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1. Weekendbeleggers viert 5 jarig bestaan met E-book

In dit E-book beschrijft Michael Groenewoud (grotendeels in de ik-vorm) zijn visie, strategie en
tactiek om succesvol op een risicomijdende manier te beleggen met turbo’s. Daarnaast
wordt beschreven hoe een belegging systeem zou kunnen worden gewaardeerd. Daardoor
interessant voor starters en gevorderden. Dit E-book wordt u binnenkort gratis aangeboden.
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2. Managed account via Today’s Brokers;
Naast onze al bestaande managed account service bij IVC vermogensbeheer zijn er
plannen de Weekendbeleggers signalen van Michael Groenewoud ook te laten
uitvoeren door Today’s Broker beheer vanaf €25.000.
Zodra meer informatie beschikbaar is, zult u worden geïnformeerd.
(zie ook de uitnodiging voor 25 april a.s. op de laatste bladzijde).

3. Michael Groenewoud geïnterviewd door Beleggers Belangen

Wilt u het hele artikel interview lezen? klik HIER

4. Januari Nieuwsbrief tip AB INBEV TL 35,40 update: +52,20%
In deze Nieuwsbrief van Januari 2012 hebben wij de AB INBEV TL 35,4 geadviseerd
Deze turbo is aangekocht op 30-12-2012 voor 14,31.
Koers op 30-03-2012: 21,78, een ongerealiseerd rendement van +52,20%.
Eerder afgegeven tips uit deze Nieuwsbrief waren:
Nov 2010
Nov 2010
Nov 2010
Sep 2009
Mei 2008

FUGRO
DAX
AALBERTS
HEINEKEN
DAX

TL 41
TL 4880
TL 13
SP L 22
TS 8050

+ 60,8%
+ 21,6%
+ 54,9%
+ 66,26%
+130,00%

Behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend
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Wallstreet Pro: INB TL 35.4 koersontwikkeling vanaf moment gratis tip (t/m 23-03)

5. Weekendbeleggers een gouden belegging?
Vorige maand hebben wij de rendementsontwikkeling van Weekendbeleggers
vergeleken met het Amerikaanse beleggingsfonds van Warren Buffet’s Berkshire
Hathaway. Ditmaal een vergelijk tussen Weekendbeleggers en de hype van de
afgelopen jaren, GOUD.

Wallstreet Pro: Weekendbeleggers (groen) versus Goud (paars) versus AEX (wit)

Goud heeft hetzelfde rendement behaald als Weekendbeleggers.
Waarom mag je dat niet vergelijken? Waarom is Goud niet in de WBX opgenomen?
Voor de beantwoording van deze vragen, lees het hele artikel.
Hele artikel lezen? klik HIER

Op risicomijdende wijze succesvol beleggen in stijgende & dalende markten
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6. WBX update (16% long, 72% neutraal en 12% short)

De WBX-taartgrafiek geeft over 58 speciaal geselecteerde fondsen weer hoe de Weekendbeleggers indicator over
deze fondsen denkt in termen van long (stijgend), short (dalend) of neutraal (zijwaarts) over de laatste week.

De WBX-staafdiagram geeft aansluitend alle WBX taartgrafieken weer over een bepaalde periode.

7. Moeizame start 2012
Met een +1,40% voor de behoudende portefeuille en een -14,37% (- €1.927) voor de
Turboportefeuille is WB 2012 moeizaam van start gegaan. WB rapporteert elk
kwartaal haar resultaten in deze nieuwsbrief. Leden ontvangen elke week de
updates en elke maand de rendementen en rendementsgrafieken.

8. Sponsoractie 2012: Stichting Alpe D’HuZes
Vorig jaar vroegen wij uw aandacht voor de ziekte van Duchenne. Dit jaar vragen
wij uw aandacht voor Stiching Alpe d’HuZes. Alle donaties, hoe klein ook, zijn een
belangrijkste steun in de rug in de strijd voor de overwinning op kanker.
Klik op bovenste Menubalk Sponsor Worden?/Groot Verzet 1/Linksboven in het veld
Zoeken op de naam Wagenaar en dan naar Philip Wagenaar/Button Steun deze
actie. Uiteraard heb ik zelf ook gedoneerd. U ook?
Klik HIER

Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend
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WORD WEEKENDBELEGGER

Online Seminar volgen?
Open de hyperlink www.weekendbeleggers.nl
tabblad Online Seminar, volg de instructies.
Woensdagavond 25 april wordt in het Mitland hotel te Utrecht een kosteloos bij te wonen
specialistenavond voor u georganiseerd door Todays Broker. Bekende beursspecialisten zullen presentaties
geven over de wijze waarop zij beleggen, de markt verslaan, rendement behalen en hoe u mee kan doen!
U bent van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn.
- Cees Smit (Today's Vermogensbeheer)
- Gökham Erem en Geert-Jan Nikken (Leomont)
- Syb van Slingerlandt
- Michael Groenewoud (Weekend Beleggers)
- Selwyn Duijvestijn (Turbo Trading)
- Eric Mecking
- Steady Growth Portfolio (KWW Beheer)
- Dividendrendement.nu (Arondeus).
Programma:
19.30 uur: Ontvangst
20.00 uur: Aanvang van presentaties
22.00 uur: Borrel
23.00 uur: Einde
Locatie:
Hotel Mitland
Ariënslaan 1
3573 PT Utrecht

WB nu ook op sociale netwerken te volgen
Voor LinkedIn zoek op Michael Groenewoud
Voor Twitter zoek op Weekendtraders

Klik HIER
Klik HIER

Agenda:
1. Webinar met Rogier San Giorgi RBS 19 april (tijdstip volgt)
2. Presentatie Today’s Brokers account 25 april (19.30-23:00)
Mitland hotel te Utrecht. Wilt u ook op deze avond aanwezig zijn geef u dan op
via de website:http://www.todaysgroep.nl/over-today's/leren-beleggen/
of stuur een email met uw gegevens en e-mailadres naar:
Klantenservice@todaysbeheer.nl
3. Michael Groenewoud geïnterviewd door RBS 01 mei (20:00-20:30)
Wilt u reageren op deze Nieuwsbrief?
Dat kan via contact@weekendbeleggers.nl
Uw reacties worden dan mogelijk de volgende Nieuwsbrief geplaatst.

TELL A FRIEND
Stuur deze Nieuwsbrief naar een kennis. Nog niet ingeschreven? Klik HIER
WEEKENDBELEGGER WORDEN?
Klik HIER
Op risicomijdende wijze succesvol beleggen in stijgende & dalende markten

