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VOORWOORD

EÉN VOGEL IN 
DE HAND OF TIEN 
IN DE LUCHT
Voor iedere ondernemer komt op een bepaald moment de cruciale 
vraag: Hoe lang ga ik nog door? Wanneer is het juiste moment om 
mijn bedrijf te verkopen?

Menig ondernemer maakt van de huidige situatie op de 
overnamemarkt gebruik om in zee te gaan met een strategische 
koper. Zoals een ervaren overname-adviseur in dit nummer van 
InBusiness zegt: “Als je nu je bedrijf niet kan verkopen dan weet je 
zeker dat dat je nooit meer gaat lukken.”

Veel ondernemers vinden het te vroeg om nu 100% te verkopen. 
Ze verwachten nog veel groei van hun bedrijf de komende jaren 
en ook de macro-economische omstandigheden zijn gunstig: een 
hoge economische groei en nog altijd een lage rente. Ik begrijp die 
ondernemers wel. Als je de komende 5 jaar een winstverdubbeling 
verwacht dan zou je wel gek zijn om afscheid te nemen van je bedrijf. 
Daar komt bij: ondernemen is veel te leuk.

Maar niemand weet natuurlijk zeker of het overnameklimaat op lange 
termijn zo goed blijft. Voor alle ondernemers die een deel van die 
onzekerheid weg willen nemen is er in overnameland inmiddels een 
nieuwe transactiesoort: de pre-exit. Hierbij verkoopt een ondernemer 
nu een deel van zijn of haar aandelen aan een investeerder om 
gezamenlijk te gaan werken naar een exit op termijn.

De pre-exit biedt een ondernemer het beste van beide werelden. 
Aan de ene kant casht hij een deel en stelt dat gedeelte veilig. 
Met het restant doet de ondernemer volop mee in de verwachte 
waardegroei in de toekomst. En misschien nog wel het belangrijkste: 
de ondernemer kan doorgaan met ondernemen.

Dit jaar heeft Antea 2 nieuwe bedrijven via een pre-exit aan 
de portefeuille kunnen toevoegen: leisurebedrijf Fundustry in 
Harderwijk en non-food distributeur Interhal in Breda. De DGA’s 
van deze bedrijven stellen zich graag aan u voor. Wij ontpoppen ons 
steeds meer als dé pre-exit specialist van het MKB. De afgelopen 5 
jaar was dat verreweg onze belangrijkste transactiesoort. Dat Antea 
een graag geziene partner is voor DGA’s die een pre-exit overwegen 
is geen verrassing. Los van de prijs is voor die ondernemers vooral 
belangrijk de mate van vrijheid die zij van een investeerder krijgen. 
Als je 10 of 20 jaar ondernemer bent dan ben je gehecht aan je 
vrijheid. Anders dan veel andere investeerders geeft Antea een 
ondernemer veel operationele vrijheid. We helpen de ondernemer 
waar mogelijk, maar altijd zonder op zijn of haar stoel te gaan zitten.

Ik wens u een mooie zomer toe. 

Robert De Boeck
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Leisure for
        pleasure

Martijn van den Bout en Harry van den Berg 

Hoe willen jullie die groei realiseren?
Oprichter Harry van den Berg: “Dat kan op 
verschillende manieren. Eerst richtten we ons alleen 
op mannen. Paintballen en quadrijden is typisch 
mannenvermaak. Als we 200.000 mannen als klant 
hebben is de makkelijkste 
manier om te groeien 
200.000 vrouwen erbij. Dus 
we hebben gezegd: 2017 
wordt voor ons het jaar 
van de vrouw. We hebben 
daarom een overname 
gedaan van een bedrijf dat creatieve workshops voor 
vrouwen verzorgt en dat werkt goed. Armbandjes 
maken, Ibiza-tassen maken, koeien schilderen en 
kookworkshops (bijvoorbeeld sushi maken) spreekt 
veel vrouwen aan.” Mede-oprichter Martijn van den 
Bout: “Daarnaast willen we er minstens 3 nieuwe 
vestigingen bij. Vooral Amsterdam en Maastricht 
staan hoog op onze verlanglijst. Dat zal waarschijnlijk 
gebeuren via overnames. In plaats van zelf nieuwe 
vestigingen opbouwen is overnemen van bestaande 
aanbieders op die locaties uiteindelijk goedkoper.”

Wat maakt een locatie geschikt als Fundustry-
locatie?
Van den Berg: “Van belang is dat we op een locatie 
meerdere producten kun-nen aanbieden. Dat is 
belangrijk voor een optimale bezetting. We willen 
niet alleen een vrijgezellenfeest op vrijdag of zaterdag 
organiseren voor mannen die willen quadrijden of een 

slipcursus willen doen, maar willen ook de rest van 
de week op diezelfde locatie voor een bedrijfsuitje een 
escape room hebben of workshops kunnen aanbieden 
voor een groep vriendinnen bij een verjaardag. Van 
den Bout vult hem aan: ”Behalve een piek in de week 

kent onze branche ook een 
piek in het jaar. Iedereen 
wil in de periode mei t/m 
oktober iets organiseren. 
Onze uitdaging is te zorgen 
dat ook in de rest van het 
jaar sprake is van een 

redelijke bezetting. Dat bereik je door alternatieve 
aanwendingen van je locatie. Je kunt bijvoorbeeld op 
een bestaande locatie een indoorkinderspeelhal maken 
in de wintermaanden of als je een klimmuur hebt die 
beschikbaar stellen voor mensen met hoogtevrees.” 

