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VOORWOORD

ZWARTE ZWANEN
A

ls je lang in dit vak rondloopt weet je dat na jaren van
voorspoed er op enig moment een kentering kan komen. De bomen
groeien nooit tot in de hemel. Je weet dat er iets kan komen, maar
je weet nooit wat en wanneer. Een totaal onverwachte crisis die
niemand heeft voorzien noemen we een Zwarte Zwaan.

Dit keer kwam de Zwarte Zwaan uit China, een dodelijk virus
dat een pandemie veroorzaakte en een economische recessie als
gevolg had. Hoewel, was dit wel echt een Zwarte Zwaan?
Had niemand dit voorzien? Ik zag laatst de speelfilm Contagion
met in de hoofdrol Gwyneth Paltrow, die patiënt 0 speelde.
Ik dacht die film is in 2020 gemaakt en gaat over het COVID-19
virus. Maar nee, het was een film uit 2011. Onvoorstelbaar de
overeenkomsten met de huidige pandemie. Of de scenarioschrijver
moet voorspellende gaven hebben gehad of een Chinees uit Wuhan
moet geïnspireerd zijn geweest door deze film.
Hoe het ook zij, het COVID-virus overviel ons allen. Bij de eerste
geluiden uit China dachten we nog aan een soort griepje. En toen
ik op 7 maart Mark Rutte op bezoek bij APOC sprak zei hij: “Over
3 maanden praat niemand meer over Corona.” Was het maar waar.
Het virus was dodelijk en zorgde voor een wereldwijde lockdown
en ongekende economische teruggang.
Ook de Antea-portefeuille ontkwam niet aan deze crisis. Alle zeilen
moesten worden bijgezet. Met dank aan de steunmaatregelen van
de overheid en de banken, maar vooral door het optimisme en de
ondernemingsspirit van de ondernemers zelf bleven alle 13 Anteabedrijven overeind. Chapeau voor de snelheid waarmee de directies
van onze bedrijven hebben geschakeld. Niet alleen werd waar nodig
de tering naar de nering gezet, maar ook werd alle creativiteit uit de
kast gehaald om nieuwe markten te betreden en kansen die iedere
crisis biedt te benutten. In dit soort tijden worden de bokken van de
schapen gescheiden.
Het leed is nog niet geleden. Er komen nog zware tijden aan. Ik heb
het volste vertrouwen in onze directies dat we het gaan redden, ook
als een vaccin wat langer op zich laat wachten. Uiteraard zullen wij
vanuit Antea en de commissarissen van de bedrijven waar mogelijk
helpen. Dit kunnen we alleen samen overwinnen.
De Coronacrisis biedt ook mogelijkheden. Zojuist verkochten we
twee van onze participaties, APOC en Palladio, en behaalden op
deze investeringen een superrendement. Voor de participanten in
Antea Participaties VII is 2020 een topjaar.
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een heel gelukkig en vooral
gezond 2021 toe.

Robert De Boeck
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Succesvolle verkoop
van een hoogvlieger
Antea heeft haar 30%-belang in APOC Aviation in Berkel en
Rodenrijs verkocht. Investeringsmaatschappij Egeria heeft een
meerderheidsbelang verworven in deze snelgroeiende specialist
in de handel van herbruikbare vliegtuigonderdelen. Samen met
directeur Max Lutje Wooldrik van APOC wordt teruggeblikt op
deze zeer succesvolle investering.

“W

e zien enorme groeikansen voor APOC. Juist de
Coronacrisis in de luchtvaartsector biedt aan de inkoopkant
grote kansen als je een lange termijn-horizon hebt. Je kunt
vliegtuigen, landingsgestellen en motoren nu tegen zeer
aantrekkelijke prijzen kopen. Als straks de crisis voorbij is
kun je enorme marges maken bij verkoop van onderdelen”,
aldus Lutje Wooldrik die APOC in 2014 oprichtte.

Vliegwiel
Antea trad in 2016 toe toen er behoefte bestond aan een
klankbord en een professionele investeerder met ervaring met snelgroeiende bedrijven. Lutje Wooldrik: “Ik
had op dat moment grote problemen met een aandeelhouder van het eerste uur, die puur denkend vanuit het
eigen belang een rem zette op
de groei van de onderneming.
Ik kende Antea vanuit mijn
vorige bedrijf en achteraf kan
ik zeggen dat de toetreding
van Antea voor een vliegwieleffect heeft gezorgd. Niet
alleen is vanaf dat moment
een
professionaliseringsslag
gemaakt met een nieuwe accountant, een nieuwe CFO
en een zeer deskundige Raad van Commissarissen. Ook
is het met een aandeelhouder als Antea veel makkelijker
om financiering van projecten te krijgen. Wij zijn een
kapitaalsintensief bedrijf dus financiering is van groot
belang. Via Antea zijn we in contact gekomen met een
aantal Informal Investors en met crowdfundingplatforms
als Geld voor Elkaar en NL Invest die veel projecten hebben gefinancierd.”

Ondernemer
Robert De Boeck: “APOC was voor ons een participatie die
erg jong was toen wij in 2016 toetraden. Maar we zagen
de markt en Max zitten en zoals altijd in ons vak gaat het
vooral om de ondernemer. Max heeft het uitstekend gedaan
de afgelopen jaren met een forse omzetgroei en een uitstekende winstgevendheid. Een van de krachten van Max is
dat hij hele goeie mensen om zich heen weet te verzamelen. Niet voor niets was Max vorig jaar de winnaar van de
Antea-Award voor de Beste Antea-ondernemer.”

Kapitaalsbehoefte
Waarom dan toch afscheid genomen? Max: “Tot vorig jaar
kochten we altijd vliegtuigen zonder de motor, omdat de
motor het duurste onderdeel
is van een vliegtuig. Bovendien is dat een speciale tak
van sport waar je een specialist voor moet aantrekken. Die
zijn schaars. Omdat het bij de
inkoop een groot voordeel is
als je ook in staat bent om de
motor te kopen wilden we wel
graag in die markt ook actief worden. Toen we vorig jaar
een motorspecialist in huis konden halen hebben we dat
direct gedaan. Door de toevoeging van motoren aan onze
business is de kapitaalsbehoefte fors toegenomen. Willen we de kansen in die markt benutten hebben we zeker
€ 40 tot € 50 miljoen kapitaal nodig. Tot dusverre deden
we alles met crowdfunding, maar dat gaat steeds om relatief kleine bedragen en daarnaast kun je niet blijven lenen.
Op enig moment heb je ook een veel groter eigen ver-

Robert De Boeck: ‘Juist in
deze Corona-crisis zijn we
blij met deze mooie exit’
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Max Lutje Wooldrik: ‘De toetreding van
Antea werkte als een vliegwiel’
mogen nodig. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een
sterke partner en zijn blij dat we die met Egeria hebben
gevonden. Ik ben zelf aandeelhouder gebleven waardoor
ik kan meeprofiteren van de forse groei die we verwachten door te maken. Op korte termijn willen we naar
€ 100 miljoen omzet.”

