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___Gaan en staan 

waar je wil. Dat is pas echt 

onafhankelijk zijn___

Valentijn van Santvoort
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Sla je eigen weg in
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‘Als ik later groot ben, dan...’ 

Kinderen weten die zin goed af te maken:  
‘…dan word ik brandweerman, arts, piloot…’  

Of gewoon: ‘…dan word ik rijk.’ 

Eenmaal volwassen maak je je eigen 
beslissingen. Ben je onafhankelijk. Die 

onafhankelijkheid is niet altijd makkelijk  
– dat ontdekken kinderen vanzelf. 

Maatschappelijke verwachtingen, sociale 

verplichtingen en financiële onzekerheden 
verhinderen dat we ons hart volgen. 

En dus heb je iets nodig, diep van binnen, 

om toch je dromen na te jagen.

Noem het lef.

Lef kenmerkt de in dit boek geportretteerde 
mensen. Ieder van hen had het lef om 
buiten de gebaande paden te treden en te 

doen wat ze écht willen doen. Zo gaf Marsel 

van Oosten zijn goedbetaalde baan in de 

reclame op, om als natuurfotograaf de 
wereld rond te reizen. José Woldring leerde 

zichzelf het pr-vak aan en managet nu de 
grootste dj’s ter wereld. En Rochdi Darrazi 

verruilde de prestigieuze consultancy- 

wereld voor de onzekerheid van het 

ondernemerschap. En dan neemt hij het 
ook nog op tegen een multinational.

Je eigen weg inslaan komt met twijfels  
en angsten, máár, zo laten de geportret- 
teerden zien, risico nemen loont. 

Onafhankelijkheid begint met het losmaken 
van conventies, zoals het hebben van een 

vaste baan of een eigen huis. Door het 

loslaten van wat hoort, komt er ruimte voor 
wat echt belangrijk is — en dat is voor ieder-

een anders. Zo geeft het freelance bestaan 

van ‘digitale nomade’ Valentijn van 
Santvoort de mogelijkheid reizen met werk 
te combineren. En na het wegvallen van de 
rigide structuur van de topsport ontstaat 

voor oud-hockeyster Naomi van As ruimte 
voor spontaniteit en zelfontplooiing. 

Maar een onafhankelijk leven hoeft niet met 
drastische levensbeslissingen te beginnen, 

bewijst de piepjonge belegger Rowin 

Beauchampet. Door slim te beleggen leerde 
hij al vroeg de waarde van geld kennen.  

Hij is daardoor beter voorbereid op de 

toekomst dan veel van zijn leeftijdsgenoten.

De portretten in dit boek tonen aan, dat er 

niet één manier is om vrij te leven. Of je nu 
de wereld wilt rondreizen, je baan opzegt 

om een eigen onderneming te beginnen, 
of geld investeert voor financiële zekerheid 
later: een onafhankelijk leven is haalbaar 
voor iedereen. Heb jij het lef?
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Eerste druk: december 2018

De in dit boek opgenomen interviews met 
experts en medewerkers van BinckBank 
zijn geproduceerd in samenwerking met 
ONE Business, november/december 2018.
 

Alle in deze uitgave gepubliceerde teksten zijn 
meningen van de geïnterviewden, komen niet 
voor rekening van BinckBank en kunnen niet 

worden gezien als beleggingsadvies.

 

BinckBank geeft geen persoonlijk beleggings-

advies. De prognoses zijn niet toegesneden 

op jouw persoonlijke situatie. Beleggen brengt 

risico’s met zich mee. Je inleg kan minder 
waard worden. Wij adviseren je om alleen te 
beleggen in financiële producten die aansluiten 
bij je kennis en ervaring.

 

Niets uit deze uitgave mag worden gerepro-
duceerd door middel van boekdruk, foto-offset, 
fotokopie, microfilm of welke andere methode 
dan ook, zonder schriftelijke toestemming 
van BinckBank.

Meer informatie? Neem contact op met 
BinckBank via 0800-2352462 of info@binck.nl
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 tweede leven    
     van  
rugnummer  
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Na 229 interlands en 45 doelpunten legde Naomi van As haar 
hockeystick definitief in de kast. En toen was haar agenda leeg. 
Beangstigend? Integendeel. Ze voelt zich vrij. En onafhankelijk. 
Ze wil langere reizen maken en een tweede loopbaan opbouwen. 
En moeder zijn, want sinds kort heeft zij met haar partner,  
de langebaanschaatser Sven Kramer, een dochter: Kae Robin.
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                                  at Naomi van As scoorde 
in de finale van de Olympische Spelen in 
Beijing in 2008, was een verrassing. Het 
begon met een mislukte strafcorner, die 
toch bij Minke Smabers terechtkwam. Ook 
de daaropvolgende doelpoging mislukte: 
de bal ketste af op de Chinese keeper.  

En toen kreeg Naomi de bal recht op haar 
stick. Pal voor open doel. Goud voor het 
Olympische dameshockeyteam.
Dadendrang én lichtheid – ze horen bij 

Naomi van As. Als kind al was ze erg 
beweeglijk. Haar droom was om ijscovrouw 
te worden. Altijd buiten, altijd zon. Op het 
hockeyveld was ze snel afgeleid. Haar eerste 
doelpunt was dan ook een eigen goal. Maar 

op haar 19e ging de knop om en werd ze 
de Van As die we kennen: ambitieus, doel-
gericht, assertief. ‘Ik besloot toen: ik ga er 
echt voor.’ Vijf jaar later kwam een soort- 
gelijk besluit: ‘Ik kan nog een stapje harder.’ 
De rest is geschiedenis. Wie daar meer van 
wil weten, neme een blik in haar uitpuilende 
prijzenkast. Daarin prijken twee Olympische 
gouden plakken, twee gouden medailles 
van het WK, en driemaal Europees goud.

Nu zij de topsport vaarwel heeft gezegd,  
is haar tweede loopbaan begonnen. Ze 

heeft tijd voor nieuwe rollen. Als presen- 
tator. Als zelfstandig ondernemer. Als 
toeschouwer en fan van haar partner, die 

nog volop schaatst op topniveau. En sinds 

kort als moeder.

Je dochtertje, wordt zij ook een 
hockeyster?
‘Ik zou het leuk vinden, al weet ik niet of 
Sven daarmee kan leven. Haha! Hoe dan 
ook wil ik Kae dezelfde levenslessen mee- 
geven die ik heb opgedaan. Geniet van het 

leven, maak plezier, stap uit je comfortzone. 
Kies niet voor de veilige optie. En wees 

onafhankelijk.’ 

Wat lag jou als middenvelder beter: 
aanvallen of verdedigen?
‘Ik schoot nogal te kort als verdediger – ik 
liep in het begin van mijn carrière niet echt 
mee terug. Ik heb echt moeten leren dat 
verdedigen er ook bij hoort. Een rasechte 

spits was ik evenmin. Daarvoor moet je een 
ware goalgetter zijn. Ik was meer een aan-

voerder, gaf assists en maakte snelle acties. 
Maar fanatiek was ik wel. Ik wilde alle ballen 
hebben. Ik was heel erg aanwezig in het 
veld. Creatief ook, want je moet durven 
hockeyen als middenvelder. Alert zijn, leve-

ren, ballen opeisen. Willen winnen.’

Winnen, dat hoort bij jou?
‘Ja, ik wilde alle trainingspartijtjes winnen. 

Verliezen: zó irritant! Zelfs op de training 
moest en zou ik winnen. Het is alleen maar 
erger geworden. Het is begonnen toen ik  

op mijn 20ste werd geselecteerd voor het 
Nederlands elftal. Dat werd aangewakkerd 
doordat de druk toenam en mensen op me 
gingen letten.’
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___Ik wil ooit kunnen 
    zeggen dat ik dat  

helemaal zelf heb  
                opgebouwd.  

Ik wil eigen baas zijn___



In mei 2017 speelde je je laatste 
wedstrijd, voor Laren. En ineens hield 
dat sportieve bestaan op.

‘Ja, heerlijk! Het vrije leven kon beginnen.
Geen verrassing, overigens. Ik had me voor- 
genomen dat de Olympische Spelen in Rio 
de Janeiro mijn laatste zouden zijn. Door 
nog even door te gaan bij Laren kon ik mijn 
loopbaan rustig afbouwen. En toen was het 

echt voorbij. Een goede beslissing, al mis ik 
de gezelligheid wel. Maar daar krijg je veel 

voor terug.’

Zoals vrijheid?
‘Nou en of! Die vrijheid is enorm. Ineens 
kreeg ik de ruimte om impulsief te zijn.  
Een weekendje Parijs? Doen we gewoon! 
Dat kon eerder nooit. Want als topsporter 

had ik een vast ritme: maandag, dinsdag  
en woensdag zaten we met Oranje op 
Papendal. Daar train je, daar slaap je, eet 
je en daar word je behandeld door de  

fysiotherapeut. En twee keer per dag  
trainen, op woensdag één keer trainen. 

Dan donderdag en vrijdag met je eigen 
club, weer twee keer trainen. Op zondag 

competitiewedstrijden. De helft van de 

tijd sliep ik in hotelkamers, altijd kreeg ik 
gezond te eten. Zo’n strak schema geeft 
rust, want je hebt geen enkele afleiding.’

Heb je geen vrije tijd gehad, in die 
periode?
‘De enige vrije dag was zaterdag. Maar dan 

moest je herstellen en was je alweer bezig 
met de voorbereiding op zondag. De hele 
dag slenteren, laat naar bed gaan, meer  
dan één glaasje alcohol drinken – dat kon 

allemaal niet. In mijn achterhoofd speelde 
altijd de aanstaande wedstrijd. Nu niet 
meer. Ik kan met vakantie. Ik mag alles eten. 
Of meer dan één wijntje drinken.’

En kan je je tijd zelf indelen?
‘Ja! Ik dacht: zodra ik stop, heb ik alle tijd  
van de wereld. Maar dat was echt niet zo 

– mijn agenda was supersnel bomvol. Met 
alleen maar leuke dingen. Ik heb aan twee 
tv-programma’s meegedaan, waarvoor
we naar het buitenland reisden. De dagen 

vulden zich razendsnel.’

Hoe kun je je op zo’n omslag in je leven 
voorbereiden?
‘Nou, toen ik nog hockeyde was ik al begon-

nen met presenteren voor Z@ppsport. Ook 

had ik toen al sponsorcontracten. Daar 

hoorden fotoshoots bij, opdrachten om 
nieuwe velden te openen, interviews te 

doen en hockeyclinics te geven. Dat vrije 
werk wil ik blijven doen. Ik ben ook blij dat  
ik de vrijheid heb om zelf te kiezen. Soms 
vind ik het eng, of spannend. Maar dan doe 

ik het toch, omdat het een kans is om  
mezelf te ontwikkelen.’

Als je dochter ook topsporter wil worden, 
waar kiest ze dan precies voor?
‘Ambitie – daar kies je voor. Je maakt de 
keuze om de beste te worden, het hoogst 
haalbare te bereiken. Ik stelde mezelf doe-

len en ging daarnaar leven. Dat is een lange 

weg, want niemand is in één keer topsporter. 
Ik heb ook moeten groeien. Ik moest wennen 
aan een ongelooflijk gestructureerd leven, 
kreeg met uitdagingen en teleurstellingen te 
maken. Dat hoort erbij. Hoe je daarmee 
omgaat, bepaalt je toekomst. Ga je ervoor 
om zelf beter te worden? Of ben je een 
slachtoffer? Je hebt karakter nodig. Lef ook.’

Had je, toen je begon, enig idee hoe je 
leven er vijftien jaar later zou uitzien?
‘Ik wist als hockeyster wat ik drie maanden 
later zou doen, maar verder? Nee. Nu ik een 
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___Een weekendje Parijs? 
Doen we gewoon! 
Nu dat ineens kan, 
geeft dat een enorme 
vrijheid___



dochter heb, plan ik wel meer vooruit. Ik 
weet dat ik het over tien jaar voor elkaar 

moet hebben, want ik heb nu de verant-
woordelijkheid voor iemand anders. Over 
mijn financiële toekomst heb ik wel altijd 
nagedacht. Van wat er binnenkomt, zet ik 
een deel opzij. Ik heb een gezonde buffer, 
want ik wil onafhankelijk zijn. Niet leunen  
op andermans geld.’

