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De 10 leden van 
Nooit Gedacht 

Voor deze club van vooral onervaren beleggers is de 

stap naar de beurs groot. De meeste leden hadden zelf 

nooit gedacht ooit deel uit te maken van een beleggings-

club. 

De naam van de club werd onrechtstreeks ingegeven 

door VFB-coach Danny Van Liedekerke. Die liet de tien 

leden op hun eerste vergadering enkele (historische) pa-

pieren aandelen uit eigen collectie zien. Eentje ervan was 

uitgegeven door de Oost-Vlaamse voetbalclub ‘Nooit Ge-

dacht’. Waarde: 500 Belgische frank. De rest is geschiede-

nis. (Jan Reyns, foto’s Alexander Meeus)

Volgende week: Wie zijn de leden van de beleggingsclub ‘Money Making 

Monday Club’?

Lees het volledige dossier op: standaard.be/beleggingsclub



(http://www.standaard.be/tag/de-beleggingsclub)



KATRIEN ANTHONIS

‘Is het veilig om online te 
kopen?’ 

● Gent, 55 jaar

● Zaakvoerster 

schoonheidssalon 

‘Mijn ervaring is beperkt 

tot kasbons, een spaarboekje 

en fondsen. Ik heb recent via 

een broker enkele voorzichti-

ge beleggingen gedaan.’ 

‘Als zelfstandige is mijn 

spaargeld zeer belangrijk, 

want ik heb maar een klein 

pensioen. Maar beleggen in 
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aandelen durf ik niet en op 

het advies van de banken durf 

ik ook niet te vertrouwen.’

‘Ik hoop inzicht te krijgen 

in de beurs en hoe aandelen werken: wat is wel en niet 

mogelijk, waar kan ik info verzamelen, is het veilig om on-

line te kopen?’ 

MIEKE BAELUS

‘Uit comfortzone durven 
komen’ 

● Olen, 50 jaar

● Directeur Midden-

school

‘Ik heb geen enkele erva-

ring met beleggen. Maar nu 

onze lening bijna is afbetaald 

en ik een kleine portefeuille in 

handen heb, kan ik op zoek 

naar een alternatief. De Beleg-

gingsclub is een unieke kans, 

want door de belofte dat we 

professioneel begeleid wor-

den, heb ik niet getwijfeld om 

uit mijn comfortzone te ko-

men.’ 

‘Ik verwacht veel input van 

de VFB en hoop snel te leren hoe ik een beursgenoteerd 

bedrijf naar waarde kan schatten. Dat hangt voor mij ook 

samen met “duurzaamheid”.’ 
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DICK DE KETELAERE 

‘Meer rendement op 
spaarcenten’ 

● Lebbeke, 41 jaar

● Kok op kabinet minis-

ters 

De Croo en De Block

‘Als kind heb ik ooit een 

paar aandelen KBC gekregen. 

Die heb ik nog altijd. Sinds 

verleden jaar bezit ik een re-

kening bij een online broker, 

maar daar heb ik nog niet veel 

mee gedaan. Toch wil ik mijn 

geld niet op een spaarreke-

ning laten, want dat is sowie-

so verliezen.’ 

‘Ik wil bijleren over hoe een 

beurs en de markten werken. 

Termen als berenmarkt en koers/winstverhouding leren 

begrijpen en toepassen. Hopelijk haal ik dan een hoger 

rendement op onze zuurverdiende spaarcenten.’

WARRE GERMIS

‘Niet virtueel, maar echt’ 

● Antwerpen, 18 jaar

● Student
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‘Interesse voor de beurs 

was er bij mij al vanaf het 

vierde middelbaar. Ik had 

toen virtuele portefeuilles. Re-

cent ben ik echt beginnen be-

leggen met een club van me-

deleerlingen. Ik wil hier maxi-

maal bijleren en er mijn eind-

werk over maken.’ 

‘Ik verwacht hevige discus-

sies over tal van onderwerpen. 

Er zijn hier mensen van ver-

schillende generaties aanwezig, met allemaal een andere 

kijk op de wereld en met andere ervaringen. Voor mijn 

part mogen we beginnen met investeren.’

ROGER HUYBRECHTS

‘Koudwatervrees voor 
risico’ 

● Steenokkerzeel, 64 

jaar

● Emeritus bioloog

‘Ik heb geen enkele erva-

ring met rechtstreeks beleg-

gen in aandelen of ETF’s (in-

dex-trackers). Sinds een tijdje 

beleg ik een klein maandelijks 

bedrag in een gemengd fonds. 

