
 
 

            WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn 

 

JAARGANG 2      NUMMER 06 

 Nieuwsbrief 
 

 

1. Maar liefst 8 WB pareltjes toegevoegd in de maand mei;  

 

 
Pareltjes archief 

22-05-09 ORDINA:+58,60% 
15-05-09 AEX:+126,49% 
15-05-09 DJ STOXX50:+76,39% 
15-05-09 S&P500:+95,08% 
15-05-09 ING:+96,38% 
08-05-09 FTSE100:+59,10% 
08-05-09 DAX:+130,51% 
08-05-09 BEL20:+114,02% 
30-04-09 DRAKA:+47,51% 
30-04-09 AALBERTS:+106,98% 
17-04-09 CAC40:+94,42% 
17-04-09 NUTRECO:+78,68% 
17-04-09 AMX:+131,56% 
17-04-09 PHILIPS:+136,93% 
06-03-09 BAM:+51,34%% 
20-02-09 ASML:+26,64%% 
16-01-09 BINCK:+41,20%% 
 
23-05-08 ORDINA:21,62% 
02-05-08 CRUCELL:+27,25% 
02-05-08 ING:+15,94% 
21-01-08 HANG SENG:+16,31% 
 
28-12-07 ASIAN CAP:+10,53% 
21-12-07 FUGRO:=21.43% 
21-09-07 BATENBURG:+14,06% 
07-09-07 FORTIS OBAM:+20,86% 
31-08-07 BAM:+21,54% 
24-08-07 SLIGRO:+72,05% 
24-08-07 IDB EMC:+9,98% 
17-08-07 DAX:+13,92% 
17-08-07 GRONTMIJ:+48,77% 
10-08-07 ORANGE FD:+26,43% 
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01 juni 2009 

Kwantitatieve 

analyse is de 

grondslag van het 

weekendbeleggers 

systeem  

WB Pareltjes zijn gesloten posities met een 

bijzonder positief rendement. 

 

Voor de maand mei kunnen wij 8 pareltjes 

toevoegen aan de lijst die steeds langer wordt. 

 

Dat zijn nu al totaal 17 pareltjes in 2009!  

 

Met nog 3 open posities van dit moment kunnen 

dat er wellicht nog dit jaar 20 worden. 

 

 

 

Door de hyperlink per fonds te activeren ziet u: 

-de grafiek 

-de transactiehistorie 

-aanvullende informatie. 

 

http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/1858.PNG
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=176
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=172
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=173
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=174
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=175
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=171
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=170
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=169
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=168
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=167
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=166
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=165
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=164
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=161
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=158
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=157
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=156
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=127
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=126
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=128
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=129
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=130
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=131
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=132
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=133
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=134
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=135
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=136
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=137
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=138
http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=125
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2. DAX Nieuwsbrief meitip 2008 na exact 1 jaar met ruime winst afgesloten 

 

Eindelijk is het dan zover. Exact 1 jaar lang hebben wij (en U als u de tip gevolgd had) de 

DAX TS8050 in de Turbo portefeuille gehad. Vanaf 09 mei 2008 hebben wij u regelmatig op 

de hoogte gehouden van de winstontwikkeling van dit fonds, zeg maar de Duitse AEX. 

Ook is sinds die datum wekelijks de DAX afbeelding te zien geweest op onze homepage. 

Zodat u het allemaal per week had kunnen volgen. Hoe transparant kun je zijn?   

Waarom hebben wij dit zo gecommuniceerd?  In 2008 hebben wij met shortposities 

+99,69% rendement behaald. Met deze DAX positie hebben wij u realtime laten zien dat 

dit op een risicomijdende manier is gebeurd. Bovendien hebben wij u laten zien dat WB 

niet staat voor een “snel en vlug weer thuis speculatief daytrading systeem” maar voor 

een betrouwbaar systeem op middellange termijn. Gemiddeld gesproken betekent dit 

dat posities zijn ingenomen van 6 weken tot 9 maanden. In die zin is de DAX een 

uitschieter door exact 1 jaar in positie te zijn gebleven. Rendement in 1 jaar ruim +130%. En 

vanwege dit bijzondere rendement is deze concrete tipvoorbeeld verhuisd van de 

ledensite naar de frontpage/pareltjeslijst (button Index/Pareltjes). 