Waar komt dat verlangen naar zelfstan-
digheid vandaan?
‘Van mijn ouders. Mijn vader is eigen baas. 
Hij is tandarts, een stoer beroep, echt vak-

manschap. En hij is ondernemer, met een 
eigen praktijk. Aan mijn vader heb ik gezien 
wat het is om te doen wat je leuk vindt, om 
onafhankelijk te zijn. En mijn moeder – die 
veel meer georganiseerd is – raadde me aan 
geld opzij te zetten. Investeer het, want als 
de bank omvalt, is het allemaal weg. Ik wil 
ook zo’n moeder voor mijn dochter zijn.  
We sparen al voor onze kleine Kae.’

Waarin zou je willen investeren?

‘Daar heb ik geen verstand van. Ik heb de 
neiging dat soort beslissingen uit te stellen. 

Ik laat me liever goed adviseren, want ik ben 
een perfectionist. Als ik ga investeren, dan 
wil ik de zekerheid dat het een investering  

is die zijn waarde behoudt. Stenen, dat zei 

mijn moeder altijd. Mijn ouders hebben ook 
zelf geïnvesteerd in vastgoed.’

Nu je de tijd hebt, wat zou je nog willen 
doen?
‘Reizen maken. Cross-country door  
Noord-Amerika, langs de westkust van de 
Verenigde Staten. Liefst met Sven, maar 

hij schaatst nog. Hij heeft nog wel te maken 
met dat gestructureerde leef- en trainings-

schema. Behalve reizen ben ik van plan  

om een onderneming op te zetten. Iets 
opbouwen. Zodat ik later trots kan zeggen: 
dat heb ik helemaal zelf gedaan.’ 

Hoe ziet je leven er over nog eens vijftien 
jaar uit?
‘Geen flauw idee. Ik weet alleen dat ik 
mezelf wil ontwikkelen. Ook presenteren 
ligt me wel, zoals voor Z@ppsport. Inter- 
viewen vind ik ook leuk. Samen met team-

genoot Ellen Hoog heb ik het programma 
24 uur mandekking gedaan. Kiezen voor het 

onbekende.” 

Hoe was het voor jou om voor het eerst 
te presenteren?
‘Ontzettend spannend! Ik was te laat op 
locatie voor de eerste opnames van 

Z@ppsport. Ik moest meteen beginnen. Ik 
vroeg: maar hoe dan? “In de camera kijken, 
tegen de kinderen thuis praten”, zeiden ze. 

Ik werd echt voor de leeuwen geworpen.  
Ik herkende het gevoel van mijn eerste jaren 
bij Oranje. Dat er naar mij werd gekeken.’

Waarin zal jouw tweede loopbaan lijken 
op je eerste?
‘Ik doe geen dingen op de automatische 
piloot. En ik weet wel wat ik niet wil: trainer 
of coach worden. Ik denk niet dat ik zo’n 
leuke trainer zou zijn. Véél te fanatiek! En 
een heel jaar lang, weer elke dinsdag en 

donderdag op het veld staan? Die tijd is 

voorbij. Ik ben altijd superperfectionistisch 
geweest. Ik zit er bovenop, ook als tv-maker. 
Op het veld heb ik geleerd om mijzelf te zijn. 
Voor tv heb ik tot nu toe ook altijd mezelf 
kunnen zijn en dat is superfijn, want dan 
ben ik op mijn best. Een mooie tv-serie 
maken is wel wat anders dan een gouden 
medaille winnen, maar het is allebei  
geweldig leuk.’

Naomi  
van As
35 jaar
Voormalig hockey-international. 
In haar carrière scoorde zij in 
229 interlands 45 maal voor 
Oranje. In 2009 en in 2016  
werd zij uitgeroepen tot beste 

speler van de wereld. Naomi 
heeft een relatie met schaatser 
Sven Kramer. Samen hebben  
zij een dochter, Kae Robin.
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___Ik wil dat  
          mensen  
 denken: als die    
   gast het kan, 
dan kan ik  
         het ook___

Met Boldking scheermesjes neemt Rochdi Darrazi het  
op tegen Gillette, dat al 115 jaar mondiaal marktleider is.  
Portret van een selfmade man. ‘Als iedereen zegt dat  
iets onmogelijk is, wil ik het juist doen.’
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  __Geld? Dat is een middel.  
 Hoe meer geld je hebt des te meer    
 impact je kunt maken__ 
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1. LEARN
     

 

1980
‘Mijn ouderlijk huis stond in de Staats- 

liedenbuurt in Amsterdam. We waren  
niet welgesteld. Mijn ouders kwamen uit 
Marokko, midden jaren zeventig, en ik  
heb drie jongere broers. Mijn vader had 

een baan als migrantenconsulent, maar 
runde ook enige tijd een kapperszaak  

in de stad. Ik hielp hem dus al jong 
mee en leerde zo ondernemen en geld 
verdienen.’

‘Ik kon goed leren, schakelde makkelijk 
tussen Marokkaans-Arabisch en Neder- 
lands. In mijn jongste herinneringen wilde  
ik andere mensen helpen. Vooral mensen 
die minder goed mee kwamen. Ging  
er bij een van onze buren een koelkast 

kapot, dan hadden ze niet het geld om  
die zomaar te vervangen. Ik wilde daar 
al jong iets aan doen.’

‘Ik was drie jaar oud, toen ik erg ziek werd. 
Hersenvliesontsteking. Zes weken in het 

ziekenhuis. Elke dag kwam een zuster mij 
prikken, voor bloedonderzoek. 

Verschrikkelijk is dat. Ben je wel eens geprikt 

in je duim? Een arts vroeg mij: wat wil je 
later worden? Ik zei: dokter. Dan kan ik 
iedereen terug prikken – haha! Dat was 
natuurlijk niet de enige reden. Ik wilde ook 
mensen helpen. Vanaf dat moment zat dat 
in mijn hoofd: ik word arts.’

                                  ij geeft toe, het is een 

bold plan. Maar dat weerhoudt onder- 

nemer Rochdi Darrazi er niet van de  
concurrentie aan te gaan met scheer-
mesjesfabrikant Gillette. Het begin is er: 
Boldking telt sinds de oprichting in 2012 al 
375.000 gebruikers in 11 Europese landen. 
Daar houdt het niet op voor de Amster- 
dammer, die zich al eerder liet uitdagen 
door ogenschijnlijk onhaalbare doelen. Die 

bewijsdrang tekent zijn leven als leerling, 

als adviseur en dus ook als ondernemer. 
Voor Rochdi Darrazi is het leven een drie-

akter, die bestaat uit de handelingen 

Learn, Earn en Return.  



 __Ik zie een uitdaging als een 
wiskundig dilemma. Ik trek me terug 
en bedenk een plan__

1992
‘Het Sint Nicolaas Lyceum in Amsterdam-
Zuid. Dat leek mijn vader wel een goede 
middelbare school. De rector stond er in 
pak voor de deur. Ik was daar een van de 
eerste Marokkaans-Nederlandse scholie-

ren. En voor het eerst merkte ik dat ik niet 
gelijk meekwam. De eerste onvoldoende 
van mijn leven kreeg ik in de eerste klas, 
voor Nederlands. Mijn docent, meneer  
De Vries, zei me: “Misschien pas jij beter op 
de havo.” Huilend kwam ik thuis. Zo ziek 
was ik van die opmerking, dat ik ongelooflijk 
hard ben gaan studeren. Zo hard, dat ik  

aan einde van dat jaar tien negens en vier 

achten had – voor Nederlands had ik ook 
een negen.’

1997
‘In de zesde klas was meneer De Vries 
opnieuw mijn docent Nederlands. Toen ik  
in mijn laatste jaar een mondeling ten- 
tamen bij hem had, kwam hij terug op zijn 
eerdere opmerking over de havo: “Het was 
mij een eer en genoegen om jouw docent 
Nederlands te zijn geweest. Jij bent het 
gymnasium méér dan waard.” Ik glunderde 
van trots.’

1998
‘Ik wilde nog steeds arts worden en was al 
ingeloot voor de studie geneeskunde. Toen 
vroeg meneer Blaas, mijn docent economie: 
“Waarom ga jij eigenlijk geneeskunde  
studeren? Kun je niet beter iets doen met  
je talent voor wiskunde en economie?” En 
hij schreef me in voor een masterclass 
econometrie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Een sneak peak van twee volle 

dagen. Ik kwam binnen in de collegezaal. 
Daar stond een hoogleraar. Die begon te 

praten over het actuariaat.  

Twee dingen schreef hij op zijn bord:
• Actuarissen zijn de best verdienende  

mensen in de Verenigde Staten.

• Slechts tien procent van de studenten  

econometrie haalt de eindstreep van deze 

opleiding.

‘Daar stond het. Ik las erin: de kans is klein 
dat ik deze studie afrond. Maar lukt me  
dat toch, dan heb ik ook de middelen om 
anderen te kunnen helpen. Meer motivatie 
had ik niet nodig. Ik was om. Ik gaf mijn 
loting geneeskunde op en schreef mij direct 
in voor econometrie.’

2. EARN

1993
‘Ondernemen deed ik al jong. Op mijn 
twaalfde had ik mijn eerste baantje in de 
kapperszaak van mijn vader. Haar opvegen. 
Handdoeken naar de wasserette brengen. 

De medewerkers uitbetalen aan het eind 
van de week. Baantjes heb ik daarna altijd 

gehad. Ik maakte schoon in het VU medisch 
centrum. Ook reinigde ik vliegtuigen op 
Schiphol. En al heel jong handelde ik, kocht 

ik spullen in en verkocht ze door. B-keuze 

spijkerbroeken bijvoorbeeld, op de markten 
van het Gooi. Geld had ik altijd.’

1996
‘Als puber vond ik dj’s supercool. Ik draaide 
zelf ook graag, geïnspireerd door Gideon, 
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een vriend van me, die goed verdiende met 
draaien op feestjes. Zelf kwam ik daar niet 
tussen, ik werd niet gevraagd. Toen bedacht 
ik: als ik nou zelf feestjes organiseer en daar 
andere dj’s voor uitnodig, dan nodigen ze 

mij ook als dj op hún feestjes uit. Zo organi-
seerde ik feestjes van Weesp tot Bussum. 
Per keer leverde dat een paar duizend 
gulden op. We draaiden niet alleen, we 

maakten ook promotiemateriaal, regelden 
de installaties, verzorgden de locatie – alles 

deden we zelf. Dat evenementenbedrijfje 
had ik nog steeds, toen ik 21 jaar oud was.’

2002
‘Tegen die tijd verdiende ik tienduizenden 
euro’s met evenementen. Projecten from 

scratch opbouwen, mensen bij elkaar bren-

gen, hosselen, duwen, trekken – ik vind het 

fantastisch! We bedachten serieuze events 
met een compleet programma van eten en 
drinken, comedy, muziek en dance. Eric-E, 
100% ISIS, Roué Verveer en Najib Amhali –  
ik haalde ze allemaal. Dat heeft mijn studie 
niet in de weg gezeten. Een wild studenten-

leven had ik niet.’

‘Ons evenementenbureau werkte samen 
met een advocaat die onze contracten 
opmaakte. Toen ik eens met hem lunchte, 
kwamen we te spreken over consultancy. 
Zijn vrouw werkte bij McKinsey. “Niets voor 
jou?”, zei hij. “Ze nemen alleen mensen aan 
die summa cum laude afgestudeerd zijn.” 
Meteen was mijn interesse gewekt. Ik regelde 
een gesprek bij een studenten-recruiter en 

vroeg of die mij kon voordragen bij concur-
renten van McKinsey: Boston Consulting 
Group en Bain & Company. Zo had ik een 
paar gesprekken waarmee ik kon oefenen 
voor mijn eerste serieuze sollicitatiegesprek 
bij McKinsey. Dat was mijn game plan.’