Maar sinds mijn pensionering 

heb ik de tijd om de beurs op 

voldoende lange termijn en 

grondig te verkennen.’ 
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‘Ik hoop gestuwd te worden 

door het engagement van de 

club. Van thuis uit heb ik 

koudwatervrees voor financi-

eel risico. Ik wil dat overwinnen en hoop de ervaring nog 

door te geven aan mijn kinderen en kleinkinderen.’

FEMKE MUSSELS

‘Tien weten meer dan een’ 

● Brussel, 43 jaar

● E-commerce manager 

ZEB

‘Als werknemer bij Telenet 

tekende ik in op personeels-

opties. Die zijn nog niet winst-

gevend geweest. Na mijn stu-

dies handelsingenieur ben ik 

begonnen bij KBC, maar heb 

me nooit verdiept in beleggen. 

Van thuis uit heb ik altijd 

meegekregen dat je het best in 

bakstenen belegt.’

‘De club is perfect om me te 

helpen de eerste stappen op 

de beurs te zetten. En er mis-

schien voor te zorgen dat we minder beginnersfouten ma-

ken. Tien mensen weten meer dan een.’ 

JORIS VAN DAEL
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‘Wie kun je vertrouwen?’ 

● Beveren, 62 jaar

● Artistiek coördinator

kunsteducatie

‘Mijn beleggingservaring is 

vooral negatief. We hadden 

met de hele familie maximaal 

belegd in Arco en ik zat jaren-

lang vast in First Invest, het 

tak21-product van Ethias. Ik 

heb ook slechte ervaringen 

met de beleggingsfondsen van 

de bank. Wat een schrale op-

brengst van de portefeuille.’ 

‘Ik wil op een pragmatische 

manier mijn gebrek aan 

beurskennis wegwerken. 

Want wie of wat kun je ver-

trouwen? En dan die kennis doorgeven aan de kinderen.’ 

NICOLE VANDENHOVE 

‘Ben betutteling door 
banken beu’ 

● Mortsel, 69 jaar

● Met pensioen (ex-

werknemer Opera Ballet 

Vlaanderen)

‘Ik heb nooit iets geleerd 

over financiën. Ik deed altijd 

wat de bank zei en heb een 

defensief profiel door gebrek 
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aan kennis. Maar ik ben de 

betutteling en de toenemende 

kosten voor steeds minder 

service van de banken beu.’ 

‘Ik denk niet dat ik ooit op 

eigen houtje mijn centjes zal 

durven beleggen, maar ik 

hoop met meer kennis van za-

ken naar de afspraken met 

mijn bankier te kunnen gaan 

zonder het gevoel te hebben dat ik naar de slachtbank ga.’ 

ANN-SOPHIE VANWINSEN

‘Zinnig omgaan met geld’ 

● Veltem-Beisem, 31 

jaar

● Administratief be-

diende

‘Ik las over ‘frugal living’. 

Dat is zuinig leven om financi-

eel onafhankelijk te worden. 

Om dat te kunnen, moet je 

ook zinnig handelen met je fi-

nanciën. Dus jouw geld laten 

werken.’ 

‘Een beleggingsclub lijkt 

me neutraler dan de gekleur-

de info van de banken. En 

veel boeiender dan ’s avonds 

nog een financiële turf lezen 

na een lange werkdag.’ 

‘Ik hoop in de club te discussiëren maar ook te lachen, 
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achterdochtig te zijn en finaal vertrouwen te winnen.’ 

FRANKY VOORSPOELS 

‘Spaarboekje kost je geld’ 

● Kontich, 55 jaar

● Havenarbeider en 

chauffeur 

‘Door de omzetting van de 

coöperatieve aandelen van 

Cera in beursgenoteerde aan-

delen (nu KBC Ancora) kwam 

ik in contact met de beurs. 

Toch ben ik pas veel later die 

koers beginnen volgen. Daar-

na investeerde ik via de bank 

in een beleggingsfonds.’

‘Meedoen aan de club is 

perfect voor mij: met de groep 

proberen een goed rendement 

te behalen en veel bij te leren. 

Zelf ken ik er niet voldoende 

van. Ik weet wel dat een spaarboekje niets opbrengt, inte-

gendeel, het kost je geld.’ 

LEES MEER

22/11/2018 | DE BELEGGINGSCLUB IS EEN TWEELING

‘Nooit Gedacht’ versus ‘Money Making Monday Club’ 

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20181122_03975179)
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Een goed moment om een beleggingsclub te starten 

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20181121_03972115)