Rendement
“Antea had ervoor kunnen kiezen om gedeeltelijk aandeelhouder te blijven samen met Egeria. Dat we daarvoor in
overleg met onze Raad van Commissarissen niet hebben
gekozen heeft niets te maken met een gebrek aan vertrouwen in APOC. We zijn ervan overtuigd dat deze parel uit
de Antea-portefeuille nog een behoorlijke groeispurt gaat
maken. Maar Antea is vergeleken met Egeria een klein
fonds waardoor we steeds verder zouden verwateren en
een heel klein belang zouden overhouden zonder zeggenschap. Dat past niet in ons beleid. Daar komt bij, dat we
voor onze participanten met deze exit een uitstekend rendement hebben behaald. We zijn ingestapt toen de onderneming nog in de kinderschoenen stond en hebben in

4 jaar tijd de ontwikkeling meegemaakt naar een dominante speler op de wereldmarkt voor gebruikte vliegtuigonderdelen. We hebben een rendement (IRR) van ruim 57%
per jaar gemaakt op ons aandelenbelang in APOC. In een
tijd van Coronacrisis, die de luchtvaartsector fors raakt, zijn
we blij dit voor onze participanten te hebben gerealiseerd.
Hoe jammer we het ook vinden om afscheid te nemen van
een sterk groeiend bedrijf als APOC en een zeer bevlogen
ondernemer als Max, er is altijd een tijd van komen en
gaan. Wij wensen Max en Egeria een goede toekomst toe”,
aldus Managing Partner van Antea Robert De Boeck. ■

EXIT APOC
■ specialist in herbruikbare vliegtuigonderdelen
■ winnaar Antea-Award 2019
■ verkoop aan Egeria
■ belang Antea 30%
■ sinds oktober 2016
■ behaald rendement ruim 57% per jaar (IRR)
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MENSEN

‘De Coronacris biedt kansen voor Interhal’

Transfers
In deze rubriek stellen wij graag nieuwe directeuren bij deelnemingen voor.
Dit keer Pieter Schouten van distributeur/importeur van non-food artikelen
Interhal in Breda.
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P

ieter Schouten heeft een jarenlange ervaring als ondernemer in
verschillende sectoren. Na zijn studie
Bedrijfskunde ging hij logischerwijs
werken in het familiebedrijf, dat zich
bezig hield met de verkoop en verhuur van zeecontainers. Hij besloot
na een MBA-studie in Rotterdam om
het familiebedrijf te kopen en werd
algemeen directeur. “Mijn vader is
toen gestopt en ik moest me fors in de
schulden steken. Om daar verlichting
in aan te brengen besloot ik al vrij snel
een 25%-belang te verkopen aan een
investeringsmaatschappij. Het bedrijf
hebben we vervolgens zeer succesvol
uitgebouwd en in januari 2008 verkocht aan een concurrent. De timing
was perfect. Een half jaar later brak de
financiële crisis uit.”

Complementair

Bedtextiel

Lockdown

Na een tijdje als investeerder/commissaris in een aantal bedrijven te hebben
geparticipeerd begon het ondernemersbloed weer te stromen en zette
Schouten in 2011 samen met zijn echtgenote een eigen bedlinnenmerk op,
House in Style. “Ik moest wel even
schakelen: van zeecontainers naar
bedtextiel. Een hele andere markt,
maar wel interessant omdat dit bedrijf
vooral op de retail gericht was. Die
opgedane ervaring komt nu bij Interhal goed van pas.”

De timing van Pieter Schouten was dit
keer misschien niet ideaal. Op vrijdag
13 maart tekende hij de contracten
en werd hij mede-aandeelhouder en
2 dagen later werd de lockdown voor
de horeca afgekondigd. “Die sluiting
verraste me niet echt. Je zag dat aankomen. Bovendien was ik al enige tijd
in gesprek met Interhal en was enthousiast geworden. De Coronacrisis schrok
mij niet af. Ik vond het wel interessant
om juist dan in te stappen. Het is een
uitdaging om zo’n crisis te managen.”

In maart jl. trad Schouten aan als algemeen directeur van horecagroothandel Interhal waar toenmalig CEO Guus
van der Borgt een stapje terug wilde
doen en zich op Commercie wilde
gaan richten. “Nadat we House In
Style in 2018 hadden verkocht wilde ik
nog een keer een Management Buy-In
doen. Ik ben nu 51 jaar en wil nog een
keer een bedrijf fors laten groeien. Via
een advertentie van Ebbinge kwam ik
in contact met Interhal. Een bedrijf
met mooie merken in de portefeuille
als bijvoorbeeld Schott-Zwiesel, Hepp,
EmileHenry en LotusGrill en aansprekende klanten als Bol.com, Sligro en
Van der Valk. Ik heb me voor 20 procent ingekocht. Meeparticiperen was
zowel voor mij als voor Antea een vereiste, dus daar waren we snel uit.”

Onlineklanten

Het leuke van Interhal is dat in dit
bedrijf heel veel dingen samenkomen
die ik in het verleden heb gedaan. Bij
Interhal bestaat behoefte aan een vernieuwingsslag, aan modernisering. Op
het gebied van digitalisering moest nog
veel gebeuren. Inmiddels hebben we
een nieuwe website gelanceerd, zijn
we bezig met een nieuwe webshop, we
hebben een ERP-systeem geïmplementeerd en een nieuw management-informatie-systeem dat veel meer inzicht
geeft. Ik heb ervaring met al die zaken,
terwijl Guus daar minder affiniteit mee
heeft. Hij kan zich hierdoor volledig
richten op de commercie, hetgeen in
deze Coronacrisis bittere noodzaak is.
Wat dat betreft zijn we echt complementair. We vullen elkaar aan.”

De COVID-pandemie brengt ook kansen voor Interhal met zich mee. Schouten: “Door de daling in de horeca
hebben wij ons bewust ook op aanpalende sectoren gericht, als Zorg, Onderwijs en vakantieparken. Ook daar zijn
producten nodig voor op tafel en in de
keuken. Die heeft Interhal in huis.” De
grootste groeimogelijkheden ziet de
nieuwe Interhal-CEO in online-afzet.
“Fysieke retailers hebben het moeilijk,
maar dat wordt meer dan goedgemaakt
door onlinespelers als Bol, Vente Exclusive en Fonq. Die zijn allemaal klant
bij ons. Wij hebben de producten die
onlinespelers zoeken. Dat vereist voor
onze salesmensen een andere aanpak.
In plaats van winkels afrijden met een
koffer vol met spullen gaan ze steeds

meer een bureaufunctie vervullen voor
onze klanten.” Ook de distributie zal
gaan veranderen. Daar waar Interhal tot
dusverre vooral via dealers verkocht zal
er steeds meer rechtstreeks zaken worden gedaan met de grotere eindklanten.
“De keten wordt korter waardoor de
marges voor onze onlineklanten verbetert. Wij spelen daar op in met onze
nieuwe webshop. Die maakt het onze
klanten eenvoudig om rechtstreeks op
onze webshop te kopen.” Tot slot verwacht Schouten dat er overnamemogelijkheden voor Interhal gaan ontstaan.
“Er zullen waarschijnlijk bedrijven met
mooie merken in hun portefeuille in
de problemen komen of het niet redden. Als die merken goed in onze portefeuille passen, dan voegen we die graag
toe. We zijn met enkele bedrijven al in
gesprek.”

