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RASPBERRY POSTZEGEL
Hoe cool is het als een postzegel wordt uitgebracht van jouw 
product? De Britse Royal Mail heeft een serie van zes postze-

gels ontworpen in het kader van het 50-jarig jubileum van British 
Engineering. Eén van de zes postzegels bevat de Raspberry Pi. De 
achterkant van de postzegel plakt, dus je hoeft -tot grote spijt van 
de Raspberry Foundation-  er niet aan te likken. Je koopt een setje 
bij Royal Mail: https://shop.royalmail.com/special-stamp-issues/
british-engineering  

RETRO
Retro computers en games zijn misschien wel het boeiendste aspect van de 
Raspberry Pi. Het laten herleven van een oude technologie in een modern 

jasje. Onder deze noemer valt ook OTES. Dit is een afkorting voor ‘One-Thumb 
Entertainment System’. Een fantasie console om games te spelen gebaseerd op PIC0-8 
spellen (https://www.lexaloffle.com/pico-8.php). Voor de behuizing gebruikte de maker 
het schermpje van een oude JVC-camera. Dit werd samen met een Raspberry Pi Zero 
W ingebouwd in een 3D-geprinte behuizing. Je kunt er nog maar één spel op spelen: 
Ocean Defender. Dit is te bedienen met één knop en je speelt het op je persoonlijke 
schermpje. Je speelt het ook online: https://www.lexaloffle.com/bbs/?tid=33071.  
Info: https://www.instructables.com/id/OTES-a-Portable-Retro-CTR-Game-Console/ 

BUSTER
Met nieuwe hardware komt nieuwe software. De jongste versie van Raspbian 
met codenaam Buster (de hond in Pixar’s ‘Toy Story’) gebruikt default de open 

source OpenGL video driver. Naast security-verbeteringen zijn enkele optische ver-
nieuwingen doorgevoerd. Zo is de grafische bediening simpeler (en platter) gemaakt, 
is er een nieuwe default achtergrond van Greg Annandale, zijn de kleuren wat grijzer 
gemaakt en gedragen de pictogrammen op de taakbalk zich iets anders. Je kunt overi-
gens altijd terug naar het oude thema als je dat wilt. De Thonny Python development 
omgeving is nu de standaard geworden (was al aanwezig). Nieuw is Screen Configu-
ration, nodig om in de GL driver meerdere beeldschermen te ondersteunen of om 
resoluties aan te passen. De Pi 4 ondersteunt geen gelijktijdige analoge compositie 
video en HDMI. Daarom is de analoge uitgang default uitgeschakeld. Omdat 4Kp60 
resolutie over HDMI snellere kloksnelheden vereist (en meer warmte produceert), 
is deze optie default eveneens dicht gezet. Inschakelen kan je ze uiteraard altijd. Je 
download buster van de site: https://www.raspberrypi.org/downloads/ 

PLYNTH
Met plynth kun je Lp’s en singles afspelen. Dit kan ook met VHS-banden, Dvd’s en 
meer. Nou ja, bijna dan. Met plynth plaats je de albumhoes (of een ander beeld) in 

een houder, waarna de Raspberry Pi 3B+ actief wordt en de nummers op de plaat ten geho-
re brengt. Plynth is daarvoor uiteraard voorzien van de PI camera module die de hoes moet 
herkennen. De herkenning van het beeld is waar het om gaat. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van de Google Vision API en OpenCV, te vinden op https://cloud.google.com/
vision/docs/ respectievelijk https://opencv.org/. Met Plynth gebruik je dus oude muziek-
media als trigger om muziek in hoge kwaliteit af te spelen, door direct gebruik te maken 
van moderne streaming middelen. Er is nog weinig informatie te vinden en plynth is al als 
handelsmerk geregistreerd, dus we weten niet wat de toekomst –al dan niet commercieel– 
voor plynth brengt. Zie: https://plynth.com/ 
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