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Voorwoord

In deze Kijk Op Vermogen kunt u uiteraard 
lezen over het hoe en waarom van onze 
naamswijziging. Maar vanzelfsprekend blijft 
het grootste deel van de inhoud gericht op 
datgene waar het werkelijk om gaat: over 
beleggingsbeleid en het beheer van vermogen. 

Zo kijken we terug op een reis naar China die 
we, samen met 25 relaties, recent gemaakt 
hebben. Het is spectaculair te zien hoe zich 
daar in een tijdsbestek van één generatie 
een complete industriële revolutie voltrekt. 
Eén van de gevolgen hiervan is dat er zich 
een enorme consumentenmarkt in China 
zelf ontwikkelt. Tijdens de bezoeken aan 
de bedrijven die onderdeel uitmaken van 
de beleggingsportefeuilles valt op dat het 
merendeel van de productie inmiddels bestemd 
is voor verkoop op de binnenlandse markt. De 
dynamiek van de bedrijven, de enorme groei 
van steden en infrastructuur… het is bijna niet 
te bevatten. 

We hopen in de artikelen iets van ons 
enthousiasme en fascinatie op u over te kunnen 
brengen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom 
in Gouda of in één van onze vestigingen voor 
een nadere toelichting!

Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Fried van ‘t Hof
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moet je verdienen. Wij hebben een goede vertrouwensband met onze 
cliënten, die een stevige basis vormt voor toekomstig succes.’

Kleinschaligheid is een pre
Jaco Aardoom is betrekkelijk kort geleden, in november 2010, 
toegetreden tot de directie. Denkt hij als relatieve nieuwkomer niet dat 
Hof Hoorneman in het huidige speelveld te klein is? ‘Gezien de aard van 
onze activiteiten zijn wij niet te klein. Kleinschaligheid is bij het selecteren 
van kansrijke beleggingen juist een voordeel. Wij willen geen grootbank 
zijn, maar meerwaarde bieden op het gebied van persoonlijke aandacht 
en klantenservice.’ 

Piet Hoorneman: ‘Onze meerwaarde zit vooral in het type aandacht dat 
onze cliënten krijgen. Je kunt ze een kaartje sturen op hun verjaardag, 
maar wij vinden dat niet bij ons passen. Onze klanten zijn nuchtere 
ondernemers die met gezond verstand naar zaken kijken. Wij  willen niet 
tegenover, maar juist naast onze klant zitten.’

Wat is de meerwaarde van een bank (met volledige 
bankvergunning) ten opzichte van vermogensbeheerders?
Piet Hoorneman: ‘Aan banken worden veel strengere eisen gesteld. De 
balans van een bank moet bijvoorbeeld veel sterker zijn dan die van 
een pure vermogensbeheerder. Dat biedt onze cliënten extra zekerheid. 
Daarnaast kunnen wij een compleet scala van bancaire diensten aanbieden. 
Dat geeft ons flexibiliteit als er cliënten komen met specifieke vragen. Een 

V 
olgens Fried van ’t Hof is het een ‘logische stap om onze goede 
naam te koppelen aan de onderneming, juist in een bedrijfstak 
waar vertrouwen essentieel is. Op deze manier willen wij 
langetermijncommitment tonen. Dat was er natuurlijk al, maar 
onze naam op de gevel is een krachtig signaal aan onze cliënten 

dat wij zelf verantwoordelijkheid willen dragen voor de groei van hun 
vermogens, en ook in de toekomst graag op eigen kracht verder gaan.’

In 2009, op het dieptepunt van de crisis, namen de nieuwe naamgevers 
de aandelen over van Dresdner Bank. Door menigeen werden zij voor 
gek verklaard. ‘Natuurlijk hebben wij daarmee behoorlijk onze nek 
uitgestoken’, erkent Van ‘t Hof. ’Maar wij waren en zijn overtuigd van 
de geweldige potentie van deze onderneming. Met de uitstekende gang 
van zaken sindsdien hebben wij ons goede value investors betoond. Onze 
cliënten, die voor het merendeel zelf ondernemers zijn, waarderen dat.’

Waarom hebt u in 2009 niet direct de naam veranderd?
Piet Hoorneman: ’Destijds hadden we heel andere prioriteiten. Zo moesten 
de diensten van onze voormalige aandeelhouder worden omgezet in onze 
eigen diensten. Verder zou het een verkeerd signaal zijn geweest om 
midden in de crisis te investeren in een dure naamswijzigingscampagne.’

De directie is vol vertrouwen dat de recente crisis kansen biedt. Jaco 
Aardoom: ’Succes in deze bedrijfstak draait om kennis, ervaring en 
vertrouwen. Kennis kun je leren, ervaring kun je opbouwen, vertrouwen 

‘Nieuwe naam is een  
krachtig signaal’
‘Als het goed gaat met onze klanten, gaat het ook goed met ons.’ Zo vat directeur Fried van  

’t Hof in het kort de nuchtere bedrijfsfilosofie samen van Hof Hoorneman Bankiers. De tweede naam-

gever, Piet Hoorneman, vult aan: ‘Onze naam verandert, maar aan onze beleggingsstijl op basis van 

value investing verandert niets. Wel zien wij de naamswijziging als een goed moment om onze service 

verder te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden.’ Een interview met de drie directieleden Fried 

van ’t Hof, Piet Hoorneman en Jaco Aardoom over de achtergronden van de nieuwe naam.
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Het begrip ‘meerwaarde’ staat centraal in de reclamecam-
pagne die op 23 mei van start gaat. Vanaf die dag is ook de 
website onder de naam www.hofhoorneman.nl in de lucht. 
Fried van ’t Hof licht toe: ‘In “meerwaardebeleggen” zit het 
woord “waardebeleggen”. Value investing is de kern van 
onze beleggingsstijl. Het houdt in dat wij aandelen en obli-
gaties opsporen die volgens uitgebreide research onderge-
waardeerd zijn. Verder moet er een ”trigger” zijn waardoor 
de werkelijke waarde binnen afzienbare termijn aan de 
oppervlakte komt. Dat kan een reorganisatie zijn of bij 
obligaties simpelweg het verstrijken van de tijd waardoor de 
obligatie wordt afgelost. Tot slot moet er een mooi tussen-
tijds rendement zijn; bij aandelen een dividend, bij obligaties 
een couponrente. Zo’n rendement is immers een periodieke 
bevestiging van de groeiende waarde en van de validiteit van 
je keuze. Als je iets kunt kopen voor minder dan het waard 
is, doen wij voor onze cliënten een goede zaak.’

Meerwaardebeleggen

ander, nog belangrijker voordeel is dat wij zelf beleggen volgens onze 
eigen visie en dit niet uitbesteden. Wij maken zelf onze keuzes en zijn 
daar dus op aanspreekbaar.’

Track record 
Tot nu toe heeft value investing in ieder geval letterlijk zijn waarde 
bewezen. Fried van ’t Hof rekent voor: ‘In 2008 was het resultaat natuurlijk 
niet goed, maar dat was overal zo. Onze portefeuilles halveerden dat 
jaar ruwweg. In 2009 echter boekten wij een plus van 72%, en in 2010 
van circa 20%. 2011 is voorspoedig gestart. Dus we zitten alweer ruim 
boven het niveau van vóór de crisis. Het gaat erom dat je volgens dezelfde 
principes blijft analyseren en opereren. We hebben een bepaalde stijl; de 
enige manier om daarin succesvol te zijn, is er met recht en reden oprecht 
in te geloven en er consistent aan vast te houden.’
Piet Hoorneman: ‘Sommige zaken veranderen niet. We blijven net 
als voorheen gevestigd in Gouda, met dezelfde mensen en dezelfde 
vestigingen. Ook aan onze beleggingsstijl verandert niets. Wel willen wij 

de naamswijziging gebruiken om onze bank nadrukkelijker in de markt te 
zetten en aandacht te vragen voor onze producten en diensten. Daarnaast 
zullen we een aantal nieuwe producten en diensten ontwikkelen, en onze 
cliënten nog beter dan voorheen faciliteren, onder andere met handige 
internetapplicaties. Onze bestaande cliënten zullen eerder profijt dan 
hinder ondervinden van onze groeidoelstellingen.’

Gaat u last krijgen van het onlangs aangekondigde verbod 
op distributievergoeding bij beleggingsfondsen?
Jaco Aardoom: ‘Wij maken nauwelijks gebruik van fondsen van derden 
en hebben in ons verdienmodel dus geen last van het wegvallen van 
de kickbacks. Met onze valuestijl leveren wij meerwaarde voor onze 
klanten met ons beheer in individuele namen of actief beheer via onze 
eigen valuefondsen. Het aantal beleggingsfondsen van Hof Hoorneman 
wordt binnenkort verder uitgebreid. We gaan deze fondsen bovendien 
nadrukkelijker onder de aandacht brengen.’

‘Het nieuwe beeldmerk met de stijlvol ineengevlochten hoofd-
letters H doet denken aan pijlers, die een grote mate van stabi-
liteit visualiseren en uitstekend aansluiten bij onze kernwaarden 
klantbelang centraal, authenticiteit en professionaliteit.’
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r zijn diverse grote reclamebureaus die VPV Bankiers graag 
op hun klantenlijst zouden zetten, maar die koppelen hun 
bijzonder creatieve prestaties vaak aan bijzonder hoge facturen. 
Daarom werd er gekozen voor een andere aanpak.
Jaco Aardoom, net aangetreden als directielid, had in het 

verleden goede ervaringen opgedaan met Jan Willem Rijneveldshoek 
van Het Denkstation. Rijneveldshoek beschikt over een brede ervaring 
als het gaat om het bedenken van reclamecampagnes voor financiële 
dienstverleners. Zo heeft hij enige jaren terug samen met zijn collega 
Harry de Graaf Delta Lloyd Asset Management, ondanks een beperkt 
reclamebudget, communicatief op de kaart gezet.

advertising property 
Het Denkstation is een netwerkbureau. Dat betekent dat het bureau 
net zo groot is als de aard van de opdracht. Voor elke klus worden de 
beste mensen gezocht. Omdat de huisstijl moest worden aangepast, 
zocht Rijneveldshoek weer contact met Harry de Graaf. De Graaf is een 
grafisch vormgever en artdirector met een echte no-nonsense stijl. ‘Mooi 

Meerwaardebeleggen 
in de publiciteit

Het is nog niet eens zo lang geleden dat de VPV-directie besloot om de bank een nieuwe naam 

te geven. Natuurlijk viel dit besluit pas na rijp beraad. Toen de kogel eenmaal door de kerk was, 

moest er ook vaart achter gezet worden. De nieuwe naam, Hof Hoorneman Bankiers, moet 

tenslotte zo snel mogelijk bekend worden.

is mooi, maar opvallen is nog mooier,’ luidt zijn motto. De Graaf: ‘Veel 
reclamecampagnes maken meer reclame voor de makers dan voor de 
afzender. Vaak kan de doelgroep achteraf wel de uiting herinneren maar 
niet het merk. Dat is een verspilling van geld. Hoe vaak komt het niet 
voor dat je je afvraagt van wie die ene leuke commercial ook al weer was?’ 
Om reclame-uitingen beter te laten beklijven, werken Rijneveldshoek en 
De Graaf meestal met een ‘advertising property’. Dat is een indringend 
beeld, een bijzondere tekst of een grafisch element dat zij telkens weer in 
uitingen laten terugkeren en waarmee zij de merkherkenning versterken. 
Gevolg is dat de doelgroep dankzij zo’n advertising property veel sneller 
weet van wie de advertentie is.

