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TIEN LEZERS TREKKEN SAMEN DE BEURS OP 

Stel u kandidaat voor De 
Beleggingsclub  

De Standaard roept zijn lezers op om deel te nemen aan De 
Beleggingsclub. Dat is een groep van tien lezers die samen een 
beursavontuur aangaan. 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20181003_03805486
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DRIES DE SMET, JAN REYNS 

BRUSSELHoe investeert u spaargeld voor een mooie opbrengst op de lange 

termijn? Als een groeiend appeltje voor de dorst? Op lange termijn 

renderen aandelen het meest, maar ze dragen ook het hoogste risico. Zeker 

omdat aandelen voor velen onbekend terrein zijn.  

Hoe vermijdt u de valkuilen? Voor wie verstandig wil (leren) beleggen, is 

kennis en ervaring onmisbaar. In een beleggingsclub gaat dat sneller. Je kan 

er kennis delen om te vermenigvuldigen.  

Daarom brengt De Standaard tien lezers samen die kennis en ervaring 

opbouwen om een gezamenlijke beleggingsportefeuille aan te leggen. De 

Standaard volgt het reilen en zeilen van De Beleggingsclub, zodat alle lezers 

het leerproces kunnen volgen.  

De grootste meerwaarde staat los van de portefeuille: de gegroeide 
kennis om (nog) beter te beleggen    

1. Wie mag er deelnemen?  
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Iedereen die heel veel zin heeft om met negen andere lezers samen te 

beleggen, mag zich kandidaat stellen. U mag, maar hoeft geen kennis te 

hebben van beleggen in aandelen. De bedoeling is om samen te leren om 

(beter) te beleggen, door kennis en knowhow te delen. 
2. Hoe schiet De Beleggingsclub uit de startblokken?  

De Beleggingsclub wordt deskundig begeleid door de Vlaamse Federatie 

van Beleggers (VFB). Deze vzw zet zich in voor individuele beleggers en 

beleggingsclubs, door hen informatie en vorming te bieden. VFB ontstond 

bijna veertig jaar geleden uit regionale beleggingsclubs en heeft dus tonnen 

ervaring. VFB helpt bij de praktische opstart, maar reikt ook interessante 

sprekers en evenementen aan. 
3. Belegt de club met echt geld?  

De Beleggingsclub functioneert zoals elke andere beleggingsclub in 

Vlaanderen. Dat betekent: de leden leggen elk een startsom en een 

maandelijkse bijdrage in de pot. Concreet gaat het om een eenmalige inleg 

van 500 euro. De clubleden kunnen afspreken om dat startkapitaal te laten 

aangroeien met een maandelijkse inleg van bijvoorbeeld 50 euro. Ieder 

clublid wordt uiteraard eigenaar van een deel van de portefeuille. 

Er wordt dus niet ‘gespeeld’ met fictief geld, zoals bijvoorbeeld in een 

beleggerscompetitie. De inleg is echt, en dus moeten er ook weloverwogen 

keuzes gemaakt worden. 
4. De deelnemers kunnen dus ook geld verliezen?  

Rendement én risico zijn inherent aan beleggen op de beurs. Dat is niet 

anders voor wie samen een portefeuille uitbouwt. Er kan winst geboekt 

worden, maar de portefeuille kan ook in het rood gaan. Dat hoeft geen 

reden voor paniek te zijn. Beleggingsclubs mikken doorgaans op 

meerwaarde op lange termijn. 

De grootste meerwaarde staat los van de portefeuille: de gegroeide kennis 

om (nog) beter te beleggen. 
5. Wie bepaalt welke aandelen er gekocht worden?  

Dat zijn de tien geselecteerde lezers die samen De Beleggingsclub 

vormen. Zij gaan te werk zoals een normale beleggingsclub: ze bepalen een 

strategie, en beslissen gezamenlijk welke aandelen er gekocht en verkocht 

worden. Ze streven daarbij naar consensus, maar beslissen bij meerderheid.  
6. Welke rol spelen De Standaard en VFB?  



De krant noch de beleggersfederatie moeit zich met de beslissingen van 

De Beleggingsclub. VFB staat klaar met raad en daad: ze helpt bij de opstart 

en begeleidt de club in het eerste jaar. De Standaard bericht maandelijks 

over het wedervaren van de club. 
7. Wat zal ik over De Beleggingsclub lezen?  

