
 
 

            WB geeft u adviessignalen voor de middellange termijn 

 

JAARGANG 2      NUMMER 11 

 Nieuwsbrief 
 

 

1. Q3 YTD 2009 Turbo portefeuille +33,63% 

Sinds 01 jan. is de AEX gestegen van 248,97 (opening) tot 311,35 (slot 30 sept.), 

dat is een positief verschil van +25%.  WB staat op dit moment op een 

(turbo)rendement Q3 YTD (year to date) van +33,63% 

 

2. WBi verslaat sinds start AEX met +254,85% 

 

     In dit nummer: 

 

1. Q3 YTD 2009 Turbo portefeuille +33,63%;  

2. WBi verslaat sinds start 2007 AEX met +254,85%; 

3. WB signalen met opties nog leuker, een bijdrage van Anton Beekman; 

4. WBi al (19+3) jaar een betrouwbare indicator;  

5. WBX 41 fondsen neutraal, 13 fondsen long; 

6. CRUCELL (+20%) het 19e pareltje van 2009; 

7. HEINEKEN september tip binnen 1 maand op +21,25% 

8. Dhr. Steneker deelt WB ervaring in logboek; 

9. Speciale rubriek voor starters, open long/exit long; 

10. Ledenvraag van de maand; Welk ordertype in het weekend voor beleggingsfonds?; 

11. 12 december gratis seminar en betaalde training 
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http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/1858.PNG
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Weekenbeleggers is in juli 2007 gestart. U ziet in de afbeelding een vergelijk tussen de 

Turboportefeuille versus de AEX vanaf het eerste volle kwartaal sinds de start van de  

Turboportefeuille.  Door op risicomijdende wijze met hefboomproducten in te spelen 

met Turbo’s short op een daling van de markt in 2008 is vorig jaar (een door een RA 

gecontroleerd hefboomeffect) van bijna +100% behaald.  

 

3. WB signalen met opties nog leuker, een bijdrage van Anton Beekman 

Geld verdienen op de beurs is niet moeilijk indien je van te voren weet in welke 

richting de koers van bepaalde aandelen zich in de toekomst zullen bewegen. 

Natuurlijk weet niemand dat. De WB-signalen hebben zich tot nu toe echter 

bewezen als een  betrouwbare indicator. Met deze indicator als basis kan men een 

systeem opzetten om dat signaal om te zetten in kapitaal. Een systeem met een 

beperkt risico is de aanschaf van Turbo’s. Natuurlijk kan men ook met Turbo’s 100% 

van de investering verliezen. Zolang echter  de WB-signalen in ca. 75% van de 

gevallen de richting van de koers juist voorspelt zal er altijd een positief resultaat 

gerealiseerd kunnen worden. Hele artikel lezen? Klik HIER. 

 

4. WBi al (19+3) jaar een betrouwbare indicator 

Medio 2006 hebben wij het systeem maandenlang getest op basis van 

koersgegevens vanaf 1987. Op basis van deze (bijna 20 jaar koershistorie) 

testresultaten is op 22 september 2006 dit systeem realtime ingezet.  

Enthousiast geworden door de test- en realtime resultaten uit 2006 is vervolgens in 

2007 Weekendbeleggers bv opgericht door Michael Groenewoud.  

 

Vanaf 2006 draait het systeem dus exact 3 jaar realtime buitengewoon positief, ook 

tijdens de jongste kredietcrisis. De resultaten over 2008 zijn begin 2009 met goed 

gevolg gecontroleerd en gedocumenteerd door een Registeraccountant.    

 

5. WBX 41 fondsen neutraal, 13 fondsen long 

 

 

Van de 54 fondsen uit de WBX zijn er op dit moment 13 long, 41 neutraal en 0 short. 

11 long signalen zijn verantwoordelijk voor het positief Q3 YTD rendement in 2009.  

http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/3977.pdf


 

Op risicomijdende wijze succesvol beleggen in stijgende & dalende markten  
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6.   CRUCELL (+20%) het 19e pareltje van 2009 

 

In de maand september is CRUCELL toegevoegd aan de steeds langer wordende 

Pareltjeslijst. CRUCELL is alweer het 19e pareltje van 2009. Pareltjeslijst zien? KLIK HIER 

 

7. HEINEKEN september tip binnen maand op +21,25%  

 
In de vorige (tussentijdse) Nieuwsbrief van 04 september jl. hebben wij u (wederom) 

uitgenodigd om een keertje mee te doen met een van onze adviezen.  

Het werd de HEINEKEN long tip. (Wilt u deze tussentijdse Nieuwsbrief nog eens 

nalezen? Klik dan HIER  

Het gewone aandeel is inmiddels binnen 4 weken gestegen met +9,35% (30 sept.).   

Veel Weekendbeleggers handelen echter met hefboomproducten als Turbo’s en/of 

opties.  Deze beleggers volgen de  instructies van de Instructiekaart Turbo voor 

dummies. De HEI SPL 22 staat inmiddels op ongerealiseerde koerswinst van +21,25%.  