Groothandel
Pieter Schouten is niet bevreesd dat de
functie van groothandel verdwijnt doordat klanten en fabrikanten buiten Interhal om elkaar gaan vinden. “Wij werken
vooral met buitenlandse fabrikanten.
Die zoeken fijnmazige distributie in de
Benelux en die kunnen wij hen met ons
netwerk bieden. Daarnaast zijn wij voorraadhoudend waardoor wij een klant
direct kunnen leveren. We bieden daarmee echt een toegevoegde waarde voor
onze fabrikanten. Zij hebben vaak wel
eigen webshops maar dan alleen voor
hun eigen thuismarkt. Nee, ik ben ervan
overtuigd dat Interhal bestaansrecht
heeft en een goede toekomst tegemoet
gaat. Interhal zal na Schouten Container
Services en House In Style mijn derde
succesvolle bedrijf worden.” ■

PIETER SCHOUTEN
■ 51 jaar
■ VWO, Nijenrode, MBA Erasmus
■ 1997-2009: Schouten Container
■
■
■
■

Services
2011-2018: House In Style
sinds maart 2020: CEO Interhal
belang in Interhal: 20%
overige aandeelhouders:
Antea (50%),
Guus van der Borgt (30%)
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Antea
Commissarissen
Academy
“Toezichthouden is een vak apart,
waarvoor kennis en kunde nodig
is”, is een veelgehoorde leus in
toezichtsland. De rol van de
commissaris is de afgelopen jaren
veel belangrijker geworden. Maar
welke eisen worden er precies aan
commissarissen gesteld?
Hugo Reumkens, partner bij Van Doorne Advocaten

I

n de structuur van Antea vervullen de commissarissen
bij deelnemingen een belangrijke rol. Deze worden veelal
geselecteerd uit de kring van Informal Investors rondom
Antea, ervaren ondernemers en ex-ondernemers die als
klankbord kunnen fungeren voor de directies van de
Antea-deelnemingen. Juist in het Midden- en Kleinbedrijf
zoekt de DGA vaak naar zo’n klankbord dat in het bedrijf
nauwelijks aanwezig is.

universiteiten. Hij was adviseur van de Commissie
Tabaksblat. Hij ging in op de verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden van commissarissen. Hij benadrukte
dat fouten maken bij ondernemen hoort en ook bij toezicht. Er is pas sprake van aansprakelijkheid bij ernstig
verwijtbaar handelen. Hij citeerde Socrates: ware kennis
bestaat erin te weten wat je niet weet. Ook toezichthouders moeten leren van mislukkingen. Een kritische houding is
cruciaal en het organiseren van
tegenspraak is een belangrijk vereiste.
Tweede spreker was Lineke Sneller, hoogleraar Interne Beheersing, in het bijzonder IT
Value, bij Nyenrode. Daarnaast is zij lid van de Raad van
Commissarissen van Achmea, ProRail en Infomedics. En
non-executive director van Ortec International.
Zij adviseert commissarissen om standaard aan de directie te vragen om de Top-10 risico’s in kaart te brengen en
wat doe je hieraan? Het belang van Interne Beheersing
illustreert zij met de volgende vergelijking: Wanneer je
hard wilt rijden moet je goede remmen hebben.
Mark Weterings van Ebbinge ging tenslotte in op het belang
van de factor Human Capital. Hij raadt RvC’s aan om ieder
jaar aan zelfevaluatie te doen, inclusief het functioneren
van de directie. Om een goed beeld van het bedrijf te hebben zou een commissaris volgens hem ook gesprekken met
sleutelfunctionarissen in een bedrijf moeten voeren en dit
echt breder trekken dan alleen de directie.

‘Fouten maken hoort
bij ondernemen’

Om de functie van de commissarissen bij bestaande en toekomstige deelnemingen verder te
professionaliseren heeft Antea er
voor gekozen een opleiding te starten voor participanten
die een commissariaat vervullen bij een van de portfoliobedrijven.

Antea is - in samenwerking met Ebbinge - de Antea
Commissarissen Academy gestart. Deze Academy organiseert jaarlijks één of meerdere masterclass(es) rondom
relevante governance thema’s voor commissarissen
van Antea. De masterclasses worden geleid door één of
meerdere deskundige sprekers en een moderator vanuit
Ebbinge. In november jl. is de eerste tweedaagse masterclass gehouden waaraan 10 Informals hebben meegedaan.
Tijdens deze masterclass waren Hugo Reumkens van
Van Doorne Advocaten en Lineke Sneller (van Nyenrode
Business Universiteit) de externe sprekers naast Mark
Weterings van Ebbinge. Hugo Reumkens is een zeer ervaren specialist op het gebied van vennootschapsrecht en
doceert over vennootschapsrecht, Corporate Governance
en Boardroom Dynamics aan Nyenrode, TIAS en andere

Gezien het succes van deze eerste masterclass zal komend
jaar een nieuwe sessie worden georganiseerd. Hier is
opnieuw plaats voor maximaal 10 deelnemers. ■

PORTEFEUILLE
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Ondernemen in

Corona-tijd

De Corona-crisis geeft het belang van spreiding aan. Dat zie je terug
in de Antea-portefeuille. Sommige deelnemingen als Finalist (ICT),
Palladio (consultancy) en ITrainee (opleiding en detachering)
worden niet of nauwelijks geraakt, maar enkele andere deelnemingen
zijn actief in sectoren die grote hinder ondervinden van de lockdown
en de economische malheur. Te denken valt aan de event-industrie
(Fundustry), horeca (Horequip en Interhal) en retail (Ten Cate).
Hoe zijn deze bedrijven hiermee omgegaan? Hoe staan ze ervoor? En
welke kansen biedt de crisis hen?

U

it de Antea-portefeuille is leisurebedrijf Fundustry zonder twijfel het
meest geraakt door de Corona-maatregelen. Deze organisator van bedrijfsuitjes als paintballen, quadrijden en
escaperooms moest na de aankondiging van de “intelligente lockdown” op
15 maart direct de deuren van haar 10
vestigingen sluiten. Algemeen directeur Martijn van den Bout: “We kwamen onmiddellijk in een soort coma
terecht. De deur ging op slot, al het
personeel werd naar huis gestuurd en
verzocht om vrije dagen op te nemen

en alle kosten werden zoveel mogelijk
naar nul terug gebracht. Alle elektra
ging eraf en de vuilnis werd niet meer
opgehaald; alles om kosten te drukken.”

