
Te veel entrepreneurs ly aan ingeperkte denke. Dit het min te doen 
met hul intelligensie of die kwalifikasies agter hul naam. Oor baie jare 
is hulle gekondisioneer om te dink dat net sekere dinge moontlik is. 
Hier is ’n voorbeeld wat een van my mentors met my gedeel het. 
En ja, dis ’n toets, maar moenie bang wees dat jy sal druip nie, antwoord 
net. 
As jy kon kies of jy ’n groot vis in ’n klein dam wil wees of ’n klein 
vissie in die see, wat sal jou keuse wees? 
Baie van julle sal sê julle wil die groot vis in die see wees. Geluk, julle 
dink al klaar op ’n hoër vlak. 
Die groot vis word aan bande gelê deur die hulpbronne in die dam. 
Hy kan tot op ’n sekere punt aanhou groei, maar dan sal dit al hoe 
moeiliker raak om genoeg kos in die dam te kry. En om rond te beweeg 
sal ook nie meer so maklik wees as vantevore nie. Later sal die 
dam vir die groot vis te klein raak en hy sal stagneer en uiteindelik 
seker doodgaan. 
Die see is ’n reusewatermassa wat vir ’n vissie baie geleentheid bied 
om te groei. Wie weet, dalk raak die vissie later veel groter as die vis 
in die dam. 
Maar as die gedagte dat alles moontlik is wel by jou aanklank gevind 
het, sou jy jou nie teen die groot vis en die kleintjie vasgestaar 
het nie, maar gesê het jy wil die see wees. Die visse is nou wel agter 
kos aan, maar water is die hulpbron waarsonder hulle glad nie eens 
kan swem nie. 
Dink weer aan die suksesvolle entrepreneurs na wie ek in die vorige 
hoofstuk verwys het. Mark Zuckerberg was nie die uitvinder van digitale 
foto’s nie, maar met Facebook het hy ’n platform geskep waarop 
ons miljoene sulke foto’s kan deel. YouTube, wat aan Google behoort, 
se besigheid is nie om video’s te maak nie, maar tog is dit ’n see waarin 
jy tussen miljoene videogrepe kan rondswem. 
Ek sal platforms later weer bespreek, maar die punt wat ek hier wil 
stel, is dat die meeste van ons nie eens sal dink dit is ’n opsie om die 
see te wees nie. 
Net so oorweeg entrepreneurs nie al die moontlikhede wanneer 
hulle belangrike besluite oor die toekoms van hul ondernemings moet 
neem nie. 
Sommige mense sal dalk sê, ja, maar hulle wil nie noodwendig ryk 
raak nie, die besigheid wat hulle bedryf is eintlik maar om ’n lewenstyl 
te handhaaf. Hulle wil nie hê die onderneming moet te veel tyd en 
energie verg nie, want hulle wil nie die tyd opoffer wat hulle met familie 
en vriende deurbring nie. 
Dink gou oor hierdie vraag: wat is die verskil tussen ’n 3-ster– en ’n 
5-ster-hotel? 
Dit is nie asof daar in die 3-ster-hotel niemand by ontvangs staan 
nie of dat die beddens nie opgemaak word nie. In ’n groot mate vind 
al die aktiwiteite en al die basiese dienste van ’n 5-ster-hotel ook in ’n 
3-ster-hotel plaas. Die verskil lê net in die standaard van die diens. 
Ongelukkig gaan dit steeds harde werk wees om met ’n sukkelende 
besigheid voort te stoei. Dit verg dalk selfs meer van jou tyd en energie 
as ’n suksesvolle onderneming. Die entrepreneur agter die suksesvolle 
onderneming handhaaf net ’n hoër standaard van sake doen. 
Vir ’n entrepreneur wat sukkel, is die antwoord nie noodwendig 
om harder te werk nie. Dink jy dit sal sin maak om die personeel in ’n 
3-ster-hotel te vra om die kamers vyf keer per dag skoon te maak? Dit 



gaan mos nie die hotel skielik nog sterre laat bykry nie en sal heel 
moontlik die aandag van ’n ander funksie weglei. 
Uit my ervaring is daar belangrike aspekte van ’n besigheid wat 
baie entrepreneurs afskeep. En hulle is nie eens daarvan bewus nie, 
want hul manier van dink bly ingeperk. 
Die meeste suksesvolle entrepreneurs dink sonder perke. 


