
toePassing

“ Camille Bordey:  
“YOU ARE THE 
MOST ANNOYING 
MAN I’VE EVER 
MET.”

 di riChard Poole: 
“IT’S A VERY SMALL 
ISLAND.”

 Uit ‘death in Paradise’, 
2011

Mobiel betalen  
met je smartphone

Ilse Depré, BiB IDee

Ook zonder je portefeuille op zak kun je tegenwoordig snel en eenvou-
dig betalen, dankzij je smartphone en enkele handige apps. Steeds meer 
handelszaken ondersteunen een of meerdere vormen van mobiel betalen, 
zoals Bancontact, Payconiq en SEQR.

Met de Bancontact-app 
kun je in steeds meer 
grote en kleine handels-
zaken terecht. De app 
kan ook gebruikt wor-
den tussen vrienden, bv. 
om de rekening van een 
restaurantbezoekje snel 
te delen of samen te leg-
gen voor een cadeau. De 
ontvanger opent de app, 
tikt het verschuldigde 

bedrag in, waarna een QR-code op het scherm verschijnt. De betaler scant 
die met zijn eigen toestel, en bevestigt met een pincode.

Ook Payconiq is aan een opmars bezig. Deze gratis app laat eveneens 
toe om niet enkel te winkelen, maar ook je kennissen terug te betalen. Bij 
deze app dien je als betaler zelf het verschuldigde bedrag in te typen en 
te bevestigen met je pincode. De winkelbediende of je vriend kan enkele 
seconden later checken of de betaling goed is verlopen. Bovendien bevat 
Payconiq een ingebouwde klantenkaartdienst, Joyn genaamd.

Daarnaast ondersteunen 
enke le banken en winkel-
ketens ook contactloos 
betalen. Dat doe je met 
de laatste generatie bank-
kaarten of je smartphone 
met NfC-chip, een techno-
logie die lijkt op RfID. Je 
houdt daarvoor je kaart of 
telefoon tegen de zijkant 
van de betaalterminal. 
Onder € 25 moet je zelfs 
geen pincode ingeven, de betaling wordt onmiddellijk uitgevoerd. Voor 
grotere bedragen, of wanneer je in totaal meer dan € 50 op deze manier 
hebt uitgegeven, wordt uit veiligheid je pincode gevraagd. Via de Tap & 
Pay-functie van de SEQR-app kun je bijvoorbeeld al contactloos betalen 
in IKEA- en Decathlon-winkels. 

> Meer info en nuttige app: http://bibidee.blogspot.com 
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Birgit reYnders 

Birgit Reynders is assistent-dienstleider bij de openbare bibliotheek 
van Lier en is een echte binge-serie-kijker. Soms wacht ze zelfs bewust 
tot een serie op dvd uitkomt zodat ze alle afleveringen één ruk kan 
uitkijken. Als ze niet voor haar tv zit is ze bezig met Ikebana (Japans 
bloemschikken). Een andere hobby is haken, maar dat kan dan wel weer 
perfect tijdens het kijken van een aflevering van een serie!

Wat is je favoriete serie aller tijden?
Mijn favoriete serie aller tijden is The 
A-team. Heerlijk ongecompliceerd. Je 
weet wat er gaat gebeuren: er is een pro-
bleem, ze gaan dat oplossen, het loopt 
mis, ze gaan wat knutselen, happy end. 
Elke aflevering heeft zijn dosis humor en 
spanning. Go Hannibal, face, Murdock en 
B.A.!

Naar welk genre gaat je voorkeur uit?
Ik hou vooral van science fiction, fantasy 
en detectives.

Welke serie ben je nu aan het volgen? 
Momenteel ben ik 12 monkeys aan het 
bekijken. Ik hoor de belletjes al rinkelen: 
jaja, gebaseerd op de film. Je moet er wel 
goed je aandacht bij houden. Toekomst, 
heden, verleden: alles staat in verbinding 
en heeft invloed op elkaar. Soms wordt 
het wel heel ingewikkeld en twijfel ik of de 
verhaallijn nog klopt, maar desondanks 
vind ik het een geweldige serie.

Welke serie kun je aanraden aan de 
META-lezers?
Gotham: een heerlijke serie over de wereld 
van Batman. De serie speelt vele jaren 
voor Batman. Bruce Wayne heeft net zijn 

ouders verloren, Catwoman en Poison Ivy 
zijn nog straatkinderen en de slechteri-
ken zijn nog niet allemaal slecht. Sterke 
cast en geweldig in beeld gebracht. Mijn 
favoriete personage is Oswald Cobblepot 
a.k.a. the Penguin. Heerlijk slecht en toch 
heb ik er medelijden mee.

Mag ik stiekem nog wat series aanra-
den? Elementary (Sherlock Holmes in 
een modern jasje), Haven (detective 
met bovennatuurlijke cases), Death in 
paradise (detective met droge humor), 
Jordskott (Zweedse detective met de 
nodige fantasy), Firefly (klassieker van 
Joss Whedon), New Tricks (gepensio-
neerde detectives lossen cold cases 
op met typische Engelse humor), Real 
humans (Zweedse serie over menselijke 
robots), The Sarah Connor Chronicles 
(voor de fans van Terminator en ook een 
beetje voor de fans van Game of Thrones 
want Lena Headey = Sarah).

Welke serie ligt er nog op je te wachten?
Er zijn er nog heel veel die ik wil bekij-
ken, maar er is er altijd wel eentje die ik 
nog liever wil bekijken. Deze staan al een 
tijdje op mijn lijstje: Outlander, Breaking 
bad, Homeland en American Horror Story.

Heb je een grote dvd-collectie?
Zelf heb ik een redelijke dvd-collectie, 
maar sinds ik in de bibliotheek werk 
groeit deze niet meer zo aan. Via de 
bibliotheek kan ik altijd wel een nieuwe 
(of oude) serie uitlenen en ontdekken. 
Als ik er echt helemaal weg van ben dan 
koop ik ze nog wel voor mijn persoonlijke 
collectie. Af en toe wil ik wel een serie, 
of enkel mijn favoriete aflevering, terug 
bekijken.

Via welke platformen en kanalen bekijk 
je series?
Ik kijk vooral dvd’s. Daarnaast heb ik een 
paar favoriete tv-kanalen: zes, kanaal2 
en sinds kort ook Caz. Op deze zenders 
staan veel series op het programma. Op 
tv kijk ik vooral series waarbij het niet zo 
belangrijk is dat je alle afleveringen hebt 
gezien. 
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“ Er is een probleem, ze gaan dat 
oplossen, het loopt mis, ze gaan wat 
knutselen, happy end.”

Birgit Reynders:

zogezien


