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Op de  jongste vergadering was de Moneymakers alweer geen rust gegund.  ©  Alexander  Meeus

‘Wij hebben 
nood aan een 
Dirk De Wachter’

trokken voor Josif El Messaoudi, die
na  een  erg  gesmaakte  presentatie
over  drie  aandelen  in  de  biotech
sector een vervolganalyse zou geven
over de mogelijkheden van trackers
en fondsen in de biotech. Helaas, de
rustbrenger  van  de  club  moest  in
laatste  instantie  ziek  afzeggen.
Waarop de Moneymakers dan maar
meteen  overgingen  tot  een  inven
taris van hun portefeuille en van de
economische conjunctuur. Met – op
nieuw – discussie tot gevolg.

Traden of niet traden?
De  portefeuille  van  de  Money

makers  staat nu op een  rendement
van bijna nul, maar de winst en ver
liescijfers  gingen  in  de  voorbije
maanden al hevig op en neer. 

Hans Vets pleit  voor  een  andere
aanpak. ‘In de huidige beurssituatie
vind ik dat je moet durven te traden’,
zegt hij.  ‘Aandelen die  je misschien
wel  voor de  lange  termijn  wil  hou
den,  toch  verkopen.  En  later  goed
koper terugkopen. Zo heb ikzelf met
Melexis  al  een  paar  keer  meer  dan
10% extra verdiend.’

Chung Hei Wong pikt  in:  ‘Ja, op
Bekaert  hebben  we  nu  16%  winst,
maar als we aan 20% komen, kunnen
we daar toch winst op nemen?’ 

Marie D’Haene wijst  erop dat  er
op  het  Amerikaanse  chipaandeel
Nvidia op zeker moment zelfs al bij
na 40% winst was. ‘Enkele vergade
ringen nadien hadden we er verlies
op.  Als  je  die  aandelen  dan  kunt
terugkopen, is het kassakassa.’

Clubcoach  Van  Liedekerke  pro
beert  af  te  remmen:  ‘Zeker  in  een
club is traden niet evident.’ Miriam
De Loose geeft hem gelijk:  ‘Tussen
tijds  handelen  zou  ook  gemakke
lijker gaan in een groep die meer op
elkaar is ingespeeld.’ Maar D’Haene
houdt vol: ‘En als we nu eens goede
afspraken maken? Als er in een be
paalde periode een bepaalde winst is,
verkopen.’

Erik Dewulf vindt dat de club niet
goed  bezig  is.  ‘Ik  wil  het  liever
hebben over de paniek bij sommige
clubleden  toen  onze  cannabis
aandelen 10 tot 20% zakten. Ze mail
den  dat  ze  direct  wilden  verkopen.
Waarmee zijn we dan bezig? We had
den ze pas gekocht!’

Vets gaat tegen die redenering in:
‘Als iemand dat zo ziet, mag dat. Ik
was een van de weinigen die  tegen
die  aandelen  stemden,  maar  daar
gaat het nu niet  over. Er mag eens
iets  geprobeerd  worden.  Maar  ik
vind wel dat we er geen twee tegelijk
moesten  kopen.’  Dewulf:  ‘Integen
deel, we hadden kunnen profiteren
van  de  koersval  en  goedkoop  bij
kopen!’ 

En  zo  gaat  de  discussie  nog  een
tijdje door. Voorzitter Van Laer wijst
erop dat de club het grootste deel van
haar inleg, namelijk 8.000 euro, nog
altijd  niet  belegd  heeft  en  in  cash
aanhoudt. ‘We hadden beslist om de
helft van de portefeuille in te vullen
met defensieve aandelen.’ 

Maar  de  wens  om  te  profiteren
van de  immer  sterk  schommelende

Twintig lezers van De Standaard gaan de uitdaging aan om 
de beurs te verslaan. Samen zijn ze, verdeeld over twee clubs, 
lid van De Beleggingsclub.

JAN REYNS
MECHELEN  I   De  ironische  oproep

van fiscaliste Marie D’Haene om psy
chiatrische  bijstand  –  ‘we  hebben
een Dirk De Wachter nodig’ – illus
treert het ongeduld en de hoge ver
wachtingen  binnen  de  Money
makers.  Dat  twee  leden  uit  de  be
leggingsclub willen stappen (zie in
zet),  vindt  Danny  Van  Liedekerke
niet  abnormaal.  ‘De  club  moet  nu

vooral rust vinden’, oordeelt de club
coach van de Vlaamse Federatie van
Beleggers. 