Er zijn heel veel aanbieders op jullie terrein  
actief. Wat onderscheidt Fundustry van de con-
currentie? 
“Ons grote voordeel is onze schaal. We hebben nu 9 
vestigingen en kunnen daardoor de goedkoopste zijn. 
Wij bieden value for money. Bij ons is bij paintballen 
bijvoorbeeld altijd het eerste potje gratis. Pas vanaf 
het tweede potje ga je betalen. Gemiddeld besteden 
bezoekers bij ons enkele tientjes per persoon, 
inclusief de horecabestedingen. Dat is voor een uitje 
de onderkant van de markt. Concurrenten die geen 
schaalgrootte hebben kunnen niet met ons concurreren 
qua prijs. Ja, of je moet willen paintballen in 

‘Laat anderen maar 
prutsen en uitproberen’ 

Ze begonnen het bedrijf vanuit de schoolbanken. Inmiddels hebben ze 200.000 
bezoekers per jaar om te paintballen, quadrijden of het bezoeken van een escape room. 
Maar de honger van Martijn van den Bout en Harry van den Berg van Fundustry is 
nog niet gestild. “Over 5 jaar willen we 400.000 bezoekers per jaar hebben.”
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een bos met een  paar Dixi-
WC’s. Met onze groei wordt 
onze voorsprong steeds groter”, 
aldus Martijn van den Bout. 
“Door die schaalgrootte zijn we 

ook in staat om partnerships aan te 
gaan met bedrijven in de vorm van 
loyaliteitsprogramma’s. Zo hebben we 
bijvoorbeeld acties met Lays waarbij 
je bij de aankoop van 2 zakken chips 
gratis kan paintballen of bij aankoop 
van minimaal € 40 bij de Gamma.”  

Zijn jullie niet ooit begonnen op 
een veldje bij een boer?
Harry van den Berg: “We zijn in 
2009 begonnen met 2 vrienden in 
de leegstaande deurenfabriek van 
mijn vader met paintballen als 
afstudeerproject aan de opleiding 
Small Business Retail Management. 
We investeerden € 10.000 in uitrusting 
en wapens en hadden dat in 2 maanden 
terugverdiend. Toen de sloopkogel in 
de fabriek ging zijn we uitgeweken 
naar een weiland van een boer in de 
buurt waar we zeecontainers plaatsten 
als kleedkamers en als kantine. Het 
was nooit ons idee om hier een echt 
bedrijf van te maken; we dachten 
straks gaan we werken en dan is het 
leuk om dit ernaast te doen. Maar we 
groeiden vanaf het begin als kool. In 
die tijd was het heel makkelijk om op 
Google op nummer één te komen en 
binnen de kortste keren kregen we 
bezoekers uit heel het land. De eerste 
anderhalf jaar hadden we 30.000 
bezoekers. Toen was duidelijk: dit 
wordt een echt bedrijf. Nu zitten we 
op 9 vestigingen, 200.000 bezoekers 
en 230 medewerkers.”

Jullie hebben met Antea een pre-
exit gedaan. Is dat niet iets voor 
50-plussers?
Martijn van den Bout: “Welnee, een 
pre-exit is ook heel geschikt voor jonge 
ondernemers. Ik geloof er niet in dat 
wij 40 jaar hetzelfde bedrijf runnen. 
Ondernemen is ons vak. Wij willen 
ondernemen. Harry en ik zijn nu 10 
jaar met Fundustry bezig en we hebben 
tegen elkaar gezegd: we willen in ieder 
geval nog 5 jaar door. We zien nog heel 
veel groeimogelijkheden en kunnen 
nog veel verder professionaliseren. 
We betrekken daar graag een partner 
als Antea bij. Het ligt voor de hand 
dat we over 5 jaar het bedrijf verkopen 
en dan weer iets anders gaan doen en 
een nieuwe business van nul af aan 
weer opbouwen. We zijn en blijven 
per slot van rekening ondernemers.” 
Harry van den Berg licht de keuze 
voor Antea toe. “We wilden graag een 
investeerder die genoegen nam met 
een minderheidsbelang. Wij willen 
graag de nodige vrijheid behouden. 
Bij Antea was dat bespreekbaar. Verder 
hebben we het gevoel dat Antea naar 
de lange termijn kijkt en niet in de 
stress raakt als de cijfers één maand 
tegenvallen. Ook vinden we het 
belangrijk dat Antea eigen vermogen 
verstrekt en niet leningen inbrengt  
die veel aflossingsdruk geven. Ook 
hebben we investeerders gesproken 
die zelf hoge management-fees aan 
de bedrijven in rekening brengen 
of  alleen maar uit zijn op dividend. 
Antea doet dat niet: zij trekken geen 
cent uit het bedrijf. En last but not 
least was de prijs die Antea bood niet 
verkeerd.”

Zijn jullie niet bang dat paint-
ballen of escape rooms een hype 
blijkt te zijn waar op enig moment 
geen vraag meer naar is? 
“Ons product is niet paintballen 
of escape rooms. Wij verkopen fun 
en gezelligheid en daar zal altijd 
behoefte aan blijven bestaan. Wij 
zoeken continu naar invulling van die 
behoefte in de vorm van producten. 
Als paintballen op enig moment 
uit is dan gaan we op zoek naar een 
ander product. Wij zijn daarbij geen 
voorlopers. Wij halen het goede uit 
de markt. Wij kopiëren graag. Laat 
anderen maar prutsen en uitproberen. 
Zodra de early adapters afhaken dan 
komt de massa en dat is het moment 
dat een product interessant voor ons 
is. Virtual reality is daar een mooi 
voorbeeld van. Wij zien overigens niet 
dat paintballen zal verdwijnen. Het is 
net als met bowlingbanen. Het blijft 
altijd bestaan”, aldus Martijn van den 
Bout. ■ 

FACTS & FIGURES 
FUNDUSTRY
■ organisatie van paintballen, 

quadrijden, escape rooms,  
creatieve workshops

■ 9 locaties; 200.000  
bezoekers

■ opgericht in 2009
■ omzet € 6 miljoen
■ 230 medewerkers
■ belang Antea: 49 %

Website: www.fundustry.nl

‘Wij verkopen fun en gezelligheid’

‘Overnemen is goedkoper dan zelf 
nieuwe vestigingen openen’

Annemiek Esselink
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Op 12 juni jl. is onze secretaresse Annemiek Esselink 
overleden. Een fatale hersenbloeding heeft haar onver-
wacht uit het leven gerukt. Ze laat ons achter in ongeloof en 
verdriet. We kunnen het nog niet bevatten dat zij geen on-
derdeel meer uitmaakt van onze Antea-familie. Nooit meer: 
“Annemiek, kun je dit op LinkedIn zetten?”. Nooit meer: “Ik 
ben even een salade halen bij Boosty.” Nooit geen grappen 
over Ajax meer. Wat gaan we haar ongelooflijk missen. 

