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Nu het eerste halfjaar van 2022 achter ons ligt, is het hoog tijd voor een update van de Belegger.nl 
Kooplijstcompetitie. Het is al tijden kommer en kwel op de beurzen en dat heeft ook zijn weerslag 
op de prestaties van de experts.  

Alle deelnemers staan in het rood, maar de top 3 doet het wel beter dan 
de AEX, die het eerste half jaar een min van zo’n 15% noteerde. 

Boskalis pakt goed uit 

Nico Bakker neemt de leiding met een rendement van -4,6%. Zijn keuze 
voor Boskalis (+26,8%) pakt heel gunstig uit, en ook Alfen helpt mee met 
een plusje van 2,2%. Aperam (-42,9%) trekt hem dan helaas weer naar 
beneden. 

Jean-Paul van Oudheusden zit Bakker op de hielen met een gemiddeld 
rendement van -4,8%. Berkshire Hathaway en Palo Alto Networks stonden 
op zijn lijstje, en die bleven per saldo mooi liggen met respectievelijk een 
plusje van 1% en een minnetje van 0,1%, alleen Microsoft is een wat 
minder gelukkige keuze (-15,2%).  

Peter Paul de Vries profiteert van zijn keuze voor Naspers, dat year to 
date 8% in het groen staat, maar heeft last van Heijmans, dat 28,6% moet 
inleveren. Renewi (-0,9%) sloot zijn top 3 af. 
 

Netflix als dieptepunt 

Het zit Janneke Willemse niet mee dit jaar; ze bungelt onderaan de lijst met een min van maar liefst 
40%. Alle drie haar posities - waaronder Microsoft - staan stevig in het rood, met Netflix als 
dieptepunt (-67,2%). Ook de keuze voor beurslieveling ASML was dit jaar tot nu toe geen gelukkige (-
38,6%).  

Naam 
Rendement 
H1 

Nico Bakker -4,6% 
Jean-Paul v. 
Oudheusden 

-4,8%  

Peter Paul de 
Vries 

-7,1%  

Niels Koerts -16,5%  
Erik Mauritz -17,6% 
Cees Smit -23,7%  
Martine 
Hafkamp 

-28,8%  

Jaap Steur -29,1%  
Martijn 
Meijer 

-30,6%  

Janneke 
Willemse 

-40,3%  



Hoewel het sentiment alles behalve rooskleurig is, moeten we de handdoek nog niet in de ring 
gooien. We hebben de tweede helft van 2022 nog te gaan en in een half jaar kan veel gebeuren. En 
wellicht ten overvloede: de experts mogen hun lijstje tussendoor niet aanpassen, dus bekijk de 
competitie met een knipoog. Tot de volgende update na Q3! 

 

Michael Groenewoud realiseert +8,77% (met de (diagonale) short strangle op de AEX-index) 

 

Hierbij moet worden aangetekend dat enkele maandseries door mij niet prive zijn gehandeld o.a. 

vanwege vakanties in het buitenland. Vandaar de horizontale groene lijn. 

WeekendBelegger Coen Peters realiseert afgelopen half jaar 

+21,16%!  

 
Afbeelding Screenshot Resultaat Saxobank (e.e.a. uiteraard in overleg met Coen) 



 

Via de maandnieuwsbrief heb ik verslag gedaan over het positieve H1 2022 rendement van 

Michael Groenewoud t.o.v. 10-kooplijst experts in hun belegger.nl competitie (zie boven).  

Geen enkele belegger.nl kooplijst expert heeft over H1 een positief resultaat kunnen 

scoren. Slechts 3 wisten het beter te doen dan de AEX-index zelf (-16,25%). 

WeekendBelegger Coen Peters (nu 1 jaar abonnee) reageerde gelijk op de 

maandnieuwsbrief. Coen heeft dit resultaat gerealiseerd met onze (diagonale) short 

strangle optiestrategie op de AEX-index. Chapeau Coen, van harte gefeliciteerd! 

Het geheim van Coen? Ik citeer: "Ik ben steeds in een hitrate van 95-97% gaan zitten, 

volgens mij verder niets". Coen realiseert zich na ons coachings gesprek van vandaag dat hij 

nu niet overmoedig moet gaan worden.  

 

  

 


