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Mijn geld & ik

EENNUCHTERE
CHAOOT

Burçak
"ikar leef⇢
alsof hij
nog zestien
is.
FOTO FRANS NIKKELS

Een platendeal met Sony, dat klinkt
lucratief.
,,Geld is niet de reden waarom ik
muziek maak. Ik wil een internatio-
naal publiek aanspreken en zoveel
mogelijk optreden.”

Wat betekent de deal dan voor jou?
,,Dat zij mijn songs uitbrengen en
dat je de promotiemachine van
Sony achter je hebt. En ook dat je
kunt beschikken over hun know-
how. Zowel productietechnisch als
creatief.”

Beperkt de deal je niet in je vrijheid?
,,Nee, we hebben creatief gezien
carte blanche. Als zelfstandige mu-
zikant moet je overal zelf voor zor-
gen. Je schrijft de nummers en
steekt geld in opnames, mixen,
masteren en de productie van vi-
deo’s. Elke cent gaat naar de mu-
ziek. Een video kan een paar
duizend euro kosten en hoeft zeker
niet in de miljoenen te lopen. Mas-
teren (afwerken, red.) kan voor vijf-
tig euro, maar ook voor 270, of
meer.”

Spreekt daar de schoolmeester?
,,Ja ik geef Engelse les op het Mon-
tessori College in Hengelo. Dat doe
ik van dinsdag tot en met donder-
dag, van donderdagavond tot dins-
dag ben ik voor Sony op pad. De
eerste single komt in januari in
Turkije uit. Ik verwacht dat ik dan
regelmatig in Turkije ben. Binnen-
kort vlieg ik erheen voor een be-
spreking.”

Geef je meer uit op reis?
,,Wat ik echt moet hebben zijn me-
dicijnen tegen vliegangst. Dat be-
taalt volgens mij de verzekering.
Verder geef ik niet meer uit dan
thuis.”

Ga je veel uit?
,,Ik ben graag thuis. Ik ben een
huismus en een echte Playstation-
nerd. Aan games geef ik wel hon-
derd euro per maand uit. En ik geef
twintig of dertig euro uit aan hor-
rorfilms.”

Ben je gevoelig voor marketing?
,,Voor een mooi hoesje om een Blu-
ray of een limited edition ben ik
erg vatbaar. Ik heb een Netflix-
abonnement, maar online is een
film of serie echt een wegwerparti-
kel.”

Maak je je zorgen over je oude dag?
,,Nee. Ik zorg gewoon dat ik de vol-
gende week haal. Ik doe alsof ik
nog zestien ben.”

In je clips draag je meerdere ou⇢fits.
Geef je veel uit aan kleding?
,,We hebben een grote band. We ge-
bruiken weleens elkaars kleding en
die van anderen. Veel lenen, dat is
de oplossing.”

Ben je een creatieve chaoot of een
nuchtere rekenaar?
,,Das een goeie. Een nuchtere cha-
oot, denk ik. Ik zie geld als en mid-
del om te doen wat ik wil.”

Wat is je grootste bezit?
,,De mensen om me heen. Het kost
jaren, maar nu weet ik met wie ik
wil samenwerken.”

En dit kleine katertje?
,,Aslan is een Ragdoll van elf
weken. Kost een paar honderd
euro, maar dan heb je wel zeker-
heid met een stamboom en entin-
gen. En poes Fei Jin is al een paar
jaar bij mij. Het liefst zou ik ze
overal mee naar toe nemen.”

We hebben een grote band en
gebruiken weleens elkaars
kleding. Dat is de oplossing

Elke week vraagt de redactie een bekende
streekgenoot het hemd van het lijf over

financiële kwesties. Vandaag Burçak ⇥ikar
(29), die onder de vleugels van Sony de
wereld wil veroveren met een mix van
Oriëntaalse klanken en popmuziek.

TEKST THIEMO BURGER

Een
drone is
bovenal
heel leuk
speelgoed.