Bijna acht jaar was Annemiek als secretaresse de spin in 
het web op ons kantoor en was zij voor onze relaties het 
gezicht naar buiten. Uit de vele reacties op haar overlijden 
blijkt hoe geliefd zij was. Op de haar zo kenmerkende wijze 
stond zij iedereen te woord: vriendelijk, behulpzaam en met 
humor.  Een maand voor haar overlijden namen wij onze 
digitale portal in gebruik. Annemiek was daar de stuwende 
kracht achter. Ze had de gave om mensen die vol adrenaline 
opbelden over het niet kunnen inloggen, een goed gevoel 
over Antea te geven, ook wanneer het haar niet direct lukte 
om een oplossing te vinden. 

Antea lag haar na aan het hart. Ze was zeer betrokken bij 
het wel en wee. Ik herinner me de vele mailtjes die ze me ’s 
avonds of in het weekend stuurde als ze op tv of in de krant 
iets zag dat voor ons bedrijf van belang kon zijn. En als we 
een receptie, borrel of aandeelhoudersvergadering hadden 
was Annemiek er altijd bij. Ze genoot van die evenementen 
en was vaak de laatste die weg ging. 
Als ik denk aan Annemiek denk ik aan haar Achterhoekse 

nuchterheid. Ze was niet snel van haar stuk te brengen. 
Hoe druk en stressvol het soms ook was op het secretariaat, 
zij bleef de rust zelve. Als ik in haar nek stond te hijgen 
over een naderende deadline was haar standaard-reactie: 
“Robert, geen zorgen. Komt goed.” En goed kwam het. 

Annemiek heeft geen makkelijke jaren gehad. Het verlies 
van haar beide ouders drukte een zware stempel op haar 
leven. Op haar werk wilde ze daar nooit veel van laten 
merken. Haar opvoeding in Groenlo had van haar een 
sterke tante gemaakt. Met haar welbekende nuchterheid en 
een grap en een grol sloeg zij zich er wel doorheen. Het is 
intens triest dat zij zelf maar 47 jaar is geworden. Ik had 
haar nog zoveel geluk voor de rest van haar leven gegund. 
Helaas heeft dat niet zo mogen zijn. 

Het plotseling overlijden van Annemiek laat je weer naden-
ken over de betrekkelijkheid van het leven. Op vrijdagmid-
dag zeg ik nog tegen haar “Tot maandag” en een paar da-
gen later is ze er niet meer. Terwijl we ons allen vooral druk 
maken om onbeantwoorde Whatsapp-berichten en overvolle 
agenda’s. Ik moet deze dagen veel denken aan de relaxedheid 
van Annemiek. Zij nam het leven zoals het kwam en maakte 
zich niet druk. Die nuchterheid zal ons team missen.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. Annemiek, 
rust zacht. We zullen je nooit vergeten. ■

Robert De Boeck
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Lange VoorhoutNetwerken op het

Regelmatig komen de directeuren van de Antea-
deelnemingen bijeen. Om kennis te maken, om te leren van 
elkaar en ervaringen uit te wisselen. En om waar mogelijk 
samen te werken en gebruik te maken van de verschillende 
netwerken. Ook dit jaar werd dit event georganiseerd. Op 
20 juni jl. was Antea te gast bij Van Lanschot Bankiers 
op het Lange Voorhout in Den Haag. Van Lanschot had 
een zeer gevarieerd programma samengesteld voor 
deze Antea-netwerkbijeenkomst waar dit keer ook de 
commissarissen van de Antea-deelnemingen voor waren 
uitgenodigd. Ruim dertig directeuren en commissarissen 

kregen van Luc Aben, hoofdeconoom van Van Lanschot, 
de verwachtingen te horen over de economische groei, de 
rente en de dollar. Vooral dat laatste vond een luisterend 
oor bij het publiek: veel Antea-bedrijven doen zaken in de 
Verenigde Staten. Daarna was het tijd voor een rondleiding 
door dit 18e-eeuwse pand waarbij ook een replica van het 
schilderij De Amandelbloesem  van Vincent van Gogh 
was te bewonderen. Na de lezing en rondleiding was het 
tijd voor het buffet waarna de avond werd afgesloten met 
een beleggingsspel. Het bleef nog lang onrustig in Den 
Haag. ■
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Frank Verbeek (Improved) 

‘Veel ondernemers hebben te hoge verwachtingen van 
de waarde van hun bedrijf’   

“De lucht is uit de markt aan het verdwijnen. Er is geen bubbel”, aldus Frank Verbeek, 
Managing Partner van M & A-adviseur Improved. Hij is niet de enige. InBusiness 
sprak met een aantal ervaren overname-adviseurs. Rob Beeren van Diligence:  
“ik verwacht in het MKB-segment van de overnamemarkt nog zeker 5 mooie jaren.”