Bijzonder beeldmerk
Rijneveldshoek: ‘De directie van VPV verzocht ons de naam Hof Hoorneman 
in het oude VPV Bankiers-logo te zetten, zodat de transformatie voor de 
huidige clièntele een niet al te grote schok zou zijn. Wij vonden echter 
dat er aan dit logo nog een sterk herkenbaar element ontbrak. Daarom 
wilden wij het combineren met een bijzonder beeldmerk. Ik stelde Harry 
voor om een oud Middeleeuwse zegel van de stad Gouda te bewerken. 
Wat hij overigens fantastisch deed, maar daarna kwam hij met dat HH-
beeldmerk. Een solide beeldmerk dat naar onze mening de zakelijkheid 
en de authenticiteit van de bank op monumentale wijze neerzet. Daar was 
onze opdrachtgever het volledig mee eens. Zo werken wij trouwens vaak. 
We maken iets dat gevraagd wordt, maar zetten er altijd een alternatief 
naast, als dat volgens ons beter is.’
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meerwaardebeleggen
De advertenties laten zien dat het nieuwe Hof Hoorneman-beeldmerk 
de herkenbaarheid versterkt. Niettemin was Rijneveldshoek nog niet 
tevreden. Hij vertelt: ‘Hof Hoorneman Bankiers onderscheidt zich door 
zijn “value” stijl. Het is niet zomaar waardebeleggen. Het is waardebeleggen 
onder een aantal specifieke voorwaarden. Bovendien biedt Hof 
Hoorneman als vermogensbeheerder een aantal pluspunten, zoals echte 
kennis van de markt, research, persoonlijke betrokkenheid en aandacht. 
Daarmee hebben ze de afgelopen jaren geregeld meer waarde voor hun 
cliënten gecreëerd. Zo kwam ik tot het begrip “meerwaardebeleggen”.’ 
Door dit begrip consequent in communicatie-uitingen te gebruiken zal 
Hof Hoorneman Bankiers er straks zeker in slagen om communicatief 
een vuist te maken. Hierdoor is de bank ook makkelijker via onder meer 
Google te vinden. Via een aanvullende bannercampagne op diverse 
nieuwssites wordt dit soort zoekacties verder gestimuleerd.

media
Ook via radio wordt binnenkort verder aan de naamsbekendheid van Hof 
Hoorneman Bankiers gewerkt. Niet met ellenlange spotjes, maar met 
een paar korte spots in elk reclameblok, die de begrippen meerwaarde 
en meerwaardebeleggen kort en krachtig aan de naam Hof Hoorneman 
Bankiers koppelen. Daarnaast zal Hof Hoorneman in juni bijvoorbeeld 
in Elsevier te zien zijn. In een drietal 1/1 pagina-advertenties vertellen 
de directieleden over hun visie op vermogensbeheer en het fenomeen 
meerwaardebeleggen. Zo geven zij de bank letterlijk en figuurlijk een 
geheel eigen gezicht.

Follow-up
Ondertussen werken de mensen van Het Denkstation alweer hard aan 
de follow up-campagne die na de zomer gaat verschijnen. Een campagne 
die de uitgangspunten van de beleggingsstijl en het vermogensbeheer van 
Hof Hoorneman Bankiers verder zal uitbouwen. In de volgende Kijk Op 
Vermogen daarover meer.
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Hof Hoorneman Bankiers in de media
De reclamecampagne van Hof Hoorneman Bankiers verschijnt in 
een aantal landelijke dagbladen. Daarnaast figureren de directiele-
den in advertenties in Elsevier. Ook op het internet zal Hof Hoor-
neman Bankiers te zien zijn. Via bannering op diverse nieuwssites. 
Verder wordt een serie van drie korte radiocommercials ingezet op 
Radio 1,  Radio 2, en BNR.
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Kennis van de markt 
maakt het verschil
Value Investing is het handelsmerk van Hof Hoorneman Bankiers. De zoektocht naar 

ondergewaardeerde beleggingen brengt beleggers tot in de binnenlanden van China. 

‘Als je wilt profiteren van de groei in China, moet je het hebben van de minder ont-

wikkelde gebieden in het land en niet zozeer van Sjanghai en Beijing’, vertelt Najib 

Nakad, hoofd beleggingen bij Hof Hoorneman Bankiers.

Hof Hoorneman Bankiers investeert in snelgroeiend China
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Hof Hoorneman Bankiers investeert in snelgroeiend China



10 KIJK OP VERMOGEN | HOf HOORNEMaN baNKIERs  | VOORJaaR 2011

CHINa

et kan haast niet anders of de verschillen moeten wel 
enorm zijn. Alleen al qua oppervlakte is China een 
reusachtig gebied. En wat te denken van het aantal 
inwoners? Met zo’n 1,3 miljard mensen moet er wel een 
onderscheid zijn in ontwikkeling, inkomen en dergelijke. 

En dus bevinden ook bedrijven zich ongetwijfeld in verschillende fases 
van ontwikkeling en groei. Volgens Najib Nakad, hoofd beleggingen bij 
Hof Hoorneman Bankiers, zijn vooral de metropolen, zoals Sjanghai 
en Beijing, al ver ontwikkeld. ‘De dure merken die je daar aantreft, 
zijn vaak al hoog geprijsd. Die hebben de laatste jaren goed weten 
te profiteren van de immense koopkrachtstijging onder de mensen 
in die steden. Gevolg is wel dat die bedrijven vandaag de dag minder 
potentie hebben om te groeien. Dat staat haaks op het binnenland, 
zeg maar de second, third en fourth tier cities, waar nog een stevige 
groei plaatsvindt.’
 

Bovengemiddelde groei
Al sinds de vorige eeuw belegt Hof Hoorneman Bankiers in China, 
echter wel via de beurs van Hongkong. Deze beurs heeft alles te bieden 
wat het Westen ook heeft. Daarnaast is het geen emerging market en 
dus transparant met goed toezicht. En er zijn veel kleinere bedrijven te 
vinden, waarvoor nog weinig aandacht is van analisten. Nakad heeft 
inmiddels de nodige ervaring opgedaan op deze markt. Hij heeft de 
ontwikkelingen op de voet gevolgd. ‘Ik heb de grote sportwinkels/-
merken zien opkomen. De Chinezen in de grote steden kregen meer te 
besteden en wierpen zich in eerste instantie massaal op sportkleding. 
Niet om te dragen tijdens het sporten, maar als hippe vrijetijdskleding. 
Maar ik heb ook gezien dat die “onbegrensde” groei daar langzaamaan 
stokt. De rek is er bij die bedrijven in de grote steden wel een heel 
eind uit. Of ze zijn juist relatief duur. Wij willen best betalen voor een 
investering, maar gewoon niet teveel.’ Zijn alleen bedrijven met een 
bovengemiddelde groei interessant? ‘Integendeel. We zijn daar juist 

H
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heel voorzichtig mee. Een bedrijf dat bovengemiddeld groeit, kan ook 
hard vallen.’ Nakad heeft dat gezien in 2008 toen er dikke minnen 
te noteren vielen en er fors slechter gepresteerd werd. ‘In geval van 
bovengemiddelde groei neemt de interesse vanuit de markt voor een 
bedrijf toe. Maar bij het minste of geringste beetje tegenwind dumpen 
investeerders vervolgens hun belang. Daarom hanteren wij de stelregel 
dat als de markt te enthousiast wordt, wij ons belang afbouwen.’ 

Toewijding
De Chinese markt is extreem volatiel. Die hoge beweeglijkheid biedt 
ook exceptionele kansen, zo laat Nakad weten. ‘Wij selecteren op 
ondergewaardeerde bedrijven met een sterke balans en een sterk 
management. Zeer belangrijk is ook een goede cashflow. Zeker, 
omdat een “trigger” om de onderwaardering eruit te laten lopen vaak 
ontbreekt. Immers, een overnamemarkt is er niet.’ Nadad bezoekt 
regelmatig (potentiële) investeringen om een oordeel te vellen. ‘Wat me 
elke keer weer verbaast, is de toewijding van het management. Heb je 
het over Chinese bedrijven, dan heb je het over familiebedrijven. Over 
motivatie van het management valt niet te klagen. Die mensen leven 
van hun eigen onderneming. De dividenduitkeringen zijn relatief hoog 
en dividendbelasting bestaat niet in Hongkong. De manier waarop de 
Chinezen bedrijven runnen, spreekt ons zeer aan. Ze opereren met 
weinig schulden. Hun expansie financieren ze met eigen vermogen, uit 
hun eigen cashflow. En ze weten goede marges te realiseren. Waar je wel 
rekening mee moet houden, is dat je bijna altijd een minderheidsbelang 
verwerft als je investeert. Maar het is niet verkeerd om met deze 
mensen in de trein te zitten.’

achterland
Nakad richt zijn pijlen op het achterland van China als het gaat om het 
vinden van ondergewaardeerde bedrijven met voldoende potentie. ‘De 
minimumlonen stijgen daar nu stevig. Daarmee stijgt ook de koopkracht 
buiten de grote steden. Je ziet ook de gemiddelde prijs van een artikel per 
jaar gestaag stijgen en daarmee de omzet per winkel. Bizar is dat er, als 
gevolg van dat alles, winkelketens zijn die uitbreiden met 1.000 winkels 
per jaar. Als we kijken naar onze eigen portefeuille, dan investeren wij 
bijvoorbeeld in een schoenenfabrikant die jaarlijks 20 procent toevoegt 
aan zijn winkelbestand en waarvan de winkelomzetten met zo’n 20 
procent per jaar stijgen. Ook investeren we in een fastfoodketen die 
nu nog maar over 100 vestigingen in Hongkong en 4 in Zuid China 
beschikt. Maar waarvan de verwachting is dat dat er aanzienlijk meer 
worden, vooral in het binnenland. Daarentegen laten we bepaalde 
sterk opkomende herenkledingzaken aan ons voorbijgaan, omdat die al 
hooggewaardeerd zijn.’ Het mag duidelijk zijn: als je het Nakad vraagt, moet 
je in het binnenland van China investeren. ‘Daar loopt de economische 
ontwikkeling achter. Daar is groei mogelijk. Met ons nieuw te introduceren 
China fonds proberen we daar het verschil mee te maken. ’
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en week lang bedrijven bezoeken in de economie van de 
toekomst. Zien wat deze bedrijven doen, hoe ze werken, hoe 
ze zich ontwikkelen en waarom ze potentie hebben. Tijdens 
een bezoek aan China, dat Hof Hoorneman Bankiers voor 
relaties organiseerde, maken de bedrijfsbezoeken inzichtelijk 

waarin de vermogensbeheerder voor zijn relaties belegt. ‘Op voorhand 
zegt de naam van een bedrijf je helemaal niets. Eenmaal binnen blijkt het 
een bedrijf te zijn dat met 12.000 medewerkers zonnebrillen maakt van 
onder meer het merk Ray Ban. Als je dat ziet, spreekt je belegging veel 
meer tot de verbeelding’, vertelt Fried van ’t Hof.

