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 “Twee logische vragen die iedere belegger zich zou moeten stellen, zijn: 

1. Waar gaat het nu werkelijk om bij het beleggen? en, 

2. Wat voegen beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders 

daaraan toe? 

In dit helder geschreven boek treft u het antwoord aan op deze vragen. 

Hierdoor weet de particuliere belegger na het lezen van dit boek ruim 

voldoende om verstandige beslissingen te nemen over het zelf beleggen 

(of laten beleggen) van zijn of haar vermogen. Daarnaast is dit boek ook 

een absolute aanrader voor de financieel adviseur die echt het beste voor 

de klant wil.” 

 

    − René de Jonge, Financieel Adviseur 
 

 

“De schrijver maakt glashelder duidelijk dat veel zogenaamde 

beurswaarheden de toets der kritiek niet kunnen doorstaan en dat met 

name de toekomstige waarde van het bedrijf en de kwaliteit van het 

management bepalend zijn. Dit boek leert je deze realiteit onder ogen te 

zien en daar naar te durven handelen. Aan de hand van citaten, 

voorbeelden en grafische weergaven onderbouwt de auteur een helder 

betoog. Kortom een eye openend boek.” 

 

    − Marc Derks, Senior Tax Consultant 
 



“Dit boek is zeker een aanrader. Het is prettig geschreven en goed te 

begrijpen. Het geeft je niet alleen zeer handige tips en deskundig advies 

over de onvoorspelbaarheid van de beurs, maar neemt je ook mee op reis 

naar het verleden. Zo boeide de schrijver mij ontzettend met feitjes en 

weetjes over de geniale economen en winnaars van de Nobelprijs die als 

belegger hard onderuit gingen. En ik weet zeker dat het verhaal van de 

‘beursgorilla’ Jacko de lezer hardop zal doen lachen, net zoals ik in een 

overvolle tram richting werk. Dit boek is een aanrader!” 

  

              − Cheryl Vilt, Project Assistente  
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