 

8. Dhr. Steneker deelt WB-ervaringen in logboek 

 

Op 26 juli 2009 is dhr Steneker lid geworden van Weekendbeleggers. Sindsdien houdt 

hij een logboek bij over zijn ervaringen.  Wij laten zijn bijdrage zien van 11 september.  

Resultaat voor deze week…11/09/2009 — weekendbelegger 

Ik ben in blijde verwachting van de wekelijkse mail van Weekendbeleggers (deze week weer 

een signaal, of gaat de Sint deze week aan ons voorbij…? ) maar aangezien hij nog niet is 

gearriveerd, pen ik maar even de resultaten op voor deze week. 

Zoals al eerder gemeld zit ik in 6 fondsen, en alle fondsen laten een mooi positief rendement 

zien (nee, echt, onderstaande rendementen zijn niet gelogen). Eén van die fondsen heeft 

WB ook aan niet-leden bekend gemaakt, dus die kan ik gerust noemen: 

 Fonds 1, ingestapt op 10/7: 79% rendement 

 Fonds 2: ingestapt op 7/8: 19% rendement  

 Fonds 3: ingestapt op 8/8: 36% rendement  

 Fonds 4: ingestapt op 24/8: 19% rendement  

 Fonds 5: ingestapt op 8/9: 9% rendement  

 Heineken: ingestapt op 7/9: 11% rendement  

Gemiddeld genomen heb ik nu 38% rendement (ongerealiseerd, want nog niet uitgestapt). 

Wat kan ik nog meer zeggen? De Weekend Beleggers Index is een gouden vondst! 

Wilt u het hele logboek van dhr. Steneker lezen? Klik dan HIER 

http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=198
Nieuwsbrief%20WB%20sep_2%202009.pdf
http://weekendbelegger.wordpress.com/2009/09/11/resultaat-voor-deze-week/
http://weekendbelegger.wordpress.com/
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9.  Speciale rubriek voor starters: deze maand  open long/exit long 

 
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 

 

 
 Met een open long positie (of open koop) profiteert u van een 

verwachte stijging van de onderliggende waarde (aandeel, 

beleggingsfonds, index).  

 

 
 
Op 04 september verschijnt een groen long signaal van de 

Weekendbeleggers indicator (WBi).  

 

Dit is voor u het signaal dat HEINEKEN zeer waarschijnlijk op middellange 

termijn gaat stijgen. Op 04 september stond de koers op 29,20.  

Op 30 sept. (dat is overigens korte termijn) stond de koers op 31,29, een 

verschil van +9,35% 

  

Exit long (ofwel sluit koop) 

Weekendbeleggers geven u ook het signaal wanneer u dit aandeel 

weer zou moeten verkopen.  

Dat doen wij wanneer er een wit pijltje boven de 0-lijn verschijnt.  

Wij houden deze verkoopsignalen voor u in de gaten. 

 

Door het uitvoeren van het 5 stappenplan uit de Instructiekaart Turbo 

voor “dummies” bent u uitstekend in staat zelfstandig uw Turbo posities in 

te leggen.  

 

Daarmee speelt u versterkt met een hefboom (product) in op de stijging 

van HEINEKEN.  

 

 

 

 
ALLE SIGNALEN VAN WB STAAN SINDS DE START OP DE LEDENSITE  



 

Op risicomijdende wijze succesvol beleggen in stijgende & dalende markten  
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10. Ledenvraag van de maand:  

Welk ordertype is in het weekend nodig voor een beleggingsfonds?  

 

De vorige keer wist u te melden dat het niet mogelijk is in het weekend bestens orders 

maar limietorders  in te geven omdat dan de beurs gesloten is.  Nu blijkt bij 

beleggingsfondsen dat het niet mogelijk is limietorders in te geven. Hoe zit dat? 

 

Antwoord WB:  

 

De prijsvorming van beleggingsfondsen is anders geregeld dan bij gewone fondsen.  

 

Het komt erop neer dat beleggingsfondsen nog maar één keer per dag worden 

verhandeld. Alle orders die vóór vier uur ’s middags zijn binnengekomen worden de 

volgende dag om 10 uur uitgevoerd tegen de dan geldende koers. Op zich een 

betere en begrijpelijkere manier om beleggingsfondsen te verhandelen. En 

vergelijkbaar met wat in de meeste andere landen gebeurt. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 12 december a.s. gratis seminar en betaalde training 

 
Seminar (gratis) 

Het eerstvolgend seminar zal op zaterdag 12 december te Amersfoort plaatsvinden 

van 12:00-14.15 uur. Wilt u zich inschrijven? Klik dan HIER 

 

 

Training (tegen vergoeding) 

De eerstvolgende training zal op zaterdag 12 december te Amersfoort plaatsvinden 

van 14.15 tot 16.15. 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