2004
‘De opzet slaagde. Ik was 23 jaar oud toen  
ik werd aangenomen. Consultant, dat  
betekent bij CEO’s over de vloer komen, 
reizen, slapen in vijfsterrenhotels. Ik kwam 
uit West maar had een leaseauto, een goed 
inkomen, at in toprestaurants en droeg 
dure pakken. Toen ik voor mijn eerste 
vliegreis instapte, zag ik het busje van het 

schoonmaakbedrijf waar ik voor gewerkt 
had. Zo was de cirkel rond.’

‘De druk was groot. Als je bij McKinsey niet 
presteert, vlieg je eruit. En mijn collega’s 
waren ontzettend getalenteerd – met 
beangstigend spectaculaire achtergronden, 

opleidingen en cv’s. Zo zat ik in een groep 

met iemand die in Oxford had gestudeerd 
én een Olympische medaille had gehaald. 
Die omgeving deed iets met mijn zelfver-
trouwen. Ik was een insecure overachiever en 

deed mijn uiterste best. Op een dag, tijdens 
een brainstorm over een zakelijk strategisch 
probleem, overviel me de gedachte: “Als ik 
de oplossing niet weet, dan is de kans groot 

dat anderen het ook niet weten.” Dat inzicht 

was een opluchting en gaf mij een enorm 
gevoel van vrijheid.’

‘Als ik de oplossing niet heb, dan vertrouw ik 
erop dat ik die oplossing wel zal vinden. Het 

stemmetje van twijfel – wat nou als het niet 
lukt? – gaat nooit weg. Ik heb moeten leren 
om mijn angst om te falen te accepteren.’

2008
‘In diezelfde tijd verloor ik mijn hoofdhaar. 
Kalend werd echt kaal. Ik besloot mijn hoofd 
glad te scheren. Dat lukte niet goed met de 
toen bestaande mesjes – de botstructuur 
van mijn hoofd is onregelmatig, dus ik 
sneed mezelf. En mijn mesjes liepen vol 

Rochdi  
Darrazi
38 jaar
Serieel ondernemer,  
studeerde econometrie en 
was adviseur bij McKinsey. 
Als oprichter en eigenaar van 
scheermessenmerk Boldking 
wil hij de hegemonie van 
mondiaal marktleider Gillette 
doorbreken.
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stoppels, want hoofdhaar is harder dan 

baardhaar. En dan moest ik die ellendige 
dingen nog aan de toonbank kopen ook.’

‘Toen in datzelfde jaar Gillette door Procter 
& Gamble werd overgenomen, werd ik 
wakker. De transactieprijs was 58 miljard 
dollar – een exorbitante waardering. Ik 
begon gelijk te rekenen: wat is de omzet, 
hoe hoog is de marge? Ik zag als onder- 
nemer kansen. Gillette is wereldmarkt- 
leider, met 67 procent van de markt. 
Overklast concurrent Wilkinson en nog 

twee private labels. Samen verdelen die vier 
spelers 80 procent van de verkoop in een 
markt die goed is voor 15 miljard dollar. 
Daar moet toch ruimte zijn voor een nieuwe 
aanbieder? Een online aanbieder? Ik besloot 
er een case van te maken voor de nieuwe 
lichting consultants in mijn team.’

‘Zo is Boldking ontstaan. Als een plan om de 
hegemonie van Gillette te doorbreken. Een 
bold plan, zei mijn vrouw Asmaa. En wist je 
dat Gillette is opgericht door een man die 
King Gillette heette? We maken onze mesjes 
om de klant – die koning is – mee te dienen. 
Welk type huid of haar hij of zij ook heeft. 
Dat schreef ik in een ondernemingsplan van 
vijf kantjes. Daarmee haalde ik in vier weken 
tijd een paar ton op. En ik kende iemand  
die in de productie van scheermesjes zat. 
Boldking kon van start.’

2010
‘Ik nam ontslag bij McKinsey. En toen kwam 
ik mezelf tegen. De twijfel sloeg toe. Als 
iemand me op een feestje vroeg wat ik 
deed, hoorde ik mezelf zeggen: “Ik ben onder- 
nemer, máár ik heb acht jaar bij McKinsey 
gewerkt.” Alsof ik me verontschuldigde voor 
mijn keuze. Een deel van mijn identiteit en 

mijn status was vergroeid geraakt met 
McKinsey. Onzekerheid, dat was het. Het 
kostte me een jaar voor ik oprecht kon 
zeggen: “Ik ben ondernemer. Punt uit.”’

‘Nu ben ik de enige onafhankelijke pro- 
ducent van scheermesjes met een eigen 
technologie. Wij hebben een patent op  

onze mesjes. Produceren alleen voor de 
consument. En die weet ons te vinden.’

3. RETURN

2007
‘Marokkaanse kinderen scoren op alle 

lijstjes minder goed dan autochtone Neder- 
landers. Zo wordt tachtig procent van de 

Marokkaans-Nederlandse jongens op vmbo 
getest. Onder autochtone Nederlandse 
jongens is dat 50 procent. Als je ervan uit-
gaat dat intelligentie van nature gelijk is 

verdeeld, dan moet daar iets aan te doen 
zijn. Er zijn genoeg talentvolle voorbeelden: 
Achmed Aboutaleb, Najib Amhali, René 
Dahan, noem maar op. Met drie Marokkaans- 
Nederlandse vrienden – een advocaat, een 
partner bij McKinsey en een woordvoerder 
op een ministerie – creëerden we een  
platform dat Marokkaanse toptalenten in 
contact brengt met de markt. Dat werd het 
Moroccan Dutch Leadership Institute (MDLI). 
We vergelijken elk kind met een vol glas, 
waar je het maximale moet zien uit te halen. 

 __Ik kan goed zaken optuigen,  
initiatieven starten. En ik wil iets terugdoen. 
Als trainer, coach of voor de klas__



Dus wordt een kind loodgieter, dan moet het 
de beste loodgieter van Nederland worden. 
En wordt hij arts, dan de beste arts.’

‘We hebben corporate Nederland ingescha-

keld. Vijf raden van bestuur, van Pon, Ahold, 
Nuon, TNT en ING, besloten ons te sponso-

ren voor 250.000 euro per jaar – opgeteld 
1,2 miljoen. In onze raad van advies zaten 
voormalig minister Sybilla Dekker, senator 
en commissaris Alexander Rinnooy Kan en 
de toenmalige Amsterdamse burgemeester 
Job Cohen. We ontwikkelden daarna een 

leiderschapscurriculum, waarmee jonge 
Marokkaanse Nederlanders sociale skills 
leren. En we organiseerden de weekend-

school. Anderhalf duizend Marokkaanse 
leerlingen werden daar geholpen door vier- 

honderd succesvolle Marokkaanse onder-

nemers, voetballers, politici, ambtenaren. 
We hebben dat project in de nachturen 

opgezet, naast ons toch al drukke werk. De 

kinderen die aan onze weekendschool 

meededen scoorden 25 procent beter op 
hun Cito-toets. En ze maakten kennis met 
een rolmodel. Dat helpt ze om volwassen en 
onafhankelijk te worden. Belangrijk! Want 
ben je financieel onafhankelijk, dan kun je al 
je tijd en energie steken in het verbeteren 

van de maatschappij.’

‘Als wiskundige wil ik alles meten. Ook de 
impact van een project. Als ik weet hoeveel 
een investering voor de deelnemers op- 
levert, dan kan ik de volgende keer mijn 
geld slimmer besteden. En dus meer impact 
maken.’

2018
‘Nu Boldking het steeds beter doet, heb 

ik nog een missie: grow it back. Ik wil iets 
terugdoen. Voor de samenleving. In het 

bijzonder voor jongens die geboren worden 

in gezinnen waarin ze net dat stukje zelf- 

vertrouwen missen om een stap te maken. 
Ik wil voor hen een beweging creëren, die 
initiatieven sponsort waarmee die jongens 
een kickstart krijgen. Net zoals ik die kreeg 
van meneer De Vries en meneer Blaas en al 
die investeerders, die in mij geloofden en 
mijn leven voorgoed hebben veranderd.’

‘Geld moet uit de commerciële sector 
komen. Ik geloof dat je daarmee maat-
schappelijke problemen kunt aanpakken. 
Niet om er geld aan te verdienen, maar wel 
voor een return on investment. We moeten 
weten wat de precieze impact is van het 
geld dat je in een uitdaging steekt.’

2019
‘De maatschappelijke missie van Boldking 
moet ik nog uitwerken. Maar er komt een 
platform. En liefst stort ik een deel van onze 
omzet af voor mijn missie om jonge jongens 
een zetje te geven. Want de meisjes komen 
er wel. Die doen het nu al heel goed. 

Vrouwen presteren beter op school, maken 
steeds sneller carrière, verdienen meer. De 
positie van de man in de samenleving vind 
ik interessant.’

29

     ___Ineens overviel me de  
 gedachte: als ik de oplossing niet 
weet, dan is de kans groot dat 

anderen het ook niet weten___
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  ___Als de 
          wereld 
je thuis is___

Een nieuwe generatie van professionals staat 
op: de digitale nomade. Die heeft niets 
anders nodig dan een laptoptas, smartphone, 
paspoort en een stapeltje schone kleding. 
Valentijn van Santvoort is er zo één. 
‘Ik kan overal waar ik mijn jas neerleg werken. 
Die vrijheid geeft een geweldige kick!’
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                            ijn koffer staat al bij de voor-
deur. Het appartement in Amsterdam is 
onderverhuurd voor twee maanden. Er is 
een bescheiden financiële buffer opge-

bouwd voor eventuele tegenslagen. En het 

meeste werk is afgerond, zodat hij straks 
met een schone lei kan beginnen. Freelance 
reclamestrateeg en ondernemer Valentijn 
van Santvoort (34) is klaar voor zijn reis  
naar Bali, waar hij met twee vrienden gaat 
werken. Jazeker: werken. ’s Ochtends klapt 
hij de laptop open, tussen de middag volgt 
een wandeling in de zon, ’s middags afspra-

ken in hippe koffiebars en daarna lonken  
de zee en het surfboard. ‘Want uiteindelijk 

ben je er ook gewoon om te relaxen’, lacht 
Van Santvoort. Zijn compagnon Mark van 
der Heijden werkt op hetzelfde moment  
duizenden kilometers verderop. Hij zit in  
de Colombiaanse stad Medellín en houdt 
via internet contact met Valentijn.

___ Karavaan
Welkom in de wereld van digitale nomaden: 
mensen die reizen en werken combineren. 
Hoewel velen er slechts van dromen, voegt 
deze groep de daad bij het woord. 

z
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voor 32 klanten liefst 27 landen aan. 
Toen hij terugkwam waren veel mensen 
in zijn omgeving jaloers. Die zagen dat 
reizen ook wel zitten, maar wisten niet  
waar ze moesten beginnen.’ Zo ontstond 
Wanderbrief, waarmee het duo aanvankelijk 
bedrijven en digitale nomaden met elkaar  
in contact wilde brengen.

Om de proef op de som te nemen, verken-

den de twee het werkklimaat op Bali.  
Vijftien jaar eerder, tijdens een vakantie, 

had Van Santvoort op dat eiland nog over- 

wegend rijstvelden gezien. ‘Nu domineerden 
de professionals-met-laptop in het straat-
beeld. Die waren daar aan het genieten van 

het lekkere weer, de zee en het goede eten, 

maar verenigden zich ook om zaken te doen 
of samen te werken. Ogenschijnlijk zijn ze 
op vakantie, maar in de praktijk verdienen 
ze gewoon hun geld.’

___ Wereldwijd abonnement
Het bestaan van een digitale nomade klinkt 
aantrekkelijk, maar niet iedereen heeft  
het in zich om langdurig over de wereld te 
reizen. ‘Het bestaan van een digitale 

nomade is een zakelijke realiteit. Wie aan 
het eind van de maand geen geld in het 
laatje heeft, is snel weer thuis.’ Een echte 

digitale nomade is een professional, vindt 
Van Santvoort.

Sommige agglomeraties zijn beter geschikt 
voor die rondtrekkende techies dan andere. 

‘In steden als Medellín en Lissabon, maar 
ook op Bali en in Chiang Mai in Thailand  
zie je langzaam een wereld ontstaan die 
is ingericht op digitale nomaden: van 
gedeelde kantoren waar je een bureau kunt 

___Je zit  

      nergens  

  aan vast. 