Factor driven
Volgens Van ’t Hof ontwikkelt China zich in een duizelingwekkend 
tempo, dat zich het best laat omschrijven aan de hand van een model 
van de econoom Michael Porter. Hij schreef een boek waarin hij de 
economische ontwikkeling van een land onderverdeelt in vier fasen.  
De eerste fase is die van factor driven. ‘Landen in fase één kenmerken 
zich door lage lonen. Deze landen produceren vooral goedkope 
exportproducten. Denk aan textiel en speelgoed, zoals de give away toys 
in de Happy Meals bij McDonalds. Bewoners van het platteland trekken 
voor enige tijd naar de stad om er te werken in fabrieken en te wonen in 
grote massale onderkomens op het terrein van de producent. De verdiende 
lonen nemen zij mee naar hun familie op het platteland. Vervolgens 
arriveert er weer een nieuwe “lading” aan goedkope arbeidskrachten.’

Investment driven
Fase twee is die van investment driven. Van ’t Hof: ‘Productie bevindt 
zich op een hoger niveau. Er wordt gebruikgemaakt van duurdere 
en beter ontwikkelde arbeidskrachten en machines. De bedrijven in 
deze fase produceren bijvoorbeeld zonnebrillen en luxe schoeisel. De 
arbeidskrachten hebben een opleiding gehad en de producent wil graag 
dat ze behouden blijven voor de onderneming. Agglomeraties ontstaan 
rond industriële gebieden, waarin gezinnen zich permanent vestigen. De 
mensen verdienen meer en hebben daarmee meer te besteden. In deze 
fase komt de consumentenmarkt op. Dit is de belangrijkste ontwikkeling 
in China.’

Fase drie en vier
Landen in fase drie – innovation driven – ontwerpen en ontwikkelen 
zelf eigen merken voor de binnenlandse markt. In enkele gevallen 

bevindt de ontwikkeling van China zich al in fase drie. ‘Wij bezochten 
een schoenenfabriek die drie jaar geleden nog 70 procent voor de 
export produceerde en nu 70 procent voor de binnenlandse markt 
middels distributie via een eigen winkelketen’, aldus Van ’t Hof.  
Fase vier – wealth driven – is die waarin Nederland zich bevindt. ‘Het 
prestatiemotief van de jeugd neemt af. Thuis is het bedje gespreid en 
daarom zijn jongeren al snel tevreden met een zesje. In China daarentegen 
is alleen een tien genoeg om vooruit te komen. En vooruitkomen is de 
enige manier om geld te verdienen.’

Vooruitgang
En vooruit willen ze in China. ‘Daar waar de Nederlandse overheid 
debatteert over wc’s in een Sprinter, legt China in no time 8.000 
kilometer hogesnelheidslijn aan. Op dit moment wordt gewerkt aan 
een nieuw tracé, dat de reisafstand tussen Sjanghai en Beijing reduceert 
tot minder dan drie uur.’ Van ’t Hof haalt nog een voorbeeld aan: ‘Wij 
stonden in Sjanghai in het 450 meter hoge kantoor van BNP Paribas, 
dat is gebouwd op grond die drie jaar geleden nog niet eens bouwrijp 
was gemaakt. Sterker nog, vanuit het gebouw zie je overal om je heen 
wolkenkrabbers. Vijftien jaar geleden waren dat nog rijstvelden.’ Waar je 
de ontwikkeling ook aan kunt afmeten, zijn de arbeidsomstandigheden 
in de fabrieken. ‘Drie jaar geleden droeg iedereen in een fabriek die we 
bezochten hetzelfde blauwe of roze uniform, nu droeg iedereen eigen 
modieuze kleding.’

uitdaging
Daarmee is ook gelijk de grootste uitdaging voor de Chinese overheid 
benoemd. ‘Je moet je voorstellen dat er in een decennium 1,3 miljard 
mensen uit de middeleeuwen komen. In eerste instantie maakt het ze 
niet uit hoe die vooruitgang wordt geboekt, maar na verloop van tijd 
stellen ze terechte eisen aan de kwaliteit van de lucht en de leefbaarheid 
van de woonomgeving. De Chinese overheid heeft de schone taak het 
proces beheersbaar te houden. Immers, veel Chinezen wonen nog op het 
platteland, terwijl de grote steden al in een vergevorderd stadium van 
ontwikkeling zijn. Kun je dan als plattelander nog wel op die rijdende 
trein springen? Dat leidt tot wat onlusten in het binnenland en de angst 
dat de overheid het land sociaal gezien niet onder controle kan houden. 
Maar ook dat hoort bij de ontwikkeling en zie je alleen maar met eigen 
ogen als je er een bezoek brengt.’

Beleggingsbeleid in de praktijk

Wat is er mooier dan met eigen ogen aanschouwen waarin u belegt? Dat is precies de reden waarom Hof  

Hoorneman Bankiers van 27 maart tot en met 3 april met een reisgezelschap van dertig personen een bezoek bracht 

aan China, Sjanghai en Hongkong om precies te zijn. ‘We zien de groei en mogelijkheden van China in de praktijk.’

E
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De Matthäus Passion, het op muziek gezette bijbelverhaal 
uit het evangelie van Mattheus, stond ook dit jaar weer op de 
evenementenagenda van Hof Hoorneman Bankiers. Op vrijdag 
8 april luisterden zo’n 70 cliënten op uitnodiging van Hof 
Hoorneman Bankiers in de Sint Janskerk in Gouda naar één van 
de bekendste composities van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd 
door Toonkunst Gouda. Bijzonder deze keer was dat de Matthäus 
Passion ‘in scène’ werd gezien en gehoord, wat tamelijk uniek is 
in Nederland. In de geënsceneerde uitvoering werd de betekenis 
van de Matthäus Passion vormgegeven met beweging, kostuums 
en licht.

Een bijzondere  
vertolking van de  
Matthäus Passion

KORTE BERICHTEN

Ontberingen, overwinningen, tegenslagen en angstige 
momenten hebben Bram van den Elshout en Emile ten Hoor 
doorstaan tijdens de Arctic Challenge, een autorally waarbij 
ze in één week, heen en terug naar de Noordpoolcirkel zijn 
gereden. Naast het avontuur stond de Arctic Challenge voor 
de twee SAS-consultants ook in het teken van Stichting Kika. 
Voor dit goede doel wilden zij geld ophalen. Hof Hoorneman 
Bankiers kreeg van de heren het verzoek om ook een bijdrage 
te leveren. Daar hebben wij, gezien de warme band die al langer  
met stichting KiKa bestaat, geen nee tegen gezegd. Bram van 
den Elshout en Emile ten Hoor hebben met hun deelname 
aan de Arctic Challenge uiteindelijk 4.200 euro opgehaald 
voor Stichting KiKa. Met dit geld kan onderzoek worden 
gedaan waarmee de zeven kinderkankercentra in Nederland 
versneld therapieën beschikbaar willen maken voor een betere 
behandeling en genezing van kinderkanker.

Hof Hoorneman Bankiers  
sponsort KiKa
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Geen wondermiddel, 
maar pure noodzaak

Wereldwijd zijn bijna drie miljard mensen afgesloten van het financiële systeem. 

Ze bezitten geen bankrekening, kunnen niet sparen en komen al helemaal niet 

in aanmerking voor een lening. Investeringsmaatschappij Goodwell draagt door 

middel van microfinanciering bij aan de financiële infrastructuur van India en 

West-Afrika. ‘Wij brengen filantropie en beleggen samen’, aldus founding 

partner Wim van der Beek.

icrofinanciering is al enige jaren een hot issue in een 
snel globaliserende wereld. Bij deze investeringsvorm 
verstrekken financiële dienstverleners kleine kredieten 
aan startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Het 
thema strekt zich uit over een breed speelveld. ‘Op het 

terrein van sociaal verantwoord investeren zijn meerdere partijen 
actief. In ons land kennen we vooral Triodos en ASN, internationaal 
zijn Credit Suisse en Dexia de grootste spelers. We investeren vooral 
in de opkomende economieën, de zogeheten emerging markets. 
Microfinanciering concentreert zich op een speciaal segment van de 
economie. De basis van de piramide, die geen onderdeel is van de 
reguliere economie’, legt Goodwell-oprichter Van der Beek uit.

Oorsprong
Goodwell Microfinance Development Company, zoals de onderneming 
voluit heet, heeft een bereik van vijf miljoen gezinnen. De Nederlandse 
onderneming begon kleinschalig, maar is in korte tijd snel gegroeid. 
Van der Beek: ‘Goodwell is 2006 opgezet door een internationaal 
team van professionals. Momenteel hebben we ongeveer 70 miljoen 
euro kapitaal, waarvan tot nu toe 20 miljoen euro is geïnvesteerd. 
Onze investeringen bereiken meer dan 6 miljoen arme gezinnen, 
met een totale microfinancieringsportefeuille van USD 1 miljard. Als 
investeringsvorm heeft microfinanciering twee belangrijke voordelen. 
Enerzijds heeft het door de schaalgrootte een enorm winstpotentieel, 
anderzijds is het een sector die minder gevoelig is voor de grillige 
fluctuaties in de wereldwijde financiële markten.’

M
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De Goodwell-organisatie bestaat uit teams in verschillende 
landen. Het land waar Goodwell is begonnen is India. Geen 
toeval, legt Van der Beek uit. ‘De geschiedenis van alle welvarende 
landen wijst uit dat de financiële structuren moeten staan om 
vooruitgang te boeken. India beschikt over de infrastructuur 
die voor microfinanciering onontbeerlijk is. Daarnaast heeft het 
een enorme groeipotentie. Inmiddels zijn we ook actief op het 
Afrikaanse continent. In Ghana en Nigeria hebben we verschillende 
projecten lopen. Ook in die landen kunnen we verder bouwen aan 
de bestaande infrastructuur. Ghana staat vooral bekend om het 
hoge opleidingsniveau van de bevolking, terwijl Nigeria geldt als 
het India van Afrika.’

armoedecirkel
Volgens Van der Beek stelt zijn bedrijf arme gezinnen in staat om 
los te breken uit de armoedecirkel. ‘Bij Goodwell geloven we er 
sterk in dat mensen met toegang tot financiële middelen hun leven 
beter kunnen organiseren. Wij verstrekken kapitaal en bieden 
lokale ondersteuning. Hierdoor krijgen mensen die dat voorheen 
niet hadden, toegang tot betaalbare financiële producten. Door 
microfinanciering geven we mensen op gezinsniveau een 
toekomst. Dat heeft een blijvende werking.’

Goodwell belooft zijn investeerders impact en betrokkenheid. Van 
der Beek: ‘De impact die onze investeerders hebben, zie je direct 
terug in de levensomstandigheden van de gezinnen die we helpen. 
Microfinanciering stelt hen in staat om met tegenslagen om te 
gaan. Onze betrokkenheid blijkt uit de ondernemingsgerichte 
manier waarop we werken. Het is een veelvoorkomende 
misvatting, maar we doen niet aan liefdadigheid. Ook organiseren 
we af en toe reizen voor onze investeerders, zodat zij met eigen 
ogen kunnen zien wat hun investeringen opleveren.’