Maar dat was de Moneymakers op
de jongste vergadering niet gegund,
al had clubvoorzitter André Van Laer
vooraf een agenda rondgestuurd met
een  minutieuze  verdeling  van  de
spreektijd  voor  elk  onderwerp.  Dat
scenario  bleek  evenwel  niet  haal
baar. Van Laer had 45 minuten uitge

Bij beleggingsclub MMMC, de Moneymakers, blijft 
het zoeken naar de ideale strategie. Na ruim een 
halfjaar van intensief studiewerk en van extra overleg
tussen de maandelijkse vergaderingen door, 
borrelen bij de ervaren beleggers veel frustraties op.
Twee clubleden willen zelfs opstappen.
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Bestel nu op standaardshop.be

Shop

Digitale 
bagageweegschaal

n Compact, draagbaar 
ontwerp met veilige 
ergonomische grip

n  Eenvoudig te bedienen  
met 1 knop

€ 14,90 adviesprijs € 29,90

Universele  
reisstekker
n  3 universele stekkers 

dankzij schuifregelaar:  
USA, UK, Australië/Canada

n  2 USB-poorten

€ 19,90 adviesprijs € 39,90

Hoofdsteunhouder voor 
tablet + 5-poorts USB-
autolader
n Houder geschikt voor alle 

tablets van 7” tot 12” en 
eenvoudig te installeren

n  Autolader kan tot 5 toestellen 
gelijktijdig opladen

€ 29,90 adviesprijs € 59,90

Kledingstomer
n Maakt kreuk- , geur- en 

bacterievrij dankzij stoom
n Met innovatieve adapter voor  
 waterflesjes, handig voor op reis 

€ 29,95 adviesprijs € 44,95

Reisaccessoires

tot

50%
goedkoper

beurskoersen  is  sterk.  Als  de  argu
menten  over  en  weer  blijven  gaan,
roept  D’Haene  op  om  er  Dirk  De
Wachter bij te halen.

Update maken 
Van  Laer,  die  jarenlang  leiding

gaf  in  de  tradingzaal  van  J.P.  Mor
gan, zegt dat hij niet aan trading wil
doen.  ‘Ik investeer in aandelen om
dat ze op lange termijn kunnen ver
veelvoudigen. Ik kocht bijvoorbeeld
Powercell  Sweden,  dat  een  brand
stofcel  ontwikkelt.  Ik  betaalde  55
Zweedse kroon. Drie maanden later
noteerde het tegen 100 kroon, maar
toch  verkocht  ik  het  niet.  Vandaag
lijkt dat dom, want het noteert tegen
80  kroon,  maar  dat  is  onmogelijk
vooraf in te schatten.’ 

D’Haene  stelt  uiteindelijk  voor
om  Sofinaaandelen  bij  te  kopen,
voor het defensieve segment van de
portefeuille. Iedereen gaat akkoord.
Op  de  volgende  vergadering  zullen
nieuwe aankoopkandidaten bespro
ken worden. Vets zal een presentatie
geven over Umicore, De Loose maakt
een analyse van Resilux en Tinc, en
Chung zal een update maken van Ali
baba en Bekaert. Die aandelen zitten
al in portefeuille. 

Het is de bedoeling om dat te doen
voor alle aandelen van de club. ‘Als er
evolutie  is  in  de  fundamenten  van
het bedrijf, kan dat ook de basis zijn
voor de koersdoelen op kortere ter
mijn’, poneert De Loose. En wie weet,
om het af te leren, is het een basis om
te traden? 

Meer koersen op standaard.be/beleggen

BEL 20 3641,23 +1,24%

BEL 20 slotkoers %-verschil
AB InBev 83,21 +4,12
Ageas 47,11 +0,71
Aperam 24,47 –0,45
Argenx 127,30 +2,00
AvH 135,10 +1,20
Barco 188,00 0,00
Cofinimmo 118,40 +1,37
Colruyt 51,66 +1,41
Galapagos 121,15 +0,54
GBL 87,68 +0,90
ING 10,30 +1,32
KBC 59,60 +1,95
Ontex 13,33 –0,82
Proximus 26,28 +0,69
Sofina 171,60 +0,35
Solvay 90,30 +0,13
Telenet 49,22 +0,49
UCB 75,16 +1,38
Umicore 27,52 –3,44
WDP 154,20 +0,78

INDEXEN
slotkoers %-verschil

Bel 20 3641,23 +1,24
BATS UK 100 12905,57 +0,62
DAX 12616,24 +0,71
CAC 40 5618,81 +0,75
AEX 572,93 +0,50
Stoxx Europe 600 392,58 +0,85
Dow Jones 26966,00 +0,67
S&P 500 2995,82 +0,77
Nasdaq 8170,23 +0,75
Nikkei 225 21638,16 –0,53