Een vliegticket   

   is zo  

 geboekt___

Regelmatig vertrekken ze naar het buiten-

land om daar achter hun laptop te kruipen 
met gelijkgestemden die ook voor deze 
vorm van onafhankelijkheid hebben  
gekozen. Ze spreken met elkaar over hun 
thuisland en cultuur. Hoor je goede ver- 

halen over een nieuwe stad? Dan is een 

vliegticket snel geboekt, pak je je spullen  

in en trek je snel verder. Ze zijn digitale 

nomaden, maar samen vormen ze een 
heuse karavaan. Het nomadenbestaan is  
de oudste vorm van het menselijk bestaan. 
In de prehistorie reisden de meeste  
volkeren de groene weiden achterna. Een 

vaste plek had vooral nadelen: het gras 
raakte op, het water vertroebelde, de 

natuurlijke kringloop van de seizoenen joeg 

het vee voort, altijd maar voort. Natuurlijk 
laat de digitale nomade zich niet door zijn 
primaire levensbehoefte drijven, maar door 
een hang naar vrijheid, naar onafhankelijk-

heid en naar avontuur. Jagen doen ze  

niettemin nog altijd – hun gewenste weide-

grond is een onbekende stad, met stabiele 
en snelle wifi-voorzieningen. 

Hoeveel mensen als digitale nomade leven 
is moeilijk te zeggen, mede doordat de 
definitie niet even duidelijk is. Iemand die 
voortdurend in het buitenland rondreist 

met zijn laptop valt binnen de groep, maar 
ook de reizende vertegenwoordiger die 

regelmatig tripjes maakt van enkele maan-

den. Wel is duidelijk dat het om grote  
aantallen gaat: populaire Facebookgroepen 
als Digital Nomads around the world en 

Female Digital Nomads hebben respectie-

velijk 93.000 en 41.000 leden. Vooral  
beroepen in de technologie en crypto- 

valuta lenen zich voor het nomadische 
bestaan, maar ook creatieven en marke-

teers zijn goed vertegenwoordigd. 

___ Community
Valentijn van Santvoort is niet alleen zelf 

zo’n gelaptopte globetrotter, hij is ook  

een dienstverlener aan deze digitale  

community. Wanderbrief, de start-up van 
Van Santvoort en compagnon Van der 
Heijden, brengt al deze mensen met elkaar 
in contact op een online platform. Daarmee 
bieden zij de digitale eenpitters de mogelijk-

heid om elkaar te ontmoeten. Want hoewel 
ze er graag zelfstandig op uit trekken,  

zoeken ze maar al te graag verbinding met 
anderen.

Wanderbrief begon na Van Santvoorts 

dertigste verjaardag. Hij had snel carrière 

gemaakt in de reclamewereld en was  
toegetreden tot het managementteam  
van reclamebureau Havas Boondoggle in 
Amsterdam. ‘Ik had ook net een nieuw 
appartement in Amsterdam betrokken. 
Allemaal heel cool, maar ik miste al gauw  
de autonomie. Je ervaart nooit volledige 
vrijheid zolang je voor een baas werkt.’ 

En dus koos hij radicaal voor het freelance 

bestaan en nam ontslag. Zijn werkgever 
reageerde geschokt: ‘Men dacht dat ik gek 
geworden was.’ Zijn ouders vroegen zich 

bezorgd af hoe hij zijn hypotheek zou 
betalen.

Maar Van Santvoort en Mark van der 

Heijden, een oud-collega, hadden het idee 

dat ze goud in handen hadden. ‘Mark had  

al twee jaar gewerkt bij bedrijven over de 

hele wereld. Kost en inwoning werden voor 

hem geregeld. In twee jaar tijd deed hij  

Valentijn  
van 
Santvoort
34 jaar
Valentijn van Santvoort is 

oprichter van Wanderbrief,  

een platform voor digitale 
nomaden. Hij is freelance 
brand strategist en werkte 

eerder in de reclamewereld.
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___Waarom alleen het 
avontuur najagen? 

Kun je door te reizen 

niet duurzaam in 
je toekomst investeren?___
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huren tot sportschoolabonnementen die 
per maand opzegbaar zijn. Alles is ingericht 
op een mogelijke doorreis.’ Ook zijn er 
steeds meer bedrijven die inspringen op  
de markt van de reizende werkende. 
Digitale verzekeraars als World Nomads, 
True Traveller of Safety Wings bieden reis-

verzekeringen die langer geldig zijn dan  

de gebruikelijke paar maanden en zorg- 
verzekeringen met een wereldwijde dek-

king. En toch blijft het pionieren. In elk land 
werken de zaken anders. En elke digitale 

nomade moet zijn rugzak met een flinke 
dosis doorzettingsvermogen zien te vullen 
om die onafhankelijke levensstijl te kunnen 
voortzetten. ‘Hoewel het steeds vaker 

gebeurt, is het geen makkelijke levensstijl. 
Waar op een kantoor van alles voor je is 

geregeld, wachten je in het buitenland 

onbewandelde paden.’

Het medicijn is een combinatie van door- 
zettingsvermogen, creativiteit en vinding-

rijkheid. Toen Van Santvoort en Van der 
Heijden met hun eerste businessmodel 
zochten naar partners, besloten ze hun 

zinnen te zetten op Porsche. ‘Ik achter-
haalde wie de marketingdirecteur was, 
werd doorverbonden door zijn secretaresse 

en deelde onze plannen. Hij was gechar-

meerd van ons verhaal en ging met ons in 
zee.’ Het kenmerkt de branie van de digitale 
nomade: ‘Geen angst voor het onbekende, 
maar frisse moed voor nieuw avonturen.’
Na Porsche werkte Wanderbrief samen  
met bedrijven als Vodafone en Amnesty 
International, die wereldwijde opdrachten 
aanboden in ruil voor kost en onderdak. 

‘Mensen konden voor een paar maanden 

___Geen angst 

voor het  

onbekende,  

maar moed  

voor nieuwe 

avonturen___

39
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behandelen onderwerpen als: hoe verkoop 
je jezelf, hoe vind je goede opdrachten 

en hoe ga je om met psychologische bij-
komstigheden? We proberen realiteit te 
geven aan de droom, zodat mensen deze 
leefwijze óók gaan zien als een duurzame 
investering in de toekomst.’ 
Het is een misverstand om te denken dat je 
als digitale nomade alleen maar avonturen 
beleeft. Wil je ’s middags met vrienden 
samen de stad ontdekken, dan is het aan-
trekkelijk om je werk te laten voor wat het 
is. ‘Maar die vrijheid moet je wél verdienen’, 
zegt Valentijn van Santvoort. ‘Neem je die 
vrijheid niet serieus, dan ben je eigenlijk 

gewoon op vakantie met je laptop.’ 

___ Thuis? Hoezo thuis?
De oer-nomade verdween door de opkomst 
van de landbouw. Die verplichtte hem om 
op een vaste plek gewassen te verbouwen. 

Wacht de nieuwe digitale nomaden een-
zelfde toekomst? Een toekomst waarbij 
een gezin stichten en een huis kopen het 

natuurlijke gevolg is van ouder worden? 

Haalt die realiteit de rondreizende twintiger 

vanzelf in?

Nee, vindt Van Santvoort: ‘Voor alles waar je 
succesvol in wil zijn, zul je moeten werken. 
Of dat nou hier is of daar. De omstandig-
heden waaronder dat gebeurt, kun je 180 
graden draaien. Natuurlijk: het brengt een 
grote mate van onzekerheid met zich mee. 
Je bouwt zowel op zakelijk als persoonlijke 

vlak een nieuw bestaan op, dat is een grote 

stap. Maar alles wat jij aan het eind van de 

maand verdiend hebt, heb je zélf geregeld 
en gecreëerd. Dat geeft een enorme kick en 
dat neemt niemand je meer af.’

naar het buitenland om te werken voor 
coole bedrijven. Die bedrijven hadden op 

hun beurt steeds een enthousiaste kracht 

met nieuwe, verfrissende inzichten. Onze 
cowboydroom werd werkelijkheid en dat 
was te gek, maar het model was moeilijk 
schaalbaar. Want hoe kan een HR-afdeling 

dit soort contracten juridisch verantwoor-

den? Daarom hebben we onze koers 
aangepast.’

___ Volwassen vooruit
Wanderbrief is inmiddels geëvolueerd tot 
een online community, bestemd voor 
mensen die elkaar online en offl  ine kunnen 
ontmoeten bij zogenaamde meet-ups. 
Dat zijn bijeenkomsten waar de kansen en 
moeilijkheden van het nomadische bestaan 
worden besproken, maar ook ervaringen 
worden gedeeld. De digitale nomade wordt 
vroeg of laat met eenzaamheid geconfron-
teerd. ‘Doordat alles als thuis zou kúnnen 
voelen, voel je je aan het eind van de rit 

nergens meer echt thuis. Ontheemd raken 
is dan het risico.’ 

In historisch opzicht was een eigen huis, op 
eigen land, met eigen inboedel, de basis van 
vermogensopbouw. Je erfde een kavel van 
je ouders en gaf dat bezit ook weer door 

aan je kinderen. Hoe doe je dat als je door 

deze levensstijl het begrip ‘thuis’ verliest? 

Dat is nog zo’n moeilijke vraag voor digitale 
nomaden: hoe bouw je als reizende aan je 
toekomst? Wanderbrief start binnenkort 
een bootcamp voor digitale nomaden, die 
hun avontuur in een duurzaam levensplan 
willen gieten. Van Santvoort: ‘In deze boot-
camp word je in twee weken klaargestoomd 
voor een leven als digitale nomade. We 
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___Wie zijn vrijheid 

niet serieus neemt, is 
eigenlijk op vakantie 

met zijn laptop___
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___Op naar  
      een nieuwe 
droomreis___
Van Montevideo naar Antarctica, van Afrika naar Iran.  
Prijswinnend natuurfotograaf Marsel van Oosten reist al tien jaar  
de ruigste plekken van de wereld af, op zoek naar wilde dieren  
in hun ongerepte habitat. Hij mag zich Wildlife Photographer of 
the Year 2018 noemen. Het begon allemaal met een eenvoudig, 
maar ontzettend vernuftig ondernemersplan.

Marsel
van Oosten
51 jaar
Marsel van Oosten was niet 
altijd natuurfotograaf. Tot 
2007 werkte hij als art director 
voor reclamebureaus  
FHV/BBDO, TBWA en Ogilvy & 
Mather. De laatste drie jaar 
was hij met twee compagnons 
eigenaar van bureau Cygnus 
X-3. Fotografie was een wilde 
ambitie. De vonk sloeg over 
tijdens een reis naar Tanzania. 
Pas in 2007 begon hij daar 
serieus werk van te maken.
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___  ANTARCTICA, IJSBERG 

                                  ls ik aan een reis begin, 
denk ik aan de droomfoto die ik wil  
schieten, van een bijzonder en zeldzaam 
dier, midden in zijn eigen indrukwekkende 
omgeving. Ik doe mijn ogen dicht, en dan 
zie ik ’m – een baviaan op een rots, een 
close-up van een giraffe, pinguïns op een 
helblauwe ijsberg. Maar goed, dat is het 
ideaalplaatje. De kans dat je die ooit zult 
zien, is verwaarloosbaar. En toch… Elk jaar 
opnieuw droom ik ervan, vlak voordat de 
Antarctische zomer begint. Op de Zuidpool 
zijn er legio tinten ijs: wit, glazig, maar ook 
blauw ijs in verschillende gradaties. Die 
blauwe kleur ontstaat door de ijsstructuur, 
de ouderdom van het ijs en de lichtinval. 
Oogverblindend mooi is diepblauw ijs. Hoe 
dichter je bij het Antarctisch schiereiland 
komt, des te groter de kans dat je zulke 
ijsbergen ziet. De pinguïns geven de foto 
schaal. Zonder pinguïns heb je als kijker 
geen flauw idee van de omvang van een 
ijsberg. Met één pinguïn erop, verandert 
een brok ijs in een imposante en vervaar-
lijke drijvende berg.’ 