In de krant brengen we de zoektocht van de club in kaart. Hoe selecteren 

de leden hun eerste aandeel? Waarover houden ze geanimeerde discussies? 

Hoe vieren ze hun eerste beurswinst? En hoe vloeken ze over de eerste -

kater? 

De portefeuille van De Beleggingsclub kan dagelijks opgevolgd worden op 

de site. 
8. Hoe zal de selectie van de kandidaten gebeuren?  

Uit de kandidaten selecteert de redactie van De Standaard en de VFB 

tien gemotiveerde deelnemers. Dat wordt een mix van beginnende en 

ervaren beleggers, en van mannen en vrouwen met verschillende 

achtergronden. 
9. Wanneer komt De Beleggingsclub samen?  

De club zal elke laatste maandag van de maand om 19 uur vergaderen in 

de kantoren van de VFB in Mechelen. 
10. Waar kan ik me inschrijven?  

Staat u al te popelen om samen met negen andere lezers een 

beursavontuur aan te gaan? Surf dan naar standaard.be/beleggingsclub en 

stel u kandidaat. 

De Beleggingsclub, Beurs  
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INTERVIEW 

‘Samen leer je sneller goed 
beleggen in aandelen’  

 
Danny Liedekerke rr 

BRUSSEL  Danny Van Liedekerke, bestuurder bij de Vlaamse Federatie van 
Beleggers (VFB), zal De Beleggingsclub begeleiden. Als vrijwilliger staat hij 
bij de VFB in voor de werking van de clubs. ‘Door twee zware financiële 
crisissen – in 2000 en 2008 – is het lang stil geweest. Maar stilaan zien we 
weer meer interesse voor beleggingsclubs. Dat is positief, want het is een 
van de beste manieren om snel goed te leren beleggen in aandelen.’ 
Waarom?  

‘Om goed te beleggen, heb je kennis en ervaring nodig. Samen bereik je 
dat veel sneller dan in je eentje. Het studiewerk wordt verdeeld en dat 
motiveert om een inspanning te doen, want de groep is je daar dankbaar 
voor. Natuurlijk moet je kunnen samenwerken en niet alleen je eigen wil 
doordrijven. Het moet ook aangenaam zijn.’ 
Wat is het moeilijkste aan een beleggingsclub ?  

‘Ermee beginnen. Voor veel mensen is de stap naar de beurs individueel 
heel moeilijk. Maar ze tasten evengoed in het duister over hoe je dat samen 
doet. Hoe hou je een portefeuille bij met verschillende mensen? Wat zijn 
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goede afspraken? Hoe beslis je? Er zijn zoveel vragen dat het een 
onoverkomelijke stap wordt.’ 
Wat bepaalt of een club succesvol is?  

‘Het is extreem belangrijk om eerst te zoeken naar een 
gemeenschappelijke strategie. Anders bestaat het gevaar dat de club zich te 
veel laat doen door de waan van de dag. En dat moet een goede belegger net 
vermijden.’ 
Een economische opleiding of financiële kennis is allicht wel belangrijk?  

‘Dat is helemaal niet nodig. Gezonde interesse in het bedrijfsleven en de 
wil om iets bij te leren, zijn natuurlijk wel belangrijk. Wij leggen de nadruk 
op beleggen in aandelen, want dat biedt het hoogste rendement op lange 
termijn. Op die manier kom je automatisch uit bij ondernemingen. Als 
belegger ben je mee eigenaar van een bedrijf. Je deelt dan in het wel en 
wee.’ 
Is beleggen niet voor speculanten?  

‘Beleggen in aandelen en de beurs wordt hardnekkig gezien als iets 
gevaarlijks, iets voor speculanten of financiële whizzkids. Dus niets voor de 
goede huisvader. Maar het omgekeerde is waar: verstandig beleggen in 
aandelen is een daad van goed beheer. De inflatie in de eurozone sinds 
2000 is opgelopen tot 40 procent. Wie zijn geld onder zijn matras stak, is 
dus 40 procent armer.’ 
Moet je vermogend zijn om deel te nemen in een beleggingsclub?  

‘Meestal worden kleine bedragen belegd. De focus ligt op het leren van de 
praktijk. Wat mensen thuis met hun eigen vermogen doen, is een privézaak. 
In een clubligt de nadruk op leren, niet op een hoge opbrengst. Al mag dat 
wel.’ (lacht) 

(jre) 

 