Lockdown
Leverancier van ondermode, L. Ten
Cate, ondervond eveneens de gevolgen van de lockdown. Directeur Maarten Kop: “We kregen in maart direct
afbestellingen en uitstel van orders,
niet alleen vanuit kleinere lingerieen ondergoedwinkels die nauwelijks

meer klanten binnen kregen en soms
zelfs dichtgingen, maar ook van grotere retailers. In de maand april kwam
daar het slechte nieuws vanuit Kruidvat en Albert Heijn overheen dat onze
displays uit de winkels moesten om
ruimte te creëren in verband met de
1,5 meter-regel.”

Gouden tijden
Bij horeca-inrichter Horequip is de
impact van COVID-19 deels meegevallen. Deze onderneming heeft twee
activiteiten. De eerste, het ontwerp en

PORTEFEUILLE
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Maarten Kop, L. Ten Cate

inrichting van (bedrijfs)restaurants,
ondervindt duidelijk een teruggang
in projecten. DGA Mario Peters: “Het
voortdurende thuiswerken bij grote
organisaties heeft zeker impact voor
de bedrijfsrestaurants en de cateraars
met wie we optrekken bij projecten.
Die markt doet het duidelijk minder.”
De tweede poot van Horequip, die
gericht is op de Foodservice-sector
(supermarkten en foodketens), beleeft
juist gouden tijden in deze Corona-crisis. “Wij hebben er al voor de COVIDpandemie bewust voor gekozen om vol
in te zetten op Service en Onderhoud
voor supermarkten. Hierin
breiden we fors uit”. Twee
grote supermarktketens werden recentelijk geworven als
nieuwe klant en bij bestaande
klant Ahold Delhaize werden
de activiteiten in Nederland
en België uitgebreid. Bij Ahold
Delhaize is Horequip, die tot
dat moment het onderhoud van
de bake-off ovens in de winkels
deed, inmiddels verantwoordelijk voor
onderhoud en service van circa 13.000
apparaten. Behalve broodovens zijn
dat ook snijmachines, koffiemachines,
vaatwassers, citruspersen etc. “Sinds 1
oktober zijn we het onderhoud van alle
broodovens in Nederland gaan verzorgen voor twee andere grote supermarktketens. Hierdoor zullen we onze
positie als marktleider in onderhoud

en service van Foodservice-apparatuur
verder verstevigen”, aldus Peters.

Steun
Bij alle deelnemingen die geraakt werden door de Corona-pandemie werd
direct actie ondernomen om deze crisis het hoofd te kunnen bieden. Allereerst werd waar mogelijk een beroep
gedaan op de steunmaatregelen als
NOW, uitstel van belastingen, uitstel
van aflossingen en overleg met verhuurders om huur te verlagen of uit
te stellen. Van den Bout (Fundustry):
“Die eerste weken was ik de helft van

Maarten Kop
(L. Ten Cate):
‘Onze online-omzet
is fors gegroeid’
de dag bezig met het volgen van het
nieuws om te zien op welke steunmaatregelen van de overheid we een
beroep konden doen.” Daarnaast werden de kosten zoveel als mogelijk
teruggeschroefd. Kop van Ten Cate:
“De reiskosten werden direct stopgezet. Normaal reizen we veel naar onze
producenten in Turkije, Bangladesh en
China, maar daar was nu geen sprake

meer van. We deden alles digitaal. Ook
hebben we de marketingkosten direct
verlaagd. Daar waren we niet uniek in.
Ik hoor bij meer bedrijven dat er direct
bezuinigd werd op de marketing.” Fundustry bracht zelfs haar marketingkosten volledig terug naar nul. “Het heeft
geen enkele zin om geld uit te geven
aan Google als al je vestigingen gesloten zijn”, aldus Martijn van den Bout.

Ontslag personeel
Afscheid van vast personeel was in
die eerste fase van de crisis niet aan
de orde. Pieter Schouten, directeur
van horecagroothandel Interhal:
“In het begin heb je geen idee hoe
lang en hoe diep die crisis je gaat
raken. Bovendien gaf NOW ook
voldoende steun waarmee ontslagen konden worden voorkomen.”
Events-organisator Fundustry had
een grote flexibele schil. “We werkten met 200 mensen, gelijk aan 80
FTE’s. Van die 80 waren er 30 in
vaste dienst en 50 inhuurkrachten. De inhuurkrachten hebben we
drie maanden doorbetaald en daarna
afscheid van genomen. Toen duidelijk werd dat het effect van COVID
voor Fundustry langere tijd merkbaar
zou zijn hebben we in september van
10 vaste krachten afscheid moeten
nemen.” Bij Ten Cate was er voor de
Corona-uitbraak al fors gereorganiseerd. “We zijn in 2019 teruggegaan
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van 78 naar 50 mensen, deels via ontslag deels vanwege pensioen. Omdat
dit voor Corona al is gebeurd hebben
de meeste van de ontslagen mensen gelukkig al weer een baan elders
gevonden”, aldus Maarten Kop. “Met
die 50 is het behoorlijk krap, zeker
omdat we ook nog eens 5 zwangerschappen hebben. Die kwamen allemaal tegelijk. Misschien was dat wel
een neveneffect van het thuiswerken”,
zegt hij lachend.

Huwelijken zijn allemaal uitgesteld
naar volgend jaar en bedrijven zijn nog
voorzichtig met teambuildingevents of
bezuinigen hierop. Ik verwacht dat dat
pas echt verandert zodra er een vaccin is. We draaien nu vooral op vriendengroepen die het leuk vinden om te
paintballen of quadrijden, hoewel de
beperking tot een groepsgrootte van
vier die per 1 oktober werd ingevoerd
daarbij niet helpt.”

Martijn van den Bout: “Het mooie van
deze crisis is dat we eigenlijk opnieuw
gestart zijn. We hebben geen ballast uit
het verleden en kunnen op alle fronten
keuzes maken alsof we weer van nul af
aan beginnen. Deze tijd biedt ook kansen. Zo hebben we er in Nijmegen een
quadbaan bij gekregen en hebben we
onze vestiging in Harderwijk die aan
water ligt geschikt gemaakt voor dagbezoekers. We richten ons nu ook op
de strandhoreca.”

