
 
 

            WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn 

 

JAARGANG 4      NUMMER 2 

 Nieuwsbrief 
 

1. +34,4% samengesteld Turbo rendement op jaarbasis; 

2. WB verbreekt met 20 Pareltjes eigen record in 2010; 

3. WBX (week)taartgrafiek en de WBX (jaar)staafdiagram update; 

4. Online seminar Tips 2011 update; 

5. Signalencalculator versie 2.0 van kracht;   

6. Instructiekaart Turbo voor dummies in 5 of 3 stappen naar keuze; 

7. Gratis seminar “Turbo basis + WB systeem” 02 maart a.s. bij RBS A’dam; 

8. Eurostoxx600 succesvol getest; 

9. Educatie, Jeugd gaat de beurs op; 

10. Sponsor een hero! Strijd mee tegen Duchenne (herhaald bericht); 

 

1. +34,4% samengesteld Turbo rendement op jaarbasis; 

WB is op 19 juli 2007 gestart met een Turboportefeuille a €30.000.  

Op 31 december 2010 maken wij een tussenbalans op en constateren dat er een 

samengesteld rendement (rente op rente) is behaald van +34,4% op jaarbasis.  

Wanneer de resultaten van WB vergeleken worden met de AEX dan is het onderling verschil 

274% (243/65-1)*100 = 274% (beiden zonder dividend).  

 

 

2. WB verbreekt met 20 Pareltjes eigen record in 2010 
Met 20 Pareltjes heeft WB haar eigen record aan Pareltjes in 2010 verbroken.  

In 2011 is nog geen Pareltje gescoord want van de 59 fondsen uit de WBX zijn op dit moment 

43 fondsen in portefeuille. Klik HIER 

Kwantitatieve 

analyse is de 

grondslag van het 

weekendbeleggers 

systeem  

Voor een gedetailleerde grafiekafbeelding:  

Rechtermuis/hyperlink openen 

 

Rendementen uit het verleden bieden geen 

garantie voor de toekomst 

01 februari 2011 

http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=198
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3. WBX (week)taartgrafiek en de WBX (jaar)staafdiagram update; 

WBX (week)taartgrafiek 

De WBX taartgrafiek geeft over 59 speciaal geselecteerde fondsen weer hoe de Weekendbeleggers indicator over 

deze fondsen denkt in termen van long (stijgend), short (dalend) of neutraal (zijwaarts). 

 

 

WBX (jaar) staafdiagram) 

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

 
 

4. Online seminar Tips 2011 update; 
Op 23 november jl. is o.a. Michael Groenewoud van Weekendbeleggers uitgenodigd 

geweest door De Financiele Telegraaf (DFT) en RBS voor een online seminar Visie en Tips 2011.  
De tips van Michael Groenewoud voor de middellange termijn luidde als volgt: 

 

                                                    Koers  Koers      Hefboomwinst 

                                                    231110  280111 

1. FUGRO     TL    41      14,93  21,44  + 43,6% 

2. AALBERTS TL    11.4       3,44    4,38  + 27,3%  

3. DAX          TL4880     19,85  23,43  + 18,0% 
Gemiddeld: (alle turbo’s zijn ingenomen met een risicomijdende hefboom net onder 4) 

 

WB leden hadden deze tips al eerder in de tijd ontvangen en scoren gemiddeld een nog 

hoger rendement in deze periode. U kunt het DFT-online seminar terugzien via de site van de 

Financiele Telgraaf www.dft.nl en dan zoeken op tabblad seminars/filmpje 23 november. 

 

Eerder gegeven gratis tips uit deze nieuwsbrief waren: 

Mei   2008 DAX TS 8050 +130% 

Sep  2009 HEINEKEN SPL 22 +66,26% 

 

 

http://www.dft.nl/
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5. Signalencalculator versie 2.0 uit 
 

Speciaal voor de leden is de signalencalculator ontwikkeld. Deze uiterst handige tool is te 

benaderen via de ledensite van weekendbeleggers. In de nieuwe versie zijn de 

moneymanagementadviezen 4%/8% gewijzigd naar 4%/6%.  

Hierdoor is het nu mogelijk geworden om afhankelijk va uw eigen risicoprofiel een nadere 

verbijzondering aan te brengen in verschillende Turbohefbomen (zie afbeelding).  
 