Learning lessons
Van der Beek heeft naar eigen zeggen veel gehad aan de kennis 
die hij opdeed als partner bij accountantskantoor PwC. ‘Bij die 
organisatie was ik jarenlang actief als fiscalist en adviseur op 
het gebied van beleggingsfondsen. Ik hield me bezig met de 
ontwikkeling van efficiënte beleggingsproducten. Daardoor heb ik 
twee belangrijke zaken geleerd. Eén: hoe je een fonds professioneel 
moet neerzetten, en twee: begrip van de werkwijze van pensioen- 
en vermogensbeheerders. Professionele investeerders gaan 

namelijk heel anders te werk dan sociale investeerders.’ Ondanks de 
toenemende aandacht voor microfinanciering bestaan er nog altijd 
vooroordelen in de beleggingswereld. Van der Beek: ‘Het hebben van 
impact als bedrijf en het doen van goede investeringen worden als 
twee gescheiden werelden gezien. Vaak is het doel van investeerders 
om in korte tijd zoveel mogelijk rendement te halen. Pas daarna wordt 
er gekeken naar de maatschappelijke impact van het geld. Ik ben 
ervan overtuigd dat je veel meer kunt bereiken als je naar impact en 
rendement tegelijk kijkt.’ De activiteiten van Goodwell confronteerden 
Van der Beek niet alleen met vooroordelen, maar ook met zijn eigen 
aannames. ‘Ik heb geleerd dat mensen in ontwikkelingsgebieden niet 
anders werken dan in de rest van de wereld. Ook arme mensen hebben 
behoefte aan kwaliteit, verwachten een goede service en willen gezond 
en veilig leven. Er is wereldwijd veel behoefte aan toegang tot financiële 
diensten. Als je die kunt ontsluiten, dan sla je de noodzakelijke brug 
tussen ontwikkelingshulp en beleggen.’

professionalisering
Van der Beek zag de relevantie van microfinanciering de afgelopen 
jaren in korte tijd toenemen. ‘Microfinanciering is de laatste jaren 
volwassen geworden als beleggingsvorm. Dat komt vooral door de 
hogere professionaliteit van de instellingen waarin we investeren. Je 
kunt het vergelijken met de ontwikkeling die fair trade koffie heeft 
doorgemaakt. Vroeger dronken mensen Max Havelaar-koffie voor 
een goed gevoel, maar was die eigenlijk niet te drinken. Tegenwoordig 
smaken zulke producten steeds beter en drinkt iedereen het.’ Zo 
gaat het ook met investeren in microfinanciering en andere sectoren 
in de ‘Base of the Pyramid’: het geeft een goed gevoel, heeft een 
grote sociale impact en het wordt een niet meer weg te denken 
beleggingscategorie. 

Hoe sterk Van der Beek ook gelooft in microfinanciering, hij ziet 
het niet als zaligmakend. ‘Microfinanciering is geen wondermiddel. 
Daarvoor is armoede een te complex probleem. Het draait behalve 
om geld ook om zaken als gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. 
En om het ondersteunen van de micro-ondernemers met adviezen. 
Microfinanciering is absoluut effectief, maar niet voldoende. Er zijn ook 
investeringen nodig in andere sectoren die de arme bevolkingsgroepen 
bedienen. Bovendien is microfinanciering nu nog niet overal beschikbaar. 
Dus er zijn nog volop mogelijkheden om in de economische ontwikkeling 
van de Base of the Pyramid te investeren. ’
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Begeestering in de 
buitenlucht

In de Rottige Meente staat iets bijzonders te gebeuren. Het natuurreservaat 

op de grens van Friesland en Overijssel vormt deze zomer het decor  

voor on-Hollands openluchtspektakel: Opera Nijetrijne. Eind augustus  

wordt ‘De Bedelaarsopera’ opgevoerd, geschikt voor jong en oud.  

Producent Yvon Scheper: ‘Ons concept is volstrekt uniek in Nederland.’

ieder jaar voor een andere componist gekozen. Alle stukken hebben met 
elkaar gemeen dat ze zelden of nooit in Nederland zijn opgevoerd. Zes 
jaar geleden is een verdere professionalisering van Opera Nijetrijne in 
gang gezet, door het aanstellen van zowel een regisseur als een dirigent. 
Voor de Bedelaarsopera werken we met een vaste groep van circa dertig 
mensen. Als je de vrijwilligers daarbij meerekent, kom je uit op honderd 
betrokkenen.’

Volgens Scheper is het voor de spanning in haar producties belangrijk 
om regelmatig te wisselen van muzikale staf. ‘Elke drie à vier jaar 
vervangen we onze regisseur. Sinds 2009 verzorgt theatermaker Arne 
Sybren Postma de regie. We werken nog een jaar met elkaar samen 
en gaan daarna op zoek naar iemand anders. Bij Opera Nijetrijne 
werken we graag met jonge, talentvolle mensen. Arne heeft wat dat 
betreft al meer ervaring’, aldus Scheper, die er trots op is dat al haar 
opera’s in het Nederlands worden gezongen. ‘Alice Zwolschen hertaalt 
de voorstellingen, die daardoor een volledig nieuw karakter krijgen. 
Doordat ze op knappe wijze met taal speelt, worden de opera’s heel 
toegankelijk. Wat Alice verder bijzonder maakt, is dat zij in samenspraak 
met muzikaal leider Vaughan Schlepp zelf passages en teksten toevoegt 
aan bestaande composities. Schlepp componeert daar “op zijn Nijetrijns” 
nog wat eigen melodieën bij.’

Opera Nijetrijne

aar een spontaan idee al niet toe kan leiden. Toen Yvon 
Scheper elf jaar geleden met een vriend op het achterterras 
van haar buitenhuis zat, kon ze niet bevroeden dat haar 
ingeving zo’n vaart zou nemen. Nu de teller inmiddels op 
tien producties staat, is Opera Nijetrijne uitgegroeid tot een 

begrip in cultuurminnend Nederland. ‘Het is in korte tijd snel gegaan. 
Opera Nijetrijne is ontstaan vanuit mijn vriendschap met zanger 
Marc Pantus. Samen hadden we het plan om onbekende opera’s uit de 
achttiende eeuw van een nieuw jasje te voorzien. Al snel kreeg ik zijn 
vriendin Barbara Hannigan zover dat ze hieraan wilde meedoen, wat 
uitmondde in twee voorstellingen voor een groep van 75 mensen. De 
publiciteit in de media was daarna zo lovend, dat we in 2001 besloten 
om Stichting Intermezzo op te richten. Met deze stichting willen we 
onbekend komisch operawerk bekendmaken onder een breed publiek’, 
vertelt Scheper.

Kleinschalig
Hoewel de gevestigde naam anders doet vermoeden, is Opera Nijetrijne 
zonder pretenties begonnen. Scheper: ‘In het eerste jaar werkten we nog 
zonder budget en was de opzet van de organisatie klein en compact. 
Samen met Marc en Barbara, de andere oprichters van Stichting 
Intermezzo, produceerde ik tussen 2001 en 2003 alleen werken van 
de onbekende componist Johan Adolf Hasse. Vanaf 2004 hebben we 

W
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planning
Als producent ziet Scheper het als haar taak om voortdurend overzicht te 
houden en in te grijpen waar het proces spaakloopt. ‘In mijn vakgebied 
ga je al twee jaar vóór het eerste optreden om de tafel met de muzikale 
leider. Na ongeveer een half jaar moeten vervolgens de bezetting en het 
draaiboek zijn bepaald. Vergeet niet dat bij een opera in de buitenlucht 
extra logistiek komt kijken. Denk alleen al aan de huisvesting van acteurs, 
het onderkomen voor gasten en het vastleggen van professionele koks. 
Ter illustratie: voor elke voorstelling moet er voor driehonderd gasten een 
maaltijd worden bereid.’

Scheper geeft aan dat ook het weer een belangrijke factor speelt. ‘Elk 
weertype brengt zijn eigen problemen met zich mee. Bij warm weer zit 
je met muggen en andere insecten, terwijl je bij wind last kunt hebben 
van een lagere geluidskwaliteit. En als het regent of onweert, moeten de 
gasten kunnen uitwijken naar een speciale schuilschuur. Die moet dan ook 
geschikt zijn als borrellocatie, want je wilt niet dat bezoekers op een droogje 
komen te zitten’, aldus Scheper. Zo’n vier maanden vóór de première 
gaat Scheper van start met de kaartverkoop. ‘Op dat moment moet het 
publiciteitsmateriaal al beschikbaar zijn, zoals informatiebrochures en 
posters. In de laatste drie weken vinden alleen nog de try-outs plaats, die 
altijd twee dagen voor de première worden afgesloten met de generale 
repetitie.’

Onafhankelijk
Voor veel cultuurorganisaties schuilt in het beleid van het nieuwe kabinet 
een gevaar. Scheper maakt zich hierover echter geen zorgen. ‘Slechts tien 
procent van onze omzet bestaat uit subsidie, dus wij zijn niet afhankelijk 
van de overheid. Ook de verhoging van de BTW raakt Opera Nijetrijne tot 
nu toe niet, want we hebben niet te klagen over publieke belangstelling. 
Hoe dat komt? Volgens mij bieden we gasten iets unieks aan. Er is in 
Nederland niets dat lijkt op het concept van buitenluchtopera met 
18e-eeuwse stukken, waarbij we een geheel verzorgde dag aanbieden. 
Zonder aan borstklopperij te willen doen, denk ik dat de hoge kwaliteit 
van de producties zeker ook meetelt.’

Scheper kijkt al uit naar zaterdag 27 augustus, de dag dat Opera Nijetrijne 
relaties van Hof Hoorneman Bankiers ontvangt. ‘Voor mij wordt het een 
weerzien met twee directieleden, die ik eerder heb ontmoet tijdens een 
van onze voorstellingen. Ik heb veel zin in deze groep, omdat de dag toch 
een exclusief karakter heeft. Normaal is het publiek dat naar de Rottige 
Meente komt, heel divers. Tot onze doelgroep behoren mensen die 
regelmatig naar opera’s gaan, gezinnen met kinderen en dus ook zakelijke 
groepen. Over het programma geef ik verder niets prijs, want het moet 
natuurlijk wel een verrassing blijven!’
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CasHFLOW

e grafiek behoeft enige toelichting. Begin 2002 bedroeg de 
waarde van de Value Ondernemend-referentieportefeuille  
€ 2.468.393. Over het hele jaar 2002 werd in totaal voor  
€ 67.445 aan dividend en voor € 27.045 aan couponnen uit 
obligaties ontvangen. In totaal dus € 94.490, oftewel 3,8% over 

de startwaarde van de portefeuille in dat jaar. 
Negen jaar later, bij de start van het jaar 2010, is de totale cashflow uit de 
portefeuille gegroeid tot € 369.913. Dat staat gelijk aan een gemiddelde 
groei van 18,6% per jaar. Daarnaast is ook nog eens de waarde van de 
beleggingen gestegen tot € 5.754.150.

Gevoelig
Onze focus op cashflow staat centraal in onze aanpak. Veel beleggers zijn 
uitsluitend geïnteresseerd in koersstijgingen. De opbrengsten uit hun 

Het belang van 
cashflow

Als value belegger heeft Hof Hoorneman Bankiers een sterke focus op opbrengsten uit beleggingen. 