1991-2006 
Amsterdam – Tanzania
‘Als reclamemaker kende ik de fotografische 
wereld uit tweede hand. Toen ik zelf begon 
te schieten, als hobby, bakte ik er maar 
weinig van. Ik moest echt de techniek onder 
controle krijgen. Onze huwelijksreis, in 

‘a
45

Adélie pinguïns zwemmen grote afstanden  
om voedsel te vangen. Als er een ijsberg voorbij 
komt drijven, rusten ze daarop even uit.
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___  JAPAN, HOKKAIDO
In de Japanse en Chinese cultuur is de kraan- 
vogel het symbool van geluk en een lang leven, 
maar de soort was bijna uitgestorven.
Deze foto is genomen in de winter en toont de 
paringsdans.

___Schat,  
het roer  
gaat om,  
zei ik.  
Haar reactie: 
Als je dat  
wil, dan 
moet je dat 
gewoon  
maar doen___



2001, naar Tanzania, was mijn eerste kennis- 
making met de dieren van het Afrikaanse 
continent. Tijdens die reis nam mijn hobby 
serieuze vormen aan. Een paar jaar later 
beloofde ik mezelf om ooit nog eens een 
switch te maken. En fotograaf te worden.’

‘Maar wanneer? Ik wist dat ik ongelooflijk 
veel zekerheid zou verliezen. Ik was mede- 
eigenaar van een reclamebureau. Het was 
geen goede tijd voor reclamemakers, maar 
ik verdiende genoeg en als bureau wonnen 
we zelfs internationale prijzen. Maar het 
werk was altijd stressvol. En je hebt met 
klanten te maken, die je werk niet altijd 
waarderen. Zo maakte ik ooit een story-

board voor een commercial van een auto-

bedrijf. Na onze presentatie zei de CEO  
van dat automerk: “Er zit een kat in je spot. 
Ik houd niet van katten. Maak maar een 
nieuwe.” Nou, daar was ik helemaal klaar 
mee. Op een zondagmiddag in 2006, tijdens 
de lunch met mijn vrouw, zei ik: het roer 
gaat om. Ze zei: “Als je dat wil, dan moet je 
dat gewoon maar doen.”’
‘Of die keuze uit frustratie geboren was? 
Niet alleen. Ik wist dat als ik mijn droom 
wilde volgen, los moest komen van mijn 
loopbaan in de reclame – dat ik mijn  
onafhankelijkheid moest claimen. Dit was 
dé kans.’

2007 
Texel – Afrika
‘Maar toen moest er nog geld binnenkomen. 
Klein probleempje: er is maar weinig vraag 
naar natuurfotografie. Nieuwsfotografie, 
modefotografie en reclamefotografie zijn 
altijd in trek, want het onderwerp – het 
nieuws, de mode en de reclame – verandert 

___  MADAGASCAR, MORONDAVAO
Een klimmer haalt bloemen uit een baobab voor 
wetenschappelijk onderzoek. In de loop der
jaren zijn veel van deze bomen gekapt om plaats 
te maken voor landbouwgrond.
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voortdurend. Voor natuurfotografie gaat 
dat niet op. De fotograaf die vijfentwintig 
jaar geleden een mooie foto van een olifant 
maakte, verkoopt die nog steeds. De berg 
bruikbare natuurfoto’s wordt dus groter en 
groter. En de vraag neemt af. Mijn dilemma 
was: hoe ga ik daar geld mee verdienen?’

‘Mijn vrouw en ik sloten onszelf op in een 
bed & breakfast op Texel, om te brain- 
stormen. Daar ontstond ons idee. Ik wilde 
dierenfotograaf worden en moest daarom 
een goed portfolio van Afrika opbouwen. 
Voor het lijstje met dieren die ik wilde foto-

graferen, wist ik dat ik veel zou moeten 
reizen. Een jaar lang. Door Afrika. In de 
grote safarigebieden. In lodges die stervens- 
duur zijn, en die vaak alleen bereikbaar zijn 
met peperdure privévliegtuigjes. Dat zou 
een ton kosten. Dat hadden we niet. Einde 
verhaal.’

‘Of toch niet? We hadden een list nodig.  
Die list ontdekten we: als we nou eens een 
fotoboek maken van de betere safarilodges. 
In alle bestaande boeken waarin safari- 
lodges vergeleken werden, waren de lodges 
wel te zien, maar niet de natuur er omheen, 
niet de wilde dieren waar iedereen voor 
komt. Dus maakte ik van alle gelikte safari-
foto’s die ik tot dan toe had geschoten een 
dummy van zestig pagina’s. Dat zag er goed 
uit – ik kom niet voor niets uit de reclame. 
Die dummy stuurden we naar alle luxe 
lodges die we wilden bezoeken. Of ze mee 
wilden doen met ons boek. We vroegen er 
nog fors geld voor ook. En betaling in natura 
– vervoer en overnachtingen. Dat bleek 
geen probleem: we hebben bij elkaar 48 
lodges in heel Afrika gevonden, die allemaal 

bereid waren te betalen. Zelfs luchtvaart-
maatschappijen en autoverhuurbedrijven 
deden mee.’

‘Sindsdien hebben we jarenlang dwars door 
Afrika gereisd. Met die ervaring kreeg ik de 
kans mijn portfolio op te bouwen. Inmiddels 
reizen we naar alle werelddelen. En het 
wildste continent is Antarctica.’

2018 Uruguay – Zuid-Georgia  
– Antarctica 
‘Mijn vrouw en ik zijn net naar de Zuidpool 
geweest. De omstandigheden zijn daar zo 
bruut, dat elke reis uniek is. Het was inmid-

dels onze achtste keer. We staken de ruim 
2.000 zeemijlen tussen Uruguay en het 
schiereiland van Antarctica over. Ons  
vervoermiddel, een compact cruiseschip, 
bracht ons in een week dwars door de 
Straat van Drake; een passage tussen 
Vuurland en het Antarctische schiereiland. 
Hoewel dat stuk oceaan meer dan duizend 
zeemijlen breed is, moet zich daar de 
Antarctische westenwinddrift doorheen 
persen: een ijskoude zeestroom die 
oostwaarts rond de Zuidpool cirkelt. Het 
kan dus gigantisch stormen. Golven van 
zeven meter hoog zijn geen uitzondering. 
Het is dus altijd weer spannend om aan 
boord te gaan.’

‘Het zal je verbazen hoeveel zeedieren er 
in deze ijskoude wateren leven. Vanuit 
Montevideo is onze eerste bestemming 
Zuid-Georgia en de Sandwicheilanden.  
De dierenwereld van die eilanden is daar 
nog indrukwekkender dan op Antarctica. 
De dieren zijn ook niet bang voor mensen. 
Uniek, als je bedenkt dat overal ter wereld 

51

___  ZAMBIA, 
VICTORIA FALLS
Afrikaanse olifant 
manoeuvreert zich in  
zeldzame positie.
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___Ik wist dat ik  
mijn onafhankelijkheid 
moest claimen___

___  LIBIË, SAHARA
Deze toeareg is geportretteerd in het uiterste 
zuidwesten van Libië, vlakbij de grens met 
Algerije. Een paar dagen eerder was Marsel
al voorbij deze duinen gereden. Hij besloot 
om later terug te keren met beter licht en als  
er flinke wind stond. 
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de beesten voor je weg rennen of vliegen. 
Op het strand komen zeeolifanten met je 
kennismaken, de pinguïns pikken je en 
meeuwen en andere zeevogels landen 
gewoon naast je.’

‘Op Antarctica ligt altijd ijs. Met een opblaas- 
boot, een Zodiac, vaar je vanaf het schip naar 
land. Dat is altijd riskant. Het weer kan razend-
snel omslaan. En als de wind draait, wordt 
al ijs naar het land gestuwd. Dan moeten we 
op het puntje van het Antarctische vaste-

land blijven overnachten. Daarom nemen 
we bij elke landing tonnen met eten en 
drinken mee, en tenten. Eén keer sloeg het 
weer plotseling om. We waren net aan land, 
toen het uit het niets verschrikkelijk begon 
te waaien. De zeehonden rolden een voor 
een om. Een hele kolonie pinguïns schoof 
als een trekharmonica in elkaar. Na vijf 
minuten ging de wind weer liggen.’

‘Terug vaart elk schip naar Ushuaia, de 
meest zuidelijke stad van Zuid-Amerika.  
Van daaruit vlieg je naar Buenos Aires en 
kun je op het vliegtuig naar Schiphol stap-

pen. Jammer dat de reis voorbij is. Er zijn zo 
veel mooie landingsplaatsen op Antarctica, 
dat ik er graag nog eens de kustlijn zuid-

waarts zou volgen. Daar wordt de ijskoude 
natuur hoe langer hoe wilder.’

2018
Amsterdam
‘Ik ben aan het inpakken. Zondag is het 
zover. Dan vliegen we naar Iran. Vorig jaar 
gingen mijn vrouw en ik al naar dat land om 
de natuur te scouten. Deze keer nemen we 
een groep fotografen mee, twaalf mensen 
in totaal. Op naar een nieuwe droomreis.’
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___  CHINA, ZUIDWESTEN
De zeldzame gouden stompneusaap  
leeft hoog in de bergen. Door deze  
foto werd Marsel uitgeroepen tot  
Wildlife Photographer of the Year – 
de Oscar van de natuurfotografie.



___Ik weet 
 nu hoe geld   
    werkt___
Beleggingservaring opdoen, dat wilde Rowin 

Beauchampet (18) wel. Toen zijn vader hem 

een fl ink startkapitaal schonk, dook hij meteen 

in de wereld van de eff ecten. Nu, drie jaar 

later, is het volgen van de koersen dagelijkse 

kost. En blijkt de investering nog veel meer 

op te leveren dan hij had verwacht: zowel in 

geld als in vrijheid en volwassenheid.
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‘Mijn fiets was gestolen.  
Het was verleidelijk om geld van de beleggingsrekening te halen.  
Toch maar niet ___ 
    
          ___dat geld is  
een investering  
          in de 
     toekomst___ 

             ___dan maar even zuinig aan.’

                                     at ik zo vroeg begonnen 
ben met beleggen, heb ik te danken aan 
mijn vader. Hij deed het al jaren. Als  
zzp’er zocht hij naar een manier om zijn 
pensioen aan te vullen en dat pakte goed 
uit. Hij vond het belangrijk dat ik naast 
school en studie ook andere vaardigheden 
zou opdoen. En als je goed belegt, kun je 
daar een stuk rijker van worden dan met 
werken. Ik heb toen een startbedrag van 
enkele duizenden euro’s gekregen. De 
voorwaarde was dat ik een verlies niet hoef 
terug te betalen, maar dat ik bij winst de 
eerste inleg terugbetaal.’ 

___ Geduld
‘Je hoeft niet veel kennis te hebben om 
te kunnen beleggen. Iedereen kan het. 
Natuurlijk is het wel handig om je te ver- 
diepen in de koersen, maar alleen die  
grafieken en cijfers zeggen niet alles. Van 
het beursnieuws op RTL Z steek ik veel op. 
Ook gebruik ik de app van BinckBank voor 
de nieuwsvoorziening. Als je die goed in 
de gaten houdt, kun je best goed inschatten 
wat je moet doen. Waar ik me vooral 
in heb vergist, is het belang van geduld. 
Aan het begin ben je enthousiast maar ook 

onervaren. Daardoor start je met veel te  
snel kopen en verkopen. Dat leidt tot 
verlies. Inmiddels heb ik die les wel geleerd.’

