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Interview: De man die Madoff doorhad

In het grootste piramidespel ooit betaalde Bernie Madoff de 'beleggingwinst' van zijn klanten uit de inleg van nieuwe beleggers. Miljarden aan tegoeden bleken niet gedekt; duizenden rijke particulieren waren eind 2008 in één klap berooid.
Waarom had niemand Madoff door? Oeps, correctie. Waarom luisterde niemand naar de man die hem wél doorhad? Fraudeonderzoeker Harry Markopolos doet zijn verhaal aan 60 Minutes van de Amerikaane omroep CBS. Markopolos kreeg in 1999 van zijn baas de vraag uit te zoeken waar Madoff zijn schitterende resultaten vandaan haalde. Madoff was een concurrent en het is niet leuk als je concurrent vals speelt.
Naar eigen zeggen had hij in vijf minuten door dat Madoff een bedrieger moest zijn: óf het was een piramidespel óf hij handelde met voorkennis. Na vier uur rekenen had hij het wiskundig bewezen. Elementen uit de bewijsvoering: Madoffs opbrengsten fluctueerden véél minder dan de beurs. Om dat legaal te bereiken had hij meer opties moeten kopen dan er werden verhandeld. Maar geen optiehandelaar deed zaken met Madoff.
Markopolos diende officiële klachten in bij de Amerikaanse financiële autoriteiten in 2000, 2001, 2005, 2007 en 2008. Een vooronderzoek werd afgesloten met de conclusie dat er geen bewijs was voor onoirbaar handelen. Markopolos stelt dat honderden mensen in de financiële wereld begrepen wat er aan de hand was. "Maar in een glazen huis gooi je niet met stenen." (13:05)

http://www.cbsnews.com/8301-504803_162-20127238-10391709/the-man-who-tried-to-stop-madoff/	BEELD 1:40


Reclame: Tatoeages weggeschminkt

Jongen ziet er aan het begin van deze spot normaal uit, afgezien van een paar piercings en een wel erg stoere blik. Maar dan begint hij zijn make-up weg te poetsen en je wil niet weten wat er dan tevoorschijn komt. Vervolgens zie je het schminken achterstevoren. Reclamespot voor een huidkleurig smeerseltje. (2:53)


http://www.youtube.com/watch?v=9mIBKifOOQQ 		BEELD 1:34


Animatie: Wie wil er een ijsje?

Waarom je geen ijsjes moet aannemen van vreemde ijscomannen. Twee kinderen worden meegenomen en belanden thuis bij griezel die dol is op kinderen. Vakkundige film van eerstejaars student speelt leentjebuur bij Texas Chain Saw Massacre, maar dan met vrieskist en blender. Beter niet laten zien aan kinderen.  (5:04)

http://www.youtube.com/watch?v=8srEvrF90-s		BEELD 3:25


Muziek: Doedelzak gemaakt van condoom

Linsey Pollak is een mafketel die van voorwerpen uit het huishouden muziekinstrumenten weet te maken en daar dan ook nog swingend op speelt. Zo maakt hij doedelzakken met een zak gemaakt van een huishoudhandschoen of condoom en een klarinet van een gieter of een winterwortel. Let op zijn pruiken. (12:14)

http://www.youtube.com/watch?v=YCzWFnO3Dl4
http://www.youtube.com/watch?v=fPedwnc5e_s	
http://www.youtube.com/watch?v=ZozO_1bwc3A		BEELD 0:17
http://www.youtube.com/watch?v=LWbj7FYEi3M