Dat zijn vooral dividenden (uit aandelen) en couponnen (van obligaties). Dat deze opbrengst (cash-

flow) geen saaie bedoening is, wordt bewezen door de bijzonder sterke groei sinds 2002. 

beleggingen zijn veelal van secundair belang. Bij Hof Hoorneman Bankiers 
is dat juist omgekeerd. Wij zijn er van overtuigd dat als de portefeuille 
relatief hoge opbrengsten oplevert, de waarde van de portefeuille vaak 
ook beter bestand is tegen mindere beurzen. Dat klinkt logisch, want 
goedkope aandelen of aandelen met een hoog dividend blijken meestal 
minder gevoelig voor koersdalingen als het op de beurs tegenzit. Je 
verkoopt iets minder snel wanneer het goedkoop is.
Omgekeerd geldt dat wanneer een belegging een goede koersstijging 
achter de rug heeft, het directe rendement laag is geworden. Een value 
belegger kan dan besluiten om deze relatief dure belegging te verkopen en 
te herbeleggen in een belegging met een veel hogere directe opbrengst. 
Door dit consequent te herhalen, zijn wij in staat om de cashflow sterk te 
laten stijgen. Dat daarnaast ook nog eens de waarde van de portefeuille 
sterk is gestegen is al helemaal een prettige bijkomstigheid.

D

Sterke groei cashflow uit de beleggingen (2002-2010)
Gemiddeld 18,6% groei per jaar
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Dividend

Rente inkomen (netto)

€67.445 €103.657 €132.693 €194.252 €205.482 €200.367 €182.652 €135.062 €137.453

€27.045 €47.093 €122.571 €77.966 €108.019 €127.676 €132.528 €156.455 €232.460
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 VaLuE INVEsTING
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‘What you pay and  
   what you get’
De veel gestelde vraag ‘Moet ik nu nog wel instappen?’ wordt bijna altijd gesteld als ik met nieuwe relaties van Hof 

Hoorneman Bankiers praat. Na een uitleg van onze aanpak worden onze resultaten besproken. Meestal kijkt men beteu-

terd naar wat er bij de oude bank aan rendement is behaald vergeleken met de resultaten van Hof Hoorneman Bankiers. 

‘Dat heb ik mooi gemist’ wordt naadloos aangevuld met ‘Dan ben ik nu vast weer te laat’. 

at betreft ‘het te laat zijn’ denken wij dat het wel eens zou 
kunnen meevallen. Want er is een enorm verschil tussen wat 
je ergens voor betaalt en wat je ervoor krijgt. De koers op de 
beurs is wat je betaalt voor een aandeel. Maar daarmee is iets 
niet meteen duur of goedkoop. Onze analisten verstaan de 

kunst van het doorgronden van de balans en de resultatenrekening van 
een bedrijf. De door ons berekende (intrinsieke) waarde van een aandeel 
wordt vergeleken met de beurskoers. Pas dan kun je een uitspraak doen 
of een aandeel duur of goedkoop is. Een sterk gestegen beurskoers hoeft 
dus nog steeds niet te betekenen dat het aandeel te duur is. De meeste 
particuliere beleggers kijken echter veel te vaak alleen naar de beurskoers 
op hun computerscherm.
Zo ook voor onze Value-portefeuilles. Sinds 1995 is de portefeuille 

W 647,1% gestegen. Dat is gemiddeld ruim 13% per jaar. De veel 
gehanteerde vergelijkingsmaatstaf, de MSCI World index (in €), is over 
de vergelijkbare periode 166,6% gestegen, oftewel 6,2% gemiddeld 
per jaar. De kracht van de Value-discipline is om effecten met een 
onderwaardering te identificeren. Na opname in de portefeuille is het 
wachten tot de onderwaardering er door koersstijging ‘uit loopt’. Soms 
loopt die onderwaardering er heel snel uit. In andere gevallen moeten we 
wat langer wachten. Als de beurskoers erg snel stijgt, dan kan de belegging 
vlot overgewaardeerd zijn. De rechtgeaarde Value-belegger zal dan geen 
moment aarzelen en overgaan tot verkoop om vervolgens op zoek te 
gaan naar een nieuwe ondergewaardeerde belegging. Het zal dus niet snel 
gebeuren dat de portefeuille van een Value-belegger te duur wordt. In die 
zin heeft u met Value dus altijd een ondergewaardeerde portefeuille. 

Rendement Rendement Start Hof 
Hoorneman met

Start MSCI (eur) 
met

1/1/95 Hof Hoorneman 
LA LUE

MSCI (eur) 100% 100%

1995 6.5% 12.5% 106% 113%

1996 33.4% 22.5% 142% 138%

1997 6.1% 36.3% 151% 188%

1998 -18.4% 15.6% 123% 217%

1999 37.7% 45.4% 169% 316%

2000 24.3% -6.8% 210% 294%

2001 17.3% -11.9% 247% 259%

2002 -0.5% -31.8% 246% 177%

2003 50.0% 11.8% 368% 198%

2004 28.9% 6.8% 475% 211%

2005 21.5% 26.0% 577% 266%

2006 18.6% 8.2% 685% 288%

2007 2.0% -0.9% 698% 285%

2008 -50.7% -38.3% 344% 176%

2009 67.2% 27.1% 575% 224%

2010 21.8% 20.6% 701% 270%

2011 (mrt) 6.6% -1.2% 747% 267%

647.11% 166.59% <- Totaal rendement (cumulatief)

13.17% 6.22% <- Gemiddeld jaarrendement

Door Bart Flentge

Contact

Bent u geïnteresseerd in beleggen 
volgens de Value Investing-benadering 
of wilt u meer informatie over onze 
aanpak? In dat geval kunt u contact 
opnemen met Bart Flentge. Hij is  
bereikbaar via 0182-597768 of via  
flentge@hofhoorneman.nl óf met één 
van onze andere relatiebeheerders.

Disclaimer
De genoemde rendementen kunnen 
afwijken van voor individuele relaties 
behaalde resultaten. Resultaten uit het 
verleden bieden geen garantie voor 
toekomstig te behalen rendementen. 
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WORKsHOpHORLOGEs
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ybe van der Gang heeft sinds 1990 zijn eigen bedrijf Exakt 
Fijnmechanika. In 2002 ontstond daaruit Van der Gang 
Watches. ‘Het was altijd al een wens van me een eigen 
horloge te maken’, vertelt hij. ‘Vanuit Exakt maakten 
we al onderdelen voor een Zwitsers horlogemerk. We 

hadden de machines en de knowhow, dus waarom zou ik niet zelf 
aan de slag gaan? Het horlogemaken is bijna begonnen als een 
hobby. Ik merkte al snel dat ik het een heel interessant vak vond. 
Het heeft veel verschillende disciplines, van ontwerpen tot nieuwe 
markttechnieken. Daarom ben ik Van der Gang Watches begonnen.’ 

Rijpen
De horloges van Van der Gang horen thuis in het topsegment. Een 
model kost vanaf circa 7.000 euro. Dat heeft vooral te maken met de 
vele uren werk die erin zitten en de materialen die worden gebruikt. 
De horlogekasten zijn vaak van witgoud, roestvrijstaal en staal. ‘Mijn 
filosofie is dat een horloge rustig en sober moet zijn én kwalitatief 
goed’, legt Van der Gang uit. Gemiddeld ontwerpt hij één horloge per 
jaar. Inspiratie krijgt hij door heel veel horloges te bekijken. Die ziet 
hij op vakbeurzen en in vakbladen. ‘Vervolgens vormt zich langzaam 
een idee in mijn hoofd. Dat proces neemt vaak wel een paar maanden 
in beslag. Het idee moet rijpen. Als ik eenmaal achter de computer 
ga zitten, staat het ontwerp vrij snel. Ik weet dan wat ik wil.’ 

‘We willen iets bijzonders 
maken, niet iets wat 
zomaar iedereen kan’

Ondernemen zit Wybe van der Gang in het bloed. Hij zit in de fijnmechanica en 

produceert hoogwaardige, zeer nauwkeurige producten voor de ruimtevaart, 

uurwerkindustrie en medische techniek. In 2002 kwam een jongensdroom uit 

toen hij zelf horloges ging maken.

Van der Gang Watches

W

xxxHORLOGEs

prijs
Van der Gang ontwerpt zowel dames- als herenmodellen. Hij heeft in 
de afgelopen jaren 31 horloges gemaakt. ‘Er zijn zes basisvarianten 
die we in verschillende materialen uitvoeren’, legt hij uit. ‘We maken 
ze met zwarte, blauwe of witte wijzerplaten. Elk horloge heeft 
hierdoor een totaal andere uitstraling. De ene keer is de kast van 
witgoud of roestvrijstaal, de andere keer van titanium.’ 
Van der Gang werd in 2007 samen met onder andere Cartier 
genomineerd voor de verkiezing ‘Horloge van het jaar’. Dat 
evenement wordt door een horlogeblad georganiseerd. Het is een 
prestigieuze prijs binnen het vakgebied. De jury beoordeelt niet alleen 
het ontwerp van de horloges, maar ook hoe ze gemaakt worden. ‘Het 
was heel bijzonder de prijs te winnen’, blikt Van der Gang terug. ‘We 
hebben gewonnen vanwege het rustige en gedistingeerde ontwerp 
en de kwaliteit. De prijs geeft aan dat we naam hebben gemaakt in 
de branche. Een leuke bijkomstigheid is dat we er veel publiciteit 
door hebben gekregen.’ 

Friese platteland
Van der Gang verkoopt zijn horloges vanuit zijn werkplaats in 
Dokkum, in Noordoost-Friesland. Daar is ook Exakt Fijnmechanika 
gevestigd. Zijn klanten reizen graag af naar de prachtig verbouwde 
landbouwschool, waarin de bedrijven zetelen. Van der Gang heeft er 
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HORLOGEs

een modern gebouw van gemaakt. De oude school is verbouwd met 
respect voor het oorspronkelijke ontwerp. Van buiten oogt het nog 
als vroeger, van binnen heeft het schoolse plaatsgemaakt voor een 
open sfeer. De inrichting is modern, licht en speels. Van der Gang: 
‘Zo’n mooie werkplek went natuurlijk, maar soms denk ik nog wel 
eens “Is dit mijn bedrijf?”’
Klanten ervaren de aankoop van het horloge als een feestje, aldus 
Van der Gang. Het afhalen in Dokkum hoort bij die beleving. Daar 
krijgen de klanten ook een rondleiding. Er valt genoeg te zien in de 
werkplaats, waar de horloges in hun geheel worden gemaakt. ‘Dat 
is bijzonder’, stelt Van der Gang. ‘De meeste grote horlogemerken, 
zelfs de Zwitserse, besteden het vervaardigen van het uurwerk 
tegenwoordig uit.’
Het is een droom van Van der Gang om ooit zelf een horlogewinkel 
te openen. Maar dat zal dan niet in Dokkum zijn. Tot die tijd blijft hij 
zijn horloges vanuit Dokkum verkopen. Klanten die niet af kunnen 
of willen reizen, kunnen terecht bij een juwelier in Amsterdam. Het 
is de enige juwelier die horloges van Van der Gang mag afnemen. 
‘Teveel schakels maken horloges onnodig duur’, zo stelt hij. 

