
 
 

Wie is u loods? 
 

Alle opmerkings is die persoonlike siening van sleutel-individu(e) by Afrafin (Pty) Ltd. Terwyl opinies eerlik bedoel word, is dit nie ’n waarborg 
nie. Die inligting wat hier weergegee word moet dus nie as spesifieke advies aanvaar word nie – niemand behoort hierop besluite te neem nie. 
Ons moedig enige iemand aan om ons te kontak indien u vrae het. 

“Piet, die brandstofliggie is aan! 
Ons gaan almal sterf! … Ons gaan 
almal sterf! Wag, wag… sjoe, my 
fout – dit was die interkomliggie.” 
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Die vermiste vlug MH370 van die Maleisiese Lugdiens 
het die lugvaartbedryf geskok en laat owerhede sonder 
duidelike antwoorde.  
Die voorval het my laat dink aan wat gebeur tydens ‘n 
vlug en hoe dit met die advies- en beleggingsproses 
vergelyk. Verdra die voorbeeld vir ‘n oomblik. ‘n Mens 
sou kon sê dat die analogie 'n vliegtuig voorstel wat 
deur die bate- of fondsbestuurder bestuur word, dat die 
kliënt die passasier is, terwyl die adviseur die rol van 'n 
lugwaard(in) vertolk. Hierdie voorbeeld kan lei tot 'n 
interessante bespreking, want soms kan ons die 
verskillende rolle omruil. 
Kom ons kyk na 'n variasie op dieselfde tema. Wanneer 
ons die belegging en besluitnemings-proses beoordeel, 
vind ons dat wanneer iemand 'n adviseur sou 
raadpleeg, die adviseur 'n voorstel op grond van 
spesifieke behoeftes en persoonlike doelwitte sal maak 
(jy kan dit 'n vlugplan met gedefinieerde waypoints of 
kontroles noem). Tipies moniteer die adviseur dan 
enige vordering en hersien insette ten einde te verseker 
dat die kliënt of die belegger sy of haar doelwitte bereik. 
Met ander woorde, jy is oppad na jou bestemming. 
So wanneer ons na die voorbeeld sou teruggaan, kan 
ons dalk die argument aanvoer dat adviseurs meer 
soos beheertorings is en kliënte (wat hul eie loods is), 
moet die vliegtuig of 'n beleggings-voertuig beheer en 
verstaan. Op voorwaarde dat die vliegtuig goed 
onderhou is en dat daar genoeg brandstof is, sal die 
vliegtuig gewoonlik sy bestemming bereik. Statistieke 
dui egter daarop dat die meeste vliegongelukke as 
gevolg van ‘n vlieëniers-, of oordeelsfout plaasvind. 
So, om die analoog meer relevant te maak kan 'n 
belegger potensieël impulsiewe besluite neem tydens 
korttermyn onbestendigheid, selfs al is die 
beleggingsportefeulje goed saamgestel om 'n storm te 
trotseer (‘n afwaartse finansiële-siklus). In hierdie geval 
is dit die beheertoring (of raadgewer) wat die vlieënier 
(synde die kliënt) help in tye waar daar geen 
sigbaarheid is nie om die vliegtuig dan na veiligheid te 
lei. Met hierdie voorbeeld in gedagte wil ons, ons kliënte 
ook graag herinner dat ons goeie beleggings-
opbrengste die afgelope paar jare gehad het en 

waarsku u teen 
komende turbulensie.  
Maak asb. u gordel 
vas! 
Ten slotte wil ek 
graag byvoeg dat 
kliënte se uitdaging 
bly om seker te maak 
dat hulle met die regte 
toring kontak maak. 
Dit is nou maar 
eenmaal so dat daar 
twee tipes raad-
gewers is: tewete die 
wat nie weet dat hulle 
nie weet nie, en 

diegene wat weet 
wanneer hulle nie weet 
nie. Met watter een 
sou u mee wil praat? 
 

KLM Flight 4805 
‘n Vlugramp tussen twee Boeing 747’s op Sondag 27 
Maart 1977 te Tenerife lughawe (op een van die 
Kanariese Eilande) bly met 'n totaal van 583 sterftes, 
steeds die dodelikste ramp in die geskiedenis van 
lugvaart. Die ironie is dat die ongeluk op een van die 
lughawe se aanloopbane gebeur het. 
Op daardie dag was die mis so dig dat geen vliegtuie of 
die beheertoring mekaar kon sien nie. Deurdat die 
lughawe geen grondradar gehad het nie, was die 
enigste manier om elke vliegtuig se posisie te 
identifiseer via tweerigtingradio. Die ondersoek het 
getoon dat die primêre oorsaak van die ongeluk kaptein 
Veldhuyzen van Zanten van die KLM-vlug se instruksie 
was om op te styg – sonder toestemming van die 
beheertoring. 
Die ongeluk het 'n blywende invloed veral op die gebied 
van lugvaartkommunikasie gehad. 'n Groter klem is 
geplaas op die gebruik van gestandaardiseerde 
woordkeuses. As deel van hierdie veranderinge, is die 
woord takeoff van algemene gebruik verwyder. Minder 
ervare bemanningslede is ook aangemoedig om 
situasies te bevraagteken.  Verder is kapteins opdrag 
gegee om na hul span te luister en alle besluite in 
oorleg met die bemanning te evalueer. 
Ons stem saam dat lugvaartongelukke baie oorsake 
kan hê, maar in hierdie geval was die les (interessant 
mag ek byvoeg) rondom baie basiese kommunikasie. 
Ons wil graag goeie en konstruktiewe kommunikasie 
tussen ons en ons kliënte aanmoeding. Ons waardeer u 
terugvoer en hoor graag van u. 
Jurie Gouwsventer 

Afrafin wil graag vir Jurie as 'n nie-
uitvoerende direkteur verwelkom. Jurie is 
ook 'n mede-Finsolnet assosiaat en altwee 
ons praktyke het oor die jare nader aan 
mekaar gegroei. Jurie was ‘n sleutelfiguur 
in die vorming van Finsolnet; 'n 
uitgesoekte groep landswye onafhanklike 
adviseurs wat Skottie en Leon insluit. 

Jurie het sy loopbaan as 'n kliniese sielkundige in 1986 
begin. Daarna was hy vir ‘n wyle by Old Mutual as 'n 
personeelbeampte. In dié tyd het hy sy MBA aan die 
Universiteit van Stellenbosch Graduate School of Business 
voltooi en by Old Mutual se beleggings-afdeling 
aangesluit. Jurie het die maatskappy aan die einde van 
1993 as 'n senior fondsbestuurder verlaat om sy eie 
finansiële beplanningspraktyk, Mindfulmoney gestalte te 
gee. Sy opleiding as 'n kliniese sielkundige gekombineer 
met die ervaring in die gebied van persoonlike finansies, 
stel Jurie in staat om 'n unieke kombinasie van persoonlike 
finansiële coaching te bied. 
Mariette Scholtz 
As deel van ons groei planne en 
ondersteuning vereistes het ons 'n 
permanente en voltydse assistent 
aangestel om vir Nanda in die kantoor 
by te staan. Mariette is iemand met 
energie en ons verwag groot dinge van 
haar. Sy het Hoërskool op Stellenbosch 
voltooi en 17 jaar in Pretoria gewoon voordat sy en haar 
man Willem na George, en later die Paarl verhuis het. 
Sy en haar man het 3 kinders. 