___ Kompas
‘Je kunt natuurlijk het nieuws volgen.  
Maar uiteindelijk vaar ik op mijn eigen 
kompas. Daarom heb ik aandelen in 
Pharming Group. Dat is een medicijn- 
fabrikant uit Leiden die zich richt op 
innovatieve geneesmiddelen op basis van 
menselijke proteïnen. Ik stapte in op het 
moment dat ze gingen groeien, waardoor
 ik een flinke winst heb gemaakt. Daarna 
leek de rek eruit. Toen een bank een koers-

advies van 60 cent gaf, terwijl het aandeel 
op 1,40 euro stond, dacht ik: dat kan niet 
kloppen. Dat is een spannend moment, 
want je moet een keuze maken. Ga je mee 
met de experts van de bank of volg je je 
eigen koers? Ik koos voor het laatste. Hoe 
dat gaat uitpakken, weet ik nog niet, want  
je moet ook veel geduld hebben. Dat is de 
kunst: combineer de kennis die je kunt 
vinden met je eigen intuïtie en vertrouw 
op jezelf. Je kunt niet zomaar andermans 
adviezen klakkeloos overnemen. Zo leer 
je dat je je eigen weg moet gaan.’

___ Financieel volwassen
‘Beleggen is voor mij veel meer dan een 
hobby. Dankzij het beleggen ben ik finan- 
cieel snel volwassen geworden. Zo krijg 
ik geen zakgeld meer en kan ik mijn uit- 
gaven prima bekostigen met mijn bijbaan 

‘d

59
R

O
W

IN
 B

E
A

U
C

H
A

M
P

E
T



als bezorger bij Deliveroo. Ik heb ook geen 
hoge vaste lasten: ik reis met het openbaar 
vervoer, woon nog thuis en hoef geen kost-
geld te betalen. Wat ik verdien, geef ik uit 
aan games, vinylplaten, lunchen of uitgaan 
met vrienden en eten onderweg.’

___ Blut
‘Ik ben me bewust van de waarde van geld. 
Ik weet hoe geld werkt. Om me heen is dat 
wel anders – ik zie veel vrienden die totaal 
niet weten hoe ze moeten omgaan met 
geld. Ze beheren bijvoorbeeld nog niet hun 
eigen bankrekening – anders geven ze alles 
uit. Het verbaast me als ik hoor dat ze 
alweer blut zijn: dat hoeft echt niet! Toen 
pas geleden mijn fiets was gestolen, kon ik 
een paar weken niet bezorgen en had ik dus 
ook geen inkomen. Dan is het best verleide-
lijk om geld van de beleggingsrekening te 
halen. Toch doe ik dat niet: dat geld is een 
investering in de toekomst. Dan maar even 
zuinig aan.’

___ Vrijheid
‘Sinds kort studeer ik informatica, in Den 
Bosch. Het is mijn ambitie om dit jaar mijn 
propedeuse te halen en eens te kijken of het 
vak me echt aanspreekt. Als dat zo is, wil ik 
de studie afmaken en gaan programmeren 
of websites bouwen. Het mooie is dat ik door 
het beleggen – en zeker omdat ik al zo vroeg 
ermee begonnen ben – nu al een plan B en 
C heb voor later. Ik kan er altijd op terugval-
len. Dat geeft vrijheid. Sterker nog: ik hoop 

dat beleggen op een dag mijn plan A kan 
worden en dat ik ervan kan leven. Sowieso 
wil ik op termijn mijn vader terugbetalen en, 
als het ooit nodig is, hem en mijn moeder 
financieel ondersteunen. Hij heeft gezegd 
niet in een verzorgingshuis te willen, dus dat 
is een mooi doel om aan te werken.’

___ Bowlen
‘Zover is het gelukkig nog lang niet. 
Voorlopig sta ik nog elke week met mijn drie 
jaar oudere zus en vader op de bowling-
baan. We doen veel dingen samen als gezin. 
Of het tijdens het bowlen ook over beleg-
gen gaat? Nee, dan hebben we het echt over 
de sport. Maar in de auto is het vaak wél 
weer het onderwerp van gesprek.’

___ Familieband
‘Bij beleggen komt het erop neer dat je weet 
wat een bedrijf doet en de kansen voor de 
toekomst kunt inschatten. Omdat iedereen 
bij ons thuis belegt – ook mijn moeder en 
zus – is het prettig dat je dingen met elkaar 
kunt delen, bijvoorbeeld een rapport waar 
je vraagtekens bij hebt of een aandeel dat 
het die dag heel mooi heeft gedaan. Ook 
vragen we elkaar weleens om advies, zoals 
wanneer een aandeel ineens snel stijgt of 
daalt: handel je dan of niet? Ik ben kritisch 
en juist doordat ik met mijn vader van 
mening kan verschillen, houden we elkaar 
scherp. Het is bijzonder om te merken dat 
ik niet meer als het kind word gezien, maar 
dat de band gelijkwaardig is.’

Rowin
Beauchampet
18 jaar
Rowin studeert Informatica aan 
Avans Hogeschool in Den Bosch. 
Als bijverdienste bezorgt hij 
maaltijden voor Deliveroo.
In zijn vrije tijd houdt hij zijn 
beleggingsportefeuille bij.
Zijn andere hobby’s zijn gamen 
en bowlen.
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___Spindoctor 
         van de 
wereldsterren___
Als pr-manager van beroemde artiesten als Martin Garrix 
en David Guetta vliegt José Woldring de hele wereld over. 
Maar haar eindstation is altijd weer het Groningse dorpje 
Loppersum. ‘Daar kom ik tot rust, dat heb ik nodig.’



h
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                                     et lukt José Woldring 

(31) niet zich op het afgesproken tijdstip  

telefonisch te laten interviewen. ‘Sorry,

ik heb een kleine crisis met een artiest. 

Dat moet ik eerst fixen. Kan ik je later terug-

bellen?’ Dat doet ze, maar met het verzoek 

of we elkaar ’s avonds kunnen spreken. 

Nadat ze Sint-Maarten heeft gelopen, met 

haar 6-jarige zoontje Finn. En na zoonlief 

naar bed te hebben gebracht.

Om 20.00 uur belt ze, tijdens het uitlaten 

van de hond. Ook al heeft Woldring een 

lange werkdag achter de rug, ze neemt de 

tijd. Is open en praat makkelijk. Ze vertelt 

dat ze de volgende dag naar Miami afreist 

voor een meeting met de Italiaanse lifestyle- 

goeroe en dj Gianluca Vacchi. Met diens 

privéjet vliegen ze samen door naar Las 

Vegas voor de uitreiking van de Latin 

Grammy Awards.

Het zijn drukke weken voor deze jonge 

zakenvrouw, die nog maar net terug is van 

een Europese rondreis. In Lissabon sprak ze 

op tech-congres Websummit. Aansluitend 

reisde ze naar Bilbao, waar dj David Guetta 

de openingsshow verzorgde van de MTV 



___In het hoge noorden 

      ben ik gewoon 

José van de paarden___
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___Alleen als ik 

        paardrijd heb   

ik geen telefoon  

              in de hand___
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José
Woldring
31 jaar
Geboren in Loppersum. Na  

de havo volgde ze de HBO-

opleiding Media & Entertain- 

ment. Tijdens haar studie 

werkte ze als presentator bij 

muziekzender MTV The Box. 
Ook was ze accountmanager 

bij Radio 100%NL en boekings- 

kantoor Anna Agency. Als 

talentvol breakdancer trad  

ze op bij evenementen en 

feesten. In 2010 begon 

Woldring haar eigen pr-bureau, 

The Media Nanny. Ze behoort 

tot de beste amateur-spring-

ruiters van Nederland. Ook 

rijdt ze graag motor.

Music Awards. Maar, zegt ze, de trip naar 

Amerika is de laatste: daarna staan er tot 

maart geen grote reizen in de agenda.

___ Goede timing
Acht jaar geleden begon José Woldring met 

haar pr-bureau The Media Nanny. Dat 

gebeurde bij toeval. Ze leerde de wereld van 

de elektronische muziek kennen toen ze 

naast haar studie een baantje had bij Anna 

Agency, een boekingskantoor voor dj’s. 

Daar kreeg ze de taak om dj’s te promoten. 

Dat deed ze, als autodidact. Ze googelde op 

Hoe schrijf ik een persbericht? en oefende 

zich in het schrijven van wervende promo’s. 

Ze bleek vooral handig met sociale media. 

Dat was nieuw in die tijd. ‘Ik was niet bang, 

wel nieuwsgierig. En ik werkte hard.’

Haar bureau telt inmiddels 18 medewerkers 

en heeft grote namen in het portfolio: 

Martin Garrix, David Guetta, Jonas Blue, 
Disclosure, Oliver Heldens, Sunnery James 

& Ryan Marciano. Daarnaast behoren grote 

festivals en hospitality-bedrijven tot haar 

clientèle. Woldring: ‘We regelen interviews, 

schrijven persberichten, adviseren op  

creatief gebied, produceren content, 

bereiden evenementen en persmomenten 

voor. We willen onze klanten een zo groot 

mogelijk podium geven.’

‘Een kwestie van goede timing’, zo verklaart 

Woldring het succes. ‘Ik begon op een 

moment dat de dancewereld explodeerde. 
Dj’s groeiden uit van gasten die ergens in de 

hoek plaatjes stonden te draaien tot super-

sterren met spectaculaire shows. Maar de 

kleinere platenlabels deden weinig aan hun 

pr. Zelf hadden dj’s ook geen flauw benul.’ 
Daar speelde Woldring voortvarend op in. 

‘Ook de media kregen meer interesse voor 

de dance-scene. Tot die tijd schreven alleen 

muziektijdschriften en blogs erover.’

___ Breakdancing
Dat zelfstandige, ondernemende karakter 

had Woldring al op jonge leeftijd. Ze groeide 

op in Loppersum, een Gronings dorpje waar 

zo’n 2.500 mensen wonen. Na de havo had 

ze het platteland wel gezien. ‘Ik kende de 

wereld buiten Groningen alleen van tv. Ik 

wilde die het liefst met eigen ogen zien.’ 

Haar avontuur begon in Groningen-Stad, 

waar ze een jaar communicatie studeerde. 

Ze betrok haar studentenkamer al ver vóór 

het begin van haar studie. Daarna volgde 

een tussenjaar in Zwolle en vervolgens een 

kamer in Amsterdam, terwijl ze zich 

inschreef voor de hbo-opleiding Media & 

Entertainment in Haarlem.

Uitgaan, daar hield Woldring niet van. Haar 

tijd stak ze liever in bijbaantjes. Leuk werk, 

zoals presenteren bij MTV’s The Box. Ook 
was ze fanatiek breakdancer. Met een 

groepje trad ze regelmatig op in discotheken 

of bij shows als de AutoRAI. Toch ontdekte 

Woldring dat ze vooral werd aangetrokken 

door het werk áchter de schermen. 

José Woldring was pas drie jaar pr-onder- 

nemer toen ze via platenlabel Spinnin’ 

Records de 15-jarige dj Martijn Garritsen 
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leerde kennen – beter bekend als Martin 

Garrix. De twee hadden een ‘onwijze klik’ 
die zou leiden tot een bijzondere samen-

werking. Niet veel later scoorde Garrix met 
de single Animals een monsterhit en werd 

hij in één klap een wereldster. Zijn onge-

kende succes bezorgde ook The Media 

Nanny een kickstart.

___ Rode loper  

Door de grote media-aandacht voor 

Garrix ontwikkelde Woldring zich als zijn pr-
manager. ‘Het was bizar hoe snel het ging. 

Uitverkochte concertzalen, uitzinnige fans, 

op wereldtournee, tv-optredens. Samen 

ontdekten we de magie van de pop-indus-

trie. Dat schepte een enorme band’, aldus 

Woldring. ‘Ik was 24 en stond nog maar aan 

het begin van mijn carrière. De eerste keer 

dat Martijn bij een show zijn entree over de 

rode loper moest maken, had ik nog geen 

idee. Ik keek de kunst af via YouTube, hoe 

andere sterren dat deden, en leerde snel.’ 

Twee jaar geleden meldde zich een andere 

wereld-dj: David Guetta. Ook met hem kan 

ze het goed vinden. Dat is volgens Woldring 

noodzakelijk om te kunnen samenwerken. 

En ook met de Franse top-dj gaat ze regel-

matig op reis. ‘Ik kijk graag mee bij de repe-

tities, zoals laatst nog voor de tv-opnamen 

van de MTV Music Awards. Kan ik zien of 
David wel voldoende in beeld wordt 

gebracht. Ik denk mee over zijn presentatie, 

zijn outfit en begeleid hem op de rode loper 
voor de persmomenten.’

