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Slalommen tussen stands op 
‘hoogmis voor de particulier’
Carel Grol
Amsterdam

Ondanks vier jaar crisis trekt de
Dag van de Belegger weer duizen-
den particulieren. Dit jaar met
weinig Nederlandse banken.

Ze zijn veelal grijs, doorgaans
man en dragen meestal een jasje,
de mensen die de Dag van de Be-
legger bezoeken. In hordes sloffen
ze vrijdag door de RAI in Amster-
dam. Daar zien ze hoe bestuurs-
voorzitter René van der Bruggen
van Imtech wordt gevraagd naar
de gang van zaken bij zijn bedrijf.
Beleggingsexperts geven lezingen,
banken en vermogensbeheerders
prijzen hun diensten aan, het ge-
signeerde shirt van Lionel Messi
valt te winnen.

‘Het was dit jaar wat lastiger de
vloer vol te krijgen’, zegt directeur
Jan Maarten Slagter van de Vereni-
ging van Effectenbezitters (VEB),
die de dag organiseert. ‘Het lijkt
wel of de budgetten van de ban-
ken op zijn.’ Uiteindelijk zijn alle
stands wel verhuurd. ‘Maar vorig
jaar ging dat iets gemakkelijker.’

ING heeft dit jaar als enige Ne-
derlandse grootbank een stand
Verder zijn er een aantal grote bui-
tenlandse spelers aanwezig: Saxo
Bank, Citi, RBS en Aberdeen. 

Twee goudbedrijven hebben
een kraam. En er zijn debutanten,

veelal kleine bedrijfjes. Index In-
former is van een optiehandelaar 
die met een zelf ontwikkelde expi-
ratiestrategie goede rendementen 
voorspiegelt. Duitsebeurs.com 
blijkt geen belegger te zijn maar 
een site waar alle informatie over 
de DAX en andere Duitse indices 
in het Nederlands opvraagbaar is. 
Opgezet door een Nederlander die 
in Duitsland bij een bank werkt 
moet de site de taalbarrière zien te 
slechten. 

‘Ik ben hier om uit te vinden 
wat er fout is gegaan met de ad-
viezen die enkele jaren eerder zijn 
gegeven’, zegt Guus Pliesters. Hij 
is samen met zijn partner ’s och-
tends uit Soest gekomen. Tien jaar 
geleden heeft hij zijn beleggingen 
uit handen gegeven. ‘Dat werd een 
grote teleurstelling.’ Want banken 

beleggen bij voorkeur in hun ei-
gen fondsen, aldus de zeventiger. 
Nu doet hij alles zelf. ‘Banken we-
ten het ook niet meer. En wij wach-
ten niet meer af, dus ik moet veel 
aanpassen en bijsturen.’

Hij bezoekt de Dag van de Beleg-
ger al jaren. ‘Er zijn minder stands 
dan een paar jaar geleden. En nu 
zie je goud en turbo’s.’ In 2007 wa-
ren er volgens hem wel twaalf vast-
goedbedrijven aanwezig. Dit jaar 
is er slechts één vastgoedstand, 
die nog wordt gedeeld door drie 
bedrijven. Geen villa’s of beloftes 
in exotische oorden, maar gewoon 
beleggingen in parkeerplaatsen.

Darryl Hopman (17) en Max van 
Diermen (18) uit Bunschoten Spa-
kenburg behoren tot de allerjong-
ste bezoekers. Ze zijn eerstejaars-
studenten International Business 
Management in Utrecht. ‘En dus 
zijn we met beleggen bezig.’ Bei-
den lopen keurig in pak. De lezin-
gen zijn nuttig, al betwijfelt Hop-
man of hij later iets met beleggen 
gaat doen. ‘Ik wil het bedrijf van 
mijn vader overnemen.’

Pliesters zal zeker blijven beleg-
gen. ‘Ik moet er deels van leven.’ 
De Dag van de Belegger leert hem 
niets nieuws, al verbaast hij zich 
wel enigszins over de aanwezig-
heid van Knab, de nieuwe bank 
van Aegon. ‘Dat bedrijf heeft zijn 
woekerpolissen nog niet eens op-
gelost en begint nu een bank.’

Prijzenslag

• ASML-topman Eric Meurice 
kreeg het blauwe bord, de prijs 
voor ‘iemand die een 
opvallende bijdrage heeft 
geleverd aan de rechten of 
belangen van aandeelhouders’.

• Indextracker Think Capital 
kreeg de VEB Beleggingsfonds 
Award.
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