Het zijn drukke tijden voor de adviseurs die betrokken 
zijn bij fusies en overnames. Sjoerd Mol, advocaat bij 
Benvalor en voorzitter van de DCFA (de Dutch Corporate 
Finance Association): “Er is veel vraag vanuit strategische 
partijen en private equity. Als je bedrijf in een niche 
zit, winstgevend is en enige omvang heeft dan staan de 
strategen en de investeerders voor je in de rij.  Als je nu je 
bedrijf niet kan verkopen dan weet je zeker dat dat je nooit 
meer gaat lukken.”
Frank Verbeek sluit zich aan bij Mol, maar ziet vooral de 
laatste tijd meer voorzichtigheid in de markt. “Sommige 
investeerders hebben tijdsdruk gezien de afspraken die ze 
hebben gemaakt met hun achterliggende participanten 
om de grote hoeveelheid geld die ze hebben opgehaald 
binnen een bepaalde periode te investeren. Dat zorgt 
voor een bepaalde gretigheid. Als je de afspraak hebt 
gemaakt dat je binnen 5 jaar moet teruggeven wat je 
niet hebt geïnvesteerd dan zorgt dat voor druk. Tegelijk 
zie ik steeds meer voorzichtigheid. Ieder fonds wordt 
uiteindelijk afgerekend op rendement. Zeker wanneer je 
als nieuwkomer slecht presteert weet je dat het bij je eerste 
fonds zal blijven.” 

Voorzichtigheid
Verbeek ziet door die voorzichtigheid de lucht uit de markt 
verdwijnen. “Als prijzen stijgen willen investeerders nog 
uitgebreider due diligence-onderzoek doen. Transacties 
duren daardoor langer. Ook merken we dat ze sneller 
nee zeggen als we een hoge richtprijs noemen. We zien 
dat ondernemers die hun bedrijf willen verkopen vaak 
een te hoge prijs in gedachten hebben.” Ook Rob Beeren 
van  Diligence, in december 2015 door het vakblad 
Brookz uitgeroepen tot beste dealmaker van het jaar, 
ziet een stijging van de waarderingen. “In deze tijd 
waarin iedereen positief is en er meer kopers zijn dan 
verkopers is het logisch dat prijzen stijgen. Daar waar we 
in het verleden aarzelend een factor 5 maal EBITDA als 
vraagprijs durfden te noemen, is dat in de huidige markt 
heel anders.” Dit laatste komt niet overeen met het beeld 
dat uit de laatst gepubliceerde halfjaarlijkse Barometer 
van het platform voor bedrijfsovernames Brookz blijkt. In 
deze OvernameBarometer van februari van dit jaar komt 
Brookz na onderzoek onder 216 overname-advieskantoren 
naar transacties in het MKB (omzet tot € 25 miljoen) tot 
een gemiddelde EBITDA-multiple van 4,9. Peter Rikhof 
van Brookz: “Dit is het overall-gemiddelde, waarbij je grote 
verschillen ziet tussen diverse sectoren. Zo ligt die bij ICT- 
en e-commerce bedrijven op 6,1 en in de detailhandel 

bijvoorbeeld op 3,65.” De stijging ten opzichte van de 
vorige Barometer uit september 2017 is beperkt. Toen was 
het gemiddelde 4,8. Rikhof: “In september verschijnt de 
Barometer over de eerste helft van 2018. Uit wat ik om me 
heen hoor verwacht ik dat sprake zal zijn van een verdere 
stijging en die zal waarschijnlijk groter zijn dan de vorige 
keer.” Ook Mol ziet hoge prijzen: “Je ziet soms koopprijzen 
voorbij komen waarvan je voor de kopers toch echt hoopt 
dat het goede economisch klimaat nog even aanhoudt.”

Technologie
Verbeek die met Improved vooral bedrijven in de 
technologiesector adviseert, ziet in die sector veel interesse 
vanuit het buitenland. “Bij 70 % van onze transacties is 
sprake van een buitenlandse strategische koper. Vooral 
vanuit de Verenigde Staten zien we veel belangstelling 
in Nederlandse tech-bedrijven. Amerikaanse bedrijven 
hebben veel cash en recente belastingverlagingen in hun 
land hebben dat alleen maar vergroot. Qua cultuur passen 
Nederlandse en Amerikaanse bedrijven goed bij elkaar. En 
ze zien Nederland vaak als een basis voor uitrol in Europa.” 
Sjoerd Mol: “Er is vanuit het buitenland veel interesse voor 
Nederlandse high tech- en biotechbedrijven. Nederland 
heeft op deze terreinen een uitstekende naam.” Vanwege 
de goede-exitmogelijkheden ondervindt de techsector 
ook veel belangstelling van private equity-investeerders. 
“In de technologiesector worden historisch gezien goede 
rendementen behaald. Dat leidt ertoe dat partijen zich 
op die sector gaan richten, omdat hun achterban dat wil, 
maar die er helemaal geen kaas van hebben gegeten. Ik 
verwacht nog veel brokken bij die nieuwkomers onder 
de tech-investeerders”, aldus Frank Verbeek die in maart 
van dit jaar de Deal of the Year-Award won van de DCFA 
voor de verkoop van laadpalenproducent New Motion aan 
Shell. “Je moet echt gedetailleerd verstand hebben van de 
techsector wil je daar als investeerder succesvol kunnen 
zijn.”

Private equity
Rob Beeren ziet ook buiten de techsector veel investeerders 
actief. “Bijna iedere week hoor ik wel weer de naam van 
een nieuwe speler. Vooral bij startende fondsen zie ik een 
grote gretigheid tot het doen van een deal. Ze moeten 
zo nodig en zitten daarom qua waardering vaak hoog 
in de boom. De tijd dat strategen altijd meer boden dan 
financiële partijen is voorbij. Strategen willen over het 
algemeen juist minder betalen omdat zij precies weten 
waar de risico’s liggen.” Verbeek is het daar wel mee eens. 
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Bedrijfsbezoek Pindabranderij

    Antea opnieuw 
 als beste uit de bus

Antea organiseerde eerder dit jaar  
voor haar participanten een bedrijfs- 
bezoek aan Antea-deelneming De 
West-Friesche Pinda-branderij (WFP) 
in Opmeer. Ruim 30 participanten be-
keken de productielocatie van dit food-
bedrijf waar Antea sinds juni vorig jaar 
in participeert. Zij waren naar Opmeer 
gekomen om bekend te worden met de 
wereld van pinda’s en noten.

