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Hoe verder uw ambities reiken,
hoe vaker u merkt dat fiscaal en
beleggingsadvies u op uw honger
laten zitten. Optima luistert daarom
wél echt naar u. Want pas wanneer
we begrijpen waar u vandaan komt
en waar u heen wilt, kunnen we een
sterk plan voor u maken. Eén dat u
een duidelijk overzicht geeft over álle

aspecten van uw situatie. We bekijken
hoe u uw inkomen en uw beschikbare
vermogen kunt optimaliseren. Maar
tegelijkertijd denken we ook al mee na
hoe we uw verwachtingen op langere
termijn kunnen inlossen, zoals uw
pensioen en uw nalatenschap.
Vraag geen advies, maar eis een plan.
Voor u, voor nu en voor later.

www.optima.be Your future is capital 

Alles begint
met een idee,
maar reikt
pas verder
met een plan.
Optima Financial Planners

Aandelenbeleggers worden dezer dagen weer zwaar op de
proef gesteld. Vooral zij die veel naar de beurskoersen kijken.
Ik zou je dan ook aanraden dat niet te doen. Een keer per dag
naar de koersen kijken volstaat ruimschoots. Liefst terwijl de
beurs niet open is. Bijvoorbeeld: ’s avonds na sluiting van de
beurs.
Op dat moment kan je de schade opmeten. Beter nog: dan kan
je kijken naar de aandelen die je altijd al had willen kopen,
maar waarvan je de prijs te hoog vond. En dan kan je eventu-
eel een aankooporder in de markt leggen. Misschien wel met
een aankooplimiet die nog 10 procent lager ligt. In deze tijden
is alles mogelijk.
Veel mensen kijken overdag naar de koersbewegingen. Daar-
bij laten ze zich door hun emoties meeslepen. Bij forse stijgin-
gen hollen ze achter de koersen aan en kopen ze duur. Als de
beurs naar beneden dondert, worden ze ongerust en slaan ze
ook aan het verkopen.
Donderdagavond donderde de Dow Jones ineens 9 procent
lager. Na een half uurtje werd duidelijk dat een trader wel-
licht een verkooporder had ingetikt dat duizend keer groter
was dan hij bedoeld had. Met het bekende catastrofale gevolg.
Hoeveel gewone beleggers zijn toen in paniek geslagen en
hebben hun hele handel ook maar in de uitverkoop gegooid?
Hoe voelen die mensen zich nu? Vandaar mijn advies: als je
tijdens de beursuren naar de koersen kijkt, moet je vooral
niet handelen. Neem je beslissingen buiten de beursuren, op
een rustig en bezadigd moment.
Op Wall Street donderde het aandeel Procter & Gamble don-
derdagavond ineens ruim 30 procent lager. Welke geluksvo-
gel heeft toen aandelen op de kop getikt van dat goedehuisva-
der/moederaandeel (producent van onder meer Ariel, Pam-
pers, Gillette en Duracell)? Alleen een belegger die een ex-
treem laag aankooporder in de markt had liggen.
Zelf heb ik altijd (zeer) lage aankooporders in de markt liggen.
Helaas voor mij: niet op de Amerikaanse beurs. Anders had
ik donderdagavond enkele zeer goedkope
aandelen gekocht.
Door de beursdaling in Europa zijn enkele
van mijn lage aankooporders deze week
uitgevoerd. Zo ben ik onder meer eigenaar
geworden van (bijkomende) aandelen Resi-
lux, een aandeel dat ik hier eerder heb aan-
bevolen.
Lage aankooporders in de markt leg-
gen, heeft één belangrijk nadeel. Bij de
meeste banken en beursmakelaars
wordt dan het overeenstemmende
bedrag voor de aankoop geblok-
keerd en brengt het geen intrest op.
Als zo’n laag order een jaar lang
blijft staan en uiteindelijk zelfs niet
eens wordt uitgevoerd, dan heeft
dat overeenstemmende bedrag al die
tijd geen intrest opgebracht. Jammer.
Maar als je het op een spaarboekje
had gezet, had het ook niet veel meer
dan één procent opgebracht. Met de
aankoop van een goedkoop aandeel
kan je veel meer verdienen. Of geloof
je dat niet meer, na de beproevingen van
deze week?

