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1
Waarom bent u met beleggen 
begonnen? 
‘Ik had geld op mijn rekening 
staan waar ik niets mee deed 
en dat geld werd steeds minder 
waard. Eerst liet ik mijn vermo-
gen beleggen door mijn bank, 
maar dat schoot voor geen 
meter op. Onder de streep bleef 
er niets over na aftrek van alle 
kosten. Naast mijn werk speel 
ik in een band, en een van mijn 
mede-muzikanten is een trom-
pettist van ongeveer 60 jaar die 
leeft van de opbrengsten van 
zijn beleggingen. Toen ik hem 
vroeg hoe hij dat voor elkaar 
had gekregen, bleek dat zijn 
zoon een specialist is in het be-
leggen in ondergewaardeerde 
bedrijven.’

2
Waarom bent u nu een actieve 
belegger?
‘De zoon van die trompettist die 
in mijn band speelt, is onlangs 
samen met twee anderen een 
fonds begonnen. Ik heb de drie 
heren bij mij thuis uitgenodigd 
om uitleg te geven over de ma-
nier waarop zij beleggen. Dat 
gesprek gaf mij een veel beter 
gevoel dan ik van mijn bank 
had gekregen en ik besloot dan 
ook om mijn beleggingen aan 
die jongens over te laten. Het 
zijn vaklui die doorhebben hoe 
het spelletje op de beurs werkt.’

3
Wat was uw grootste succes?
‘Dat zijn dus mijn beleggin-
gen via dit fonds geweest. Dit 
jaar heb ik al 15% rendement 
behaald. Perfect resultaat, ter-
wijl die jongens nog maar kort 
geleden begonnen zijn met het 
fonds. Ik ga er dan ook zeker 
mee door.’

4
Wat was uw grootste  
teleurstelling?
‘Dat zijn de ervaringen met 
mijn bank, waar ik voorheen 
mijn beleggingen had onderge-
bracht. Ik moest beheerkosten 
en bewaarloon betalen en kie-
zen uit verschillende fondsen. 
Ook moest ik aangeven hoeveel 
risico ik wilde lopen. Dat kost 
tijd en geld.’

5
Hoeveel tijd besteedt u aan  
uw beleggingen?
‘Met een uur in de maand ben 
ik klaar. Ik krijg wekelijks infor-
matie van het fonds en die lees 
ik af en toe door. Eén keer in de 
maand krijg ik een overzicht 
van de resultaten. Dat is voor 
mij genoeg. Op kantoor van 
mijn bedrijf hebben we Het Fi-
nancieele Dagblad en dat blader 
is soms door, maar mijn hart 
ligt niet bij de financiële mark-
ten. Ik ben een techneut. Ik heb 
twee technische opleidingen 
gedaan en lees graag vaklitera-
tuur. In mijn vrije tijd maak ik 

muziek, ik heb saxofoonlessen 
gehad op het conservatorium 
en speel met veel plezier in een 
band. Techniek en muziek, dat 
zijn mijn passies.’

6
Wat is uw strategie?
‘Het komt erop neer dat de 
jongens investeren in poten-
tieel waardevolle bedrijven 
die ondergewaardeerd zijn op 
de beurs. Daar hebben ze een 
formule voor. Als de intrinsieke 
waarde van het bedrijf laag is 
en de potentiële groei wordt 
geschat op 40 tot 50%, kopen zij 
aandelen voor het fonds. Ik heb 
geen idee welke bedrijven er in 
het fonds zitten, maar zij han-
delen volgens de filosofie van 
Warren Buffett: laag kopen en 
de beurswaarde laten groeien.’

7
Wat is uw grootste ergernis?
‘Ergernis is niet het goede 
woord, het is frustratie dat de 
beleggingen via mijn bank geen 
rendement opleverden.’

8
Welke belegger bewondert  
u het meest?
‘Ik bewonder niemand, maar ik 
wil wel een paar mensen noe-
men waar ik respect voor heb. 
Om te beginnen Steve Jobs, 
hoewel hij meer een onderne-
mer dan een belegger was. En 
ook Andrew Benedek, die een 
autoriteit is op het gebied van 
watertechnologie. Hij verkocht 
zijn bedrijf Zenon Environmen-
tal aan General Electric, maar 
toen hij niets meer omhanden 
had begon hij zich te vervelen. 
In 2008 begon hij daarom aan 
een nieuwe uitdaging, een 
onderneming die actief is in 
de afvalindustrie. Inmiddels is 
Benedek de zeventig al gepas-
seerd. Hij heeft ook mijn be-
drijf gekocht en ik ben nu één 
van de zeven aandeelhouders 
van het moederbedrijf. Grappig 
detail is dat ook de weduwe van 
Steve Jobs aandeelhouder is 
van dat bedrijf.’

9
Wat verwacht u de komende  
tijd van de beurs?
‘In mijn vakgebied, de re-
cyclingindustrie, zie ik veel 
vooruitgang. De bedrijven die 
hiermee bezig zijn ontwikke-
len nieuwe technologieën die 
eraan zullen bijdragen dat we 
ons milieu minder vervuilen 
met restmaterialen. Dit soort 
bedrijven gaat groeien. Er lig-
gen dan ook goede kansen voor 
investeerders.’

10
Welke tip heeft u voor andere 
beleggers?
‘Zorg dat je als belegger zo min 
mogelijk geld afdraagt aan 
grote instanties, zoals banken. 
Laat je beleggingen doen door 
vaklui die lage kosten in reke-
ning brengen.’ <

JAN OUDE GROTE BEVELSBORG
Oude Grote Bevelsborg (54) heeft 
andere passies dan de beurs. Zijn 
beleggingen besteedt hij uit aan 
een fonds dat investeert volgens de 
principes van Warren Buffett.
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