Strategiewijziging
Herstel
Bij veel bedrijven was na de versoepeling van de maatregelen in de voorzomer een snel herstel waarneembaar.
Kop: “In juni zaten we al bijna op
het oude niveau, in juli bereikten
we het omzetniveau van vorig
jaar en sinds augustus groeien
we bij Ten Cate 20% ten opzichte
van dezelfde maanden vorig
jaar.” Ook bij Interhal was sprake
van een forse opleving vanaf
juni. “Toen de horeca weer open
mocht nam onze omzet weer
snel toe. Bij de restaurants zag
je een aanzienlijk herstel sinds de heropening. Hotels daarentegen hebben
het lastig. Veel events zijn afgelast en
ook het zakelijk reizen is fors minder.
Ik verwacht pas eind 2021/begin 2022
een echt herstel in de hotelsector”, volgens Pieter Schouten, die de nieuwe
lockdown voor een deel van de horeca
in oktober uiteraard betreurde. “De
vraag vanuit restaurants naar onze producten zie je sindsdien dalen. Hotels
daarentegen profiteren hier deels van
omdat zij hun restaurant wel open
mogen houden voor hotelgasten.”
Fundustry herstelde tot en met de
zomermaanden tot een niveau van 40
tot 60 procent van het jaar ervoor. Martijn van den Bout: “Op 1 juni mochten alle vestigingen weer open. Daar
waren we dolblij mee. Na in april en
mei alle tijd te hebben gehad voor het
schoonmaken, schilderen en upgraden
van alle vestigingen waren we er weer
helemaal klaar voor.” Dat zomerherstel
zette in het najaar niet door. “Wij zijn
altijd sterk gericht geweest op vrijgezellenfeesten en bedrijfsuitjes. In beide
events is nog sprake van een behoorlijke terughoudendheid in de markt.

Horequip had voor Corona al haar strategie bijgesteld door meer in te zetten
op Service & Onderhoud; bij andere
deelnemingen was de pandemie reden

Martijn van den Bout
(Fundustry):
‘Deze tijd biedt ook
kansen’
tot een strategiewijziging. Kop van
Ten Cate: “Deze crisis heeft ons doen
besluiten volop in te zetten op Online.
Ondergoed leent zich bij uitstek voor
Internetverkopen. Daar waren we
voor Corona al mee begonnen, maar
gaan daar nu volop mee door. Onze
eigen webshop, maar ook de afzet aan
onlineklanten als Wehkamp en Bol.
com, is met 30% gegroeid. We zullen
daarvoor fors moeten investeren in
ons automatiseringssysteem en onze
webshop. Ik verwacht dat in 2021 af te
kunnen ronden.” Schouten ziet parallellen met Interhal. “Fysieke retailers
hebben het moeilijk, maar dat wordt
meer dan goedgemaakt door onlinespelers als Bol, Vente Exclusive en
Fonq. Die zijn allemaal klant bij ons.
Gelukkig is Interhal niet alleen gericht
op de horeca. Wij hebben de producten die onlinespelers zoeken. Dat vereist voor onze salesmensen een andere
aanpak. In plaats van winkels afrijden
met een koffer vol met spullen gaan ze
steeds meer een bureaufunctie vervullen voor onze klanten.”
Voor Fundustry gaat het veel verder
dan een aanpassing van de strategie.

Voordelen
Ook Maarten Kop van L. Ten Cate ziet
voordelen van deze crisis. “Het kostenniveau van de onderneming was veel
te hoog. Dat hebben we goed
kunnen aanpakken. Ook onze
klanten zijn veel kostenbewuster
geworden. We wilden de productie voor sommige private labelklanten bijvoorbeeld al jaren
verplaatsen van Europa naar het
Verre Oosten, maar een enkele
klant wilde daar niet aan. Nu zij
zien dat de prijzen in de winkel
omlaag moeten hebben ze hier
mee ingestemd.” Hij geeft aan dat Ten
Cate haar kosten veel meer flexibel
heeft gemaakt. “We werken nu veel
meer met ZZP-ers. Vóór COVID kregen we daar geen goeie mensen voor
en nu zijn die veel meer beschikbaar
en ook bereid om grotere afstanden
af te leggen. Omdat wij in Geesteren
zitten is dat belangrijk. Daarnaast
werken we ter vervanging van onze
zwangere personeelsleden nu met een
aantal studenten uit het dorp die tijd
over hebben omdat ze niet naar college kunnen. Deze crisis geeft veel
meer ruimte op de arbeidsmarkt.”
Het laatste woord is voor FundustryDGA Van den Bout: “De grootste les
van deze pandemie is dat winstgevendheid en klanttevredenheid weer
voorop zijn komen te staan. Als ondernemers waren we met z’n allen teveel
gericht op groei en dus op omzet. Maar
hoeveel levert die laatste 10% omzet je
nu eigenlijk op? Hoeveel kosten moet
je maken om die laatste 10% binnen
te halen? Deze crisis leert je dat het
om winstgevendheid gaat. Zo’n overlevingsmodus waarin we nu zitten
dwingt je daartoe.” ■
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Jan

gaat uit
zijn bol
Kaasman, wereldreiziger, ambassadeur van de Bollenstreek en Antea-Informal. Jan van Vliet is van alle
markten thuis. De man van Uniekaas heeft het na zijn
vertrek bij dit familiebedrijf nog nooit zo druk gehad. Een
kennismaking met een ondernemer in hart en nieren.

O

pgegroeid als kind van een boerenzoon en boerendochter met 9 kinderen rolde Van Vliet vanzelfsprekend
het familiebedrijf in. “Mijn vader wilde de kaashandel in.
Toen mijn opa eind jaren dertig 160 Edammertjes had
gekocht en tegen zijn zoon zei: “Ga die na het melken van
de koeien maar verkopen”, was een familiebedrijf geboren.” Toen Jan op school niet zo’n goeie leerling bleek
te zijn, haalde zijn vader hem in het kaasbedrijf. “Na het
werken bij een melkboer ochtends vanaf 6 uur ging ik ’s
middags in het pakhuis de kazen keren. En ’s avonds deed
ik nog wat aan mijn studie. Althans dat dacht mijn vader.
Uit dat kaasbedrijf is later Uniekaas ontstaan.”

Hoe kwam het merk Uniekaas tot stand?
“Toen Henk Vredeling, een PvdA-politicus van destijds
begin jaren zestig in de krant riep “In Nederland is alleen
maar stopverfkaas te koop” besloten 30 kaashandelaren hun krachten te bundelen en een kwaliteitsmerk te
introduceren. Dat werd het merk Uniekaas, waarmee

we later ook de eerste waren die verpakte kaas maakte.
Mijn visie is altijd geweest “de markt moet jezelf maken”.
De 970 andere handelaren in Nederland verklaarden ons
toen voor gek en zeiden “dat werkt niet”. Van die partijen
bestaat bijna niemand meer. Uniekaas is nog steeds een
goed merk. Ik ben daar apetrots op.”

