
 

  

 1e kwartaal 2008: 42,85% Turbowinst! 

Op 15 december hebben wij een seminar gehouden te Amersfoort. Wij 
hebben vanaf dat moment alle geadviseerde posities in Turbo’s 
gevolgd t/m 31 maart 2008. Resultaat +42,85% (na aftrek kosten).   
 
Dit rendement is gerealiseerd wanneer alle WBi-signalen waren  
opgevolgd met Turbo's met hefboom 4. (matig risico!).  
 
Veel leden hebben winst gerealiseerd met de WBi signalen terwijl de 
AEX in dezelfde periode met bijna -14% is gedaald sinds 01 januari.  
 
Een klein aantal leden (10%) heeft geen of minder winst gerealiseerd in 
deze periode omdat zij niet alle WBi signalen opgevolgd hebben. 

 
De ledensite biedt een gespecificeerd overzicht van alle WBi signalen 
en de gekozen concrete Turbo posities over het eerste kwartaal.  
 
Een onderzoek naar een turboadviesdienst loopt op dit moment. 
 
 

100% van de leden tevreden over de 

dienstverlening van weekendbeleggers bv 
 
Uit het onlangs gehouden ledenonderzoek is gebleken dat alle 
respondenten de dienstverlening van weekendbeleggers zeer 
waarderen. Wij zijn uiteraard zeer content met deze uitslag.   
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Gezamenlijk seminar WB en ABN-AMRObank 
 

De professionele 

activiteiten van het 

nog jonge bedrijf 

weekendbeleggers 

bv is ook ABN 

AMRO niet 

ontgaan. 

 

Er zijn plannen voor 

een gezamenlijk 

seminar verzorgd 

door Michael 

Groenewoud 

directeur WB en 

Arjen de Blecourt 

van het Turboteam 

van ABN AMRO. 

 Dit seminar zal 

waarschijnlijk in 

september 

plaatsvinden op het 

hoofdkantoor van 

ABN AMRO te 

Amsterdam.  

 

U bent daarom van 

harte uitgenodigd 

voor deze unieke 

gelegenheid. Tijdens 

dit seminar zal Arjen 

de Blecourt de 

werking van de 

Turbo uitleggen. 
 

Meer informatie volgt later. 

Inschrijving voor deze 

speciale avond via 

www.weekendbeleggers.nl 

 

(omdat nog geen exacte 

datum is vastgelegd kunt u 

nu nog niet inschrijven) 

 

Uitslag ledenonderzoek 2008 

 Eind maart is een leden tevredenheids onderzoek gehouden. De meest 

belangrijke (voorlopige) conclusies worden hierbij gepresenteerd.  

1. Gemiddelde leeftijd van een weekendbelegger: 57,5 jaar; 

2. Eenvoud, emotievrij, effectief, website, seminar en handelen in 

weekend zijn doorslaggevende redenen om lid te worden.  

3. Een ruime meerderheid geeft aan dat aan “eenvoud, emotievrij en 
effectief” wordt voldaan.  
 

4. De meeste leden zijn ervaren beleggers die de werking van de WBi 
en WBX begrijpen. Zij hebben wisselende ervaring met Technische 
analyse (TA) en weinig ervaring met Kwantitatieve analyse (KA); 
 

5. De meeste leden handelen in opties en/of turbo's in de aangeboden 
fondsen (o.a. aandelen en internationale indexen).  
 

6. De meeste leden hebben in de afgelopen periode op advies van WB 
ingespeeld op een daling van de beurs; 
 

7. Het merendeel heeft winst gemaakt met WB met rendementen van 5 
t/m 20%, waarbij de meesten zich realiseren dat de AEX met 26% is 
gedaald in de afgelopen maanden.  
 

8. De serviceverlening van WB wordt over het algemeen zeer 
gewaardeerd; 
 

9. Veel ondernemers weten weekendbeleggers te vinden. 

 

 
Gemiddeld 3 x 

zoveel 

winsttransacties 

als 

verliestransacties  

 

& 

        

Gemiddeld per 

transactie 3 x 

zoveel winst als 

verlies  
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    Marktvisie WBX
 

 Van alle fondsen uit de WBX geeft de WBi aan dat 78% van alle 
 fondsen een shortsignaal afgeeft.

 

Kwantitatieve analyse
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wist u

 
• U wekelijks de AEX (near realtime) kunt volgen bij 

bij AEX/Pareltjes (links van het logo)?
• De hitrate van WB sinds 01 januari 1996 op 
• aan alle geïnteresseerde

uitgereikt? 

 

   Komende activiteiten

 

 
 
Op 26 april 2008 wordt het
luidt: "Continenten op drift". Op dit thema zullen onder andere
Loef, Willem Middelkoop en Corné van Zeijl ingaan. Ook zullen zij u handvatten
aanreiken om tijdens deze turbulente marktomstandigheden op een verantwoorde 
wijze te kunnen beleggen. Naast genoemde sprekers zullen een aantal bedrijven een 
bijdrage leveren aan het symposium waaronder 
harte welkom van 10:00 tot 16:30 uur in Scholengemeenschap Lek en Linge, 
Multatulilaan 6, Culemborg. De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht!
 