Wim Jansen, directeur van De West-
Friesche Pindabranderij, heette de 
participanten van harte welkom en 
gaf een presentatie over de activiteiten 
van deze private label voedingsmid-
delenproducent. Na een uitgebreid 
vragenrondje voor participanten en 
een rondleiding langs onder meer de 
ketels van de WFP waar bekeken kon 
worden hoe de pinda’s worden geroos-
terd, werd de bijeenkomst afgesloten 
met een borrel. Hierbij kon volop 
worden geproefd van suikerpinda’s, 
choco rijstballen en noten.

Deze bedrijfsbezoeken kunnen reke- 
nen op veel enthousiasme bij de par-
ticipanten, die op deze manier meer 
gevoel krijgen bij de bedrijven waarin 
zij via de Antea-fondsen deelnemen. 

Het volgende bedrijfsbezoek zal bij 
leisure-bedrijf Fundustry zijn waar 
de participanten de wereld van het 
paintballen en escape rooms van  
nabij kunnen ervaren. ■

Voor de zesde opeenvolgende keer 
is Antea door de Venture Capital Gids 
uitgeroepen tot Beste Participatie-
maatschappij van Nederland. In een 
onderzoek naar 100 professionele in-
vesteerders kwam Antea opnieuw op 
de eerste plaats terecht.
De gehanteerde criteria waren onder 
meer het aantal gerealiseerde parti-
cipaties in de afgelopen drie jaar, de 
openheid en transparantie naar de 
buitenwereld (o.a. over de gereali-
seerde rendementen) en de samen-
stelling van het team. Antea behaalde 
in het onderzoek het maximale aan-
tal punten. Enkele citaten uit het ju-
ryrapport: “Het is zeker een knappe 
prestatie als je bedenkt dat er steeds 

meer investeerders in Nederland bij 
komen en de strijd om goede deals en 
om aandacht van de pers steeds gro-
ter wordt”…. “Uiteindelijk blijft Antea 
uniek in de transparantie naar buiten 
toe en dat maakt haar de nummer 1.”
Robert De Boeck, directeur van  
Antea, is verheugd met de nummer 
1-positie: “Iedere keer is het weer 
spannend als de Venture Capital-Gids 
uitkomt: staan we opnieuw op num-
mer 1? Wij zijn dagelijks in de weer 
om het voor onze participanten goed 
te doen en een goede business-partner 
te zijn voor het MKB. Dat we ook dit 
jaar weer tot Beste Participatiemaat-
schappij zijn uitgeroepen motiveert 
ons om op deze weg verder te gaan. 

We hebben een heel mooi jaar achter 
de rug met drie nieuwe investeringen, 
drie goede exits en een succesvolle 
funding van Antea Participaties VIII. 
In die zin was de positie in de nieuwe 
gids geen verrassing. Juist in een tijd 
waarin vele nieuwe Private Equity-
partijen ontstaan is het goed dat wij 
als een van de eerste MKB-spelers wor-
den geprezen vanwege onze professio-
naliteit en openheid. In dit vak is een 
ruime ervaring een absolute pré. We 
gaan ons uiterste best doen de volgen-
de keer weer op nummer 1 te komen.  
Het is makkelijker om aan de top te 
komen dan er te blijven. Met onze zes-
de opeenvolgende nummer 1-positie 
zijn we hier goed in geslaagd.” ■

“Vooral een investeerder die in een bepaalde sector al een 
bedrijf in portefeuille heeft en veel synergie ziet, is soms 
bereid een hoge prijs te betalen.”
Vooral de pre-exit waarbij een DGA een deel van de 
aandelen verkoopt aan een investeerder om gezamenlijk 
op termijn het geheel te verkopen wint aan populariteit. 
“Deze transactiesoort wordt steeds bekender en is voor een 
ondernemer een aantrekkelijke manier om alvast een deel 
te cashen. Voor investeerders is het aantrekkelijke dat ze 
verzekerd zijn van de betrokkenheid van de DGA die een 
goed track record heeft. Het risicoprofiel is hier heel anders 
dan bij een Management Buy-In”, aldus Rob Beeren.

Banken
Op de vraag wat de rol van de banken is en of zij niet voor 
de volgende bubbel zoals die van 2007 zorgen ontstaat een 
eensgezind beeld. Verbeek: “Banken gaan wel weer ver in 
de hoogte van de financiering. Maar is er wel sprake van 
een geheel andere attitude dan 10 jaar geleden. Er is zowel 
bij banken als bij investeerders weinig opportunisme 
waarneembaar. Er is bij die partijen en bij de adviseurs die 
due diligence doen veel meer kennis aanwezig dan toen.” 
Beeren: “Banken hebben wel geleerd van de lessen uit 2007 
tot 2012. Ze zijn matiger dan toen en eisen een grotere 
inbreng van koper. Vaak ligt het bedrag dat de bank wil 

financieren onder de 50 % van de koopprijs. Dat was in het 
verleden soms wel 70 %. Maar ook van de verkoper wordt 
een bijdrage aan de financiering gevraagd. Ik zie bijna 
geen deal meer zonder vendor loan van de verkopende 
DGA.” Verbeek ziet in de techsector steeds meer deals 
zonder bank. “Sommige deals worden met 100 % equity 
gefinancierd. Voor de investeerder heeft dat als voordeel 
dat-ie zelf meer kan inbrengen (hoe grotere bedragen hoe 
liever) en het geeft meer vrijheid. Banken zijn nog steeds 
generalisten. De techsector is een specialisme. Je wilt geen 
Accountmanager in je nek hebben hijgen die van toeten 
noch blazen over de techsector weet.”

Vooruitzichten
Over de gehele linie zijn de vooruitzichten positief. Peter 
Rikhof van Brookz: “De 216 overname-advieskantoren 
die we interviewden gaven een rapportcijfer 8 voor de 
komende 6 maanden. Slechts 12 % denkt dat de markt 
gaat verslechteren.” Rob Beeren: “De neergang in de 
overnamemarkt begint altijd bij de grote bedrijven. 
Het MKB hobbelt daar 2 tot 3 jaar achteraan. De grote 
deals lopen nog altijd goed door. Als er geen gekke 
dingen gebeuren op het wereldtoneel dan verwacht ik 
nog 5 hele mooie jaren. Het zijn mooie tijden voor onze 
beroepsgroep.” ■

‘Ik zie bijna geen deal meer zonder vendor loan van de verkoper’

Rob Beeren (Diligence) 

De suikerpinda’s worden aan een kritische inspectie onderworpen
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Guus van der Borgt

‘Het is nog veel te leuk om te stoppen’ 

“Ik ben nog veel te jong om niets te doen. Daar is dit bedrijf veel te leuk voor”, aldus 
DGA Guus van der Borgt van non-food distributeur Interhal in Breda. “Ik zie nog 
volop groeimogelijkheden. Daarom heb ik gekozen voor een pre-exit met Antea en niet 
voor een 100% verkoop van het bedrijf.”

D E A L F L O W

                De 
Marskramer

Wat doet Interhal? 
“We zijn importeur/distributeur van 
non-food merken gericht op koken 
en tafelen in het midden- en hogere 
segment. Dan moet je denken aan 
glas, bestek, porselein en alles daaraan 
gerelateerd. Voor veel merken hebben 
we exclusiviteit voor Nederland of de 
Benelux. Merken in ons assortiment 
zijn A-merken als Schott-Zwiesel, RAK, 
Emile Henry en ISI. Onze klantenkring 
is breed gespreid. Dat zijn bijvoorbeeld 
partijen als Hanos, Sligro, BOL, Fonq, de 
Bijenkorf, kookwinkels, cadeauwinkels, 
maar ook eindgebruikers in de 
professionele markt als Van der Valk en 
Westcord Hotels.”

Een bedreiging voor een groothandel 
als Interhal is dat de fabrikant op enig 
moment besluit om rechtstreeks te gaan 
leveren aan de eindgebruiker en daarmee 

de distributeur overbodig maakt. Wat 
merk je daarvan?
“Daar word ik niet zenuwachtig van. 
Weinig merken hebben hun Sales op 
orde. Die moeten met een paar mensen 
in de verkoop de hele wereld doen. Dat 
lukt je niet zonder importeurs. Mensen 
denken dat het makkelijk is, maar het 
wordt onderschat. Wij kunnen voor een 
fabrikant echt een toegevoegde waarde 
bieden als het gaat om het houden van 
voorraad, beurzen, demo’s e.d. Wij zijn 
voorraadhoudend. Voor onze klanten 
is dat prettig. We kunnen heel snel en 
op afroep leveren. Door ons volume 
kunnen we dat. Een kleine distributeur 
durft dat risico niet te nemen. Als je 
€ 1,5 miljoen omzet doet is € 20.000 
voorraad veel. Wij raken het gezien 
ons klantenbestand altijd wel kwijt. De 
afgelopen 10 jaar hebben we één merk 
verloren die het besloot om zelf te gaan 

doen. Na een jaar zijn ze daar weer op 
teruggekomen.” 

Wat is je eigen achtergrond?
“Tot m’n 30e ben ik profvoetballer 
geweest, bij NAC, Willem II en FC 
Den Bosch. Ik heb er altijd naast 
gestudeerd en gewerkt. Ik heb 23 jaar 
bij groothandel ISPC gewerkt en me 
daar vooral met de inkoop van non-
food beziggehouden. Toen kwam de 
Management Buy-In mogelijkheid bij 
Interhal. Ik werd benaderd door de 
toenmalig eigenaar die ik kende omdat 
ISPC een klant was van Interhal. Het 
eigen ondernemerschap trok me en ik 
ben met mijn hele ziel en zaligheid erin 
gegaan. Ik heb een tweede hypotheek op 
m’n huis genomen en ben er vol voor 
gegaan. Als mijn vrouw had geweten 
welke risico’s we liepen had ze 
nooit meegetekend.”
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Wat vond je zo aantrekkelijk aan 
Interhal?
“Interhal is een degelijk bedrijf 
met conservatieve merken. 

Daar bedoel ik mee dat het geen trendy 
merken zijn die modegevoelig zijn. 
Daarom is het houden van voorraad geen 
risico. Ik zag veel mogelijkheden voor 
verbetering. Het was een beetje een ouwe 
lullen-bedrijf. De toenmalig eigenaar was 
weinig aanwezig geweest waardoor het 
bedrijf uit een aantal eilandjes bestond. 
Ik kocht het bedrijf eind 2008. De crisis 
dwong mij om snel maatregelen te 
nemen. Ik heb afscheid genomen van 
een aantal medewerkers, waaronder de 
zwager van de ex-eigenaar die de retailtak 
deed. Ik ben direct gaan werken aan 
uitbreiding van het aantal merken en 
klanten. We deden niets in glas, bestek 
en porselein. Inmiddels hebben we 
mooie merken als bijvoorbeeld Schott-
Zwiesel en RAK binnengehaald. Met 
nieuwe klanten als Hanos en Sligro zijn 
we erin geslaagd om echt een relatie op 
te bouwen. Zij kochten veel in het Verre 
Oosten. Voor private label is dat prima, 
maar daarnaast hebben ze merken 
nodig. De consument vraagt daarom. Wij 
zijn ze daarbij gaan helpen. Die aanpak 
heeft ons geen windeieren gelegd. Sinds 
de overname zijn we gegroeid van € 8 
miljoen omzet naar € 18 miljoen.”