Die dertig handelaren bleven wel zelfstandige
bedrijven?
“Klopt. Ons bedrijf was een grote speler in dat samenwerkingsverband. In 1980 toen mijn vader 65 werd ben
ik algemeen directeur geworden en heb ik samen met de
financieel directeur alle aandelen overgenomen. In 1999
besloten de grootste vier partners in dat samenwerkingsverband, waaronder ons bedrijf, te fuseren en werden we
één Uniekaas-bedrijf. In 2007 toen duidelijk was, dat onze
dochters het bedrijf niet wilden overnemen en ik geen
opvolger had, hebben we het grootste deel van het bedrijf
verkocht aan twee Buy-In Managers en investeringsmaat-
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‘Ondernemen is anticiperen op nieuwe kansen’

schappij Parcom. Ik heb toen bewust een deel van de
aandelen gehouden. In 2014 heeft Antea het belang van
Parcom overgenomen. In 2018 en 2019 tenslotte hebben
we het bedrijf gesplitst verkocht: de Nederlandse fabriek
en het merk Uniekaas aan de Duitse zuivelcoöperatie
DMK en de merken Parrano en Tjiezi en de Amerikaanse
activiteiten aan Friesland Campina.”

Heb je het er niet moeilijk mee gehad dat het
bedrijf niet in de familie is gehouden?
“Je hebt twee dingen: emotie en ratio. Hoewel ik over het
algemeen de emotie de boventoon laat voeren, ligt dat
hier toch anders. Alles is eindig. Mijn kinderen zouden
het gekund hebben, maar hebben besloten om voor een
andere carrière te kiezen. De ratio moet dan overheersen
en noopt om een goede opvolging te regelen. Ik ben wel
altijd betrokken gebleven. Het is mijn levenswerk. Ik ben
Uniekaas. Kaas is ook een prachtig product. Iedereen is
blij met je als je een plankje kaas komt brengen. Ik hield

daar ook altijd rekening mee bij mijn klantenbezoek. Als
ik om 12 uur aankom vindt de klant mijn kaas lekkerder
dan wanneer ik na de lunch zou komen.”

Viel je niet in een zwart gat toen je stopte met het
management van Uniekaas?
“Niet echt. Ik ben mijn hele leven al druk, dus dat blijft. Ik
neem deel bij Antea, ik co-investeer via Antea en ik investeer rechtstreeks in bedrijven die wel wat hulp kunnen
gebruiken. Niet om die uit te knijpen zoals de afdeling
Bijzonder Beheer van de bank doet, maar om zo’n bedrijf
echt te helpen. Verder ben ik voorzitter van de Business
Club Haarlemmermeerse Golf, voorzitter van het Gilde
van museum de Zwarte Tulp en voorzitter van de Gildemeesters Bollenstreek.”

Wat is Gildemeesters Bollenstreek?
“De Bollenstreek is de bekendste streek ter wereld. Heel
de wereld kent de bollenvelden en de Keukenhof. Je kunt
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‘Bij opvolging moet de ratio overheersen’
er alleen maar tot half mei van genieten. Als merkenman
heb ik gedacht: dat moet anders kunnen. De Stichting Gildemeesters Bollenstreek heeft een kunstproject bedacht
waarbij manshoge kunstwerken in de vorm van een tulpenbol door verschillende kunstenaars uit de Bollenstreek
worden beschilderd. Van Leiden tot Haarlem zullen 80
Reuzenbollen in de openbare ruimte worden geplaatst en
zullen er vanuit het Museum De Zwarte Tulp twee fietsroutes worden uitgezet die ervoor zorgen dat je alle bollen
kunt bewonderen. Zo wordt de Bollenstreek het gehele
jaar aantrekkelijk om te bezoeken. We verwachten dat dit
een toeristische trekpleister wordt. Inmiddels zijn al 30
bollen geadopteerd door gemeenten en bedrijven. Voor de
verkoop hebben we van iedere reuzenbol een miniversie
die te koop zijn. Die opbrengst komt toe aan het Museum,
die geheel uit eigen middelen wordt gefinancierd.”

Je neemt al 25 jaar deel in de Antea-participatiefondsen. Hoe bevalt dat?
“Ik kwam erbij op advies van mijn buurman, die in het
eerste fonds had deelgenomen en daar 53% rendement
per jaar mee had gemaakt. Voor mij is altijd de cruciale
vraag “Passen de mensen bij je? Wat is het sfeertje?” Bij
Antea zijn het allemaal succesvolle ondernemers die ook
gewoon zijn gebleven. Beide benen op de grond. Dat is
een netwerk dat niet alleen waardevol is voor de bedrijven waarin we deelnemen, maar ook voor jezelf. Met die
mensen zijn goede gesprekken te voeren waardoor je
ook zelf groeit. Daarnaast heb ik ook een aantal keren,
buiten het fonds om, als co-investeerder opgetreden. Bij
kaasbedrijf Grozette bijvoorbeeld is dat heel goed uitgepakt, maar ook consultancybureau Palladio en opleider/

uitgever DVK presteren erg goed. Het mooie van investeren samen met een participatiemaatschappij vind ik altijd
dat de ratio overheerst. Ze hebben een goed gevoel voor
timing van de exit, zijn niet te gretig en hebben de luxe
om nee te zeggen op biedingen, terwijl het management
juist vaak te eager is om te verkopen.”

De lezer krijgt de indruk dat alles hosanna is bij
Antea, maar er gaat toch ook weleens iets mis?
“Natuurlijk. Dat is ondernemen. Je hebt nooit een 100%
score. Het leuke bij Antea is dat de mensen die deelnemen
daar niet heel zenuwachtig van worden. Ook omdat er
sprake is van spreiding. Een fonds investeert in ongeveer
10 MKB-bedrijven en missers worden over het algemeen
ruimschoots gecompenseerd door successen. Bovendien
is er altijd sprake van zelfreflectie. Antea en de Raad van
Commissarissen van het fonds en het bedrijf stellen zich
altijd de vraag: Wat hebben we hiervan geleerd? Dat vind
ik heel belangrijk.”

Hoe kijk je als ervaren ondernemer tegen de
Corona-crisis aan? Wat adviseer je ondernemers
om te doen?
“De wereld draait door. Je moet kijken wat wel kan. Je
moet niet bij de pakken neerzitten, maar je bakens verzetten. Er komen nieuwe markten. Ondernemen is anticiperen op nieuwe kansen. Je moet gewoon ademhalen
en weer doorgaan. Ondernemen doe je 24 uur per dag, 7
dagen per week. Heel veel mensen zeggen dat ze ondernemer zijn, maar denken dat ze het part-time kunnen.
Dat zijn geen ondernemers. In deze crisis wordt het kaf
van het koren gescheiden.” ■

EVENTS
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De prijswinnaars v.l.n.r. Ellen Jansen (ABN AMRO), Jasper ter Braak (Dutch Corporate Finance), Syske van
Denzen (Sophista), Elmer Jutte (Emendo), Michiel Dullaert (FBM) en Lieke Duijndam (Kasius & Partners)

