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JAARGANG 3      NUMMER 9 

 Nieuwsbrief 
 

 

1. WB scoort met CRUCELL superpareltje +200% 
Op 18 aug. Op 17 sept. 2010 werd bekend gemaakt dat het Amerikaanse 

Johnson en Johnson hun belang in dit bedrijf willen uitbreiden. Koersstijging op 

de onderliggende waarde van +55%. Koersstijging op de geadviseerde TL 12.7 

+200%. Met recht een Superpareltje want een dergelijke stijging is nog niet 

eerder voorgekomen sinds de Weekendbeleggers start in 2007.  

 

2. WBX 68% neutraal 
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3. Zijwaartse beweging eindelijk ten einde? 
De Amsterdamse beurs beweegt zich al vele, vele maanden in een “trading 

range”. Dat is goed te zien aan de rode horizontale concentratieniveaus op 

de grafiekafbeelding.  

 

Pas wanneer de hogere weerstanden vanaf 343 c.q. 360 worden doorbroken 

dan is er technisch gezien een doorbraak naar boven. Kwantitatief wachten 

we dan nog steeds tot de Weekendbeleggers indicator WBi wederom een 

groen longsignaal afgeeft. Een langdurige zijwaartse beweging is in beginsel 

minder gunstig voor het WB systeem ondanks het Pareltjes record van 2010. 

Up- en downtrends op middellange termijn zijn noodzakelijk zoals de 

downtrend in 2008. In deze zijwaartse periode staan Weekendbeleggers dus 

min of meer geduldig aan de zijlijn te wachten.  

 

4. WB verbreekt eigen Pareltjesrecord  
In 2009 heeft WB 19 Pareltjes opgeleverd. Het record voor 2010 is in september  

verbroken door het verkoopadvies van CRUCELL, dit was namelijk het 20e 

pareltje voor 2010.  

 

Sinds de laatste Nieuwsbrief zijn de volgende Pareltjes toegevoegd:  

Mei:              PHILIPS          +129,90 %, 

Juni:             ROLINCO      +16,55 % 

                     FUGRO          +19,59 % 

                     S&P500          +14,04 % 

                     TKH                +41,05 % 

                     PPR                +22,71 %; 

Juli:               MACINTOSH+21,25 % 

                     NUTRECO     +56,41 %,  

Augustus :    BOSKALIS     +20,22 % 

September :CRUCELL      +199,32 % 

 

Details zien van alle Pareltjes? Klik HIER 

http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=198
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5. Vier jaar realtime Weekendbeleggers (hitrate 60%, W/V ratio 2,3:1) 

Exact vier jaar geleden zijn wij gestart met het daadwerkelijk inleggen 

van de WB signalen na een uitvoerige testperiode. Uitslag over alle 

portefeuilles: 60% hitrate (percentage goed afgegeven adviezen, W/V 

ratio (verhouding winst/verlies 2,3:1) Ledennieuwsbrief lezen over de 

resultaten van vier jaar realtime Weekendbeleggers? Klik dan HIER 

 

6. WB uitgenodigd voor DFT/RBS internet seminar; 
Michael Groenewoud van Weekendbeleggers bv heeft een uitnodiging 

ontvangen als een van de deelnemers voor de “ronde tafelgesprekken” 

georganiseerd  door De Financiele Telegraaf (DFT.nl) i.s.m. Royal Bank of 

Scotland (RBS).  Dit internet seminar vindt hoogstwaarschijnlijk plaats in een 

tweetal sessies op 22/ 23 nov. en eind nov./begin dec. Wij zijn enthousiast dat 

we op deze manier in de gelegenheid worden gesteld om de kwantitatieve 

analyse langs deze weg onder een groter publiek te mogen brengen. Zodra 

wij nadere informatie hebben wordt u separaat op de hoogte gehouden. 

7. Nieuwe huislocatie seminars/trainingen voldoet naar tevredenheid 
Sinds 04 december heeft WB een nieuwe huislocatie voor seminars en 

trainingen. Het betreft het splinternieuwe Van der Valk hotel Amersfoort A1.  

Dit viersterren hotel heeft een uitstekende centrale ligging (gratis parking) en 

voor iedereen gemakkelijk te bereiken, ook per openbaar vervoer. 

