegen vuil en
stof en hoge en lage temperatu-
ren. Deze TOUGH 8000 is dus
geschikt voor snorkelen, bergbe-
klimmen of snowboarden en dus
tijdens elke vakantie te gebrui-
ken. Met 12 megapixel beeldchip
en de beautymode, die eventuele
huidoneffenheden wegwerkt .

3 In vier kleuren
www.canon.nl
€139,00

Pocketcamera

Wie echt een zakcameraatje wil
kiest voor deze Casio EX-FC100.
Zo klein als een creditcard en net
16, 3 mm dun. Schiet tot dertig
foto’s per seconde, waaruit je de
beste kunt kiezen, of die je kunt
combineren. Met 5x optische
zoom en 9,1 megapixel beeld-
chip. Tijdens het maken van
foto’s is het met een druk op de
knop mogelijk de beweging van
het onderwerp in slow motion te
zien op het lcd-scherm.

Canon vervangt zijn populaire
PowerShot A470 door een nieuw
10,0 megapixel model: de A480.
Die heeft een nieuw design en is
25 procent kleiner dan zijn voor-
ganger. Leverbaar in zilver, rood,
blauw of zwart. Met 3,3x opti-
sche zoom, gezichtsdetectie en
Motion Detection. De 10 mega-
pixel-beeldchip biedt afdrukken
tot A3. De A480 werkt op - op-
laadbare - AA-batterijen, penli-
tes, handig mee te nemen.

Google’s eerste mobieltje is een verademing

Peter Otte bespreekt elke week
zaken die iets gemeen hebben.
Dit keer drie compactcamera’s
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Vogeltjes kijken

op basis van het inmiddels ver-
trouwde sterrensysteem en recen-
sies. Myngle besteedt ruim aan-
dachtaan de kwaliteit van de docen-
ten, want die is bepalend voor het
succes van Myngle. Elke docent die
zich nieuw aanmeldt, wordt door
een trainer online opgeleid en later
wordt de leraar zonodig gecoacht.

Hoe gaat een cursus in zijn werk?
Lessen worden van tevoren ge-
boekt. Je kunt online de agenda van
de docent raadplegen en een dag en
tijdstip opgeven dat de docent
werkt. Als de docent de boeking ac-
cepteert, dien je door middel van
het beproefde online betaalmiddel
PayPal de les af te rekenen. Vervol-
gens staat de les op je eigen Myngle
homepage ingeboekt. Ruim van te-
voren krijg je per e-mail een herin-
nering en ook op het moment dat de
les begint, ontvang je een e-mail (als
je niet op komt dagen ben je name-
lijk je geld kwijt). Het stemcontact
(eventueel aangevuld met video)
tussen docent en leerling verloopt

via het gratis Internet telefoonpro-
gramma Skype. Visuele hulpmidde-
len zoals dia’s, presentaties, docu-
mentatie en een ‘bord’ waarop je
kunt schrijven bevinden zich in het
virtueleklaslokaalwaarin je terecht-
komt op het moment dat de les be-
gint. Myngle is bovendien meer dan
alleen een talencentrum, het is ook
een community. Hier komt ook de
ideële doelstelling om de hoek kij-
ken. Bij Myngle geloven ze stellig
dat een wereld waarin mensen elk-
aars taal spreken en elkaars cultuur
begrijpen een betere wereld is.

WEBSITES VAN DE WEEK Samenstelling:Erik Verkouter

Foto’s schieten
Best lastig, om een duidelijke foto te
maken in een schaars verlichte
kamer. Of hoe moet ik de composi-
tie van mijn foto bepalen? Een
steuntje in de rug geeft deze websi-
te. De lezers geven elkaar ook tips.
www.fotografietips.nl

GAME

Ook wel eens een aardig vogeltje
aan de vetbal zien hangen maar
toch niet op de naam kunnen ko-
men? Op Vogelvisie.nl kun je speu-
ren naar het gevederde beestje. En
ook zijn zangkwaliteiten aanhoren.
www.vogelvisie.nl

Het is privéles
waarbij student en
leraar fysiek niet in
één ruimte zijn.

