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Hackers stemmen vóór door 
hun computer voor de aanval 
ter beschikking te stellen
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Als er genoeg animo is, halen 
de hackers met hun computer- 
kracht de site uit de lucht

Het blijft lastig om kosten eer-
lijk te delen bij verjaardags-

cadeautjes of gezamenlijke va-
kanties. Het bedrijf Paypool 
heeft daar iets op bedacht. Ge-
bruikers kunnen op de website 
gratis virtuele spaarpotten aan-
maken en anderen uitnodigen. 

De pot vullen kan via bank-
overschrijving, iDeal of credit-
card. De laatste twee manieren 
kosten wel geld. Paypool zorgt 
ervoor dat iedereen eraan herin-
nerd wordt tijdig te betalen. Als 
de spaarpot is gevuld, kan een 
gebruiker het totale bedrag over-
boeken naar een bankrekening 
om het geld uit te gaan geven. �

www.paypool.com

Met een gezamenlijke online-
spaarpot betaalt ieder zijn deel

Thijs Rösken

TIP

Heel veel 
navigatie-
systeem
Philip Willems

B ijziend, verziend (maar 
wel een rijbewijs)? De 

TomTom Live 1005 is een 
prima oplossing voor wie op 

zoek is naar een grotere navi-
gatiekast. Het scherm is 13 
centimeter breed. Verder heeft 
dit apparaat alles wat je van 
een modern navigatiesysteem 
mag verwachten, zoals file-in-
formatie en data over mobiele 
flitsers. Nadeel: waar veel na-
vigatiekastjes tegenwoordig, 
net als de gsm, een mini-usb-
ingang hebben (één oplader!), 
heeft deze weer een andere ka-
bel nodig. Prijs: 300 euro.

HEBBEDING

Thijs Rösken

ELSEVIER Gidsy wordt wel de 
Marktplaats voor activiteiten ge-
noemd. Klopt dit beeld?
Edial Dekker: ‘Jazeker. Mensen 
kunnen rondvaarten of kook-
workshops aanbieden die ze in 
hun stad organiseren. Bezoekers 
kunnen de activiteiten boeken. 
Na twee maanden hebben we 
honderden boekingen gehad.’
ELSEVIER Moeten activiteiten in 
Amsterdam zijn, of mogen die 
zich ook daarbuiten afspelen?
Dekker: ‘We richten ons op grote 
steden. Maar er is ook iemand 
die mensen in Amsterdam op-
haalt voor een workshop oesters 
zoeken en bereiden in Zeeland.’
ELSEVIER Gidsy haalde deze 
maand 950.000 euro binnen van 
vijf investeerders, zoals acteur 
Ashton Kutcher en Werner Vo-
gels, Nederlands bestuurslid van 
internetbedrijf Amazon. Wat 
doen jullie met dit bedrag?
Dekker: ‘Wij zaten al in New 
York, Berlijn en Amsterdam en 
we beginnen dit jaar in San Fran-
cisco en Londen. We willen naar 
meer landen toe. Daar zijn meer 
werknemers voor nodig.’ 
ELSEVIER Waarom startten jullie 
in Berlijn en niet in Nederland?
Dekker: ‘Daar zijn de startkosten 
voor een kantoor laag. En we 
wilden het avontuur opzoeken.’
ELSEVIER De investeerders heb-
ben net als jullie vertrouwen in 

de toekomst. Hoe kan dit op ba-
sis van honderden boekingen?
Dekker: ‘Gidsy past in deze tijd. 
Mensen willen iets kopen zonder 
tussenpersonen. Dat is te zien 
aan de populariteit van Markt-
plaats en Etsy, dat in kunstzin-
nige creaties handelt.’
ELSEVIER Hoe kwamen jullie op 
het idee van Gidsy?
Dekker: ‘In de weekends had ik 
vaak niet veel te doen en als ik in 
vreemde steden was, vond ik het 
ook lastig om leuke activiteiten 
te bedenken. En als jongere neem 
je geen sightseeing-bustour.’
ELSEVIER Hoe verdienen jullie 
geld aan Gidsy?
Dekker: ‘We vragen 10 procent 
servicekosten per boeking. Dan 
spelen we nog niet quitte, maar 
dat is ook niet het doel. Eerst 
willen we groeien.’ �

‘Oesters zoeken’
www.gidsy.comDE MENS ACHTER 

Richtte in november 2011 Gidsy 
op, voor het aanbieden en 
boeken van activiteiten. Gidsy 
begon in Berlijn en zit nu ook in 
New York en Amsterdam.

Edial Dekker (27)

toegang te krijgen tot een web-
site, wordt die site voor anderen 
onmogelijk te bereiken.

Anonymous is niet louter een 
beweging tegen machtsmisbruik 
van grote bedrijven: er is een 
hoop puberale bewijsdrang bij. 

Veel aanvallen worden simpel-
weg uitgevoerd omdat het kan. 
Dat blijft niet altijd onbestraft: zo 
werden in juli vier Nederlandse 
hackers gearresteerd voor hun 
betrokkenheid bij acties van 
Anonymous.  �


