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1. Veel belangstelling voor Live Seminar Iron Condor
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3. WBi neemt koersdaling FUGRO tijdig waar;
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4. Let your winners run;
5. Lees de nieuwste blogs van deze maand;
6. Update Nieuwsbrief Januari tip: RANDSTAD +42,75%;
7. Update WBX (53% long, 40% neutraal en 4% short);
8. Like Weekendbeleggers op Facebook;
9. Sponsoractie: Xplore 2013 Together one world

1. Veel belangstelling voor live seminar “Iron Condor
optiestrategie” met o.a. Jim Tehupuring 14 maart a.s.

Nog maar enkele plaatsen vrij.
Sprekers op deze avond zullen zijn:
Rogier San Giorgi
Rogier San Giorgi is Investor Products & Equity Derivatives Markets &
International Banking.
Rogier zal als gastheer van deze avond enkele RBS producten onder uw
aandacht brengen.
Joost van der Laan
Joost van der Laan is bedrijfskundige, zelfstandig adviseur
Schrijver van het E- book “Winstgevend Beleggen met de Iron Condor
methode”.
Zijn opleiding bestaat uit Wis- en Natuurkunde (VU Amsterdam), Bedrijfskunde
(TH Delft en Erasmus Universiteit), DSI Beleggingsadviseur (NIBE-SVV), Personal
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Branding en toegepaste psychologie (Humanistische Coaching, NLP,
Cognitieve Gedragstherapie, Hypnotherapie, Enneagram en EPC-Avatar).
Joost zal in zijn presentatie over de Iron Condor o.a. ingaan op de volgende
onderwerpen:
“In versie 3.0 van mijn E-book heb ik de Short Strangle en de Iron Condor
geïntegreerd. Daarvoor heb ik de nieuwe “40/25 regel” ontwikkeld, die exact
aangeeft wanneer alleen Iron Condors en wanneer een mix van de twee
strategieën gebruikt gaat worden. Met uiteraard een logische toelichting
over het verband van volatiliteit, optie premies (van long en short opties) en
margins”.
Jim Tehupuring
Jim Tehupuring is werkzaam bij RBS Markets. Als beursdeskundige schrijft hij
columns, geeft lezingen en interviews. Voormalig optietrainer bij Alex cademy
en bekend van TV.
Sinds 2013 is Jim gastcolumnist van de blogsite www.weekendbeleggen.nl
Jim zal nader ingaan op de verschillen tussen de Iron Condor en de Short
Strangle en de risico’s van beide strategieën, met name wanneer de koers
de shortranges bereikt dan wel dat een black swan scenario ontstaat.
Tot slot zal Jim zijn favoriete optiestrategie onthullen.
Michael Groenewoud
Michael Groenewoud, directeur/eigenaar Weekendbeleggers bv. Heeft een
achtergrond als hoofdofficier (luitenant-kolonel) bij Defensie, logistiek
manager en is technisch/kwantitatief beleggingsanalist en ondernemer.
Schrijver van het E book “Succesvol Turbo beleggen bij stijgende en dalende
markten”.
Michael zal als organisator van deze avond dit seminar afsluiten. Hij zal
spreken over zijn persoonlijke ervaringen en onderzoeksresultaten van de
afgelopen 10 maanden met de Iron Condor(AEX maandopties).

Programma 14 maart 2013

Schrijf nu in voor dit seminar over de Iron Condor optiestrategie
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2. WB verbreekt eigen record Turbo-portefeuille;

Op 19 februari 2013 heeft Weekendbeleggers haar eigen record verbroken en stond de
Turboportefeuille op een stand van €82774. Inmiddels is de portefeuille als gevolg van
koerscorrecties gedaald naar €82020 (stand 01-03-2013)

3. WBi neemt koersdaling FUGRO tijdig waar

Veel fondsen zijn de laatste tijd gestegen. Dat geldt niet voor FUGRO. De
koersontwikkeling van dit fonds laat een dramatisch beeld zien. De WBi heeft op 25-012013 een open short signaal afgegeven. Wij handelen daar direct op met een Turbo short
met een hefboom van maximaal 4. Deze Turbo staat inmiddels op een ongerealiseerd
rendement van +51,56% (stand 01-03-2013).

4. Let your winners run
Vanaf 24-08-2012 hebben we afgesproken dat we 50% extra aankoop doen bij
(ongerealiseerde) Turbowinsten van>20%. Dat geldt o.a. voor de volgende fondsen:
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CAC40 (huidige TL wordt bijgekocht);
AEX (nieuwe TL wordt aangeschaft);
BEL20 (nieuwe TL wordt aangeschaft);
FUGRO (nieuwe TS wordt aangeschaft. Deze laatste Turbo heeft sinds de aanschaf op 250113
+51,56% rendement behaald.
Zie tabblad Weeksignalen welke unieke ISINcodes worden geadviseerd. Dit zijn altijd Turbo’s
met een hefboom <4. Na deze aanschaf zijn er in totaal 10 fondsen waarbij extra is
aangekocht op grond van deze nieuwe regel.