Het Nederlands Lucht-
en Ruimtevaartcentrum
begon afgelopen week ’s
lands eerste vliegoplei-
ding voor professionele

dronepiloten. Het hing al een tijdje
in de lucht: drones zijn al lang niet
meer synoniem voor de op afstand
georkestreerde oorlogsbombarde-
menten waarmee ze een paar jaar
terug nog enkel werden geassoci-
eerd.
De onbemande vliegtuigjes, ook
voor consumenten verkrijgbaar in
alle soorten en maten, worden in-
gezet om akkers te besproeien, be-

drijfsterreinen te bewaken, stropers
op te sporen en bruiloften te foto-
graferen. Maar laten we wel wezen:
boys will be boys, het is natuurlijk
bovenal gewoon heel leuk speel-
goed.
Zo ook voor panelleden Rob Boons
en Jimmy de Visser, die op kantoor
– een softwarebedrijf in Den Bosch
– een voltallige vloot aan drones
hebben staan. ,,Volgens mij zitten
we nu op een stuk of negen,” zegt
Boons. ,,Het is fijne ontspanning
tussen het werken door. Dan probe-
ren we ze uit de lucht te schieten
met nerf guns (speelgoedgeweren
met schuimrubberen projectielen)
of gebruiken we ze om de collega’s
te plagen.”
Medepanellid Jelte Keur heeft nog
een stuk meer vlieguren op zijn tel-
ler en gebruikt de drones vooral
voor filmprojecten. Een wonder-
schone opname van de Domtoren
in de mist bracht de Utrechtenaar
vorig jaar een stortvloed aan likes

uit het hele land, maar ook een
boete van 350 euro; de bebouwde
kom geldt nog grotendeels als no-
flyzone.

Geen gehannes
Wie de loods van Toemen Model-
bouw in het Brabantse Oisterwijk
binnentreedt, vraagt zich binnen
mum van tijd af hoe hij in vredes-
naam al die jaren zonder drones
heeft kunnen leven. Ruim honderd-
veertig modellen staan opgestapeld
in de schappen; de prijzen varië-
rend van 30 tot 10.000 euro. Met
het oog op de feestdagen testen we
enkel modellen onder de 150 euro,
die – schrijft u mee Sinterklaas? –
voor een deel zelfs klein genoeg
zijn om rechtstreeks de schoen in
te vliegen. Het gaat ook zonder uit-
zondering om zogenaamde quad-
copters: aangedreven door vier
propellers. En ze worden alle zes
RTF (lees: ready to fly) geleverd;
gehannes met onmogelijk kleine
schroefjes of onbegrijpelijke hand-
leidingen is er niet bij. Ook over de
kwetsbaarheid van het testmateri-
aal hoeft u zich ten slotte nauwe-
lijks zorgen te maken. ,,Zeker de

‘Deze lijkt
wel een
mug’

ONSPANEL
JELTE KEUR (33)

uit Utrecht. Ervaren
dronepiloot met
internethit: zijn
filmpje van de
Utrechtse Domto-

ren werd ruim 1 mil-
joen keer bekeken.

ROB BOONS (36)
uit Waspik. Gemoe-
delijke gadge�freak.
Ultieme droom-
drone: de Lily
Drone, die je volgt
tijdens het surfen of
snowboarden.

JASPER TOEMEN (27)
uit Oisterwijk. Drone-
expert van Toemen
Modelbouw.
Maakte al meer
vlieguren dan de ge-

middelde albatros.

JIMMY DE VISSER (29)
uit Eindhoven. Zet
met Rob dagelijks
het kantoor op
stelten. Deson-
danks de brokkenpi-
loot van het testpanel.

Op afstand bestuurbare autootjes?
Zó 2004! Voor de echte technerd
– jong én oud – is een drone het
ultieme speelgoed. We testen vijf
hoogvliegers met lage prijzen.

TEKST MATTHIJS MEEUWSEN | FOTO’S SHODY CAREMAN
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Hubsan X4 FPV Mini
(/149,90)
De duurste van de vijf, maar
niet zonder reden: de camera
(0.3 megapixel) zendt tot
circa 100 meter live beelden
naar het scherm (4.3” LCD)
op de afstandsbediening. Ook
loopings en andere trucs zijn
in de gevorderde modus mo-
gelijk.

191

KLEINGELD

miljoen kilometers
legden Nederlandse touring-
cars in 2014 af. Dat is 4
miljoen kilometer minder
dan vorig jaar. BRON CBS

Waar vind ik de hoogste
rente op mijn spaargeld?
Hoe kan ik bezuinigen op
mijn energierekening?
Hoe kan ik slim beleggen?
Voor alle vragen die te
maken hebben met geld
(en je rechten als consu-
menten) kun je terecht bij
geldenrecht.nl. De website
brengt elke dag nieuwe
verhalen, beantwoordt
vragen en geef tips.

