
 
 

            WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn 

 

JAARGANG 3      NUMMER 5 

 Nieuwsbrief 
 

 

1. 15 mei Turbo/optie-training “van signaal naar kapitaal” te Amersfoort 

open long signaal BOSKALIS (g)een succes, een eerlijke bijdrage van Anton 

Beekman, WB trainer. 

 

Een aantal keren heb ik voor de Nieuwsbrief wat mogen schrijven over de manier 

waarop ik het  signaal van de WB-indicator omzet naar kapitaal. Ik las die 

artikeltjes nog eens door en mij bekroop toen toch een beetje het party gevoel. 

U weet wel, de verhalen die beleggers elkaar vertellen op feestjes. De resultaten 

zijn altijd fantastisch. Natuurlijk klopt dat niet, bij elke methode zijn er ook trades 

met verliezen. Vaak spelen daar dan wel emoties een rol. De emoties hebzucht 

en angst zijn vaak de oorzaak van onnodige verliezen.  

 

Laat ik u eens meenemen naar mijn acties naar aanleiding van het Open long 

signaal op BOSKALIS.  Hele artikel lezen? Klik HIER 

 

Voor de 3e keer zal de enthousiaste Weekendbelegger en WB trainer dhr. Anton 

Beekman een training verzorgen.  

 

Voor INSCHRIJVING betaalde training en LEERDOELEN. SCHRIJF NU IN 

Alle deelnemers ontvangen een dictaat als naslagwerk. 

 

 

     In dit nummer: 

 

1. 15 mei Turbo/optie-training “van signaal naar kapitaal” te Amersfoort; 

open long signaal BOSKALIS (g)een succes, een eerlijke bijdrage van Anton Beekman 

2. WBX uitgebreid met een internationale index en een grondstof; 

3. WBX 56% long; 

4.  HEINEKEN sluit long signaal 8e Pareltje 2010: +66,26%;  

5.  Ledenvraag van de maand: Zelf berekenen of hefboom van 4 kiezen? 

6.  Analyse deel 4 (slot) ledenenquête 2009, de 8 financiële kernwaarden; 

7.  Speciale rubriek voor starters: Ledenreacties 2010 

 

01 mei 2010 

Kwantitatieve 

analyse is de 

grondslag van het 

weekendbeleggers 

systeem  

http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/4798.pdf
http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=277
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Foto: Anton Beekman tijdens een eerdere training 

 

2. WBX uitgebreid met een internationale indexen en een grondstof 
De WBX is in april uitgebreid met de ISR TEL AVIV25 en de grondstof ZINK. Hiermee 

bestaat de WBX uit 54 fondsen, waaronder 14 internationale indexen.  

In het WB systeem worden alleen aandelen, beleggingsfondsen of indexen 

opgenomen die voldoen aan de strenge criteria van Weekendbeleggers. 

 

3. WBX 56% long 

 

Het groene vlak geeft aan dat van de 54 speciaal geselecteerde fondsen er op dit 

moment 30 een longpositie aangeven en 19 een neutrale stand. 5 fondsen geven 

een shortsignaal. Door deze taartgrafiek ziet u in een oogopslag hoe de “WB markt” 

ervoor staat. 
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4. HEINEKEN sluit long signaal, 8e Pareltjes 2010: +66,26% 
  

 
 

Op vrijdag 04 september is HEINEKEN als tip verschenen in deze Nieuwsbrief als 

gevolg van het groene open long signaal.  

 

Op vrijdag 30 april verscheen het witte sluit long signaal. Alle posities (aandelen en 

derivaten) HEINEKEN worden verkocht.  

 

Weekendbeleggers leggen hun limietorder dan in in het weekend met de bedoeling 

dat deze op maandagochtend bij opening van de beurs wordt uitgevoerd.  

 

De onderliggend waarde heeft een gerealiseerd rendement opgeleverd van 

+20,50%  

 

De Sprinter long 22 heeft een gerealiseerd hefboomrendement opgeleverd van 

+66,26% 

 

Hiermee beëindigen wij deze Nieuwsbrief tip waarvan wij vanaf het begin tot eind 

verslag hebben gedaan. Wij hopen u binnenkort weer van een nieuwe tip te kunnen 

voorzien. 

Details zien van alle Pareltjes inclusief HEINEKEN? Klik HIER 

http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=198
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5. Ledenvraag van de maand:  
Is het verstandiger om zelf de 25% regel te berekenen of direct 

een Turbo met maximale hefboom 4 te kiezen? 

 
 

 

 

7. 

 
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 

 

TELL A FRIEND 

 

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

HIER 

 

Tijdens de seminars en het uitvoeren van de Instructiekaart “Turbo voor 

dummies” wordt keurig uitgelegd hoe u een concrete Turbo aanschaft. 

En daarmee (in combinatie met de 4%/8% regel) een risicomijdende 

positie inneemt op basis van dit middellange termijn beleggingsysteem.  

 

Uit de ledenenquête 2009 blijkt dat bijna 80% het niet vervelend vindt om 

zelf deze Turbo uit te rekenen. Deze leden begrijpen waarschijnlijk ook 

heel goed waarom deze 25% regel is ingesteld. Op deze wijze is WB vanaf 

de start in juli 2007 namelijk nog nooit uitgestopt. Nog nooit uitgestopt wil 

natuurlijk niet zeggen dat het ook nooit zal gebeuren. En als u die Turbo 

nu netjes uitrekent dan komt u normaal gesproken uit op een Turbo met 

een hefboom van ten hoogste 4.  