Zijn er nog producten die je zou willen 
toevoegen aan je assortiment?
“Jazeker. Ik zou graag een mooi 
bestekmerk of koksmessenmerk binnen 

willen halen. Dat missen we nog, maar 
dat is niet eenvoudig. Het moet om een 
topmerk gaan. Veel merken zitten vast. 
Ik ben geduldig, maar als er iets moois 
langs komt kunnen we snel toeslaan. 
Zo’n kans als Schott-Zwiesel bijvoorbeeld 
komt één keer in de 10 jaar voorbij. 
Zij deden eerst zelf de distributie in 
Nederland, maar werken sinds 2012 
met Interhal. Tot volle tevredenheid: 
dit is nu een van onze grootste merken. 
We zijn ambitieus. Daarom hebben we 
tegelijk met de toetreding van Antea 
een commercieel directeur met ruime 
ervaring in onze sector aangetrokken die 
ook een belang heeft verworven.” 

Wat verwacht je van de samenwerking 
met Antea?
“Antea en de Raad van Commissarissen 
die we gaan formeren kunnen me goed 
helpen bij de groei. Ik ben onder de 
indruk van de professionaliteit van Antea. 
Met zo’n RvC hoop ik goed te kunnen 
sparren bij bepaling van de strategie. En 
hopelijk hebben ze een netwerk waar we 
iets aan hebben. Verder kan Antea me 
helpen bij het doen van overnames. Dat 
is hun vak. We hebben bewust gekozen 
voor een buy-and-build strategie waarbij 
we via gerichte overnames verder willen 
groeien.”

Wat voor soort bedrijven wil je overnemen?
“Vorig jaar hebben we Abodee overge- 
nomen, een groothandel in cadeau- 
artikelen die levert aan vooral cadeau-
winkels en museumshops. We zijn nu 

met 2 bedrijven in gesprek over een 
overname, waaronder één in België. 
Daar willen we graag groeien. Veel van 
onze merken juichen het toe als we 
hen in heel de Benelux kunnen verte-
genwoordigen. Ik heb 15 jaar voor ISPC 
in België gewerkt en ken de cultuur 
goed. Om in België succesvol zaken te 
doen heb je geduld nodig. De meeste  
Nederlanders hebben dat niet. Een 
tweede doelwit is een bedrijf in vooral 
bestek en porselein met mooie klanten 
in de hotelmarkt. Ik zie heel veel syner-
giemogelijkheden met dat bedrijf. Zo 
kunnen we veel van hun klanten ook 
andere producten dan alleen maar be-
stek en porselein uit ons assortiment 
aanbieden. Je ziet: er zijn heel veel op-
ties. Ondernemen is het maken van de 
juiste keuzes. Het is nog veel te leuk om 
te stoppen.” ■
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FACTS & FIGURES 
INTERHAL
■ non-food distributeur
■ klanten: hotels, webshops, 

kookwinkels, warenhuizen en 
cash & carrybedrijven 

■ producten: o.a. bestek, glas en 
porselein

■ 60 jaar geleden opgericht
■ omzet € 18 miljoen
■ 36 personeelsleden
■ belang Antea: 50 %
 
Website: www.interhal.nl

‘Interhal was een beetje een ouwe lullen-bedrijf’

N I E U W S

Antea digitaliseert

Antea-commercials op BNR

Antea heeft voor haar participanten een portal 
ontwikkeld waarmee in een gesloten omgeving 
rapportages, jaarverslagen, notulen en dergelijke kunnen 
worden ingezien.

Dit digitale systeem is ontwikkeld op verzoek van 
vele participanten die een voorkeur hebben voor een 
onlinesysteem in plaats van ouderwetse post. Vanuit de 
gedachte van klantvriendelijkheid is Antea aan deze wens 
tegemoet gekomen. Bovendien past deze digitalisering 
in het MVO-beleid van Antea. Hiermee worden grote 
hoeveelheden papier bespaard, waarmee sprake is van 
een milieuvriendelijk rapportagesysteem. Ook komt 
dit de snelheid ten goede. Antea kan haar participanten 
direct informeren zodra er nieuws is.

De verwachting is dat de frequentie van de postbezorging in 
Nederland in de toekomst verder zal worden verminderd. 
Bij de opzet van deze portal heeft veiligheid een hoge 
prioriteit gehad. Dit gezien het vertrouwelijke karakter 
van de informatie.

Antea kan haar aandeelhouders via ‘Mijn Antea’ op 
een gebruikersvriendelijke, veilige en snelle manier 
rapporteren over de ontwikkelingen van haar private 
equity-fondsen.

De eerste reacties van participanten op deze digita-
liseringsslag zijn bijzonder positief. ■

Sinds maart van dit jaar is Antea met een 3-tal verschil-
lende radiocommercials te beluisteren op BNR nieuws-
radio. Het primaire doel van de radiocampagne is om de 
naams- en propositiebekendheid van Antea bij beslissers 
(ondernemers) en beïnvloeders (fusie- en overname-
adviseurs, accountants e.d.) positief te beïnvloeden. Met 
de commercial communiceert Antea haar belangrijkste 
toegevoegde waarde, het netwerk van maar liefst 300 
informal investors, naar de doelgroep. De kring van 
participanten bestaat namelijk nagenoeg zonder 
uitzondering uit succesvolle (ex-)ondernemers 
die als klankbord dienen voor het management 
van onze bedrijven.

De commercials belichten de 3 transactiesoorten waar 
Antea zich op richt: groeifinanciering, de management 
buy-out en de pre-exit. Deze laatste, waarbij een DGA 
een deel van de aandelen aan een investeerder verkoopt 
vooruitlopend op een algehele exit op termijn, ondervindt 
steeds meer belangstelling van ondernemers. Een DGA 
bereikt daarmee niet alleen een stuk risicospreiding, hij 
verkrijgt daarmee ook een klankbord die kan helpen bij de 
verdere groei en de exit de komende jaren.

