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BELEGGER VAN DE WEEK

10 VRAGEN

Financieel journaliste en RTLZ-presentatrice Janneke Willemse (39) ging beleggen vanuit
professionele interesse, en raakte er steeds meer door gefascineerd.

tekst: Froukje Wattel
Willemse belegt in het verhaal
achter een bedrijf. Ze tekent haar
beursbelevenissen op in haar
blog blondjesbeleggenbeter.nl.

01
Waarom bent u met beleggen begonnen?
‘Toen ik in 2003 Finance Television presenteerde en regelmatig beursexperts sprak,
vond ik dat ik moest weten hoe beleggen
precies werkte. Hoe het voelde. Dus heb ik
zo veel mogelijk geprobeerd: van aandelen
en opties tot turbo’s. Ik belegde een klein
bedrag, zo’n €500, en nam veel risico. Dat
moest ook wel, want anders gebeurde er
helemaal niks met zo’n klein bedrag. Dat
was echt leergeld. Zo leerde ik heel snel dat
je eigen geld verliezen echt een heel ander
gevoel geeft dan alleen als journalist en verslaggever met beleggen bezig te zijn!’

'Ik beleg voor de
lange termijn maar
wordt wel eens
afgeleid door hippe
technologiebedrijven'

02
Waarom bent u nu een actieve belegger?
‘Sinds 2013 beleg ik serieuzer en actiever.
Ik ben me steeds meer gaan toeleggen op
de financiële journalistiek, verdiep me in
bedrijven en neem posities in. Zo ben ik er
meer bij betrokken dan door er alleen over
te schrijven. En ik heb geen pensioen, dat
speelt ook mee. Omdat ik het leuk vond om
mijn belevenissen te beschrijven, ben ik de
blog Blondjesbeleggenbeter begonnen.’

AMRO opgegeven die automatisch bij een
bepaald niveau uitgevoerd werd. Toen ik
thuiskwam waren de aandelen inderdaad
verkocht. Maar daarna kwam de brief van
TCI. Ik was er te vroeg uitgegaan. Dit jaar
had ik vlak voor de jaarcijfers van BinckBank een sprinter gekocht, omdat ik snel
winst hoopte te maken. Dat kostte me een
hoop geld. Weer een les geleerd…’

03
Wat was uw grootste succes?
‘Tesla en GoPro, die staan ongeveer 50% in
de plus! Tesla kocht ik na het zien van een
documentaire waarin de ceo heel inspirerend vertelt. GoPro had ik eerder moeten
kopen. En ook eerder moeten verkopen,
voordat de koers inklapte, maar ik wilde
geen verlies nemen. Gelukkig zit GoPro nu
weer in een flinke stroomversnelling.’

04
Wat was uw grootste teleurstelling?
‘In 2007 had ik, voordat ik met vakantie
ging, een verkooporder voor aandelen ABN
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05
Hoeveel tijd besteedt u aan beleggen?
‘Gemiddeld een paar uur per week. Ik beleg
niet dagelijks, maar kijk elke week even
naar mijn portefeuille.’

06
Wat is uw beleggingsstijl?
‘Ik probeer voor de lange termijn te beleggen, maar word wel eens afgeleid door
hippe technologiebedrijven, zoals Tesla. Ik
verdiep me in een concern en lees wat analisten zeggen. Ik beleg in het verhaal achter
een bedrijf. Vaak is dat redelijk risicovol.

Daarnaast beleg ik in ‘rustige’ fondsen zoals Shell en Unilever.’

07
Wat is uw grootste ergernis?
‘Als financieel journaliste word ik wel eens
via sociale media op de korrel genomen
door mensen die het niet met mij eens zijn
en die heel verbeten beweren dat ik niet
goed snik ben. Alsof ik hen persoonlijk heb
aangevallen. Onbegrijpelijk, je kunt toch
gewoon een mening hebben? Niemand
weet echt hoe de toekomst eruit ziet.’

08
Welke belegger bewondert u het meest?
‘Warren Buffet, zeker sinds ik vorig jaar zijn
aandeelhoudersvergadering heb bezocht.
Hij straalt echt uit dat je gewoon je gezond
verstand moet gebruiken. Al geeft hij wel
toe dat hij gewoon goed is in geld verdienen. In Nederland vind ik dat Martien van
Winden het goed doet met het fonds Hoofbosch. Beiden laten zich niet van de wijs
brengen door hijgerige trends waar particuliere beleggers vaak intrappen.’

09
Wat verwacht u de komende tijd van de
beurs?
‘Zo lang de rente laag is, zit er wel groei in.
Maar er komt vast een keer een terugval.
Aan de andere kant moeten steeds meer
mensen hun eigen financiële toekomst
verzorgen. Daardoor komen er meer particuliere beleggers en dat kan de beurs een
zetje geven. En zo zijn er heel veel factoren!’

10
Welke tip heeft u voor andere beleggers?
‘Laat je vooral niet opjagen en beleg met
geld dat je kunt missen in zaken die je leuk
vindt. En als je weinig tijd hebt, denk dan
eens aan beleggen in indextrackers.’<