Eeuwigdurende kalender
Van der Gang Watches is op dit moment bezig met het vervaardigen 
van een perpetual calender, een eeuwigdurende kalender. Horloges 
met een eeuwigdurende kalender geven altijd de juiste datum 
aan. ‘We maken steeds meer zelf ’, legt Van der Gang uit. ‘We 
willen iets bijzonders maken, niet iets wat zomaar iedereen kan. 
Een eeuwigdurende kalender is iets wat alleen de grote Zwitserse 
horlogemakers tot nu toe hebben gedaan. Maar steeds meer 

Wie:                Wybe van der Gang
Bedrijven:       Exakt Fijnmechanikca (1990), 
                        Van der Gang Watches (2002)
Horloges:        31 modellen, 6 basismodellen 
                        (voor dames en heren)
Hoogtepunt:   Winnen van de Cartierprijs
Nu bezig met: Een eeuwigdurende kalender

horlogemakers stoppen ermee, omdat ze zo snel en goedkoop 
mogelijk willen produceren. Bij ons staat het (mooi) maken voorop. 
Ik wil een eerlijk horloge maken. Het ontwerp van de eeuwigdurende 
kalender kost veel werk, daarom heb ik op dit moment helaas weinig 
tijd om aan nieuwe ontwerpen te werken.’

Ondernemende klanten
De horloges van Van der Gang zijn vooral populair bij Nederlanders. 
Ook zijn er wat Russische en af en toe Engelse en Noorse 
geïnteresseerden. ‘Het leuke is dat ik altijd met ondernemende 
mensen te maken heb’, vertelt Van der Gang. Daardoor ontstaat uit de 
contacten met klanten soms ook een andersoortige samenwerking. 
‘Mijn tandarts heeft bijvoorbeeld ook een horloge gekocht. Ook ben 
ik zelf wel eens klant geworden van iemand aan wie ik een horloge 
heb verkocht. De komende jaren ambieer ik groei, maar ik heb niet de 
wens grote aantallen te verkopen. Mijn horloges blijven exclusief.’
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KORT BERICHT

Gerard Huls
Is geboren en getogen in Maastricht•	
Heeft elf jaar in Utrecht gewoond•	
Heeft bij AMRO/IFN in Rotterdam gewerkt•	
Was corporate banker bij Bank Mees & Hope en  •	
MeesPierson in Heerlen en Maastricht
Werkte als corporate banker bij Rabobank Roermond•	
Was private banker voor MeesPierson in Maastricht en •	
Eindhoven
Runde een eigen family office•	
Is maatschappelijk actief en vervult diverse bestuurs-•	
functies

nderscheidend. Dat is de kracht van Hof Hoorneman Bankiers 
volgens Gerard Huls, de man die sinds Harm Aalders eind 
maart met pensioen ging, samen met Alexander Franke de 
scepter zwaait in Maastricht. Die kracht wil Huls gebruiken 
om de mensen in Maastricht en ver daarbuiten bekend te 

laten worden met Hof Hoorneman Bankiers. ‘Het vertrouwen dat mensen 
hadden in de financiële sector, heeft de laatste jaren een aardige deuk 
opgelopen. Bovendien zijn de mensen niet bepaald verwend geweest met 
de behaalde rendementen. Hof Hoorneman Bankiers heeft daarentegen 

met zijn consistente Value Investing-stijl altijd het klantbelang voorop 
gehad en per saldo prima resultaten weten te realiseren.   De ambachtelijke 
aanpak van Hof Hoorneman Bankiers willen wij toegankelijk maken voor 
de mensen in deze regio, waar Hof Hoorneman Bankiers van oudsher 
niet diepgeworteld is. De mensen laten beleggen in ondergewaardeerde 
effecten met een hoge cashflow, waarbij er een reële kans is dat die 
onderwaardering eruit loopt. Het is ons doel om klanten optimaal te 
bedienen en toegevoegde waarde te bieden. Tevreden cliënten met een 
goede performance, daar draait het om.’

‘Hof Hoorneman  
Bankiers op de kaart  
zetten in het Zuiden’

Gerard Huls is de nieuwe vestigingsdirecteur in Maastricht

Hof Hoorneman Bankiers heeft een nieuwe vestigingsdirecteur in Maastricht.  

Gerard Huls zet in op tevreden klanten, de uitbreiding van het klantenbestand en het 

genereren van meer bekendheid van Hof Hoorneman Bankiers.

O
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Raadsman van de 
rechterhersenhelft

Strategische, emotionele, sociale én spirituele raad. Ben je vermogend particulier of  

succesvol ondernemer, dan kun je bij Aart van Wijk voor elk advies terecht. Na een 

lange carrière als juridisch fiscalist richtte hij onlangs zijn eigen bedrijf op: Capital 

Counselor. Zijn functie? Van Wijk: ‘Zie me als een consigliere, maar dan de goede 

versie.’

r. Aart van Wijk is een autodidact. Na een succesvolle 
loopbaan bij MeesPierson startte hij al op 31-jarige leeftijd 
een eigen adviesbureau. Een roerige fase in zijn privéleven 
vormde de opmaat naar een jarenlange zelfstudie van de 
menselijke psyche. Uiteindelijk maakte Van Wijk in tien 

jaar de ommezwaai van financieel adviseur naar geestelijk raadsman. 
‘Mijn transformatie begon toen ik mezelf na een moeilijke periode 
wilde hervinden. Ik was ontslagen, zat financieel in een lastig parket 
en werd met een scheiding geconfronteerd. Het was een tijd waarin ik 
mezelf fundamentele vragen stelde. Welke zaken wil ik loslaten, aan 
welke hecht ik juist veel waarde? Leef ik naar de verwachtingen van 
anderen, of richt ik zelf mijn leven in? Ik dwong mezelf om eerlijk te 
zijn, onder andere door het schrijven van boeken.’

Evolutie
Zeven boeken en talloze cursussen later begeeft Van Wijk zich op 
onontgonnen terrein. Zijn rol als geestelijk raadsman is naar eigen 
zeggen organisch ontstaan. ‘Ik ben lange tijd financieel adviseur 
geweest van vermogende mensen. In die functie merkte ik dat veel 
cliënten met vraagstukken zaten die verder gingen dan juridisch 
advies alleen. Ondernemers met een florerend bedrijf, maar een 
huwelijk dat het succes niet kan verteren. Een zakenvrouw die voor 
haar eigen toekomst kiest, waardoor de relatie met haar welgestelde 
familie wordt verstoord. Maar ook de strubbelingen tussen twee 
collega’s die samen een eigen bedrijf willen beginnen. Allemaal 

problemen met een psychische component, waarbij communicatie 
een belangrijk aspect is.’
Van Wijk bespeurde in de samenleving een toenemende behoefte 
naar spiritualiteit. Een ontwikkeling die volgens hem nog steeds 
aan de gang is. ‘Kijk bijvoorbeeld maar naar de tijdschriftenmarkt. 
Opiniërende bladen als HP/De Tijd, Vrij Nederland en De Groene 
Amsterdammer hebben het zwaar, terwijl een spiritueel magazine als 
Happinez juist succesvol is. Daaraan kun je zien dat mensen op zoek 
zijn naar bevrediging van hun rechterhersenhelft. De zachte, intuïtieve 
kant van het brein, die draait om emoties, creativiteit en innerlijk 
bewustzijn’, aldus Van Wijk, die daar een logische verklaring voor 
heeft. ‘De generatie waar ik toe behoor, is de eerste die in materiële 
welvaart leeft. Mijn ouders en grootouders groeiden op in een periode 
van oorlogen en armoede, waarbij het in de kern ging om overleven. 
Omdat we tegenwoordig in vrede leven en vrijwel alles hebben, is er 
veel meer aandacht voor zingeving.’

uitzonderlijk
Volgens Van Wijk is zijn dienstverlening tot op heden uniek. ‘Voor 
zover ik weet ben ik de enige die deze service aanbiedt. Uiteraard 
bestaan er allerlei vormen van juridische bijstand, psychische bijstand 
en coaching. Maar de combinatie van die drie, specifiek gericht op 
vermogende mensen, ben ik nog niet tegengekomen. De relatie die 
ik met mijn cliënten heb, kun je ook niet in juridische termen zien. In 
mijn arbeidsverleden heb ik brede ervaring opgedaan in het fiscaal-

M

CapITaL COuNsELOR



25KIJK OP VERMOGEN | HOf HOORNEMaN baNKIERs  | VOORJaaR 2011

CapITaL COuNsELOR

Raadsman van de 
rechterhersenhelft

juridische werkveld. Die wereld is zakelijk, zelfs klinisch vaak. Dat 
staat haaks op de persoonlijke band die ik met mijn cliënten heb. Zij 
vinden het juist fijn dat ik mezelf blootgeef en opstel als gelijke.’

Van Wijk geeft aan dat zijn werkwijze zich niet laat vatten in 
standaardprocedures. ‘De service die ik verleen, is een kwestie van 
maatwerk. Dat begint met een gesprek waarin ik niet meer doe dan 
luisteren, begrip tonen en doorvragen tot de kern. Wat is precies 
de behoefte van de cliënt? Heeft hij of zij een reëel beeld van de 
buitenwereld? Hoewel gevoelens als pijn en verdriet regelmatig ter 
tafel komen, adviseer ik niet alleen bij problemen. Veel ondernemers 

benaderen mij vanuit hun kracht, met een positieve insteek. 
Bijvoorbeeld om hun vermogen of bedrijf in te zetten voor hun 
levensgeluk. Na dat eerste, oriënterende gesprek ga ik meer spiegelen, 
teruggeven en inzichten aanreiken. Het resultaat verschilt uiteindelijk 
per cliënt. Bij sommige mensen valt het kwartje, terwijl anderen er al 
baat bij hebben dat het probleem eindelijk duidelijk is.’

meerwaarde
Het maatwerk en de persoonlijke relatie zijn niet de enige toegevoegde 
waarde van Capital Counselor. ‘Waarmee ik mezelf onderscheid van 
reguliere adviseurs, is dat ik actief bijdraag aan oplossingen. Neem 
bijvoorbeeld twee broers die niet met elkaar door één deur kunnen. 
Waar andere hulpverleners volstaan met advies vanaf de zijkant, bied 
ik aan om zelf te bemiddelen. Dat kan inhouden dat ik bij een van hen 
langsga, om te peilen of er een ontmoeting inzit. Nee, ik zie geen reden 
waarom dat mijn taak niet is. Ik houd niet van afgebakende hokjes, 
vandaar ook de naam Capital Counselor. Zo staat “capital” voor geld, 
maar ook voor iets groots of belangrijks. En een “counselor” kan zowel 
een vertrouwenspersoon zijn als een therapeut. Als je mijn functie al 
met iets wilt vergelijken, dan komt die van het personage Tom Hagen 
in The Godfather het meest in de buurt. Een consigliere dus, maar dan 
wel de goede versie.’

Over de toekomst van zijn bedrijf is Van Wijk vol vertrouwen. ‘De 
afgelopen decennia ging alle aandacht uit naar geld en de status 
die daarmee gepaard gaat. Tegenwoordig is onze samenleving veel 
complexer. Aan de ene kant spelen harde, zelfzuchtige aspecten een 
grote rol. Anderzijds zie je een overduidelijke opkomst van de zachte, 
spirituele dingen in het leven. Voor veel mensen zijn die twee kanten 
moeilijk met elkaar te verenigen. Mijn cliënten worstelen daarmee, 
omdat ze het gevoel hebben dat ze in twee werelden leven.’ Hoe 
optimistisch Van Wijk ook is gestemd, ver vooruitkijken doet hij niet. 
‘Vijftien jaar geleden had ik al mijn eigen bedrijf. Ik heb afgeleerd om te 
hoge verwachtingen te koesteren. Mijn ambities? Die liggen vooral op 
persoonlijk vlak. Ik wil mijn leven zo leiden dat ik het goede voorbeeld 
geef aan mijn cliënten. Het materiële koppelen aan geestelijk welzijn 
en geluk.’

