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Waarom bent u met beleggen begonnen?
'Eind middelbare school begon ik mij ervoor 
te interesseren. Ik wilde financieel onafhan-
kelijk worden en beleggen leek mij een goede 
manier om extra geld te verdienen. Overdag 
ging ik naar school en 's avonds en 's nachts 
was ik bezig met de beurs. Mijn eerste aande-
len waren van het Postbank Communicatie 
Technologie Fonds. Tijdens mijn studie aan 
de Universiteit Twente was ik voorzitter van de 
beleggingsstudieclub Duitenberg en kwam ik 
in contact met veel bekende beleggers.'
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Waarom bent u nu een actieve belegger?
'Na mijn studie wilde ik een bedrijf opbou-
wen en ik verdiepte me nog meer in de beurs. 
Warren Buffett spreekt mij enorm aan: hij 
vertegenwoordigt de Amerikaanse droom. Hij 
is met vrijwel niets begonnen en heeft nu een 
vermogen van $70 mrd tot $80 mrd. Ik ging 
met eigen geld zijn beleggingsfilosofie toe-
passen. Dat gaat goed: ik kan ervan leven.'
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Wat was uw grootste succes?
'Een paar jaar geleden was president Obama 
bezig met aanpassingen in het Amerikaan-
se zorgstelsel en toen heb ik aandelen van 
UnitedHealth Group, Humana en Anthem 
gekocht. Die aandelen zijn een paar keer over 
de kop gegaan.'
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Wat was uw grootste teleurstelling? 
'Ik kwam een paar jaar geleden op het spoor 
van de Apollo Group, een beursgenoteerd 
opleidingsinstituut met een heel lage waarde-
ring. Door een wetswijziging kregen private 
universiteiten minder geld van de overheid 
en kelderde de koers. Apollo Group was mijn 
slechtste investering ooit.'
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Hoeveel tijd besteedt u aan beleggen?
'Eigenlijk ben ik er de hele week mee bezig. 
Ik heb screeners ontwikkeld waarmee ik 
online naar laaggewaardeerde aandelen van 
bovengemiddeld winstgevende bedrijven 
zoek. Als ik zo'n bedrijf gevonden heb, begint 
het handwerk: jaarverslagen lezen, websites 
van bedrijven bezoeken, analyses maken, 
kwartaalcijfers bekijken, andere kengetallen 
opzoeken, boeken over bestuursvoorzitters le-
zen. Het is afwisselend werk en het blijft leuk. 
Mijn informatie haal ik voor een belangrijk 
deel van internet, maar daarnaast lees ik ook 
bijvoorbeeld Het Financieele Dagblad en The 
Economist, en natuurlijk ook veel boeken.'
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Wat is uw beleggingsstijl?
'Waardebeleggen gebaseerd op de strategieën 
van Warren Buffett. Veel beleggers kijken 
naar koersen. Ik vind de intrinsieke waarde 
van een bedrijf veel belangrijker. Het moet 
zich onderscheiden van de concurrenten, 

bijvoorbeeld door de merknaam, goede distri-
butienetwerken of patenten. Ik heb rekenmo-
dellen ontwikkeld om te zien welke bedrijven 
bovengemiddeld presteren. Net als Buffett, 
hou ik van eenvoudige producten zoals Coca-
Cola, een wereldmerk dat iedereen kent.'
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Wat is uw grootste ergernis?
'Ergernis is een groot woord, maar ik vind het 
jammer dat jongeren zo weinig van beleggen 
weten. Zij hebben nog een lange beleggings-
horizon en het is doodzonde dat ze die niet 
benutten. Ik raad jongeren altijd aan om ge-
spreid in aandelen te beleggen: dat is op lange 
termijn verreweg de veiligste methode.' 
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Welke belegger bewondert u het meest?
'Uiteraard Warren Buffett: de bekendste en 
meest inspirerende belegger. Op de tweede 
plaats komt voor mij Joel Greenblatt, een 
Amerikaanse hedgefundmanager en de au-
teur van The Little Book That Beats The Market. 
Zijn filosofie is vergelijkbaar met die van 
Buffett.' 
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Wat verwacht u de komende tijd van de 
beurs?
'Op korte termijn is de beurs eigenlijk niet te 
voorspellen. Op lange termijn gaat de beurs 
altijd omhoog omdat de onderliggende be-
drijven waarde creëren en dat zorgt ervoor dat 
de koersen uiteindelijk vanzelf verder stijgen.'
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Welke tip hebt u voor andere beleggers?
'Verdiep je in waardebeleggen en lees bij-
voorbeeld eens mijn boek Leer Beleggen als 
Warren Buffett; het is gratis verkrijgbaar via 
internet. Zorg voor een goede spreiding in je 
beleggingen, heb geduld en onthoud: niet 
iedere belegging wordt een succes.' <

tekst: Harriët Verbeek
Oude Nijhuis vindt het jammer 
dat jongeren zo weinig van 
beleggen weten.

'Veel beleggers kijken 
naar koersen, maar 
ik vind de intrinsieke 
waarde van een bedrijf 
veel belangrijker'

Hendrik Oude Nijhuis (32) bewondert Warren Buffett en schreef een boek over ’s werelds groot-

ste belegger. Bij zijn eigen beleggingen past hij de strategieën van Buffett toe. Met succes.
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Bent ook u bereid deze tien vragen te beantwoorden, stuur dan een mailtje naar beleggersbelangen@reedbusiness.nl
Vergeet uw telefoonnummer niet te vermelden. Bij voorbaat dank.