___ Kantoorjob
’s Zomers vliegt José Woldring vooral naar 

Ibiza, waar de grootste dj’s draaien in hippe 

clubs. Daarnaast vergezelt ze haar klanten 

tijdens optredens en persmomenten 

waar dan ook ter wereld. Als geroutineerd 

reiziger kent ze alle airport hacks, ofwel 

de snelste route op het vliegveld. Met een 

Privium-pas omzeilt ze alle wachtrijen. 

Onmisbaar reisitem is haar rugtas, met 

daarin een laptop. En ze lijkt vergroeid met 

haar mobiele telefoon: voor haar clientèle 

staat ze immers 24 uur per dag klaar. Snel 

schakelen, dat kan ze als geen ander. Ze 

durft beroemdheden haar mening te geven 

over hun kleding of uiterlijk. Bij de eerste 

kennismaking met David Guetta vond ze 

zijn lange haar maar niets. ‘Ik ben eerlijk  

en nuchter. Dat is mijn Groningse komaf.  

De mensen waarmee ik samenwerk, waar-

deren mijn mening. Ze hebben weliswaar 

een bepaalde status, maar uiteindelijk zijn 

het ook maar mensen.’

Ze benadrukt dat ze niet alleen maar  

glamourfeestjes bezoekt. Integendeel. 

Haar werk en dat van haar medewerkers is 

grotendeels een ‘kantoorjob’. ‘Dynamisch, 

dat wel. Geen dag is hetzelfde’, aldus 

Woldring. ‘Dat moet ook, ik ben snel ver-

veeld. Ook voel ik me verantwoordelijk. 

Ik wil dat dingen lukken.’ 

___ José van de paarden
Haar drukke baan staat in schril contrast 

met haar privéleven. Zeven jaar geleden 

kocht ze een huis in Loppersum – in het 

door aardappelakkers omgeven dorp dat  

ze ontvluchtte toen ze 17 jaar was. Het is 

er nauwelijks veranderd, maar anders dan 

toen weet ze de rust van het landschap 

nu te waarderen. ‘Ik kan me hier opladen. 

In Groningen voel ik me thuis. Er is geen 

provincie die zo ruim aanvoelt.’ Ze was 

zwanger van Finn toen er een prachtig huis 

te koop stond. Woldring: ‘Een kasteel voor 

Amsterdamse begrippen! En nog goed 

betaalbaar ook.’

Op het platteland zijn de glitter en glamour 

ver weg. De pumps en galajurken blijven 

in de kast, ze loopt rond in een oude spijker-

broek. Ze geniet intens van de huiselijke 

momenten met Finn en haar man Felix 
Maginn, zanger van Moke en bandlid van 

The Analogues. Maar ze schiet ook regel- 

matig haar ruiterkleding aan. ‘Paardrijden  

is voor mij pure ontspanning.’ Lachend:

‘En het enige moment dat ik geen telefoon 

in de hand heb.’ 

Een paardenmeisje. Dat was José als kind al. 

Op haar tiende reed ze haar eigen pony en 

verzorgde die vol overgave. ‘Ik had weinig 

vrienden, was erg op mijzelf.’ Ze deed mee 

aan springwedstrijden, werd diverse keren 

kampioen in de provincie. Doorgaan in de 

paardensport was echter geen optie, zegt 

Woldring realistisch. ‘Daarvoor moet je veel 

geld meebrengen.’ 

Toch bleef ze haar hobby uitoefenen. Ze 

is een van de beste amateur-springruiters 

in Noord-Nederland. Vorig jaar was ze 
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Gronings kampioen in de Z-klasse – hinder-

nissen van 1 meter 30. Ook deed ze mee 

aan Jumping Amsterdam en de Neder-

landse Kampioenschappen. Haar passie 
voor paarden deelt ze met haar vader. 

Samen begonnen ze met het fokken van 

springpaarden. ‘Elke zomer wordt er een 

veulen geboren. We hebben er inmiddels 

negen’, aldus Woldring. 

Ze springt op internationaal niveau met  

de 10-jarige merrie Chella. Maar ook de zelf 
gefokte Isar, een grijze ruin van vijf jaar oud, 

springt steeds beter. 

___ Eigen keuzes
Met een eigen kantoor in Amsterdam en 

een huis in Groningen vond ze een nieuwe 

balans tussen werk en privé: doordeweeks 

is ze in Amsterdam, waar ze een apparte-

ment huurt in de Jordaan. Haar man is daar 

dan meestal ook, als musicus werkt ook hij 

vaak in Amsterdam. Hun zoontje blijft bij 

oma en dat voelt fijn. Woldring: ‘Ik lijk erg  
op mijn moeder. En ze heeft ook mij groot-

gebracht. Ze is min of meer een verlengstuk 

van mij.’ 

‘Wacht even’, zegt ze plotseling. ‘Even een 

berichtje sturen aan een artiest. Die heeft 

me het afgelopen half uur al vier keer pro-

beren te bellen.’ Je bent 24/7 bereikbaar of 

niet, óók in Loppersum. ‘Ik werk hard, maar 

krijg er ongelooflijk veel energie van. Het 
runnen van een eigen onderneming schept 

vrijheid. Die onafhankelijkheid past erg bij 

mij: ik kan elke dag mijn eigen keuzes 

maken. En ik kan een hoop werk aan  

anderen overlaten.’ 

Ze ziet zichzelf nog wel enige tijd als pr-onder- 

nemer werken. Wel denkt ze na over de 

toekomst, hoe ze zaken anders zou kunnen 

regelen. Ze is blij dat haar oudere broer Rik 

Woldring (35) sinds drie jaar voor The Media 

Nanny werkt. ‘Hij is managing director en 

houdt zich met de interne organisatie bezig. 

Prettig, want een team aansturen heb ik 

altijd lastig gevonden.’

De komende maanden wil ze zoveel moge-

lijk in Nederland zijn. Vanaf maart loopt de 

agenda weer vol met vliegreizen. Het festival- 

seizoen breekt aan, op Ibiza barsten de 

eerste feesten los. Het drukste moment van 

het jaar is het jaarlijkse Amsterdam Dance 

Event (ADE). Tijdens die vijf dagen in oktober 

zijn de beste dj’s ter wereld in Amsterdam - 

en dus veel klanten van The Media Nanny. 

‘Overal zijn optredens in clubs, en er is een 

grote conferentie, waar ik bij moet zijn. Dan 

ben ik dag en nacht in touw. Op de laatste 

dag verlang ik echt naar de stamppot van 

mijn moeder aan de keukentafel.’

___Ik ben nuchter en eerlijk, artiesten waarderen dat.     

            Uiteindelijk zijn het ook maar mensen___



___Een ton zou het kosten. 

Dat had ik niet.  

Einde verhaal. 

Een jaar later verdienden 

we zelfs geld met 

onze droomreis___

Marsel van Oosten

___  TSJAAD,ENNEDI PLATEAU
Ons tentje onder een natuurlijke rotsboog bij volle maan.



Short stories

___Soms handel  

ik te snel,  

of wacht ik juist

te lang. Daar leer 

je van___

Hans Oudshoorn

Medewerkers van BinckBank investeren ook zelf in een onafhankelijke toekomst.

 Wat zijn hun overwegingen en keuzes?

Lef
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___Elk jaar breng  
ik mijn pensioen 
op peil___

Marcel
Bogaard
50 jaar
Marcel werkt sinds anderhalf 

jaar bij BinckBank. Studeerde 

economie in Groningen en 

was daarna onder meer actief 

als aandelenhandelaar bij  

banken en brokers. 

Ondersteunt en begeleidt  

nu klanten van BinckBank met 

zijn kennis op het gebied van 

vermogen en beleggen.

Ook wanneer hij over een kleine twintig jaar de officiële  
pensioenleeftijd bereikt wil Marcel Bogaard genieten van het  
leven. ‘Juist dan is wat extra inkomen erg prettig. Daarom  
benut ik elk jaar de mogelijkheid een ruimere pensioenreserve 
op te bouwen. En de fiscus helpt fijn mee!’

‘Als je begint te werken denk je natuurlijk 

nog niet aan later. Maar na een aantal jaren 

ontdekte ik dat ik achter liep bij mijn  

pensioenopbouw. Een auto van de zaak, 

een bonus. Mooie dingen allemaal, waar  

je ook naar gaat leven. Maar het zijn zaken 

waar je uiteindelijk geen extra pensioen 

aan overhoudt.’ 

Als pensioenexpert weet Marcel als geen 

ander waar zijn klanten tegenaan lopen. 

Voordat hij bij BinckBank ging werken, 

ontdekte hij dat zijn eigen pensioen- 

regelingen niet allemaal even goed waren. 

‘Duidelijk was dat ik later, naast mijn aow, 

niet genoeg zou hebben om het leven dat  

ik nu gewend ben dan voort te zetten.  

Mijn pensioenpot moest worden vergroot. 

Voorheen ging dat grotendeels vanzelf, 

maar nu niet meer. Dus moet je zelf in  

actie komen.’

Marcel doet dat nu elk jaar. Door uit te 

rekenen hoeveel extra pensioen hij opzij 

mag zetten volgens de regels van de 

Belastingdienst. ‘Zo stort ik elk jaar een 

extra bedrag, de zogenaamde jaarruimte, 

dat ik laat beleggen. Over twintig jaar is  

dat een mooi bedrag’.

Bij Binck Pensioen komt het geld vervolgens 

op een speciale beleggingsrekening.  

‘Simpel te openen en simpel om jaarlijks  

op te storten. Tegen lage kosten wordt het 

geld passief belegd. Elk jaar wat meer en

elk jaar met de kans op extra rendement. 

Je hebt er eigenlijk geen omkijken naar.  

En richting mijn pensioenleeftijd wordt  

het risico van de beleggingen afgebouwd. 

Dat geeft zekerheid.’

Marcel laat het geld daar de komende jaren 

dus rustig staan. Wel trekt hij natuurlijk elk 

jaar het bedrag dat hij stort af van de 

inkomstenbelasting. ‘Later, als je het extra 

pensioen ontvangt, moet je daar wel weer 

belasting over betalen. Maar behalve dat 

dit pas over twintig jaar is, val ik dan waar-

schijnlijk ook in een lager belastingtarief.  

En hou ik dus geld over.’

‘Het geld dat ik binnen de fiscale regels via 
Binck Pensioen beleg, is vrijgesteld voor  

de belastingheffing in box 3. Wat in mijn 
situatie dus nog een keer belasting scheelt. 

En dat jaarlijks.’

Omdat de pensioenleeftijd ook de komende 

jaren blijft stijgen, zal Marcel waarschijnlijk 

pas op zijn 68ste met pensioen gaan. Met 

zijn extra pensioenpot kan hij dan voor tien  

of twintig jaar, of korter, een extra inkomen 

realiseren. Zelf mikt hij op een korte  

periode, met daardoor hogere uitkeringen. 

Vooral in de jaren direct na zijn pensioen, 

waarin hij nog gezond en fit hoopt te zijn, wil 
hij met zijn extra potje leuke dingen doen.

‘Het geeft extra financiële vrijheid, waardoor 
het nu al leuk is om in je hoofd wat plannen 

te maken. Een lange wandeling naar het 

gebied van de Inca’s maken lijkt me bijvoor-

beeld fantastisch. Of straks gewoon doen 

wat mijn ouders ook hebben gedaan nadat 

ze met pensioen gingen. Zij zaten elk jaar 

een volle maand in Azië. Lekker genieten.’

___Mijn ouders gingen jarenlang  

een volle maand naar Azië. 
Dat wil ik later ook___
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Hans 
Oudshoorn
42 jaar
Hans is beleggerstrainer 

bij BinckBank. Hij is ook 

co-auteur van het boek 

Beleggen voor dummies en is 

columnist van De Financiële 
Telegraaf, Fiscalert en NRC 

Handelsblad.

Er zijn weinig dagen dat Hans niet met 

beleggen bezig is. Met het spel op de beurs, 

koersen die stijgen én dalen én natuurlijk 

daartussen de beleggingskansen zien.