Aart van Wijk
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mORNINGsTaR 

Duidelijkheid over 
beleggingsfondsen 
dankzij Morningstar

Wereldwijd zijn er maar liefst 50.000 beleggings fondsen 

beschikbaar. Welke moet ik kiezen? Waar zitten de beste 

beheerders? Hoe zit het met het risico? Morningstar 

helpt bij het maken van deze keuze. 

orningstar levert beleggers onafhankelijk beleg           gingsonderzoek 
en dan voornamelijk op het gebied van beleggingsfondsen. Het 
bedrijf is actief in negentien landen en heeft sinds 2000 ook een 
kantoor in Amsterdam. Actieve fondsbeleggers kennen de website 
www.morningstar.nl. De jaarlijkse awards die het bedrijf toekent 

worden met grote belangstelling gevolgd. Zowel door fondsenhuizen als de 
belegger zelf. Maar hoe werkt die systematiek van Morningstar nu precies? 
Een korte uitleg.

Consistentie
Van de wereldwijd beschikbare 50.000 fondsen valt het grootste deel 
direct al af omdat ze niet langer dan vijf jaar bestaan. Het in 2009 
gelanceerde VPV Obligatie Fonds heeft om die reden dan ook nog 
geen Morningstar Rating. Ook fondsen die minder dan € 10 miljoen 
beheren, halen de drempel niet. Door deze voorselectie is de kans erg 
klein geworden dat een fonds wint, omdat het toevallig een erg goed 
jaar heeft gehad. Morningstar streeft consistentie na. 

Categoriseren
Ieder fonds is ingedeeld in een categorie. Van Large Cap Growth 
tot Small Cap Value voor aandelenfondsen. En van Long Term 

M Government tot High Yield Bonds voor obligatiefondsen. Maar ook 
andere categorieën, zoals onroerend goed en alternatives (hedgefunds 
e.d.), zijn aanwezig. Zo wordt het mogelijk om fondsen onderling 
beter met elkaar te vergelijken.   
Binnen elke categorie wordt een ranglijst gemaakt op basis van risico 
en rendement. Daarbij telt de factor risico mee voor 20% en het 
rendement voor 80%. Morningstar kijkt overigens naar het behaalde 
rendement ná kosten. 

Risico
Risico is een tweekoppig monster. Professionele beleggers gebruiken 
liever het woord standaarddeviatie of volatiliteit: de afwijking van het 
rendement ten opzichte van het gemiddelde. Die afwijking naar boven 
wordt veelal als prettig ervaren. Een negatieve afwijking als pijnlijk. 
Niets menselijks is Morningstar vreemd en zij geeft dan ook een extra 
gewicht aan het neerwaartse risico. 
Het risico wordt vervolgens bepaald door de volatiliteit te meten over 
5, 3 en 1 jaar. Het laatste jaar telt vervolgens weer extra zwaar mee. De 
performance wordt dus op een risicogecorrigeerde basis gemeten ten 
opzichte van andere beheerders in dezelfde categorie. Alle metingen 
gecombineerd levert dat een fonds tussen de 1 en 5 sterren op.  

VPV Value Fund 
VPV European Value Fund 
VPV Emerging Markets Fund 
VPV Obligatie Fonds 
VPV Income Fund 
Phoenix Fund

not rated

actuele morningstar Ratings van de VpV-fondsen
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De wereldeconomie  
in het eerste kwartaal  
van 2011
De aardbeving en tsunami in Japan en de politieke onrust 
in Noord-Afrika hebben hun stempel gedrukt op het eerste 
kwartaal. Daarnaast loopt de inflatie op onder meer vanwege 
hogere voedsel- en grondstofprijzen en houden de zorgen over de 
schuldpositie van de Europese probleemstaten onverminderd aan.

De politieke onrust in Noord-Afrika begon al in december in 
Tunesië en is sindsdien overgewaaid naar Egypte, Libië, Jemen, 
Bahrein en Syrië. Hoewel de economieën in de desbetreffende 
landen niet substantieel zijn in vergelijking met westerse landen 
en opkomende markten, heeft de onrust via de prijs van olie, 
opgelopen tot 115 à 120 dollar per vat, een negatieve impact op 
de wereldeconomie. 

De inflatie is, zoals hierboven al aangehaald, gestegen onder 
invloed van hogere voedsel- en grondstofprijzen, het aantrekken 
van de wereldeconomie en het ruime monetaire beleid van 
Centrale Banken. De inflatie staat boven het comfortniveau van 
veel centrale banken, waardoor de kans op renteverhogingen 
in de loop van het jaar is toegenomen. Daarnaast is het niet 
ondenkbaar dat door toenemende energiekosten de vraag van 
consumenten naar overige producten zal verminderen.

In de Verenigde Staten groeit de economie, gesteund 
door onder andere vergaande fiscale en monetaire 
stimuleringsmaatregelen. Veel bedrijven hebben mooie resultaten 
gerapporteerd over 2010 en de cijfers die tot op heden over 
het eerste kwartaal van 2011 naar buiten zijn gekomen, zijn 
overwegend goed. De keerzijde van de economische stimulans is 
dat de overheid de al hoge schuldpositie nog verder verhoogt (in 
tegenstelling tot wat de Europese staten momenteel doen). De 
daling van de huizenmarkt is tot stilstand gekomen, maar er zijn 
nog geen tekenen van herstel waarneembaar.

Europa staat in vergelijking met de Verenigde Staten nog aan 
het begin van het herstel van de financiële crisis die wordt 
gekenmerkt door een grote discrepantie tussen de centraal 
gelegen landen en de periferie. Vooral landen als Duitsland en 
Nederland en Scandinavië, waarbij het consumentenvertrouwen 

en de export 
op een 
relatief hoog 
niveau liggen, 
hebben een sterk 
herstel laten zien. 
Dit in tegenstelling 
tot Portugal, Griekenland, 
Ierland en Spanje, waar de 
werkloosheid hoog is en de omvangrijke overheidsbezuinigingen 
een remmend effect hebben op de economische groei. Normaliter 
zouden deze landen hun munt devalueren om zo op de 
internationale markten competitiever te kunnen worden en 
zichzelf uit de problemen te ‘groeien’ door middel van export. 
Vanwege de muntunie is dit voor de Zuid Europese landen echter 
geen optie meer. 

De gevolgen van de aardbeving, tsunami en nucleaire ramp op 
de Japanse en internationale economie zijn nog onduidelijk. 
Wel is de verwachting dat de Japanse economie hieronder 
op korte termijn sterk onder zal lijden. Dit heeft voornamelijk 
te maken met het stoppen en verminderen van productie, 
wat een schaarste in onderdelen voor eindproducten teweeg 
zal brengen. Op middellange termijn hebben de verhoogde 
overheidsuitgaven mogelijk een positief effect op de economie en 
het consumentenvertrouwen. 

De wereldwijde economische vooruitzichten voor 2011 
zijn per saldo positief met een verwachte economische groei van 
meer dan 4%. Onze focus betreffende de bottom-up selectie van 
aandelen blijft onveranderd en we streven er naar om posities te 
nemen in competitieve en aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven. 

Toegelicht: 
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VPV

European Value Fund NV
Naast de ramp in Japan en de onrust in de 
Arabische wereld blijft de Europese schul-
dencrisis op de achtergrond aanwezig in de 
aanloop naar de Ierse stresstest en met in 
het achterhoofd de oplopende rentes van 
Griekenland en Portugal. Deze situatie zal 
ons inziens ook niet veranderen, totdat 
de Europese Commissie daadwerkelijk 
met een oplossing komt die de stabiliteit 
van de euro waarborgt en de schuldposi-
ties van de probleemlanden beheersbaar 
maakt. De oplopende inflatie, mede als ge-
volg van de crisis in het Midden-Oosten, 
maakt de problematiek er niet makkelijker 
op. Ondanks dat de aandelenmarkten fors 
negatief reageerden op de ramp in Japan, 
is het herstel ervan in maart alweer dui-
delijk zichtbaar. Zo daalde de EuroStoxx 
50 na de ramp met ruim 7,5% en sloot de 
index eind maart op het niveau van voor 
de ramp.

In de portefeuille is de weging in PYI Holding 
verhoogd na de recente koersdaling, terwijl 
de nieuwsberichten over de verkoop van een 
ontwikkelingsproject tegen de boekwaarde 
juist een positieve ontwikkeling zijn. Ook 
de wegingen in de 5,321% Dresdner UT2 
2016 lening en de 10% Oesterreichisches 
Volksbanken AG perpetuele lening zijn 
verhoogd, vanwege de rapportage van goede 
vierde kwartaalcijfers en goede vooruitzichten 
voor 2011. Het belang in Wing On is verkocht 
omdat deze qua waardering niet meer 
voldoet. 

In de portefeuille van VPV Value Fund zijn 
overigens nagenoeg geen directe effecten 
geweest van de natuurramp in Japan. De 
Value portefeuille heeft immers geen posities 
in Japan en ook geen posities in grote (her)
verzekeraars. De enige belegging die last zal 
krijgen van de gebeurtenissen in Japan is het 
in Hongkong genoteerde Shenzhou. 
Shenzhou maakt en verwerkt textiel tot 
kleding, voor onder andere de merken 
Adidas, Decathlon, Puma, Nike en Uniqlo. 
De onderneming haalt maar liefst 45% 
van zijn omzet uit Japan, waardoor de 
recente gebeurtenissen ongetwijfeld impact 
zullen gaan hebben op de omzetcijfers van 

Shenzhou. Om deze redenen en omdat het 
aandeel niet echt goedkoop meer is, is de 
positie verkocht.

VPV Value Fund heeft over de eerste drie maanden 
van 2011 een rendement van 7,2% behaald.
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Binnen het EVF is van een tweetal posities 
afscheid genomen. Regus kwam met prima 
jaarcijfers en bereikte op basis hiervan ons 
koersdoel. We zagen geen reden om dit te 
verhogen en hebben besloten de positie te 
verkopen. Hetzelfde geldt voor de positie in 
TKH Group. Ook deze Nederlandse onderne-
ming rapporteerde zeer goede cijfers, maar 
op de huidige koers is de onderneming naar 
onze analyse fairly valued. 
Nieuw in de portefeuille is de Britse  
onderneming Interserve. Deze onderneming 
heeft naast constructieactiviteiten en sup-
portservice in de UK een aantrekkelijke ex-
posure naar het Midden-Oosten. Daarnaast 
verkoopt en verhuurt de onderneming stei-
gers, wat een zeer kasstroomgeneratieve acti-
viteit is. De waardering is zeer aantrekkelijk, 
de kasstromen zijn gezond en het dividend is 
met een rendement van 6,5% aantrekkelijk. 
Een tweede aankoop is SNS Reaal. Ondanks 

de gezonde onderliggende winst van de retail-
bank en de verzekeringsactiviteiten zijn de 
vastgoedinvesteringen in met name Spanje 
en de Verenigde Staten een onzekere factor. 
Dit is met name relevant voor het terugbeta-
len van de staat in 2012. Het is onze overtui-
ging, dat op basis van de huidige voorzienin-
gen en de ruimte voor het nemen van extra 
voorzieningen in 2011, de bank-verzekeraar 
voldoende kapitaal kan vrijmaken om de 
staat terug te betalen zonder een significante 
plaatsing van nieuwe aandelen. Dit maakt 
dat SNS Reaal op basis van de onderliggende 
winst zeer aantrekkelijk is gewaardeerd.
Positieve uitschieters binnen de portefeuille 
in termen van rendement waren TKH Group 
met +17%, BAM met +16% en Ordina met 
+14%. 
Negatieve uitschieters waren BP met -11% 
en Ageas met -12,5%. De aandelen BP lig-
gen onder druk door het juridische steekspel 

tussen TNK en BP omtrent de Rosneft-deal. 
Deze deal geeft BP op de lange termijn toe-
gang tot aanzienlijke oliereserves in Rusland. 
Ageas heeft een relatief grote exposure naar 
de PIGS landen. De berichten over de oplo-
pende schulden en mogelijk steun aan Portu-
gal drukte de koers van het aandeel. Echter, 
in beide gevallen staan de fundamentals van 
de investmentcase overeind.