 

 
 

Afbeelding: Seminar 04 september 2010 Van der Valk hotel Amersfoort A1 

 

 

http://osadmin.weekendbeleggers.nl/sitepics/5212.pdf
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Michael Groenewoud (1957) 

Oprichter/directeur Weekendbeleggers bv 

De kleding tijdens dit seminar is ter beschikking gesteld door Moscoviter Menswear 

Amersfoort, tevens specialist in bedrijfskleding. 

 

8. Doe-met-met-mij-mee-filmpjes  tijdens seminar goed ontvangen 
Om de boodschap van Weekendbeleggers nog beter uit te dragen, is tijdens het 

laatste seminar gebruik gemaakt van 2 korte filmpjes. Een filmpje om de 

vernieuwde Instructiekaart Turbo voor dummies in 3 stappen te verduidelijken en 

een filmpje om de bedoeling van de signalencalculator beter uit te kunnen 

leggen. De eerste reacties waren zeer positief, juist ook van leden die al eerder 

een seminar hadden gevolgd. Een van de voorbeelden betrof de aanschaf van 

de TL CRUCELL waarvan we op dat moment nog niet konden bevroeden dat 

deze order na een maand op +200% rendement zou eindigen.  

De filmpjes behoeven nog wel enige verbetering. 

 

 

9. Speciale rubriek voor starters: met hoeveel vermogen moet ik starten? 
Ondanks de nodige informatie op de website van Weekendbeleggers 

www.weekendbeleggers.nl, is het ons nog onvoldoende gelukt u duidelijk te 

maken dat u niet in een keer met een totaalbedrag hoeft te starten.  

 

De signalen komen namelijk volgtijdelijk tot u dus ook het belegd vermogen wat u 

dan nodig heeft. U bouwt dus als het ware uw eigen portefeuille op en weer af op 

het moment dat de Weekendbeleggers indicator (WBi) aangeeft dat dit de 

bedoeling is.  Voor welk bedrag u per trade in zou kunnen leggen is de 

signalencalculator ontwikkeld. Dat is geen wetenschap maar wel een handig 

hulpmiddel om snel en risicomijdend met beleggen te kunnen starten. 

 

 

http://www.weekendbeleggers.nl/
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10. Ledenvraag van de maand: Dhr. P. de Jong en dhr. W. de Waal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  In ontwikkeling, de jaar WBX jaar-taartgrafiek 

Op verzoek van een van de leden wordt op dit moment de Jaar WBX taartgrafiek 

ontwikkeld. Deze afbeelding laat straks in een oogopslag zien wat de WBX taartgrafiek 

(normaal gesproken een foto van 1 week) over een heel jaar is geweest. Dit is handig om te 

weten wat de WBi in de afgelopen periode heeft geadviseerd over alle 57 fondsen en wat 

we mogelijk in de nabije toekomst kunnen verwachten. Deze WBX Jaar-taartgrafiek wordt 

voor het eerst gepresenteerd tijdens het eerstvolgend (gratis) seminar op 11 december op 

onze nieuwe huislocatie te Amersfoort. Aansluitend op dit seminar volgt voor de liefhebbers 

een betaalde training. Aanvullend leerdoel: inspelen op een trading range. 

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 

 

Je zult het long signaal van  CRUCELL maar bewust genegeerd hebben.  

 Zijn er leden geweest die dat is overkomen? 

U kunt reageren via contact@weekendbeleggers.nl 

 

(Red. WB: WB geeft adviessignalen die de klant zelf kan volgen of negeren) 

 

 

 

 

 

TELL A FRIEND 

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

 

De Japanse Centrale bank heeft deze week veel yens verkocht om de 

waardestijging te stoppen. Ik ben erachter gekomen dat je met Turbo’s 

short op de NIKKEI (of andere fondsen met een afwijkende onderliggende 

valuta) belang hebt bij een stijgende YEN. Klopt dat? 

 

Antwoord WB. Het is juist dat bij o.a. de NIKKEI er rekening wordt gehouden 

met de valuta. Het is dus correct dat de valuta van invloed is op de 

Turboprijs. 

 
 

 

mailto:contact@weekendbeleggers.nl
http://www.weekendbeleggers.nl/index.php?menu_id=179

