
Het is een goed moment om een beleggingsclub te starten  

 
Twintig lezers van De Standaard verzamelden maandagavond (19/11/2018) in het kantoor van de Vlaamse 
Federatie van Beleggers in Mechelen om hun beleggingsclub op te starten.  

JAN REYNS 

Help, de beurzen kelderen! Voor de meeste mensen is dat het sein om snel alle – tijdens de lange 
beurshausse opgebouwde – interesse te verliezen. Het is een begrijpelijke reactie, maar een 
verkeerde. Het is een impuls die voortkomt uit ons oerinstinct: we gaan op de loop voor gevaar.  

Die reflex hielp ons miljoenen jaren te overleven, maar in onze moderne tijd werkt dat nogal eens 
contraproductief. Op de beurzen bijvoorbeeld. Wilde koersschommelingen associëren we met 
gevaar, terwijl die fluctuaties het resultaat zijn van een kleine fractie van de aandelen die van 
eigenaar verandert. Het is alsof iemand enkele stenen van uw huis verkoopt, waarna de waarde van 
uw huis op basis van die paar ontbrekende stenen herberekend wordt. Mede daardoor is de beurs 
op korte termijn een wispelturige en subjectieve machine. Alleen op heel lange termijn is het een 
weegschaal (die de echte waarde weergeeft).  

Een belegger moet er daarom zijn hoofd bij houden en zijn reflexen beheersen. De koersevolutie 
op korte termijn geeft alleen een sentiment weer, geen waarde.  

Probeer niet te timen 

Op korte termijn geeft een beurskoers alleen een sentiment weer, geen waarde  

Als de beurzen plots zakken, is er geen reden om het gemoed niet op peil te houden. En omgekeerd. 
Tegen een van de belangrijke lessen voor wie in aandelen wil beleggen, wordt ook het meest 
gezondigd: te veel proberen te timen. Op het ideale moment kopen en weer verkopen mag dan de 
natte droom van iedere belegger zijn, behalve leugenaars slaagt niemand daarin. Sterker, door te 
willen timen, wordt er meer geld verloren dan gewonnen.  

Dat blijkt steeds weer achteraf. Op het moment dat de koersen hun bodem bereikten en heel laag 
noteerden, durfde haast niemand te kopen. Ook ervaren en professionele investeerders zijn in dat 
bedje ziek. Dat komt omdat beleggers hun portefeuille dan al lang en/of fors in waarde hebben zien 
verminderen en alleen nog de risico’s zien. Omgekeerd slagen weinigen erin te verkopen als de 
koersen heel hoog noteren. Iedereen heeft zijn winsten almaar zien aanzwellen, precies door niet te 
verkopen. En wie wel verkocht, zag de koersen toch verder klimmen. Zelfs ervaren beleggers zijn dus 
als kikkers in een opwarmende kookpan.  

Per saldo is elk moment goed om te beginnen met beleggen. Want op lange termijn klimmen de 
koersen meer dan ze dalen. Wie altijd blijft beleggen, haalt een rendement van 9% per jaar en 6% na 
inflatie. Zelfs al stond de beurs jaren negatief, de voorbije 150 jaar was dát het rendement. 
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Schreeuwen om uw portefeuille 

Een belegger doet het best zoals bij de afbetaling van een huis: regelmatig hetzelfde 

bedrag investeren  

En toch is er een methode waarmee elke belegger de markt (een beetje) in zijn voordeel kan timen. 
Doe zoals je een huis afbetaalt: beleg regelmatig hetzelfde bedrag, bijvoorbeeld elke maand 100 
euro. Dan koop je meer wanneer de koersen laag noteren en minder wanneer ze hoog noteren. Als 
de koers van aandeel A 50 euro noteert, koop je er twee. Zakt het hetzelfde aandeel naar 25 euro, 
dan verwerf je vier aandelen. De leden van een beleggingsclub storten elke maand een bijdrage en 
kunnen dat principe dus toepassen.  

In plaats van te speculeren over de timing houden verstandige beleggers zich bezig met een veel 
belangrijkere vraag: in welke aandelen beleggen we het best? Ze proberen bedrijven te zoeken die 
nog fors kunnen verbeteren. En het liefst zo lang mogelijk: gedurende vijf, tien of zelfs twintig jaar. 
Zulke ondernemingen bestaan: ze ontwikkelen producten waar een grote nood aan is en die de 
wereld veroveren, ze groeien en maken winst. Die bedrijven kunnen hun waarde vertien- of zelfs 
verhonderdvoudigen. En hoe meer die aandelen op dit ogenblik zakken, hoe meer mensen ervan 
weglopen. 