Op zaterdag 17 mei 2008 wederom gratis semina
www.weekendbeleggers.nl

Citaat uit Wikipedia (de vrije encyclopedie):

“In de Kwantitatieve Analyse maakt men gebruik van indicatoren, indicatoren zijn formules die worden 
losgelaten op de koersgegevens, de uitkomsten moeten aan
koersdata aanwezig is kan met behulp van ‘Back testing” de signalen die de indicator geeft testen en 
zodoende nagaan wat voor een resultaat de indicator zou hebben opgeleverd.
 
Wanneer er meerdere indicatoren worden gecombineerd kan gesproken worden over een 
handelssysteem. Pas wanneer het systeem volledig is uitgetest en de belegger precies weet waar hij aan 
toe is, pas dan wordt het systeem ingezet. Het is belangrijk om blindelings op een handelssysteem te 
vertouwen omdat alle aan en verkoop signalen gevolgd moeten worden ook
hebt bij de transactie. Ook als het systeem een aantal keer achter
volgende signaal gevolgd worden, want waarschijnlijk is dat signaal net h
verliezen goed maakt en winst oplevert.
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Marktvisie WBX 

Van alle fondsen uit de WBX geeft de WBi aan dat 78% van alle 
ondsen een shortsignaal afgeeft. 

 

Kwantitatieve analyse 

 

Wist u dat? 

U wekelijks de AEX (near realtime) kunt volgen bij www.weekendbeleggers.nl
bij AEX/Pareltjes (links van het logo)?; 
De hitrate van WB sinds 01 januari 1996 op gemiddeld 75% staat?
aan alle geïnteresseerde WB leden een persoonlijke rendementsrapportage

Komende activiteiten 

wordt het  50-ste HCC Beleggen Symposium gehouden
luidt: "Continenten op drift". Op dit thema zullen onder andere  Ben Vree, Edward 

Willem Middelkoop en Corné van Zeijl ingaan. Ook zullen zij u handvatten
aanreiken om tijdens deze turbulente marktomstandigheden op een verantwoorde 

ijze te kunnen beleggen. Naast genoemde sprekers zullen een aantal bedrijven een 
et symposium waaronder Weekendbeleggers bv

harte welkom van 10:00 tot 16:30 uur in Scholengemeenschap Lek en Linge, 
Multatulilaan 6, Culemborg. De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht!

wederom gratis seminar te Amersfoort, Inschrijven via
www.weekendbeleggers.nl (wederom gaan wij nadrukkelijker in op turbo’s)

it Wikipedia (de vrije encyclopedie): 

“In de Kwantitatieve Analyse maakt men gebruik van indicatoren, indicatoren zijn formules die worden 
losgelaten op de koersgegevens, de uitkomsten moeten aan- en verkoopsignalen geven. Als er veel 

kan met behulp van ‘Back testing” de signalen die de indicator geeft testen en 
zodoende nagaan wat voor een resultaat de indicator zou hebben opgeleverd. 

Wanneer er meerdere indicatoren worden gecombineerd kan gesproken worden over een 
s wanneer het systeem volledig is uitgetest en de belegger precies weet waar hij aan 

toe is, pas dan wordt het systeem ingezet. Het is belangrijk om blindelings op een handelssysteem te 
vertouwen omdat alle aan en verkoop signalen gevolgd moeten worden ook als je geen goed gevoel 
hebt bij de transactie. Ook als het systeem een aantal keer achter elkaar verlies oplevert moet het 
volgende signaal gevolgd worden, want waarschijnlijk is dat signaal net het signaal dat 

oplevert. 
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Van alle fondsen uit de WBX geeft de WBi aan dat 78% van alle  

www.weekendbeleggers.nl 

staat?; 
rendementsrapportage is 

ste HCC Beleggen Symposium gehouden. Het thema 
Ben Vree, Edward 

Willem Middelkoop en Corné van Zeijl ingaan. Ook zullen zij u handvatten 
aanreiken om tijdens deze turbulente marktomstandigheden op een verantwoorde  

ijze te kunnen beleggen. Naast genoemde sprekers zullen een aantal bedrijven een 
bv. U bent van 

harte welkom van 10:00 tot 16:30 uur in Scholengemeenschap Lek en Linge, 
Multatulilaan 6, Culemborg. De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht!  

Inschrijven via  
(wederom gaan wij nadrukkelijker in op turbo’s) 

“In de Kwantitatieve Analyse maakt men gebruik van indicatoren, indicatoren zijn formules die worden 
en verkoopsignalen geven. Als er veel 

kan met behulp van ‘Back testing” de signalen die de indicator geeft testen en 
 

Wanneer er meerdere indicatoren worden gecombineerd kan gesproken worden over een 
s wanneer het systeem volledig is uitgetest en de belegger precies weet waar hij aan 

toe is, pas dan wordt het systeem ingezet. Het is belangrijk om blindelings op een handelssysteem te 
als je geen goed gevoel 

elkaar verlies oplevert moet het 
et signaal dat alle voorgaande 