LANGETERMIJNRENTES
%

België 10 jaar -0,02
Duitsland 10 jaar 0,00
Italië 10 jaar 1,63
VS 10 jaar 1,95

NOTERINGEN
slotkoers %-verschil

Brent-olie ($/vat) 63,94 +1,78
Goud ($/ons) 1425,94 +2,48
Euro in dollar 1,1279 –0,10

PENSIOENSPAARFONDSEN
slotkoers %-verschil

week
Argenta Pensioensp. 129,10 +1,73
Argenta Pensioensp. Def. 72,97 +1,08
Belfius Pens.Bal.Plus 105,34 +1,24
Belfius Pens.High Equities 141,21 +1,49
Belfius Pens.Low Equities 118,35 +0,96
BNPP B Pens.Bal. C 199,10 +1,47
BNPP B Pens.Growth 170,46 +1,82
BNPP B Pens.Stability C 157,42 +1,05
Crelan Bal C 110,96 +1,47
Crelan Growth C 113,30 +1,84
Crelan Stab C 107,43 +1,05
Hermes-Pension-fonds 183,24 +0,69
Inter-Beurs-Hermes 194,78 +0,71
Metropol.-Rentastro 263,56 +1,84
Pricos 443,14 +1,49
Pricos Defensive 94,70 +1,00
Pricos SRI 99,75 +1,31
Star Fund 192,81 +1,39
VDK Pensionfunds 261,66 +0,71

NVIDIA Corp
Melexis
Brederode
CRH
Sofina
Aurora Cannabis
Canopy
Alibaba
Bekaert
Sofina
totaal belegd in aandelen
cash saldo 
totaal gestort

4
10

5
20

3
62
11
6

25
3

AANTAL AANKOOPKOERS

TOTAAL
AANKOOP

in euro

139,00
51,98
60,97
31,77

180,43
11,86

65,75
186,66

20,57
171,00

13.000

dollar
euro
euro
dollar
euro
Ca. dollar
Ca. dollar
dollar
euro
euro

euro

HUIDIGE
KOERS

150,76
64,00
62,20
32,28

171,60
10,32
57,10

162,65
22,62

171,60

488,71
519,8

304,85
569,97
541,29
486,97
478,97
999,34
514,25
513,00

5.417,15

577,26
595,00
304,00
575,57
514,80
427,13

390,50
893,41
589,50
514,80

5.381,97 
7.585,47

12.967,44

15,3%
12,6%
-0,3%

1,0%
-5,1%

-14,0%
-22,7%
-11,9%
12,8%
0,3%

-0,7%

-0,3%

WINST/
VERLIES

TOTAAL
IN EURO

PORTEFEUILLE
MMMC (Moneymakers)  

€

totaal resultaat:

‘Toen onze 
cannabis
aandelen 
10 tot 20% 
zakten, 
wilden 
sommigen 
direct 
verkopen. 
Waarmee 
zijn we 
dan bezig?’
ERIK DEWULF

‘Een club starten met beleggers 
die al ervaring hebben,  is moei
lijker dan met beginners’, zegt 
Danny Van Liedekerke, de er
varen clubbegeleider van de 
Vlaamse Federatie van Beleg
gers.  ‘Het enige gemeenschappe
lijke van deze groep  is dat het 
lezers van “De Standaard” zijn. 
Daardoor  is de kans groter dat 
voor sommigen de verwachtin
gen niet uitkomen.’
Twee  leden denken aan opstap
pen. Erik Dewulf wil avontuurlij
ker beleggen en Anima Van Hoof 
vindt te weinig plezier  in de club. 
Zij heeft wat minder beleggings
ervaring en vindt dat ze te weinig 
bijdraagt, maar ook te weinig 
leert. Dewulf moet bovendien een 

klap verwerken: op zijn 56ste 
kreeg hij bij Belfius zijn ontslag. 
Dat wil hij met een  langere va
kantie  in het buitenland verwer
ken, zodat hij vergaderingen zal 
missen.
De bijeenkomsten en discussies 
bij de Moneymakers hebben vaak 
een vulkanisch karakter.  ‘Er 
wordt te weinig tijd genomen om 
iets helemaal uit  te klaren en tot 
een consensus te komen’, vindt 
Van Liedekerke.  ‘Er is veel inzet, 
maar de groep loopt zichzelf 
voorbij. De  intentie om hard te 
werken aan een eigen beleg
gingsstrategie  is voorbeeldig, 
maar  intussen hebben ze nog 
maar 30% van hun geld be
legd.’  (jre)

‘Ervaring is niet altijd een voordeel’