Alleen een goede belegger kan horen dat sommige aandelen dan schreeuwen om in uw 
portefeuille te komen. En een goede beleggingsclub heeft meer oren om te luisteren dan een 
individu. 

DE BELEGGINGSCLUB IS EEN TWEELING 

‘Nooit Gedacht’ versus ‘Money Making Monday Club’  
De interesse voor ‘De Beleggingsclub’ was zo groot dat we niet één, maar twee clubs in het leven geroepen 

hebben. 

 
Danny Van Liedekerke, bestuurder VFB 

 
Wie wil er samen kennis en ervaring opbouwen om de beurs te trotseren? En vervolgens samen 

een strategie bepalen en een beleggingsportefeuille aanleggen? 
Heel veel mensen, zo blijkt. Meer dan vierhonderd lezers van De Standaard reageerden op onze 

oproep om zich kandidaat te stellen voor ‘De Beleggingsclub’. Daarbij krijgen ze professionele 
begeleiding door de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB).  

In De Standaard volgt u alle avonturen van de club mee: het leerproces, de eerste winst, verlies 
allicht ook, discussies en keuzes. 

 

‘Als het goed zit, wordt de beleggingsclub ook een vriendenclub’ DANNY VAN LIEDEKERKE  
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Bij de eerste aflevering hebben we meteen een verrassing in petto. Omdat zoveel lezers zich 
inschreven, hebben we besloten om niet één, maar meteen twee clubs samen te stellen. Een met 
vooral beginnende beleggers en een tweede groep met meer ervaring.  

Intussen hebben de twee groepen van telkens tien mensen elkaar al twee keer ontmoet en 
vergaderd in Mechelen, op het hoofdkwartier van de Vlaamse beleggersvereniging.  

De twee clubs, die tijdens hun derde vergadering hun oprichtingsstatuten zullen ondertekenen en 
dan officieel van start kunnen gaan, hebben ondertussen een naam gekozen en beslist welk 
startbedrag ze zullen samenbrengen om te beleggen.  

De club met beginnende beleggers zal door het leven gaan onder de naam ‘Nooit Gedacht’. De 
meeste van deze mensen hadden immers nooit gedacht dat ze ooit deel zouden uitmaken van een 
beleggingsclub. ‘Ik besef dat ik een beleggingsanalfabeet ben en machteloos in de handen van mijn 
bank’, aldus een clublid. Dat was meteen de motivatie om snel gehoor te geven aan de oproep van 
‘De Beleggingsclub’.  

Ze kregen in Mechelen een intensieve stoomcursus over de praktische zaken van een 
beleggingsclub van Danny Van Liedekerke, bij de VFB verantwoordelijk voor de clubwerking.  

De leden van ‘Nooit Gedacht’ beslisten om bij de start elk 500 euro in de clubkas te storten en 
verder brengt elk clublid elke maand 30 euro in. Dat levert dus een startkapitaal op van 5.000 euro.  

Zo volgt deze club de suggestie die we bij onze oproep deden, hoewel de beleggingsclub volledig 
vrij was om anders te beslissen. Er was wel overleg om eventueel meer te storten, maar iedereen 
was het erover eens om bij de geldelijke bijdrage voor de laagste gemene deler te kiezen. ‘Want 
iedereen moet zich comfortabel voelen bij die financiële inbreng.’ 

Uiteenlopende visies  

De tweede club, met meer ervaren beleggers, koos voor een lange naam ‘Money Making Monday 
Club’. De vergaderingen vinden immers plaats op maandag en ook de rest van de naam dekt de 
lading. Hoewel de ‘winst’ van een beleggingsclub in de eerste plaats kennis en ervaring is, was bij 
deze groep duidelijk de ambitie en zelfs het ongeduld te voelen om met het investeringswerk te 
beginnen.  

Het startbedrag werd unaniem op 1.000 euro per clublid (en 50 euro inleg per maand) geprikt.  
Over de strategie zal allicht nog een hartig woordje gewisseld worden want er borrelden al snel 

uiteenlopende visies op.  
Clubcoach Danny Van Liedekerke benadrukt dat er behalve kennis en ervaring ook plezier kan zijn 

in een beleggingsclub. ‘Als het goed zit, worden jullie ook een vriendenclub.’ (jre) 

Volgende week: Wie zijn de leden van de beleggingsclub ‘Nooit Gedacht’? 

Viel u uit de boot en/of wilt u zelf een beleggingsclub opstarten? Surf naar 
www.vfb.be/infosessies-startende-clubs 

Lees het volledige dossier op: standaard.be/beleggingsclub 

 


