
Hoi,,

Heb ik wel eens verteld dat ik echt gek ben op voetbal? Echt! Ik zit er zelf al jaren op. 
Ik heb niet echt een favoriete club, maar ik volg wel altijd het Nederlands Elftal, de 
mannen en de vrouwen! En nu begint het WK Voetbal! 
Normaal heb ik daar echt heel veel zin in, maar nu eigenlijk niet. Dat komt door een 
aantal dingen. 

Ten eerste is het november. Normaal is een WK altijd in de zomer, zijn we vrij van 
school en kunnen we dus laat opblijven en is het meestal mooi weer. Nu is het 
buiten koud en nat en moet ik gewoon naar school. Gelukkig speelt Nederland op 
gunstige tijden.

En ten tweede: ik hoor en zie allerlei negatieve berichten over Qatar. Ik heb gehoord 
dat je daar niet homoseksueel mag zijn, dat ze hebben geprobeerd om de eerste 
tegenstander om te kopen en dat de pers niet zomaar alles mag laten zien.
En nu hoorde ik ook nog het volgende. Je bent als bezoeker van Qatar blijkbaar 
verplicht om een aantal apps op je telefoon te zetten, maar dat die apps helemaal 
niet veilig zijn. Dat die apps misschien wel gebruikt worden om jou, soort van, te 
bespioneren. Dat ze zelfs zouden kunnen zien of je homoseksueel bent of niet. Dat 
gaat toch echt te ver?

Ik vind dat wel een beetje een eng idee, hoor. Ik weet natuurlijk wel dat allerlei 
bedrijven zoals Google en Facebook allerlei gegevens over me verzamelen. Maar die 
weten toch niet alles van me? Of wel? En, hoe werkt dat eigenlijk? Zijn daar dan die 
cookies voor?
Misschien is het toch wel handig om dat eens uit te zoeken. Want sommige zaken 
houd ik liever voor mezelf… Ik ga toch eens op onderzoek uit.

Groetjes,
Melle.

p.s. Ik hoop wel dat Nederland wereldkampioen wordt.

"That's another cook(ie)?!"


