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’Whizzkid’ Ben Woldring 
doet zijn eerste overname 

 

Door BERNARD VOGELSANG  
 

USQUERT, zaterdag 
       Ben Woldring (19), oprichter van
tarievenvergelijkingssites als Bellen.com en
Gaslicht.com, neemt branchegenoot
Energiewereld.nl over. Het is de eerste 
overname die de jonge ondernemer uit het
Groningse Usquert doet. „Met Energiewereld 
worden we in één klap de grootste op het gebied
van energievergelijkingssites”, zegt hij
enthousiast. 
        Woldring wil niet vertellen hoeveel hij betaalt
voor Energiewereld. Maar hij hoeft geen geld bij
de bank te lenen voor de overname. „Onze
cashpositie is goed genoeg”, vertelt Ben, die erop
wijst dat zijn bedrijf Bencom sinds de oprichting in
1998 elk jaar meer winst en omzet heeft geboekt.
       De onderhandelingen over de aankoop van
Energiewereld, opgericht door de Haagse
ondernemer Wouter Smit, hebben vier weken
geduurd. „Het is heel apart om dit vanaf het begin
van de onderhandelingen tot aan de champagne
met de handtekeningen mee te maken. Echt 
fantastisch dat het ons is gelukt”, aldus de
Groningse ’wonderboy’.
       Ben neemt geen personeel over van
Energiewereld. Hij heeft zelf namelijk al zeven
personen in dienst die zich bezighouden met het
ontwikkelen en draaiende houden van zijn
websites. Energiewereld blijft wel apart bestaan
naast Gaslicht.com.
       Mede omdat Energiewereld enige tijd in
handen is geweest van stroomleverancier
Energiebedrijf. com, konden de zoekresultaten op
Energiewereld en Gaslicht tot voor kort aanzienlijk
verschillen. Volgens de internetondernemer zullen
mensen die hun postcode en stroomverbruik
intikken op Gaslicht en Energiewereld, voortaan
echter hetzelfde advies krijgen over bij welke
energieleveranciers ze voordelig uit zijn. 
       Ben hoopt dat de komende tijd veel meer
consumenten gaan overstappen op een andere gas-
of stroomleverancier. Volgens hem kan men
jaarlijks vele tientallen euro’s besparen door te
kiezen voor alternatieve energieaanbieders zoals
Energiebedrijf.com of Essent-dochter
Energiedirect. Hij vindt dat consumenten zich
daarbij niet bang moeten laten maken door de
factureringsproblemen bij Eneco, Essent en Nuon.
„De angst die hierdoor wordt gezaaid, is alleen
maar in het voordeel van deze grote partijen.” 
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       Naast zijn huidige websites brengt Ben eind 
volgende week zijn nieuwe site Digitelevisie. nl in 
de lucht. Daarop kan worden uitgezocht bij welke 
leverancier (kabelbedrijf, KPN of satelliet) men het 
voordeligst kan genieten van digitale 
televisiekanalen. „Ik verwacht er veel van. Mensen 
kopen nu allemaal een platte televisie. Maar ze 
profiteren er pas echt van als ze ook een digitaal 
televisiepakket nemen.” 
       Door zijn drukke werkzaamheden heeft 
Woldring zijn studie International Economics & 
Business op een laag pitje gezet. „Ik volg af en toe 
wel een college en vind studeren en het 
studentenleven ook heel mooi. Maar het vraagt wel 
veel tijd en dat wil ik nu liever in mijn bedrijf 
steken.”  