Het rendement van het VPV European Value 
Fund over de eerste drie maanden van 2011 
bedroeg 3,5%.

Met een mogelijke renteverhoging van 
de ECB in het vooruitzicht is de drie-
maands Euribor opgelopen naar 1,2%. 
ECB-president Jean-Claude Trichet heeft 
aangegeven dat de centrale bank volgende 
maand de beleidsrente zal verhogen. 
Tijdens de persconferentie zei hij dat de 
inflatierisico’s opwaarts gericht zijn en dat 
daarom ‘sterke waakzaamheid’ geboden is.
In maart is besloten om afscheid te nemen 
van de 3,75% AIB 2013 obligatie en 
hebben we de 3,25% Tennet 2014 obligatie 
in de portefeuille opgenomen. Tennet is de 
eigenaar en beheerder van het Nederlands 
hoogspanningsnet. Hierbij heeft het bedrijf 
een monopolistische positie en is om 
deze reden sterk gereguleerd. Gezien het 
feit dat de Nederlandse overheid volledig 
eigenaar is van Tennet en elektriciteit als 
primaire levensbehoefte wordt gezien, is de 
kredietwaardigheid van Tennet erg hoog.

VPV Obligatie Fonds heeft over de eerste 
drie maanden van 2011 een rendement 
van -0,4% behaald.
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De internationale media volgden afgelopen 
maand de onrust in Noord-Afrika en 
de ontwikkelingen rond de Fukushima 
kerncentrale met argusogen. Door deze 
twee ontwikkelingen is de olieprijs 
opgelopen. Dit had op zijn beurt weer 
een negatief effect op de inflatie en de 
potentiële economische groei. Hoewel de 
aandelenmarkt een redelijke schok heeft 
gehad is de obligatiemarkt toch goed 
blijven liggen. Het door de Portugese 
overheid ingediende fiscale plan is door het 
Portugese parlement afgekeurd. Dit zal naar 
verwachting leiden tot nieuwe verkiezingen 
in Portugal. Naast de politieke onstabiliteit 
heeft het land een erg hoge schuld en een 
negatieve economische groei. Om deze 
redenen zal Portugal waarschijnlijk steun 
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De afgelopen periode kenmerkte zich 
hoofdzakelijk door de catastrofale ramp in 
Japan en de onrust in de Arabische wereld. 
Dit heeft ook gevolgen voor de economische 
ontwikkelingen in deze regio’s. Bedrijven met 
belangen in Japan zagen hun koersen kort 
na de ramp instorten dan wel naar boven 
schieten, afhankelijk van het soort belang dat 
de bedrijven in Japan hebben. De precieze 
uitwerking van deze tragische ramp op de 
economie van andere landen in de regio is nog 
onduidelijk. Japanse bedrijven haalden kapitaal 
terug naar het eigen land en lieten daarmee de 
koers van de Yen stijgen terwijl de economische 
groeiverwachtingen in Japan dalen. De hogere 
wisselkoersen wogen ons inziens niet op tegen 
het gestegen risicoprofiel en de terugval van 
groei in Japan voor Shenzhou International, 
een Chinese kledingfabrikant die ongeveer 
de helft van de productie afzet in Japan. Er is 
daarom besloten het belang dat het Emerging 
Markets Fund had in Shenzhou International 
te verkopen. De casus was nog wel interessant 
maar het toegenomen risicoprofiel was te groot. 
Voor de portefeuille van EMF is de onrust in de 
Arabische wereld niet zeer belangrijk geweest. 
De mutaties van het VPV Emerging Markets 
Fund bestonden, buiten de reeds besproken 
verkoop van Shenzhou International, uit 
de gedeeltelijke verkoop van Yip’s Chemical 
Holdings, een specialist in chemicaliën zoals 
verf, inkt en smeermiddelen. Een zeer goede 
prestatie in combinatie met licht tegenvallende 
halfjaarcijfers maakte dat de weging te zwaar 
was in de portefeuille en dus is dit belang 

gehalveerd. Aankopen hebben plaatsgevonden 
in PYI Corp, een investeringsbedrijf 
gespecialiseerd in infrastructuur investeringen 
in China, en een MSCI Emerging Markets 
tracker. PYI heeft in maart een belang in een 
haven verkocht voor een prijs waardoor de 
onderliggende waarde van de rest van hun 
bezittingen beter voor het voetlicht zou 
moeten komen. Een MSCI Emerging Markets 
tracker geeft een goed gediversifieerde 
blootstelling aan de gecombineerde Emerging 
Markets wereldwijd. Hiermee is dit fonds een 

goed vehikel om van de kansen die Emerging 
Markets bieden gebruik te maken zonder het 
risico van individuele titels. De impact van de 
ramp in Japan heeft de performance van het 
fonds in de maand maart niet kunnen deren. 

Het VPV Emerging Markets Fund heeft over 
de maand maart 2011 een performance van 
2,9% gerealiseerd. Dit leidt tot een Year-To-
Date (YTD) performance van -5,4%.
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Nieuw in de portefeuille is de lening Punch 
Taverns securisatie B. Punch Taverns is de 
grootste exploitant van kroegen en pubs in 
het Verenigd Koninkrijk. De exploitatie van 
de pubs wordt voor het merendeel overgelaten 
aan derden. De financiering van de M&A 
in de afgelopen decennia geschiedde door 
zogenaamde Whole Business Secutisation 
(WBS) wat ertoe heeft geleid dat Punch Taverns 
(en concurrenten) zwaar geleveraged zijn. 
Punch Taverns is de holding company van de 
drie securisaties die onafhankelijk van elkaar 
zijn. Punch Taverns verkrijgt inkomsten zowel 
uit huren als uit drankverkopen. De inkomsten 
staan onder druk ten gevolge van teruglopend 
pubbezoek door een combinatie van factoren 
zoals een overaanbod van pubs, concurrentie 
van andere uitgaansgelegenheden, het 
rookverbod en zware en stijgende belastingen 
op de consumptie van alcohol. Daar overheen 
zijn nog een keer de kredietcrisis en de recessie 
gekomen, wat de marges en resultaten onder 
druk heeft gezet. Door de hoge schuldlast en 
teruglopende inkomsten zijn de securisaties 
van Punch Taverns in de gevarenzone beland 
wat betreft de convenanten. Gegeven de 
structuur van de securisaties en vooral het 
onderliggende collateraal is tranche B kansrijk. 
Het verwachte rendement is ongeveer 
15% per jaar. Ook nieuw is een lening van 
de failliete IJslandse bank Glitnir. Deze is 
toegevoegd nadat eerder al een lening van het 
eveneens failliete Straumur was opgenomen 
in portefeuille. Van de IJslandse banken is 
het faillissementsproces van Glitnir het verst 

gevorderd. De IRR bedraagt ongeveer 15%, 
terwijl het neerwaarts risico erg beperkt is. 
De weging in Impellam, de kleine Engelse 
uitzender is na de koersverdubbeling in het 
eerste kwartaal teruggebracht. De totale 
positie in de mezannine lening van Global 
Closure Systems is rond 88 verkocht, waar 
deze voor 71 in de boeken stond. De koers 
van het aandeel Nobina (voorheen Concordia 
Bus) is teruggezet van 32 naar 19,25 SEK. 
Illiquiditeit en een volledige afwezigheid van 

kopers zijn de belangrijkste reden. Het is 
wachten is op een IPO alvorens de waarde uit 
deze positie kan worden gekristalliseerd. 

Het Phoenix Fund heeft over de eerste drie 
maanden van 2011 een rendement behaald 
van 4,6%. 

Phoenix Fund NV

bij het Europees noodfonds (EFSF) aan 
moeten vragen.
In de portefeuille zijn drie nieuwe obligaties 
opgenomen: de 10% Oesterreichisches 
Volksbanken AG perpetuele lening, de 
6,625% SNS Bank LT2 2018 en de 9,625% 
Burford 2019 lening. 
Oesterreichisches Volksbanken is door 
het dieptepunt heen en is de balans sterk 
aan het inkrimpen om onder meer de 
overheidsschuld te kunnen terugbetalen. 
Verder heeft de Europese Commissie de 
ontvangen staatsteun van de Oostenrijkse 
overheid al definitief goedgekeurd. De 
bank verwacht zelf vanaf 2012 weer 
couponnen te kunnen gaan betalen en 
onder dat scenario bedraagt het verwacht 
rendement 15% per jaar. De 6,625% SNS 
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Bank 2018 lening is een zogenaamde lower 
tier 2 lening, waarop de couponnen betaald 
moeten worden. Vanwege de problemen 
bij het onderdeel Property Finance van 
SNS is de koers teruggevallen. Gegeven de 
reeds forse afschrijvingen die bij Property 
Finance gedaan zijn en de buffer in de vorm 
van aandelenkapitaal en achtergestelde 
leningen lijkt de koersdaling te ver te zijn 
doorgeschoten. 
De 9,625% Burford 2019 lening wordt 
gedekt door een pool van kwaliteitsvastgoed 
in Londen. Deze structuur met onderliggend 
vastgoed is de crisis goed doorgekomen. De 
voorwaarden voor de lening zijn zondermeer 
goed. Minpunt is de zeer matige liquiditeit, 
wat echter gecompenseerd wordt door het 
hoge rendement van 10%. 

VPV Income Fund heeft over de eerste drie 
maanden van 2011 een rendement van 8,7% 
behaald.
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Hof Hoorneman Bankiers houdt zoveel moge-
lijk de vinger aan de pols als het gaat om de  
behoeften die leven bij onze klanten.

Primair staat uiteraard het beheer van  
vermogen. In het verlengde daarvan worden 
wij de laatste maanden geconfronteerd met de 
vraag van klanten naar depositomogelijkheden 
bij Hof Hoorneman Bankiers. Ondanks onze focus 
op vermogensbeheer, komen wij uiteraard met  
plezier aan deze vraag tegemoet.
Wij hebben depositomogelijkheden voor  
3, 6 of 12 maanden rentevast tegen zeer  
concurrerende tarieven.
Uw relatiebeheerder kan u informeren over de 
actuele rentevergoeding per looptijd.

Aantrekkelijke 
depositomogelijkheden bij 
Hof Hoorneman Bankiers

Op grond van de Wet op het financieel toezicht is op Hof Hoorneman Bankiers NV het depositogarantiestelsel van toepassing

meerwaarde in vermogensbeheer
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meerwaarde in beleggingsstijl
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