 

3.  WBX in 2 maanden tijd van 85% short naar  90% neutraal 

 

Nog in maart 2009 stond de WBX op ruim 80% short. Binnen twee maanden hebben wij 

onze taartgrafiek zien wijzigen naar 90% neutraal ten teken dat een zijwaartse beweging 

van de beurzen definitief is ingezet.  

 

Een beurs gaat slechts 2 kanten op na een zijwaartse beweging omhoog of omlaag. 

Onze indicator WBi neemt het voor ons waar. Het WB systeem heeft een up–of downtrend 

nodig om signalen te kunnen genereren. 

 

De 51 WBi waarnemingen van de 51 fondsen resulteren in deze taartgrafiek zodat u in 1 

oogopslag kunt zien hoe de WBi markt ervoor staat en wat u mogelijk te wachten staat.  

 

Hoe lang deze zijwaartse beweging (trading range) duurt valt echter niet te voorspellen.   

Maar de ervaring leert dat u dan niet moet denken in dagen maar meer in 

weken/maanden. Deze wetenschap geeft ook een rustgevend gevoel..geduld.., timing 

 

 

 



 

Op risicomijdende wijze succesvol beleggen in stijgende & dalende markten  
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4. Speciale rubriek voor starters (deze maand de transactiehistorietabel); 

Er bestaat een snelle manier om te ontdekken of een systeem winstgevend is of niet.  

De indicator die hiervoor wordt gebruikt heet TSV, de Trend Simulatie Vermogens curve. In 

de nieuwsbrief van mei is de TSV besproken. Wilt u dat nog een keer nalezen? KLIK HIER 

 
 

De TSV is puur bedoeld om te laten zien dat uw  belegd vermogen gestegen is ALS u alle 

adviessignalen keurig netjes had opgevolgd. Wat u natuurlijk wilt weten is wat dan het resultaat 

geweest zou zijn. Daarvoor bestaat de transactiehistorietabel.  

 

Wij laten u de tabel zien waarbij u bent gestart met een vermogen van10.000 en waarbij u bij 

elk aankoopsignaal (long of short) 400 x de index AEX heeft aangekocht.   

 
 

U ziet in deze tabel alle adviessignalen terug in concrete posities. De data komen overeen met 

de adviessignalen. De adviessignalen zijn de gekleurde pijltjes uit de grafiek. De posities 1 t/m 

16 zijn (backward and forward) getest. De posities 17 t/m 19 zijn realtime uitgevoerd.  

U ziet meer groen (winstgevende) dan rode (verliesgevende) posities.  

De verhouding rood/groen wordt de hitrate genoemd.  Daarover de volgende keer meer.  

 

 

 

 

 

http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/3362.pdf
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5. Interview met dhr. Kees Nieuwendijk over de training “van signaal 

naar kapitaal” van 23 mei jl. 

Inleiding. Op 23 mei jl. heeft deze training plaatsgevonden. De leden hadden 
tijdens een schriftelijke enquête aangegeven behoefte te hebben aan een 
verdieping over turbo’s en opties. De trainer Anton Beekman, zelf een 
enthousiast Weekendbelegger sinds juli 2008, heeft een strategie getoond 
waarbij aan de hand van WB signalen Turbo’s gecombineerd worden met 
Opties. De cursisten hebben een map meegekregen op welke wijze Anton zijn 
werkelijk prachtige rendementen heeft gerealiseerd.  
 

Interview met Kees Nieuwendijk, Weekendbelegger 

Vraag 1. De try-out en de 1e training hebben een schriftelijke evaluatie 
resultaat opgeleverd van RV/G, de trainer Anton Beekman, zelf enthousiast lid  
Weekendbelegger, zelfs een G/ZG. Verbaast u dat? 

Kees: Neen, de materie is duidelijk voor het voetlicht gebracht door een 
begenadigd spreker.  

Vraag 2. Heeft u op het evaluatieformulier aan het eind van de cursus 
opmerkingen geplaatst en zo ja welke? Wat was UW eindoordeel?  
Kees: Het eindoordeel over de aangeboden stof was “goed” en de 
beoordeling van de spreker was “zeer goed”. 

Vraag 3. Heeft u tijdens de cursus voor u nuttige informatie opgedaan? Kunt u 
aangeven wat voor u nuttig is geweest? 
Kees: Ik had al enige kennis over turbo’s, deze is verder uitgediept. Opties 
waren nieuw voor mij. Hier heb ik veel kennis over opgedaan. 

