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Nicky Broos
kocht ooit een set

springkussens en tenten 
in China. Een miskoop. 
FOTOJAN STADS

Wat was je laatste grote aankoop?
,,Dat was nieuw verhuurmateriaal
voor de skibanen in Rucphen en
Terneuzen. Dan bedoel ik ski’s,
schoenen en helmen. Privé ben ik
niet zo’n koper, als het kon liep ik
iedere dag in dezelfde spijkerbroek
en hetzelfde shirt. Ik ben trouwens
wel een gadgetfreak. Mijn laatste
grote aankoop voor thuis was een
Microsoft tablet van zo’n 1.500
euro.”

Spaar je?
,,Ja, voor de zaak sparen we zeker.
Dat moet ook wel aangezien we sei-
zoensgebonden werk doen. Door te
sparen vangen we het rustige sei-
zoen op. Thuis sparen we voor on-
voorziene uitgaven en ook voor ons
pensioen.”

Heb je wel eens een miskoop gedaan?
,,Ja een aantal jaar geleden. We ver-
huurden springkussens en tenten
en dachten slim te zijn om wat van
die dingen in China te laten maken.
Dat kostte 7.500 euro. Wat een
troep was dat. We hebben het nooit
kunnen gebruiken, het ging direct
kapot. Een 100 procent miskoop. Ik
heb me toen te snel laten verleiden,
dom was dat.” 

woensdag 25 november 2015

BS

GELD GOED | 5

DE UITSLAG
Het ene honingmasker blijkt het andere niet.
Maar The Body Shop is duidelijk de winnaar.

The Body Shop, 3-in-1
scrub mask 
(100 ml, €17,00) 
Een fijne allrounder. Grof en
kleiachtig van structuur, fijn
verkoelend en met een glad 
resultaat.

Lush, vers gezichtsmasker
(75 gr, €11,65)
Ruikt heerlijk kruidig, maar is te dik
van structuur. ‘Je bent net Shrek!’
Huid voelt achteraf wel prima.

7,2

Hema, exfoliating face mask 
(10 ml, €1,50)
Geurt en oogt als een klodder
klapkauwgom, maar je voelt bijna
niet dat je hem op hebt. ‘Alleen is
dat een goed teken of niet?’

6,9

7th Heaven, peel-off 
(10 ml, €2,36)
Het scheurzakje veroorzaakt een hoop
geklieder en de kriebel is irritant. 
Gelukkig gaat het afhalen gemakkelijker.

5,7

H&M, cleansing peel-off 
(10 ml, €2,99) 
Ruikt lekker, maar jeukt het meest 
en is slechts moeizaam af te halen. 
Oogt wel naturel: ‘ik zou dit zo in 
mijn muntthee gieten.

5,5
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KLEINGELD

euro gaan Nederlanders in
2016 jaarlijks gemiddeld beta-
len voor hun zorgverzekering.
Bron: Rijsoverheid.nl. 

‘Een musthave voor ambi-
tieuze ondernemers die
meer willen dan vakantie-
geld en een dertiende
maand’. Zo prijst Quote 
de eigen scheurkalender
voor het jaar 2016 aan.
Het is volgens de makers
‘een bonte verzameling
aan tips’ (Hearst Maga-
zines, €14,95).

KALENDER

Maak fortuin
in 2016

Wat Tinder is voor one-
nightstands wil Feli (gra-
tis, iOS) zijn voor cadeaus.
Deze persoonlijke shop-
pingassistent geeft sug-
gesties. Nee? Swipe naar
links. Bijna? Swipe naar
rechts. Net zo lang totdat
je op de koopknop drukt.

Tinder voor
cadeautjes

Met het nieuwe han-
delsverdrag tussen
Europa en de Ver-
enigde Staten gaat
er veel veranderen.
Experts debatteren
morgen in Rotterdam
over de vraag of
handel belangrijker
worden dan de over-
heid. Het debat is om
20.00 uur te volgen
via arminius.nu.

Krijgt geld
straks de 
overhand?

De verwarming staat al
een graadje lager om de
energierekening te verla-
gen. Meer tips: isoleer het
dak en de kelder, verwarm
alleen de kamer die je
nodig hebt, zoek plekken
waar warmte weglekt en
maakt alle tochtplekken
dicht. En maak het filter
van de afzuigkap schoon.