WEBSITE

Alles over
geldzaken

Sta je in de winkel met iets
in je handen en heb je het
vermoeden dat het goed-
koper kan? Met het Ne-
derlandse Yippie! (gratis
voor iOS & Android) scan
je de streepjescode. De
app zoekt de beste deal.
Wat je dan zegt? Precies.

Hmm, dit kan
goedkoper

Het moet makkelij-
ker en goedkoper
worden om een aan-
vullende zorgverze-
kering – bijvoorbeeld
voor de tandarts – af
te sluiten, vindt de
website geld.nl. Nu
is het nog lastig en
duur om een losse
aanvullende verze-
kering af te sluiten
bij een verzekeraar.

‘Premie
moet
goedkoper’

Stropdassen uit de mode
of kapot? Jammer, maar
je kunt er altijd nog iets
anders van maken. Een
tas (bernina.com) of een
neksieraad (welke.nl) zijn
maar een paar voorbeel-
den. Wat ook kan: een
poef (jaliencozyliving.
blogspot.nl).

BESPAARTIP

Creatief met
oude dassen

Een beetje de
collega’s irriteren,
gaat nog wel

VOORU
GETEST

9,5
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7,59E-Flite Blade
Nano QX (/99,99)
Duidelijk de meest stabiele
van het stel. Met de SAFE-
stand (Sensor Assisted
Flight Envelop) kun je ’m
in de lucht zelfs aantik-
ken. Ervaren piloot? Scha-
kel over naar de ‘agility
modus’ voor meer snelheid
en wendbaarheid.

Hobbyzone Faze V2
(/29,99)
Piepklein (45 mm x 45 mm)
en licht (12,2 gram) – ‘het
lijkt wel een mug!’ – maar
met een prima prijsje. Alleen
die batterijduur, na vijf mi-
nuten is het over met de
pret.

Hubsan X4 LED
& Camera Mini, versie 2.0
(/79,99)
Licht (slechts 38 gram), goed
controleerbaar en inclusief
geïntegreerd cameraatje. Na-
deel: de filmbeelden moeten
achteraf worden uitgelezen in
de computer en zijn dus niet
live te volgen.

E-Flite Blade Inductrix
(/69,99)
Staat zelfs in de wind be-
hoorlijk zijn mannetje. Ander
pluspunt: door de ducted
fan (een omhulzing rond de
propellers) is hij met afstand
de stilste.

Dromida Ominus
(/79,95)
Ondanks de enorme
duurzaamheid (‘verre-
weg het best bestand
tegen crashes’) en de
lange vliegtijd (15 minu-
ten) toch onderaan.
Reden: net wat te groot,
log en gevoelig in de
lucht.

Dromida Ominus krijg je niet
kapot,” vertelt verkoper – en vierde
panellid – Jasper Toemen, terwijl
hij het ding nonchalant door de
gang smijt.

Extra snufjes
Het belangrijkste testcriterium is
het bedieningsgemak. En getrainde
vingers zijn in het voordeel. Waar
Jasper en Jelte de ene na de andere
drone door het luchtruim laten zoe-

men, hebben collega’s Rob en
Jimmy zichtbaar meer moeite. Dro-
nes klappen op elkaar, scalperen
bijkans de fotografe of komen daar-
entegen nauwelijks van de grond.
,,Een beetje de collega’s irriteren,
gaat nog wel,’’ zegt Rob. ,,Maar pre-
cies op de juiste plaats landen is
duidelijk andere koek.”
Behalve bij de E-Flite Blade Nano
QX dan, die dankzij de eigen safe-
technologie zelfs keurig blijft zwe-

ven als je (in paniek) de knoppen
loslaat en zodoende het best uit de
bus komt. De Hubsan X4 FPV Mini
– een keurige tweede plaats – be-
wijst dat ook extra snufjes als een
ingebouwde camera met livestream
punten scoren.
Hetzelfde geldt voor het bumpertje
van de E-Flite Blad Inductrix op
plaats drie. Rob: ,,Dat scheelt toch
weer krassen op de monitoren op
kantoor.”
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