‘Ik zeg wel eens gekscherend dat ik 25 uur 

per dag met beleggen bezig ben. Maar het 

scheelt inderdaad niet veel. In mijn vrije  

tijd volg ik de financiële markten op de  
voet en op het werk bij BinckBank is het

niet anders.’

Als beleggingscoach en medeauteur van  

het boek Beleggen voor dummies weet  

Hans waarover hij praat. ‘Maar toch moet  

je altijd je hoofd erbij houden. Emoties  

als angst en hebzucht liggen immers altijd 

op de loer. Daar moet je voor waken. 

Bewaar dus je rust en respecteer de beleg-

gingshorizon die je eerder hebt uitgezet. 

Spreiden is natuurlijk cruciaal.’

Op zijn 17e kocht hij zijn eerste aandelen 

KBB (destijds moederbedrijf van warenhuis 

De Bijenkorf) en maakte in korte tijd een 

mooie winst. ‘Ik was verkocht en wist dat 

mijn toekomst in de beleggingswereld lag.’

Sinds de oprichting is Hans betrokken bij 

BinckBank. Beleggen is een hobby en een 

passie, maar tegelijk belangrijk met het oog 

op de toekomst. Belastingzaken zoals box 3,  
inflatie, een lage spaarrente en vooral de 
terugtredende overheid maken dat beleg-

gen steeds belangrijker wordt. 

‘Van sparen word je met de huidige spaar-

rente langzaam arm. Het levert na inflatie 
en belasting niets op. De beurs daarentegen 

is nog steeds de plek waar je, mits je ook je 

risico’s beheerst, je geld voor je kunt laten 

werken. Ook historisch gezien wint beleg-

gen het van sparen.’

Hans is een echte zelfbelegger, die zelf zijn 

aandelen en andere effecten uitzoekt.  
Via de platformen van BinckBank lukt dat 

perfect. Met handige overzichten en veel 

informatie. Bijvoorbeeld hoe duurzaam 

bepaalde fondsen zijn of wat analisten 

ervan vinden.

Daarbij zoekt hij dus niet alleen maar risico. 

Spreiden over verschillende assetcatego-

Als jonge tiener verslond hij 
de beurskoersen in de krant 
en op zijn 17e kocht hij zijn 
eerste aandelen. Beleggen zit 
Hans Oudshoorn in het bloed. 
‘Warren Buffett is mijn grote 
voorbeeld.’

___Ik beleg tot wel
25 uur per dag___

rieën is zijn devies. ‘Ik beleg als een voetbal-
coach. Met obligaties in de achterhoede, 

een flinke pluk aandelen op het midden-

veld, met dividend, en voorin opties voor 

rendement en zekerheid. En soms nog wat 

turbo’s om te scoren.’

Natuurlijk is het ook wel eens misgegaan. 

‘Soms handel ik te snel, of wacht ik juist te 

lang. Maar daar leer je ook van. 

Bijvoorbeeld dat het beter is een lange 

adem te hebben en niet bij elke koers- 

beweging in actie te komen. Plus je goed 

verdiepen in het bedrijf of de materie.’

Toch is zelf beleggen niet voor iedereen 

geschikt. ‘De financiële markten en het 
nieuws moeten je wel boeien. En je moet 

er ook tijd voor hebben om alles te kunnen 

en willen volgen. En vraag je goed af  

hoeveel risico je wilt dragen. Maar wie 

verstandig belegt, kan via de platformen  

van BinckBank een prachtige persoonlijke 

portefeuille opbouwen.’

Een laatste tip: ‘Koop ook maandelijks voor 

een vast bedrag een mandje aandelen via 

een ETF. Die volgt automatisch een index. 

Spreid die belegging in de tijd én herbeleg 

het dividend.’ 

___Investeer als een voetbalcoach. 

Obligaties achterin,  

aandelen op het middenveld  

en opties in de spits___
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Eigenlijk ontstond Ary’s plan al direct toen 

de eerste kinderbijslag binnenkwam. 

‘Natuurlijk is dat voor de extra kosten die je 

gaat maken. Maar wij hadden ook iets van: 

Dat geld hadden we eerst niet en dus kun-

nen we ook voortaan wat opzij gaan zetten.’

Beleggingsexperts beweren weleens dat 

het beste moment om te starten met beleg-

gen de dag van je geboorte is. Want hoewel 

koersen kunnen stijgen en dalen, worden 

over langere termijnen – historisch gezien 

– de beste rendementen behaald. 

Bij BinckBank kun je op twee manieren stap 

voor stap vermogen opbouwen. Periodiek 

beleggen kan met Binck Fundcoach, waarbij 

je net als Ary zelf kunt kiezen waarin je je 

geld belegt door een of meer van de hon-

derden aangeboden ETF’s of beleggings-

fondsen te kiezen. Je kunt ook kiezen voor 

Binck Forward. Je maandelijkse inleg wordt 

dan op basis van jouw voorkeuren auto- 

matisch door een robot belegd in een mix 

van onder meer aandelen en obligaties. 

De twee zonen van Ary hadden al voor ze 

konden lopen hun eerste stappen in beleg-

gingsland gezet. Beiden met een rekening 

bij BinckBank, waarop hun ouders twaalf 

keer per jaar een vast bedrag storten. 

‘Omdat de spaarrente erg laag is en we het 

geld zeker de eerste tien jaar niet nodig 

hebben, is bewust voor beleggen gekozen. 

Met een goede kans op extra rendement.’

Het gezin heeft er verder ook weinig  

omkijken naar. En dat voelt relaxed. Het 

bedrag dat ze maandelijks storten, wordt  

automatisch belegd volgens vooraf aan- 

gegeven voorkeuren. Daarbij wordt onder 

meer rekening gehouden met de mate  

van risico die Ary wil lopen en hoe lang het 

geld belegd moet worden.

‘Ik hoef niet iedere keer na te denken waarin 

ik beleg of welk moment het meest geschikt 

is om te investeren. Geen emotie of ratio 

dus. Het gaat gewoon automatisch naar een 

breed gespreid fonds, ongeacht of de beurs 

er goed bij staat of iets minder. De ontwik-

keling van het vermogen is, als je dat wilt, 

dagelijks online te volgen. Ik kijk meer naar 

de lange termijn. Stap voor stap een mooi 

bedrag opbouwen.’

Studeren in Nederland is een kostbare aan- 

gelegenheid, zeker nu de studiefinanciering 
is versoberd en door de overheid is omge-

zet in een op termijn terug te betalen lening. 

‘Dus voelt het extra goed dat de jongens – 

en wij ook – straks op dit punt financieel 
onafhankelijk zijn en het studiegeld er 

gewoon al kan zijn.’

Ary en zijn vrouw moeten soms stiekem 

lachen als ze zien hoe hun zoons af en toe 

ook al op de centen letten. Als ze wat euro’s 

aan spaargeld bij elkaar schrapen voor een 

nieuwe doos Lego. ‘Prima dat ze zo al op 

een goede manier met geld leren omgaan. 

Maar ze moesten eens weten wat we nu  

al voor ze doen.’

Als de tijd daar rijp voor is, zullen ze dat ook 

zeker horen. Vooral wanneer ze zelf hun 

eerste plannen voor de toekomst maken.  

En mochten de jongens uiteindelijk niet 

voor een echte studie gaan, dan is het  

vermogen er straks natuurlijk ook nog. 

Lachend: ‘Dan kunnen we er altijd met  

z’n vieren nog een reis van maken.’

Ary Huizer heeft twee jonge zonen van zes en acht jaar en hij zou het 
prachtig vinden als ze later gaan studeren. ‘Om te zorgen dat dit straks 
kan, zetten mijn partner en ik nu al iedere maand wat geld opzij.’ 

___Elke maand automatisch een 

vast bedrag. Zonder nadenken 

bouw je dan iets moois op___

___Ik beleg nu al  
voor de studie van  
mijn kinderen___

Ary
Huizer
42 jaar
Ary groeide op onder de rook  

van Rotterdam, maar koos 

voor het avontuur en ging 

studeren in Amsterdam.  

Sinds 2000 bij BinckBank 

actief in veel verschillende 

rollen. Op dit moment  

werkt Ary onder meer aan  

het verder laten groeien

van Binck Italië.
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Amy 
Craig
33 jaar
Amy is geboren en opgegroeid 

in Australië, waar ze marketing 
en communicatie studeerde 

aan de universiteit van 

Wollongong. Na verschillende 

banen in de financiële sector 
kwam ze via NN Investment 

Partners bij BinckBank 

terecht. Daar is Amy op dit 

moment verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling van de 

investeringsproducten.

Geld is belangrijk voor Amy. Niet alleen om 

van te leven, maar ook om regelmatig wat 

opzij te zetten voor later. Samen met haar 

partner heeft ze het nu best goed. ‘We 

werken allebei fulltime, hebben op tijd een 

huis gekocht en hebben thuis alleen een 

hond om voor te zorgen. Waarom zou je nu 

alles iedere maand uitgeven als er mogelijk 

ook nog momenten komen dat je leven er 

anders uitziet en je het geld veel beter kunt 

gebruiken? Ik wil later niet in een situatie 

terechtkomen dat ik van week tot week 

moet leven.’ 

‘Een beetje financiële discipline is goed.  
Dat is ook de reden dat ik af en toe wat geld 

opzij zet. En ook het risico gespreid houd. 

Een stukje beleggen dus, maar zeker ook 

sparen.’

Dat de spaarrente momenteel erg laag is 

weet ze maar al te goed. ‘Daarom is het ook 

belangrijk dat er initiatieven als Binck Sparen 

zijn. Terwijl de rente bij veel grote banken 

het nulpunt nadert kun je via Binck Sparen 

toch nog een leuke rente krijgen, die tot 

meer dan een procent per jaar kan oplopen.’ 

De rente bij Binck Sparen is hoger doordat 

via deposito’s bij Europese banken wordt 

gespaard. De selectie van de EU-banken 

verloopt streng. Op dit moment kan dat in 

Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië, waar net 
als in Nederland het Europese deposito- 

garantiestelsel van kracht is. 

Amy heeft bij BinckBank zelf volop mee- 

gewerkt aan de ontwikkeling en het verder 

verbeteren van de spaarbroker. ‘Het is mooi 

om met collega’s zo’n uniek spaarproduct 

uit te rollen, waarbij je online al klikkend je 

spaargeld over Nederland en Europa spreidt. 

Nergens anders in ons land kun je op deze 

Amy Craig woont al een  
aantal jaren in Nederland en 
wellicht alleen al daarom is  
ze ook een echte spaarder 
geworden. ‘En het liefst vang 
je daar natuurlijk ook nog  
een leuke rente over. Bij veel  
banken lukt dat niet meer, 
maar via Binck Sparen  
gelukkig nog wel.’

___Misschien wordt  
het wel een tweede 
huisje in Italië___

manier tegen aantrekkelijke rentes sparen.’ 

Dat het geld op een deposito voor één  

of meer jaren vast staat, deert haar niet.  

‘Ik heb het niet allemaal meteen nodig. 

Bovendien zorgt dit er indirect ook voor dat 

je het niet in een opwelling kunt opnemen. 

Ook fijn. En die hogere rente, die tikt 
natuurlijk al die jaren door.’

Toch krijgt een deel van het spaargeld bin-

nenkort al een bestemming. ‘Volgend jaar 

gaan we trouwen. In Italië’, glundert Amy. 
‘Dat wordt een feest. Maar het kost natuur-

lijk ook wel wat.’

Haar ouders en andere familie komen over 

uit Australië. ‘Gelukkig betalen ze zelf hun 
ticket, maar ik zal ze daar natuurlijk wel in 

de watten leggen. Mijn spaarcenten gaan 

mij daar gelukkig flink bij helpen.’
Na de bruiloft begint het weer van vooraf 

aan. Elke maand wat geld opzij zetten voor 

een reservepotje én wat rente. ‘Het zal wel 

heel wat jaartjes vergen, maar sparen voor 

een huisje in Italië zou niet gek zijn. Zeker  
na onze bruiloft een mooie romantische 

plek om later ooit eens terug te keren.  

Dat zal het wachten waard zijn.’

‘Sparen voelt goed. Het is  

gewoon niet slim alles  

elke maand uit te geven’Fo
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