Tennis-Clinic
bij Leimonias
H

et is inmiddels een traditie: op de tweede dinsdag van
juni organiseert Antea de Tennis-Clinic voor Fusie- en
Overname-adviseurs. Vanwege Corona was dit evenement
dit jaar uitgesteld naar de tweede dinsdag in september.
Op 8 september jl. deden 50 Corporate Finance-adviseurs
mee aan dit event bij tennisclub Leimonias in Den Haag.
Met inachtneming van de RIVM-regels was het ook in
Corona-tijd mogelijk om dit netwerkevent plaatst te laten
vinden. Gestart werd met een Clinic waarbij de volley,
smash en service werden geoefend. Daarna werden drie
dubbels gespeeld, waarbij bij de teamindeling rekening
was gehouden met de speelsterkte. De prijswinnaars
dit jaar waren bij de heren: : 1. Jasper ter Braak (Dutch
Corporate Finance) 2. Michiel Dullaert (FBM) en 3. Elmer
Jutte (Emendo). Bij de dames ging de hoofdprijs naar
Syske van Denzen (Sophista) en werd Lieke Duijndam
(Kasius & Partners) tweede. De troostprijs was voor Ellen
Jansen van ABN AMRO. Na de prijsuitreiking en een kort
praatje van Robert De Boeck waarbij hij stilstond bij de
ontwikkeling van Antea vond een borrel en buffet in de
buitenlucht plaats. Antea kan weer terugkijken op een
geslaagd sportevenement voor deze groep intermediairs,
die belangrijk is voor haar deal-flow. Volgend jaar staat

8 juni 2021 (de 2e dinsdag in juni) alweer in de agenda’s
voor de volgende Antea Tennis-Clinic. Hopelijk is
de Corona-pandemie dan voorbij en is er een vaccin
beschikbaar. ■

Duncan Eduard (IRIS Corporate Finance) laat zien
hoe je moet serveren
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Mark Rutte
krijgt

Boeckwinst
cadeau

O

p zaterdag 7 maart jl. aan de vooravond van de lockdown was Mark Rutte te gast bij Antea-deelneming APOC
Aviation in Berkel. Ieder jaar bezoekt de premier op een
zaterdag een aantal MKB-bedrijven. Vanwege de spectaculaire groei van dit bedrijf sinds de start in 2014 was dit
keer APOC geselecteerd voor een bedrijfsbezoek. Robert De
Boeck maakte van de gelegenheid gebruik om zijn boekje
met beste Quote-columns waarin de premier veelvuldig
voorkomt aan hem te overhandigen. De hilariteit was
groot toen Mark Rutte het boekje opensloeg bij de column
met de subtitel “Onze premier heeft de ruggengraat van
een mossel”. Na premier Balkenende die in 2011 die eer
te beurt viel was Rutte de tweede opeenvolgende premier

die Boeckwinst aan zijn literatuurcollectie mag toevoegen.
Gezien de foto deed Rutte dat duidelijk meer genoegen dan
Jan-Peter Balkenende destijds. Mark Rutte had die middag ook belangrijk politiek nieuws. Op de opmerking van
De Boeck dat hij in de rest van zijn carrière als columnist
iedere premier van Nederland zijn Quote-repertoire cadeau
wil geven antwoordde Rutte: “Dat is er vanaf nu nog maar
één”. De man heeft duidelijk geen gebrek aan zelfvertrouwen. Tot slot van het bezoek werd uiteraard nog even stil
gestaan bij het corona-virus. Volgens onze Minister-President zou over 3 maanden niemand het meer hebben over
corona. Inmiddels weten we beter. Terecht zei onze grote
leider ooit: “Als je visie wilt moet je naar de oogarts.” ■

EXITS
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Tweede top-exit in korte tijd
Na de succesvolle verkoop van specialist in vliegtuigonderdelen
APOC in oktober van dit jaar volgde in november de eveneens zeer
rendabele exit van het Haagse adviesbureau Palladio aan EIFFEL.

P

ieter Wilde: “Het is bijzonder om te
zien dat Antea er in een tijd van Coronacrisis in is geslaagd om kort na elkaar
twee succesvolle exits te realiseren. Het
is een misvatting dat je in crisistijd geen
goeie verkopen kunt realiseren. Sterker
nog, voor een bedrijf als Palladio die
niet geraakt wordt door COVID-19, was
dit juist een goed verkoopmoment. Het
aantal proposities in de markt is laag,
omdat veel ondernemers die wel geraakt
worden door Corona, besluiten om de
verkoop van hun bedrijf uit te stellen.
Tegelijkertijd is er zeker bij grote Private
Equity-fondsen nog veel geld beschikbaar. We merkten dan ook dat er in Palladio heel veel belangstelling bestond.”

COVID
Palladio is nauwelijks geraakt door de
Corona-pandemie. Directeur Thomas
Meijer: “Wij helpen overheden om infrastructurele projecten te besturen en te
beheersen. Onze klanten zijn ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, ProRail en Rijkswaterstaat. Daarbij
kun je denken aan uitbreiding van (snel)
wegen, verhoging en versterking van dijken of de verruiming van kanalen. Deze
projecten gaan tijdens corona gewoon
door. De overheid spant zich er voor in
deze projecten door te laten gaan.”
De vraag aan Antea is waarom ze na
drie jaar al tot verkoop van deze succesvolle onderneming is overgegaan. “Drie
jaar is voor ons doen inderdaad kort.
Maar eerder dit jaar werden we benaderd door een strategische partij. Palladio ontwikkelt zich bijzonder positief.
Steeds vaker wint zij in aanbestedingen
van concurrenten. Dat valt op en wekt
belangstelling in overname. Palladio is
marktleider met een onderscheidend
karakter. Anders dan de meeste concurrenten werkt Palladio niet op basis van
uurtje-factuurtje maar neemt zij projecten aan tegen een vaste prijs. Dat spreekt
steeds meer opdrachtgevers aan”, aldus

Antea-partner Pieter Wilde. “Toen die
strateeg zich meldde hebben we er voor
gekozen niet met één partij te gaan praten, maar een breder verkoopproces op
te zetten.”

Samenwerking
Beide partijen kijken met tevredenheid
terug op de samenwerking. Albert Kraak
(samen met zijn echtgenote Mariëlle
oprichter van Palladio): “Ik vond het drie
jaar geleden tijd om een stap terug te
doen en langzaam mijn rol als algemeen
directeur af te bouwen. Ik heb vorig jaar
het stokje aan Thomas overgegeven en
ben sindsdien nog vooral bij strategische
onderwerpen betrokken. Ik ben erg blij
met samenvoeging van EIFFEL en Palladio”, aldus Kraak die ook na de verkoop aan EIFFEL als aandeelhouder en
adviseur betrokken blijft. Ook Palladiodirecteur Thomas Meijer, die ook medeaandeelhouder is, is erg enthousiast. “De
samenwerking met EIFFEL en hun achterliggende aandeelhouder Gilde zie ik
erg zitten. We verwachten veel synergie
met EIFFEL. Het is een prachtig bedrijf
met een mooie klantenkring en de twee

bedrijven vullen elkaar heel mooi aan.”
Wilde: “Het is altijd prettig samenwerken geweest met Thomas en Albert. Zij
hebben steeds de prognoses overtroffen.
Onze participanten kunnen zeer tevreden zijn. We hebben op de investering
in Palladio een rendement gemaakt van
73% (IRR) per jaar. Niet alleen mooi
voor de participanten in het fonds, maar
ook voor de co-investeerders. Omdat de
investering destijds voor ons aan de grote
kant was hebben 10 Antea-participanten
buiten het fonds om mee-geïnvesteerd.
Die participatie heeft hen geen windeieren gelegd.” ■