BESPAARTIP

Energienota
flink omlaag

VOOR U
GETEST
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‘Je bent

Honingmaskers testen staan 
garant voor veel hilariteit. En een

lekker zacht perzikhuidje. 
FOTO DESIREE SCHIPPERS

Je kunt natuurlijk naar de
schoonheids specialist. Maar een beetje

doe-het-zelfster onderhoudt haar eigen huid.
Waarmee? Vijf gezichtsmaskers in de test. 

TEKST MATTHIJS MEEUWSEN |  FOTO’S DESIRÉE SCHIPPERS

ONS PANEL

NATASJA 
DE VRIES (26) 
Vormgeefster en
‘maskermaagd’.

Resoluut: ‘Dit
was de eerste en de

laatste keer. De brokken 
vallen gewoon van je gezicht.’

MELIANA 
BOOL (26) 
Basisschool -
lerares en meest
positieve panellid.
Helaas, zo blijkt de
volgende ochtend, ook de
meest onfortuinlijke.

MAYA SLEGTEN-
HORST (26) 
Marketing 
manager met een

allergie voor –
oeps! – honing.  

MARIEKE VAN 
DER HEIDE (25) 
Nam nooit meer
een masker
sinds de 
vriendinnendagen
in een ver 
verleden. ‘Dit doe je als je 15 jaar
bent en daarna nooit meer.’

Mijn geld & ik

‘GULHEID IS 
MIJN GROOTSTE

ZWAKTE’
Wekelijks vragen we een bekende

streekgenoot het hemd van het lijf over
financiële kwesties. Deze week is dat

Nicky Broos (47) uit Kruisland, 
directeur van onder meer Skidôme 

in Rucphen. TEKST MAAIKE WALRAVENS

Wat is je grootste zorg op financieel
gebied?
,,Ik heb een heel grote behoefte er-
voor te zorgen dat het mijn gezin
aan niets ontbreekt. En dat mijn
kinderen een goede start krijgen.
Daar ben ik ik continu mee bezig.” 

Let je veel op aanbiedingen in folders?
,,Nee, die interesseren me niks.” 

Heb je een strikt weekbudget? 
,,Daar ben ik eerlijk gezegd niet van
op de hoogte, mijn vrouw is van de
centen. We hebben de traditionele
rolverdeling wat dat betreft; ik
breng het geld binnen en mijn
vrouw geeft het uit. Ik weet dus to-
taal niet wat we als gezin uitgeven
aan boodschappen.” 

Wat is je grootste uitspatting?
,,Ik denk de reis die we met de kin-
deren maakten ter gelegenheid van
ons 25-jarig huwelijk. We hebben
drie weken door Amerika gereisd,
dat was onze duurste vakantie ooit.
We hebben ervoor gespaard, zoiets
kunnen we niet ieder jaar doen. 

Waar geef je graag geld aan uit?
Ik ben dus wel van de gadgets, ik
hoef niet altijd het nieuwste van
het nieuwste te hebben. Ik gebruik
iets tot het niet meer werkt, maar
als het dan eenmaal hapert koop ik
diezelfde dag nog een nieuw exem-
plaar. Qua werk ben ik een marke-
tingliefhebber en een liefhebber
van vrijwilligerswerk voor goede
doelen. Er gaat veel geld naar spon-
soring en naar prijzen en kaarten
die worden weggegeven met lote-
rijen bijvoorbeeld.”

Vind je jezelf gul? 
,,Gulheid is de grootste zwakte in
mijn karakter. Mijn motto is: als je
kunt delen kun je vermenigvuldi-
gen.”

Waar zou je nooit geld aan uitgeven? 
,,Aan wapens, die koop ik

nooit van mijn
leven. Wapens
vind ik dood-

eng.”  