PRIJSVRAAG

PETER OTTE

Als je dochter van streetdance
houdt is deze game erg leuk. High
School Musical 3, Senior Year,
Dance! hoort bij de film en het
vorige week gestarte toneelstuk.
De Wii-game van Disney telt 29
nummers, uit alle drie de films,
Kies zelf wie je wilt spelen, Troy,
Gabriella, Ryan of Taylor. Of
ontwerp je eigen personage. Dans
tegen of juist met je vriendinnen.
De besturing is even lastig in het
begin.
Je moet met controller en
nunchuk exact zoveel bewegingen

maken als de game vereist. Eerder
mag je niet beginnen met dansen.
Dat levert bij meiden van 10 jaar
oud nog wel eens frustratie op.
Maar als je al zo lang op dansles zit
laat je je niet inpakken door deze
game en ga je door!
Uiteindelijk kun je de dans uitvoe-
ren zoals het moet en haal je ook
punten. Er zitten ook een quiz en
een aantal tutorials in.
Maar hoe leuk deze schijf ook is,
uiteindelijk vindt dochterlief
Mario Kart op de Wii toch leuker.
★★★✩✩
High School Musical 3, Senior
Year, Dance! voor de Wii, €49,99

Sinds kort kan ik geen foto’s meer
bekijken van een cd-plaatje. Te-
vens lukt het niet om een cd te
installeren van een digitale came-
ra. Ik heb een laptop met Windows
Vista. Misschien heb ik zelf iets
fout gedaan, want ik ben maar een
beginneling op het gebied van
computers.
Eerst even een vingeroefening. U
moet het cd-plaatje dat u wilt
bekijken of installeren in de
dvd-rewriter plaatsen. Gedaan?
Dan moet u de laptop – of de
desktop – opnieuw starten, terwijl
dat cd-plaatje gewoon op z'n
plaats blijft zitten.

Nadat Windows Vista is doorge-
start, zult u ervaren dat u het
cd-plaatje als vanouds kunt bena-
deren.

De ‘fout’ waarmee u hier te
maken heeft, is iets met de auto-
matische detectie van cd- en
dvd-plaatjes. Die fout kan onder
meer optreden als gevolg van het
installeren en verwijderen van
software die is gerelateerd aan de

dvd-rewriter. Een paardenmiddel
om van de problemen af te komen
is het hulpprogramma Clean-
Handlers waarmee u onder zowel
Windows XP als Windows Vista
een reparatie kunt laten uitvoe-
ren.

U vindt dit programma op de
webpagina windowsxp.mvps.org/
autoplayhandlers.htm, waarop u
tevens kunt nalezen wat u moet
doen. Meestal is een druk op de
knop Scan and fix invalid entries
al genoeg.

Verder is er – binnen Windows
Vista – nog de systeemtool Auto-
matisch afspelen, welke u in het
configuratiescherm kunt vinden.
Met behulp van deze handige
systeemtool kunt u precies aange-
ven wat Windows Vista moet
doen als het een bepaald type cd-
of dvd-plaatje niet langer kan
herkennen.

Deze rubriek maken we samen met:
COMPUTER IDEE
COMPUTERIDEE.NL

De Nikon COOLPIX P5100 is een
12,1-megapixel compactcamera.
Met uitstekende prestaties voor de
echte fotografieliefhebber. Be-
schikt over een hoogwaardig
Zoom-NIKKOR-objectief met 3,5x
optische zoom.
Naast een groot aantal automati-
sche standen en onderwerpsstan-
den hebben beginnende en ervaren
fotografen ook de beschikking over
vier geavanceerde belichtingsstan-
den voor meer creatieve vrijheid.

Fotografen kunnen de verschillen-
de standen eenvoudig selecteren

met de draaibare keuzeknop, net
als bij een digitale spiegelreflexca-
mera.
Deze camera is te winnen voor wie
weet hoe groot het lcd-schermpje
op deze camera is:
A. 7 inch
B. 2,5 inch
C. 4 inch

PRIJSVRAAG
AD.NL/ADEXTRA

WEBSITE NIKON
NIKON.NL

Groene vingers

Win een Nikon

»

digidokter

Het is nog geen lente, maar als u
niet kunt wachten met de plantjes
in de grond te zetten dan hierbij een
opwarmertje. Voer de gewenste
kleur, hoogte, standplaats en soort
in en de site komt met suggesties.
www.zoekjeplant.be

VOLGENDE WEEK

Dans er op los met Wii

De digidokter beantwoordt wekelijks een vraag waarmee u worstelt. U
kunt uw vraag stellen via digitaal@ad.nl o.v.v. ‘digidokter’. Op
www.ad.nl/digidokter staan eerdere vragen en antwoorden.

Windows7 komt er aan. Wat is
nu het verschil met Vista? Is
het echt beter? Of is het alleen
Vista zoals het bedoeld was?

KORTING AD-LEZERS
AD.NL/ADEXTRA

Cd speelt niet meer af

Frank Gevers keek er naar en
geeft zijn ongezouten oordeel.
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