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 Nieuwsbrief 
 

Geachte belangstellenden, 

Deze week werd ik aangenaam verrast door een mailbericht van een van de 

leden, dhr. J. Kroon. Over de inhoud daarvan verwijs ik u naar onderstaand 

bericht. 

 

Dit eigen initiatief van dhr. Kroon wordt door mij zeer gewaardeerd en heeft 

mij diep geraakt, ongeacht de uitkomst van deze “Gouden Stier” nominatie. 

Michael Groenewoud 
 
 

Goedendag, 
Zoals u misschien weet begint deze week de Gouden Stier nominaties voor 
beleggingspartijen. 
 
Mijn naam is Jos kroon en ik wil voorstellen Michael Groenewoud en Weekendbeleggers te 
nomineren voor 2 van de 11 prijscategorieën. 
In december 2007 ben ik lid geworden van Weekendbeleggers. 
Op basis van mijn persoonlijke ervaring heb ik veel baat gehad aan de expertise van Michael 
Groenewoud met kwantitatieve analyse van aandelen, indexen en beleggingsfondsen.  
Deze sluit goed aan bij mijn ervaring. In 2008 en 2009 is mijn kapitaal gegroeid met zijn 
analyses en strategie. En dan ook nog op een veilige wijze. (ca. 80% van het kapitaal op 
spaarrekeningen en staatsobligaties). 
Terwijl de meeste beleggers in die tijd veel geld verloren hebben met hun beleggingen. 
Andere analisten, ''deskundige'' vermogensbeheerders die ik volg hebben in de verte niet die 
resultaten gehaald. Meestal zwaar geld verloren. 
 
Groenewoud analyseerde al in de zomer van 2007 dat de Long posities gesloten moesten 
worden en vanaf begin 2008 Short posities aan te gaan. 
Door de hoge hitrate en grote winst/verlies ratio van zijn kwantitatieve analyse kun je m.i. 
veilig met derivaten als Turbo's beleggen. 
Hierdoor heb ik oa. in 2008 meer dan 100% rendement behaald met zijn analyses.  
De controle door de accountant van Weekendbeleggers-signalen van 2008 bevestigde mijn 
eigen ervaring. 
 
Michael acht ik als een uitermate deskundige, integere, betrouwbare en 
succesvolle beursanalist. Daarom wil ik Michael Groenewoud nomineren voor de Gouden 
Stier beursexpert. Ik zou niet weten wie de prijs meer verdient dan Michael. 

     In dit nummer: 

 

1. Nominatie Gouden Stier 2009 

 

14 augustus 2009 

Kwantitatieve 

analyse is de 

grondslag van het 

weekendbeleggers 

systeem  

http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/1858.PNG


 
 

                 

WB geeft u tijdig de trendwijzigingen aan op de beurs 

 

 

GRATIS NIEUWSBRIEF VOOR 

WEEKENDBELEGGERS BELANGSTELLENDEN 

PAGINA 2 

Daarnaast wil ik Weekendbeleggers nomineren voor de Gouden Stier beleggingsinstelling. 
Weekendbeleggers heb ik leren kennen als een transparante, betrouwbare  en professionele 
organisatie. Uitstekende seminars waar veel beleggerskennis wordt gepresenteerd. 
Michael Groenewoud’s analyses worden stipt bij mij afgeleverd, vragen worden prompt 
beantwoord. 
In de 2 jaar dat ik Weekendbeleggers nu ken heeft de organisatie mij nog niet eenmaal 
teleurgesteld. Alles wat wordt afgesproken wordt ook correct en snel nagekomen. 
 
Daarom wil ik Weekendbeleggers nomineren voor de Gouden Stier beleggingsinstelling. 
 
Weekendbeleggers en Michael Groenewoud zijn de preferred partner bij mijn beleggingen. 
 
Wilt u ook nomineren?  
Vul dan op de site van de Gouden Stier voor 20 augustus uw gegevens in (zie voorbeeld) 
 
Jos Kroon 
 
http://www.goudenstier.nl 
Stap 1. Ga naar de site van Gouden Stier 
Stap 2. Druk op de knop “Favorieten nomineren” 
Stap 3. Vul zelf uw favorieten in 
Stap 4. Verstuur uw nominatie  
 

http://www.goudenstier.nl/


 

Op risicomijdende wijze succesvol beleggen in stijgende & dalende markten  
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Seminar (gratis) 

Het eerstvolgend seminar zal  bij voldoende belangstelling op zaterdag 05 

september te Amersfoort plaatsvinden.  Wilt u zich inschrijven? Klik dan HIER 

 

 

Training (tegen vergoeding) 

De eerstvolgende training zal bij voldoende belangstelling op 12 december te 

Amersfoort plaatsvinden. Wilt u zich inschrijven? Klik dan HIER 

 

TELL A FRIEND: Stuur deze nieuwsbrief naar een kennis 

 

Inschrijven? Klik bij INSCHRIJVEN 

 

http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=180
http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=277
http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=179