Ik heb een grote behoefte 
ervoor te zorgen dat het
mijn gezin aan niets ontbreekt

De haren worden om-
hoog gehouden met op-
gerolde zakdoeken. De
koppen thee en schaal-
tjes chocoladebrokken

staan op tafel. En straks is er vast
wel een goede snotterfilm op televi-
sie. 
Alleen de schijfjes komkommer
voor op de ogen ontbreken. Maar je
kunt het ons testpanel moeilijk
kwalijk nemen: een gezichtsmas-
kertje behoort al lang niet meer tot

de fundamenten van het melige-
meiden-avondje. ,,Vroeger nog wel,
hoor,’’ legt panellid Marieke uit.
,,Maar het is volgens mij echt zoiets
wat je doet als je vijftien jaar bent
en daarna nauwelijks meer.”
Zonde. Want in deze tijden van cos-
metische outsorcing aan mani-,
pedi- en andere -cures, zou wat his-
torisch besef op zijn plaats zijn. Het
gezichtsmasker wordt gezien als
misschien wel het oudste schoon-
heidsproduct op aarde. 

De Egyptische koningin Cleopatra
smeerde haar gelaat voor het begin
van onze jaartelling al twee keer
per week in met een maskertje van
eiwit of modder uit de Dode Zee.
De naar verluidt beeldschone Chi-
nese vorstin Yang Gui Fei verkoos
in de achtste eeuw een gezicht vol
ginseng, verpulverde lotuswortelen
en edelstenen. En in de loop der ge-
schiedenis waren zelfs maskers van
goud, kaviaar, vogelpoep, bijengif,
wijn, urine, sladressing en levende
slakken (tijdelijk) in de mode. 

Kriebelen
Terug naar de vriendinnen. Het
testpanel heeft deze zaterdag geko-
zen voor het testen van honingmas-
kers. Een kanttekening is op z’n
plaats: ondanks deze overeenkomst
komen gezichtsmaskers blijkbaar
in een keur aan varianten – verfij-
nend, kalmerend, verzachtend, ver-
zorgend, reinigend, revitaliserend,
exfoliërend – en wordt het dus, eer-
lijk is eerlijk, een klein beetje ap-
pels met peren vergelijken. 
Soit, allereerst maar eens de make-
up eraf. En daarna is het tijd voor
ronde één: de peel-off maskers van
modeketen H&M en 7th Heaven
(verkrijgbaar bij onder meer
Kruidvat), beide maskers die je na
een tijdje opdrogen in één haal van
je gezicht zou moeten kunnen trek-
ken als een vervellende ratelslang.
Terwijl de dames elkaar op de bank
van een egale laag voorzien, nemen
ze giebelend de voortgang door.
Meliana: ,,Hij wordt bij mij niet
warm, hoor.’’
Natasja: ,,Ook niet als ik heel hard
met mijn vinger druk?’’
Maya: ,,Voel je hem wel al hard
worden?’’
Marieke: ,,O jij denkt: ik gooi er
even een klodder op.’’
Maya: ,,Moet het eigenlijk ook op je
bovenlip?”

Marieke: ,,Het begint te kriebelen!’’ 
Meliana: ,,Het lijkt wel alsof je een
koortslip hebt.”
Natasja: ,,Gadver, ik heb een
trauma voor velletjes.’’
Meliana: ,,Dit is niet goed, hoor.’’
Natasja: ,,Wat een horror.’’

Rode vlekken
Als de peel-off maskers na de ge-
paste wachttijd met wisselend suc-
ces weer losgepeuterd zijn – en na
een grondig intermezzo bij de was-
tafel – is het tijd voor ronde twee:
de verzorgende maskers van Lush,
Hema en The Body Shop. Besloten
wordt om de gezichten in twee
helften te verdelen en ieder zo tege-
lijkertijd twee maskers te laten tes-
ten. 

Door het verschil in kleur (van
doorzichtig tot mosterdgroen) en
textuur (van glad tot kleiachtig) le-
vert dit nogal… ehm… bijzondere
gezichten op en wederom een
flinke dosis hilariteit. 
Maar ook, het valt achteraf niet te
ontkennen, een lekker zacht perzik-
huidje. ,,Ik voel me herboren,’’ lacht
Meliana theatraal. Tot de volgende
ochtend dan, als ze wakker wordt
met ‘een geïrriteerde huid vol rode
vlekken’.

Vroeger waren maskers van
goud, kaviaar, vogelpoep, 
bijengif, wijn, urine en levende 
slakken in de mode

Shrek!’
net 8,5