 

Ondanks dat de WBi doorgaans betrouwbare signalen afgeeft, wordt 

niettemin een 25% “risicovermijding” marge ingesteld mocht de koers 

toch nog eigenwijs de verkeerde kant opgaan. U realiseert zich immers 

dat 25% van de geadviseerde signalen sowieso fout afloopt. U realiseert 

zich waarschijnlijk ook dat er geen systeem op de wereld bestaat die 

100% veiligheid biedt. Dus met deze ~75% mag u zich spekkoper noemen.  

 

Edoch, een deel van de leden zou natuurlijk kunnen besluiten om het 

zakmachientje toch maar niet ter hand te nemen. Deze leden denken 

misschien: Ha ik ben slim, “als ik nu gewoon rechtstreeks een Turbo met 

een hefboom van 4 neem dan ben ik toch ook risicomijdend bezig?”.  

 

Ja en nee. U overschrijdt in ieder geval niet de grens van 4, dat is waar, 

maar……….. weet u dan ook zeker dat u niet een lagere marge dan 25% 

te pakken heeft? En dus risicomijdender handelt dan wanneer u de 

hefboom wel had uitgerekend?  

Door te verzuimen het zelf uit te rekenen heeft u een grotere kans om 

uitgestopt te worden!  

 

Er is maar 1 conclusie mogelijk. Het advies om toch maar zelf te blijven 

uitrekenen blijft gehandhaafd, voor uw eigen “veiligheid”.  

 

En laten we nu wel wezen, de Turbo stoploss heeft u toch in een 

nanoseconde uitgerekend?  

 

Weekendbeleggen? Eenvoudig, emotievrij en effectief. 

http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=179
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6. Analyse deel 4 (slot) ledenenquête 2009, de 8 financiële kernwaarden 

 

 

Jaarlijks worden financiële instellingen langs 8 kernwaarden voor de financiële sector 

gemeten. Banken scoren al jaren laag op deze kernwaarden. 

 

Het moge duidelijk zijn dat de leden over het algemeen via de 8 kernwaarden 

methode tevreden zijn over de dienstverlening van Weekendbeleggers bv. 

 

Verder hebben de leden aangegeven dat zij voor WB belangrijk vinden: 

1. BETROUWBAARHEID 

2. INTEGRITEIT 

3. KLANTGERICHT 

 

Wilt u de gehele ledenenquête nog eens doorlezen? Klik HIER 

En met deze mooie rapportcijfers sluiten wij deze artikelenreeks af. 

http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/4394.pdf
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7. Speciale rubriek voor starters: Reacties van leden 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties 

U kunt ook een reactie doorgeven 

Ook U kunt een reactie doorgeven via ons emailadres: contact@weekendbeleggers.nl 

Leden_nominatie Gouden Stier 2009
 

27-03-2010 Dhr. vd E. (wil graag anoniem wil blijven, lid sinds 05 maart 2009 

Beste Michael,  

Bedankt voor het bericht van de gratis verlenging van mijn abonnement.  

 

Naast de goede WB-rendementen is het voor mij een extra stimulans WB op gepaste manier 

onder de aandacht van de beleggers in mijn vrienden-en kennissenkring te brengen.  

Ik kom de laatste tijd nogal wat vermogende beleggers tegen die zwaar teleurgesteld zijn in 

hun verliezen in 2008 en vervolgens in 2009 door afzijdigheid de boot gemist hebben.  

Omdat WB mij echt geknipt lijkt voor deze mensen wijs ik ze op de WB-website en laat het 

zonder er zelf op terug te komen verder aan hen over wat zij er mee doen 

 

15-03-2010 Dhr Drenth Marbella, lid sinds 15 januari 2009 

Ik ben op meerdere advies organisaties geabonneerd. Dit moet ik wel, want ik wil graag 

spreiden.  

Weekendbeleggers heeft er fondsen bij waar helemaal geen omzet in zit, welke ik dus 

automatisch uitsluit. 

Desalniettemin kan ik u zeggen dat m’n hoogste rendementen worden behaald met uw 

adviezen. 

Absoluut top !! 

 

10-02-2010 Dhr. K. Graumans te Galder, lid sinds 22 december 2008 

Ik heb een vraag over het systeem waar je mee werkt,tot nu toe ben ik heel tevreden, zo 

tevreden dat ik de neiging heb om grotere posities in te gaan nemen 

 

07-02-2010 dhr. Harts te J., lid sinds 18 maart 2009 

laat helder zijn dat ik extreem tevreden ben over de combinatie van de tijdinvestering (gering) 

en het rendement. Er zijn vast modellen die meer rendement opleveren, maar vermoedelijk 

ook veel meer tijd kosten. Ik wens u bijzonder veel succes met WB, ik zal zeker lid blijven en u 

van harte aanbevelen bij andere beleggers. De kwaliteit van uw voorspellingen van individuele 

aandelen is ongekend hoog.  

 

14-01-2010, Dhr J. Roth Leerdam, lid sinds 01 juni 2009 

Verder moest ik er wel even aan wennen, dat uw adviezen in de meeste posities een mooi 

positief verloop hebben! Ik heb daar tot heden bij anderen slechte ervaringen mee. 
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