5. Lees de nieuwste blogs van deze maand
Heeft u onze nieuwe blogservicer op www.weekendbeleggen.nl als eens bekeken?
Deze maand zijn verschenen:
1. Turkey Titans draait op volle toeren;
2. AEX maandoptie serie februari met winst gesloten;
3. The Dutch discount: is ie terug? Een bijdrage van Jim Tehupuring

6. Update januari Nieuwsbrief tip: RANDSTAD +42,75%

Op 21-12-2012 heeft de indicator een open long signaal afgegeven voor RANDSTAD, slotkoers 27,40. De
afgeleide Turbo betreft de TL RANDSTAD 19.6. Wij hebben deze aangeschaft op een koers van 9,72 en
bijgekocht onder het motto “let your winners run” op een koers van 10,28.
Klik op deze link voor de actuele Turbo-koers Dat is een rendement van +42,75%.
Alle in deze Nieuwsbrief afgegeven tips zijn geëindigd in een Pareltje. Pareltjes zijn gerealiseerde
rendementen van meer dan 10% bij sluiting van de positie.
Wilt u eerder op de hoogte gehouden worden over Pareltjes, tips en beëindiging van posities?
Volg ons dan op @Weekendtraders Klik Twitter
Eerder afgegeven tips uit deze Nieuwsbrief waren:
Jan 2012
Nov 2010
Nov 2010
Nov 2010
Sep 2009
Mei 2008

AB INBEV
FUGRO
DAX
AALBERTS
HEINEKEN
DAX

TL 35.4
TL 41
TL 4880
TL 13
SPL 22
TS 8050

+133,89%
+ 60,8%
+ 21,60%
+ 54,90%
+ 66,26%
+130,00%

Behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
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7. Update WBX (53% long, 40% neutraal en 4% short)

De WBX-taartgrafiek geeft over 57 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

8. Like Weekendbeleggers op Facebook
Wij verzenden deze Nieuwsbrief nu al voor het 6e jaargang, geheel gratis.
Bent u tevreden over deze Nieuwsbrief service? Like ons dan via de volgende link Weekend
Beleggers op Facebook! Bedankt daarvoor.

9. Sponsoractie: Xplore 2013 Together one world
Zoals u wellicht weet sponsort Weekendbeleggers ieder jaar een ander goed doel.
Zo hebben wij in vorige jaren aandacht gevraagd voor de ziekte van Duchenne (2011) en Alpe du
Zes (2012).
Voor dit jaar vraag ik uw aandacht voor Sponsoractie: Xplore 2013 Together one world van Mylene
Severeyns.
Haar sponsorbrief begint zo: “Mijn naam is Mylène Severeyns, 15 jaar oud, en ik volg op het Stella
Maris College in Meerssen klas 4 Havo. In de periode juni – juli 2013 gaan we met een groep
scholieren naar Peru in samenwerking met de organisatie Global Exploration”. Global Exploration is
een stichting die jongeren de kans geeft om maatschappelijk werk te verrichten over de hele
wereld, vooral in ontwikkelingslanden, zodat jongeren hun weg in een andere cultuur kunnen
ontdekken. Mylene heeft aangeboden na haar bezoek aan Peru ons een kort verslag te geven van
haar verblijf aldaar.
Sponsorbrief Mylene
Sponsorbrief Mylene Severeyns
Website Xplore 2013

Explore 2013
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WB
Weekendbeleggers bv

Online Seminar volgen?
Open de hyperlink www.weekendbeleggers.nl tabblad Online Seminar en volg de
instructies.

WBérs
Weekendbeleggers
(leden)
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

WB ook op social media te volgen
Voor LinkedIn zoek op Michael Groenewoud

Klik LinkedIn

Voor Twitter zoek op

Klik Twitter

@Weekendtraders

Like Weekend Beleggers op Facebook
Vrienden worden met Weekend Beleggers op Facebook

TSV
Trend Simulatie
Vermogenscurve

Agenda/ontwikkelingen:

Donderdagavond 14 maart:
Programma:

Schrijf nu in voor dit seminar over de Iron Condor
optiestrategie

TELL A FRIEND
Stuur deze Nieuwsbrief naar een kennis. Nog niet ingeschreven? Klik HIER
WORD LID

Wilt u reageren op deze Nieuwsbrief?

WORDDat
WEEKENDBELEGGER
KLIK HIER
kan via contact@weekendbeleggers.nl

Uw reacties worden dan mogelijk de volgende Nieuwsbrief geplaatst.
Weekendbeleggers beleggen alleen in het weekend