 
 

 

6. Instructiekaart Turbo voor dummies in 5 of 3 stappen naar keuze  
Speciaal voor de leden is destijds een Instructiekaart Turbo voor dummies ontwikkeld. In de 

vorige versie was het hierdoor mogelijk om te begrijpen waarom wij altijd uitkomen op een 

standaard hefboom van “4”. Daarvoor waren 5 dan wel stappen benodigd.  

 

In de nieuwste versie is het mogelijk om direct op een turbohefboom van “4” uit te komen 

zonder het zelf te moeten uitrekenen. Het inleggen van een standaard Turbo-order (hefboom 

<4) in het weekend duurt op deze manier ongeveer 90 seconden. Wij tonen u dit 

handelingen tijdens een kort “doe-met-mij-mee” filmpje bij onze seminars.   

 

7. Seminar “Turbo basis en WB systeem” op 02 maart bij RBS Amsterdam; 
Op 02 maart a.s. zal Rogier San Giorgi van de Royal Bank of Schotland (RBS) een presentatie 

houden over de techniek en de risico’s van Turbo’s. Aansluitend zal Michael Groenewoud 

van Weekendbeleggers een presentatie houden over zijn systeem. De organisatie is in 

handen van Weekendbeleggers bv en wordt gefaciliteerd door RBS. Voor aanmeldingen klik 

HIER. Gratis parkeren in de parkeergarage van RBS, alleen na tijdige aanmelding.  

http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=180
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8. Eurostoxx600 succesvol getest; 
Op aangeven van een van de leden is door ons de (hoofd)indice EUROSTOXX600 succesvol 

getest. Helaas zijn van de vele sector subindices te weinig koersdata aanwezig en daardoor 

statistisch (nog) niet betrouwbaar. Dat is voor WB al reden genoeg deze subindices niet op te 

nemen in het systeem. Vanaf heden worden van deze sectorindices wel koersdata 

opgebouwd. 

 

9. Educatie 

 
 

Uiterst links Coert Waaijer, leraar Economie en organisator van de beleggingswedstrijd.  

Michael Groenewoud (2e van links), oprichter en directeur van Weekendbeleggers bv na zijn lezing in 

geanimeerd gesprek met enkele leerlingen.

WB  

Weekendbeleggers bv   

 

WBi 

Weekendbeleggers 

indicator. De gekleurde 

pijltjes indicator  in 

gebruik bij WB 

 

WBX  

Weekendbeleggers 

index. Speciaal  

geselecteerd 

fondsenbestand  

 

Hitrate  

Percentage goede 

adviesignalen 

 

Long open/sluit  

Positie die profiteert  

van een stijging 

 

Short open/sluit  

Positie die profiteert  

van een daling 

 

KA 

Kwantitatieve analyse 

 

TSV 

Trend Simulatie 

Vermogenscurve 
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11.  Sponsor een hero, strijd mee tegen de ziekte van Duchenne 

(herhaald bericht).  

 
 

Deze Nieuwsbrief gaat nu z’n 4e jaar in. Gezien het stijgend aantal belangstellenden mag ik ervan 

uitgaan dat u deze gratis service zeer waardeert.  

Ik vraag u nu voor het eerst iets terug te doen en niet voor mijzelf maar voor anderen die hulp 

behoeven.  

 

Bij deze roep ik de hele Weekendbeleggers community op het initiatief van teamcaptain J.P. 

Lankhorst van “Falkon Bikers te steunen zodat de vier teamleden in september aan de start van 

deze helse mountainbiketocht kunnen verschijnen.  

Zij rijden 700 km voor kinderen die dat vanwege hun dodelijke spierziekte niet kunnen! 

 

Het moet met uw financiele steun toch mogelijk zijn dat de Weekendbeleggers community die 

10.000 euro startgeld= sponsorgeld bij elkaar kan brengen?  

 

Elke bijdrage is goed en wordt zeer gewaardeerd! Bij voorbaat dank. 

Hele artikel lezen van J.P. Lankhorst? Klik HIER 

 

Mijn eerste bijdrage voor dit goede doel is inmiddels overgemaakt. 

 

Michael Groenewoud,  

oprichter/eigenaar www.weekendbeleggers.nl 
 

 

 

Volgende maand: o.a. de Tradingmistakes Top 10 

TELL A FRIEND 

Stuur deze Nieuwsbrief naar een kennis. Nog niet ingeschreven? Klik HIER 

 

http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/5510.pdf
http://www.weekendbeleggers.nl/
http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=179

