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Een degelijke portefeuille 
bestaat uit 
hoeksteenaandelen.

Hoeksteen aandelen zijn aandelen van bedrijven die toonaangevend in hun markt 
zijn. Ze moeten in staat zijn hun sector te domineren. Ze moeten in feite de prijs van 
hun producten kunnen bepalen.

Het grote voordeel van hoeksteen aandelen is het feit dat het winstgevende 
bedrijven zijn die vaak al langer bestaan. Dit soort aandelen zijn de eersten die 
na een beurscorrectie herstellen.

Ook hier is het interessant om te kijken naar sectoren, maar dat is minder 
nadrukkelijk nodig als bij speculatieve aandelen.

Ook is het van belang een degelijke opbouw te realiseren. Dus niet alles in één keer 
kopen, maar het rustig opbouwen. We gaan dit hier extreem oppakken, door iedere 
maand een vast bedrag te blijven investeren in de gekozen aandelen. Dus zolang als 
u de portefeuille aanhoudt is het de bedoeling dat u er iedere maand posities bij 
blijft kopen. WAT DE KOERS OOK IS!

Deze opzet is werkelijk briljant. Ze is ook bewezen en ik hoop van harte dat u dat ook 
‘ziet’.

Het heeft niets met speculatie van doen. Dit is simpelweg degelijkheid en 
stug volhouden.



Het meest beroemde
hoeksteenaandeel
ter wereld.

Dat is wat mij betreft Berkshire Hathaway. 
Dat is het bedrijf van Warren Buffett. Het bedrijf heeft echter twee grote nadelen.
Die twee nadelen zijn Warren Buffett en Charlie Munger... Niet omdat ze niet goed 
zouden zijn, maar beide heren zijn ondertussen qua leeftijd in de negentig.
Je kan natuurlijk op je vingers natellen dat ze op redelijk korte termijn gaan hemelen.
Wat gaat dat met de koers doen?

Kan het bedrijf wel voort blijven bestaan als er twee directie leden komen met veel 
minder gewicht?
Daarom ben ik zeer terughoudend om nu nog dit aandeel aan te bevelen.

Zie hieronder de koersgrafiek sinds 1997.

Er is echter een klein ‘zusje’ in de wereld... Een bedrijf met precies dezelfde opzet 
maar met een minder nadrukkelijke leiding en ook nog veel kleiner qua omvang.
Dat kleine zusje is wat mij betreft nu interessanter.



Markel Corporation (MKL)

Zou je Berkshire Hathaway overwegen, dan zou ik persoonlijk kiezen 
voor de kopie in de vorm van MKL.

Voor je dat doet... Kijk eens naar de grafiek

Zie hoe in 1999/2000 en in 2008 ook dit aandeel enorm corrigeerde. 
Je bent als belegger dus niet immuun voor enorme dalingen.

Hoe daar mee om te gaan?

Ik heb daar een hele mooie oplossing voor gevonden.
Stel even dat je ieder jaar een bedrag van ongeveer 2400 euro in het aandeel wilt 
investeren...
Je koop daar momenteel 2 aandelen voor...
Als je dat echter zou hebben gedaan vanaf 25 jaar geleden, dan was je nu schatrijk 
geweest.
Ik zie niet in waarom deze methode de komende 25 jaar niet zou werken.

Maar... de huidige koers is ondertussen al ruim 1100 dollar.

Is er een aandeel dat veel goedkoper is en waarmee deze methode ook kan werken?

Ja!



Markel Corporation (MKL) Franco Navada (FNV)

Dat aandeel is er in de vorm van Franco Nevada (FNV)

FNV noteert nu een koers rond de 110 dollar.

Als je iedere maand 200 euro had geïnvesteerd in dit aandeel, en je had dat 
de laatste 25 jaar gedaan, dan had je nu een enorm vermogen gehad.
Dit aandeel is ideaal voor deze ‘sparen in aandelen’ methode.

De kracht zit hem in uiteraard de kwaliteit van het bedrijf EN het iedere maand, 
of ieder jaar kopen van de aandelen, wat of de koers ook doet.

Ook hier had je fantastisch weten te scoren als je iedere maand ter waarde van 
200 euro aandelen had gekocht. Maar ondertussen doet de koers al bijna 100 dollar 
per aandeel.

Is er dan nog een aandeel dat NOG veel goedkoper is, en waarmee deze opzet ook 
kan werken?

Ja...



Cameco (CCJ)

Maar... Dit aandeel heeft u mogelijk al en het is wel iets speculatiever omdat de 
sector iets beweeglijker is..

Cameco (CCJ) is wat mij betreft het degelijkste aandeel in de uranium sector. 
Als u echter de grafiek van de laatste 25 jaar bekijkt, dan ziet u dat hier sprake 
is geweest van een heel ander koerspatroon dan bij de vorige drie aandelen.

Ik denk echter dat hier een lange termijn kans ligt die u niet moet onderschatten.

Deze opzet hier gebruiken, door iedere maand ter waarde van 200 euro aandelen 
CCJ te kopen kan u in een paar jaar schatrijk gaan maken. Echter moet dan wel de 
uraniumkoers fors omhoog. Die verwachting heb ik ook wel, maar het is nu nog een 
verwachting, geen realiteit.

Bij de eerste aandelen die ik noemde, is het zaak ze te kopen en ze te houden.
Bij CCJ is er waarschijnlijk een andere uitstapscenario van toepassing. Dit aandeel 
gaat bij een stijging van de uraniumprijs mogelijk weer ontploffen zoals het in 2007 
deed.
ALS dat zo is, dan is het zaak om dan ook de winst te nemen en volledig uit 
te stappen.
Dat terwijl je de andere aandelen wel gewoon kan blijven bijkopen.
Voor CCJ zou je dus NA de ontploffing van de koers een andere belegging 
moeten zoeken... of het geld aan jezelf uitkeren en er van gaan genieten.



Cameco (CCJ)

Het ultieme plan!
Dit is degelijkheid, dat kun 
je op je klompen aanvoelen.

Wat als u nu genoeg geld beschikbaar heeft om een portefeuille samen te stellen met 
alle drie de aandelen:

MKL
FNV
CCJ

Dat is in meerdere opzichten helemaal ideaal. Het is namelijk overzichtelijk en naar 
mijn idee het overwegen meer dan waard. Ook heeft u daarmee in één klap een 
enorm deel van de wereldeconomie te pakken.
Maar zet het dan wel op MET de strategie van steeds bijkopen, wat de koers ook 
doet.

Koopt u nu alles en komt er een beurscrash, dan kan het jaren duren voor u 
rendement heeft. Koopt u nu een beetje en tijdens een eventuele komende 
beurscrash ook, dan zit u NA die beurscrash al snel weer op winst. Deze methode 
gebruikte ik in de periode 2003 tot 2011 ook met fysiek goud. Het leverde me een 
enorm kapitaal op waarmee ik mijn huidige huis kon kopen.
De portefeuille met deze drie aandelen is breed genoeg qua spreiding voor een 
totale portefeuille.

Kortom, simpel, overzichtelijk en heel erg kansrijk.

Ik denk dat u daarmee een fantastisch stuk kwaliteit in handelen heeft en de formule 
om op een termijn van 10 tot 25 jaar extreem rijk van beleggen te worden.

Tom Lassing