DE GOUDEN TIP VAN

PAUL D’HOORE
Leg lage
aankooporders
in de markt

■ ■

Paul D’Hoore is onafhankelijk financieel journalist
en uitgever van de wekelijkse nieuwsbrief
‘Beurssucces’. U kan altijd een proefnummer
aanvragen op www.beurssucces.be
Nog meer praktische tips en adviezen van
Paul D’Hoore op
www.nieuwsblad.be/dhoore of
www.gentenaar.be/dhoore

Sinds eind vorig jaar ge-
bruiken de Vlaamse tv-
zenders het PP-logo. Dat
moet kijkers op de aanwe-
zigheid van productplaat-
sing wijzen. Sinds 27 maart
2009 is productplaatsing
– waarbij bedrijven geld betalen
als hun merken in beeld komen
tijdens programma’s, ook sluik-
reclame genoemd – immers toe-
gelaten. Sindsdien zien we een
toename van het fenomeen. 
Dat PP-logo, dat er gekomen is
op initiatief van de zenders zelf,
miste echter zijn doel want veel
kijkers wisten niet wat het bete-
kende. Nochtans bepalen de me-
diadecreten dat duidelijk en ‘op
gepaste wijze’ gewezen moet
worden op de aanwezigheid van
productplaatsing. En dus be-
reikte de Vlaamse regering nu
een principieel akkoord om daar
een mouw aan te passen. 
Vlaamse tv-zenders moeten ge-

De Vlaamse televisiezenders
moeten de kijker beter informe-
ren over het PP-logo. Dat heeft
de Vlaamse regering beslist.

durende drie maanden gelijktij-
dig met het logo de zin ‘Dit pro-
gramma bevat commerciële
communicatie in de vorm van
productplaatsing’ tonen of ver-
wijzen naar een teletekstpagina
waar meer uitleg te vinden is
over productplaatsing. 
Ook moeten de omroepen er-
voor zorgen dat kijkers de bete-
kenis van het PP-logo te allen tij-
de kunnen opzoeken, bijvoor-
beeld via de website van de om-

roep. Minister van Media Ingrid
Lieten (SP.A): ‘Ik ben tevreden
dat we in nauw overleg met de
betrokken omroepen tot een
principebesluit gekomen zijn.
Het is belangrijk dat de omroe-
pen hun kijkers op een correcte
manier informeren zodat de ou-
ders, indien ze dat wensen, hun
kinderen kunnen wijzen op
commerciële boodschappen in
televisieprogramma’s.’ 
(KHO)

Het PP-logo waarschuwt voor sluikreclame, zoals hier voor 
de fles Evian in de film ‘Killers’. ©rr

Logo voor sluikreclame 
op tv niet bekend genoeg

‘Voor één keer zal de opbrengst
van een boek niet in mijn zakken
verdwijnen’, lachte Piet
Huysentruyt gisteren in het
Leuvense stadhuis. Hij stelde
er samen met Leah Thys en
Marleen Merckx, meters van
de ALS-
liga, zijn nieuwste kookboek
voor. Zijn bijzonderste ook.
‘Enkele jaren geleden ben ik in
contact gekomen met de vrese-
lijke spierziekte ALS (amyotrofe
lateraal sclerose, nvdr.). ‘De ma-
ma van twee goede vriendinnen
kreeg de ziekte. Ik heb ze zien af-
takelen. Aan het eind kon ze
nauwelijks nog slikken omdat
haar spieren zodanig waren
aangetast. Terwijl lekker eten
net het liefste was wat ze deed.’ 
Volgens Huysentruyt leidt de
ziekte vaak tot gênante situaties
in restaurants. ‘Die mensen
worden scheef bekeken als ze op
restaurant vragen of hun eten
gemixt kan worden.’ 