Vraag 4. Kent u na deze training de risico’s van opties en hoe u deze kunt 
beheersen? 
Kees: Ja, daar heb ik voldoende over geleerd 

Vraag 5. Vindt u de prijs/kwaliteitverhouding van deze training correct?  
Kees: Ik denk het wel 

Vraag 6. Zou u deze cursus aan anderen aanbevelen? 
Kees: Ja, zeker als betrokkene weinig of geen kennis heeft van turbo’s en/of 
opties. 

6. Ledenvraag van de maand; Vraag van dhr. Woestenenk 
Wat is de reden om de maximale transactiebedragen afhankelijk te maken van een 
beren- of stierenmarkt ?  

Puur wiskundig gezien maakt het de indicator (WBi) niet uit of je nu in een 
stierenmarkt of berenmarkt zit. Ergo, de bedragen zouden dus hetzelfde 
mogen zijn. Het voornaamste verschil zit echter in de producten waarmee u 
kunt inspelen bij een stijging of daling. U kunt namelijk als particulier niet 
inspelen op een daling met onderliggende waardes als aandelen. In dat geval 
bent u puur aangewezen op derivaten als bijv. opties en/of turbo’s. En de WB 
norm geeft nu eenmaal aan dat we dat uitvoeren met max. 10% van ons 
belegd vermogen, long EN short. Deze situatie is anders bij een stierenmarkt. 
Naast die 10% long derivaten kunt u namelijk wel met gewone aandelen long 
gaan. Het profiel “standaard” bestaat dan dus uit 10% derivaten (max. 
hefboom 4), 40% aandelen en 50% sparen. 
 

7. Ontwikkelingen WB  

Site 

 
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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Hoe stel je emotieloos vast in welk type markt we ons bevinden? 
 
U doelt op het moment dat u op de signalencalculator de button 
“berenmarkt” wijzigt in “neutraal” of  stierenmarkt” of andersom. 
 
Een eerste aanwijzing geeft onze WBX taartgrafiek (zie punt 2). Met 
op dit moment 90% neutraal mag je er echt wel vanuit gaan dat de 
WB markt (als afspiegeling van de (internationale) beurzen op dit 
moment op neutraal staat. Wij realiseren ons dan emotievrij dat we 
even tijdelijk geen rendement maken. Uw belegd vermogen staat dan 
wel veilig op uw eigen bankaccount (tegen spaarrente of anders) te 
wachten op wat komen gaat. U maakt dan ook geen verlies, ook niet 
onbelangrijk bij beleggen. 
 
Maar wat als de taartgrafiek dan 10% long aangeeft of 25% of 50%? 
Bij welk percentage wijzig je de button dan naar stierenmarkt? Dat is 
uw vraag. Wij hebben vastgesteld dat de WBi emotievrij is. Dus ook 51 
WBi’s van 51 fondsen. Daar ligt het probleem niet.  
 
Er is vermoedelijk geen eenduidig antwoord op te geven. Wellicht dat 
het nader beschouwen van de 9 breed samengestelde (internationale) 
indexen de zaak wat vereenvoudigt? De zaak is dan weliswaar 
verbreed, maar ook dan blijft het emotievrije percentage element  
een uitdaging. Bij 5 van de 9 long de knop naar long omzetten? 

 

7. Ontwikkelingen WB  

Nieuwe site  

De ontwikkeling van de site is inmiddels een nieuwe fase 

ingegaan. De design periode is nu gerealiseerd. Dit design gaat 

nu naar de externe technische afdeling voor het maken van de 

koppelingen met het CMS (content management systeem). Pas 

daarna kan de content worden ingevoerd en kunnen we 

wederom “live”. Naar verwachting kan de site dan in juli “live”. 

 

Seminar 

Het eerstvolgend seminar zal in de maand september 

plaatsvinden. De exacte datum moet nog worden gepland. 

 

Training 

De eerstvolgende training zal plaatsvinden aan het eind van 

het jaar. De exacte datum moet nog worden gepland. 

 

Vakantie 

Volgende maand zal er geen Nieuwsbrief verschijnen i.v.m. de 

vakantieperiode. U houdt de Q2 resultaten uiteraard tegoed. 

 

 

 

 

TELL A FRIEND: Stuur deze nieuwsbrief naar een kennis 

 

           Inschrijven?  Klik bij INSCHRIJVEN 

 

http://www.weekendbeleggers.nl/menu_show.php?menu_maingroup_id=2&menu_id=115