De commercials zijn de rest van dit jaar op 
verschillende tijden te horen op BNR. ■



18 19

Het gras van de buren
C O L U M N

Als je als CEO het 8-uur journaal wil halen moet je je 
president-commissaris vragen of je een loonsverhoging 
van een paar miljoen kan krijgen. Jeroen van der Veer, 
de voorzitter van de RvC van ING, werd even the talk of the 
town. Eerst gaf hij Halbe Zijlstra het genadeschot toen hij 
verklaarde dat Zijlstra er niet bij was geweest in de datsja van 
Poetin en even later besloot hij het salaris van ING-topman 
Ralph Hamers met 50 % te verhogen. Ik kan dit niet los 
zien van het kabinetsbesluit om de gaskraan in Groningen 
terug te draaien. Van der Veer, ex-CEO van Shell, de  
50 %-aandeelhouder in de NAM, moet zich in de steek 
hebben gelaten door de VVD. 
En toen hij de mogelijkheid 
zag tot wraak greep hij die met 
beide handen aan. Dat hij de 
salarisverhoging voor Hamers 
later weer introk omdat “hij de 
maatschappelijke consequenties 
had onderschat” getuigt niet echt 
van een sociale antenne, maar 
dat geldt voor meer techneuten. Dat zijn toch vaak autisten. 
Over de datsja van Poetin gesproken: uit betrouwbare bron 
weet ik dat Poetin Van der Veer niet heel serieus nam. Voor 
de goede orde, voordat u mij van een Zijlstraatje beschuldigt: 
ik was er zelf niet bij. Misschien komt het wel door de plus-
glazen van Jeroen. Die geven mensen altijd een beetje een 
sullige uitstraling. Dat heb ik ook altijd bij de clown van de 
grachtengordel, Freek de Jonge. Overigens al ruim voordat 
hij zich opwierp als woordvoerder van de slachtoffers van 
het Gronings gas. Als ik plus-glazen zou hebben zou ik 
contactlenzen nemen. Met min-glazen trouwens ook, maar 
dat terzijde.
Terug naar de beloningsdiscussie. Commissarissen van 
beursgenoteerde bedrijven hebben vaak slappe knieën. 
Zoals de meeste mensen zijn ze conflictmijdend en 
komen ze daarom tegemoet aan de salariseisen van CEO’s. 
Makkelijk weggeven met het geld van een ander. Ze zijn vaak 
bang dat de CEO vertrekt naar een buitenlandse concurrent 
omdat daar meer zou worden betaald. Ten onrechte. Een 
wereldmarkt voor CEO’s bestaat volgens een recent 
promotie-onderzoek van Manuel Lokin, advocaat bij Stibbe, 
niet. Dus vergelijkingen met de beloning van CEO’s in het 
buitenland zijn flauwekul. Als een CEO dreigt met vertrek 
naar het buitenland dan zou de Raad van Commissarissen  
à la Mark Rutte moeten zeggen: “Dan ga je toch lekker.” De 
verhuisdozen blijven vervolgens leeg.
Ook Van der Veer heeft last van slappe knieën.  Je mag 
aannemen dat hij wel heeft nagedacht voordat hij besloot 
Hamers een loonsverhoging van een paar miljoen te geven. 
We spelen Champions League en betalen onze CEO op 
Jupiler League-niveau, zo zei hij. Met andere woorden: onze 
CEO die zorgt voor een winst van 5 miljard vinden we wel 

een paar miljoen waard. Je zou dan denken dat hij bij dat 
standpunt blijft ongeacht wat types als Jesse Klaver, Jeroen 
Pauw en Sylvana Simons ervan vinden. Maar nee, een paar 
dagen rumoer in de media en Ralph Hamers moet weer aan 
de bedelstaf. 
Hoe we belonen bij onze Antea-deelnemingen? Heel 
simpel: een redelijke vaste beloning die gedurende de 
participatieperiode gelijk blijft. Ik heb geen zin in jaarlijkse 
discussies met managers over hun salaris. En geen 
bonussen. Bonussen werken korte termijn-denken in de 
hand en zijn een incentive voor manipulatie van de winst. 

Zonder bonussen heb je ook 
geen ingewikkelde claw-back 
regelingen nodig. Hebben we 
dan geen variabele beloning? 
Jawel, maar dan als mede-
aandeelhouder. Een directeur 
van een deelneming moet bij 
ons altijd mee-investeren. Put 
your money where your mouth is. 

Dat voorkomt dat iemand vertrekt als hij elders 10 % meer 
kan verdienen. En we hopen dat bij een exit de directeur 
heel veel verdient op zijn aandelen. Dan doen wij dat ook. 
Volledig gelijke belangen. 
De Linkse Kerk zal dan wel weer vinden dat zo’n directeur 
teveel verdient, maar wat zij vergeet is dat zo iemand 
ook risico loopt. Dat is het belangrijkste verschil tussen 
directeuren in een door private equity gefinancierd bedrijf 
en corporate mannetjes als Hamers: zij lopen risico. Zij 
investeren mee. Zij kopen aandelen. Bij beursfondsen niet. 
Daar krijgen ze die aandelen. Als tekengeld, stay-on bonus, 
pensioen of prestatiebeloning. Van enig risico is geen 
sprake. Zelfs niet bij ontslag. Hun arbeidsrechtadvocaten 
hebben er wel voor gezorgd dat in de arbeidsovereenkomst 
enorme afvloeiingssommen zijn opgenomen. En dankzij 
het old boys network vinden ze wel weer snel een baantje. 
Om met de woorden van Van der Veer te spreken: het zijn net 
profvoetballers. Het gaat om de poen. Clubliefde bestaat niet.  
En hoe we bij onze bedrijven omgaan met de secundaire 
voorwaarden? Hoe langer iemand zeurt dat-ie een open dak 
wil of verwarmde voorstoelen, hoe meer dit een red flag is. 
Wij willen ondernemers. Geen werknemers. Die kunnen 
beter bij ING of Shell gaan werken. Fijn tussen autisten als 
Jeroen van der Veer.  ■

Robert De Boeck
Directeur Antea

‘Corporate mannetjes 
als Ralph Hamers lopen 
geen enkel risico’

Ook te volgen op         via: Twitter.com/RobertDeBoeck 
en maandelijks met een column in de Quote

‘Jeroen van der Veer werd door Poetin 
niet heel serieus genomen’
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