Ook voor kankerpatiënten
Dat taboe wil Huysentruyt met
zijn kookboek doorbreken. ‘Het
was een enorme uitdaging om
de recepten te maken. Ik wilde
niet dat het alleen lekker was, ik
wilde ook nog eens dat de ge-
rechten alle voedingstoffen be-
vatten die het lichaam nodig
heeft om op krachten te komen.’
Ook kankerpatiënten, onder
meer mensen met keelkanker,
kunnen overigens baat hebben
bij de voedzame papjes.
Niet alleen de patiënt kan genie-
ten van Piets recepten. ‘Eerst
geef ik het recept voor de hele fa-
milie, en dat vul ik dan aan met
de gemixte versie voor mensen
met kauw- en slikproblemen. Zo
kan iedereen aan tafel hetzelfde
eten.’
Zo staat in het boek naast spek
met eieren ook de papjesversie.
En naast de zalm met choron-
saus en aardappelen staat de pu-
reeversie. ‘Ik krijg van veel men-
sen de opmerking dat brijtjes er
meestal vies en kleurloos uit-
zien. Maar daar moeten de men-

sen zich niet te veel van
aantrekken. Is het lekker, dat is
de hamvraag. En elk gerecht in
het boek is superlekker, ook in
de gemixte vorm.’
Huysentruyt is blij dat er in het
boek behalve recepten ook een
getuigenis staat van zijn vrien-
din Mieke Potteau, die hem via
haar mama in contact bracht
met de ziekte. ‘Ik ben superblij
en superfier dat mijne maat Piet
dit heeft willen doen om de pa-
tiënten en de ziekte meer rucht-
baarheid te geven.’ Mieke zelf
verkocht deze week op een bene-
fiet al duizend boeken. Piet ken-
nende moeten er daar de ko-
mende weken nog héél veel bij-
komen. De ALS-liga heeft geld
nodig voor de bouw van een
aangepast huis in Middelkerke.

POPULAIRE TV-KOK MAAKT KOOKBOEK VOOR SPIERZIEKTEPATIËNTEN

■ ■

‘Piet Puur’ is uit bij Lannoo en kost
12.95 euro.
Piet Huyentruyt kookt op 9
oktober tijdens een galadiner ten
voordele van de ALS-liga.
www.alsliga.be

Veel papjes en
pureetjes in het
nieuwe kookboek van
Piet Huysentruyt. Hij
schreef ‘Piet Puur’
speciaal voor mensen
die lijden aan de
spierziekte ALS. ‘Zelfs
als je nauwelijks nog
kunt slikken, moet je
goed eten’, zegt de
populaire
televisiekok. JAN CLAEYS

DE PAPJES VAN SOS PIET
EXTRA VRIJE TIJD & CULTUUR

‘Mijn hond is mijn verlengde. Hij
slaapt elke nacht bij mij’
Phaedra Hoste geeft haar liefde voorlopig niet
aan een man

©pn

Ingrediënten: 8 speklapjes, 
4 eieren, azijn, 4 dikke ronde toasts, Piet
Huysentruyt-lookkruiden, gehakte bies-
look

■ Bak de speklapjes tussen twee bak-
platen gedurende 
20 minuten op 180 graden.

■ Pocheer de eieren in water met azijn
gedurende 
3 à 4 minuten.

■ Toast de toasten.
■ Serveer het ei met spek op de toast.
■ Strooi er rijkelijk lookkruiden over en

garneer met wat bieslook.

Voor het papje:
■ Mix alles samen met 1 dl water en 1 dl

room tot een papje. Breng op smaak
met peper en zout.

SPEK MET EIEREN EN PAPJE VAN SPEK MET EIEREN

Piet stelde zijn kookboek voor in aanwezigheid van meters van de ALS-liga Leah Thys
(links) en Marleen Merckx en voorzitter Danny Reviers. ©Herman Ricour

Vriendin Mieke is trots dat
‘haar maat’ dit doet voor de
spierziektepatiënten. 
© Herman Ricour

VOOR ÉÉN KEER ZAL
HET GELD NIET IN MIJN
ZAKKEN VERDWIJNEN
(LACHT)
Piet Huysentruyt
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