EXIT PALLADIO
■ Palladio: adviesbureau voor

■
■
■
■

de overheid op het gebied van
projectmanagement
participatie Antea sinds
december 2017
belang Antea: 60%
verkocht aan EIFFEL
behaald rendement 73% per
jaar (IRR)
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MondKapje

r was eens een meisje die heette Mond Kapje. Haar
echte naam was Famke Louise. Ze woonde in Jammerdam,
de hoofdstad van Oranjeland. Oranjeland werd geteisterd
door een dodelijk virus uit een land hier ver vandaan. Vooral
veel ouderen overleden. De Koning van het land eiste dat
iedereen een mondkapje moest dragen en dat winkels, cafés
en restaurants dicht moesten. Mond Kapje was bang dat haar
Oma, die burgemeester was van Jammerdam, zou overlijden en
hoopte dat Oma Femke Brakema een mondkapje zou dragen.
Mond Kapje had een Oom, Willem, die niet geloofde in het
virus. Dat was een sprookje volgens hem. Willem was de liefste
Oom van Mond Kapje, ze noemde hem Engel. Ome Willem die
een psychische stoornis had, het Syndroom van Lock Down,
wilde een demonstratie organiseren in Jammerdam. Oma
Brakema moest beslissen of die demonstratie wel door kon
gaan. Mond Kapje zei: Oma, doe het niet. Het is gevaarlijk.
Maar Oma die bekend stond om mee te huilen met de wolven
in het bos, deed het toch. Sterker nog, ze deed zelf mee aan de
demonstratie. Zonder mondkapje. Maar met ketting om. Mond
Kapje zei: Oma, wat hebt u een
grote ketting. Ja, zei Oma Brakema
daar kan ik beter mee besturen.
De veldwachter van Jammerdam,
een nogal strenge kerel met de kop
van een marinier die niet bepaald
de leukste thuis was, hij heette
Grapperhuis, wilde ingrijpen en de
demonstranten uiteen slaan met
zijn wapenstok, maar Oma Brakema
verbood dat. Het hele land hield zijn adem in. Zou het virus
uitbreken in Jammerdam of niet? Tot verbazing van iedereen
gebeurde er niets en niemand raakte besmet. Mond Kapje was
om en besloot op de tv haar steun aan Oom Willem te betuigen
en zei dat het virus niet bestond. Het was volgens haar en Ome
Willem een verzinsel van de plastisch chirurgen in het land
die er baat bij hadden als iedereen een mondkapje droeg, want
daar krijg je flaporen van. Maar het tv-programma waarin
Mond Kapje optrad werd gepresenteerd door een boze heks
met een raar buitenlands accent, Heks Eva, die haar keihard
aanpakte en haar voor gek zette. Want Mond Kapje kwam niet
zo goed uit haar woorden. Zonder Oom Willem wist ze niet
zo goed was ze moest zeggen. Het hele land viel over Mond
Kapje heen. Gelukkig ontfermde een dokter zich over haar,
die in hetzelfde programma zat, de aardigste dokter van het
land, Dokter Diederik Van Kommers tot Kwel .Van Kommers
tot Kwel wist Mond Kapje toch te overtuigen van het bestaan
van het virus en Mond Kapje vertelde al haar vrienden dat
ze voortaan een mondkapje moesten dragen omdat ze anders
een boete van € 390 kregen van veldwachter Grapperhuis.
Grapperhuis werd zelf trouwens door een fotograaf ontdekt
toen hij zijn vriendin kuste zonder mondkapje. Oma Brakema

wilde afscheid nemen van Grapperhuis omdat hij niet
geloofwaardig meer was maar de Koning, die zich zelf ook
niet aan de regels hield omdat hij meende dat die niet voor
hem golden, hield hem zijn hand boven het hoofd. De Koning
had van nabij gezien wat de gevolgen konden zijn van het
jarenlang dragen van een mondkapje. Een oom van hem, Oom
Pieter, droeg al jarenlang ver voor de komst van het virus een
mondkapje om de benzinedampen van het Formule 1-circuit
van zijn zoon, Prins Bril, niet in te hoeven ademen. Hij had er
enorme flaporen van gekregen.
Het virus stortte Oranjeland in een recessie en ook de Koning
kwam in geldnood. Hij wilde zijn paleis verbouwen dat kostte
€ 64 miljoen, hij had zijn oog laten vallen op een speedboot
van € 2 mln. en ook zijn vrouw gaf veel geld uit. Haar
uitgavenpatroon leek niet op dat van de Minima. Maar hoe
moest de Konig aan geld komen? Hij dacht aan het verhogen
van de belastingen voor de rijken. Hij riep de leider van de
oppositie bij zich, een zeldzame naïeveling en vriend van
Oma Brakema die zo naïef was dat hij Klavertje Vier werd
genoemd. De Koning besprak zijn
plan met Klavertje Vier die voor
een rijkentax was. Alle rijken
gingen 70% belasting betalen.
Iedereen met uitzondering van
de Koning uiteraard. Klavertje
Vier vond het wel een goed idee
als de opbrengst niet alleen aan
de Koning toekwam. Hij vond
dat alle kinderen van Oranjeland
wanneer ze leeftijd van 18 jaar bereikten recht hadden
op € 10.000. De Koning stemde in, maar eiste wel dat een
uitzondering moest worden gemaakt voor zijn dochter, die
bekend stond als een muurbloempje, kroonprinses Azalea. Zij
moest € 1,6 miljoen krijgen. Dat was prima voor Klavertje Vier
en zo geschiedde.
In de tussentijd was Dokter Van Kommers tot Kwel druk bezig
met de ontwikkeling van een vaccin. En dat lukte. Iedereen in
Oranjeland werd ingeënt en de winkels, cafés en restaurants
mochten weer open en de economische recessie verdween
als sneeuw voor de zon. Oom Willem was verlost van het
Syndroom van Lock Down. En Mond Kapje, Oma Brakema
en iedereen in Oranjeland en Jammerdam leefde nog lang en
gelukkig. ■

‘Het tv-programma werd
gepresenteerd door een boze
heks met een raar buitenlands accent, Heks Eva’

Robert De Boeck
Directeur Antea

Ook te volgen op
via: Twitter.com/RobertDeBoeck
en maandelijks met een column in de Quote
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‘Mond Kapje had een oom, Ome Willem, die leed aan
een psychische stoornis, het Syndroom van Lock Down’
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