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8u45 – 9u15 Ontvangst met koffie

9u15 – 9u45 Technische Beursvooruitzichten
Spreker: Paul Gins, CompuGraphics en dagvoorzitter

9u50 – 10u20 Scoren met opties in de huidige markt
Spreker: Hamish Maertens

10u25 – 10u55 Technische analyse en emoties
Spreker: Ad Nooten, ADN Beursanalyse

11u00 – 11u30 Cannabissector: follow the SMART money
Sprekers: Kevin Verstraete en Ruben Pover, Lynx

11u35 – 12u05 Nooit meer twijfelen
Spreker: Edward Loef, onafhankelijk technisch analist

12u05 – 13u00 Broodjesmaaltijd

13u00 – 13u30 Daytraden niet voor een dagje
Spreker: Harry Klip, MeXeM

13u35 – 14u05
Handelen in Crypto currencies:  
Valkuilen om te mijden en opportuniteiten
Spreker: Jan Robert Schutte, CryptoAcademy

14u10 – 14u40 Het backtesten van een Technische Analyse strategie
Spreker: Dirk Arens

14u45 – 15u30
Een Fundamentele screeningselectie Technisch getoetst
Fundamentele screening: Ronald Kok (analist.be)
Technische toetsing: Paul Gins (CompuGraphics) en Wilfried Voorspoels

INSCHRIJVEN VIA WWW.VFB.BE 
 In deze prijs zijn koffie en broodjesmaaltijd (met drank) inbegrepen.

 30 € voor vfB-leden    20 € voor studenten

UGent, Campus Tweekerken, Tweekerkenstraat 2, Gent

http://www.vfb.be


op 28 maart is het de vfB Happening, maar 
eerst is er traditiegetrouw nog de Techni-
sche Analysedag. De ta-dag catalogeren 
we nog steeds onder de ‘kleinere’ congres-
sen, maar elk jaar trekt dit congres toch wat 
meer bezoekers en vorig jaar werd de kaap 
van de 200 deelnemers met gemak over-
schreden. 

Er zijn dus duidelijk heel wat adepten 
voor technische analyse en hoewel vfB 
vooral fundamentele analyse hoog in het 
vaandel draagt, zullen we zeker nooit neer-
kijken op technische analyse. Integendeel 
-we herhalen het elk jaar opnieuw-, tech-
nische en fundamentele analyse vullen 
elkaar aan. En de raakvlakken zijn groter 
dan de meeste analisten vermoeden. Een 
aantal zogezegde technische indicatoren, 
zoals bijvoorbeeld de macd, de voortschrij-
dende gemiddelden, de rsi … meten bij-
voorbeeld niet meer of niet minder dan de 
sterkte of het momentum van een aandeel 
of beursindex. En zo komen we meteen bij 
de factoranalyse of het domein van de fun-
damentele analisten. Voordeel van tech-
nische analyse: je ziet het allemaal in één 
oogopslag.

Maar de Technische Analysedag heeft 
dit jaar meer in petto dan andere jaren. 
De hippe, trendy belegger komt in deze 
editie immers volop aan bod. Niet dat we 
technische analyse nu willen vereenzelvi-
gen met hip en trendy, maar het wordt er 
door velen toch mee geassocieerd. Vaak is 
dat omdat de fundamentele analyse geen 
uitkomst biedt bij hippe en trendy beleg-
gingen. Maar soms ligt het ook gewoon 
aan de aard van het beestje: een daytrader 
bijvoorbeeld zal vaak enkel en alleen oog 
hebben voor het ‘grafiekje.’

Als we hip en trendy zeggen en of schrij-
ven, denken we meteen aan thema’s als 

cannabis, cryptomunten … Het is zeker niet 
onze bedoeling om beleggingen in deze 
‘hypes’ te stimuleren, laat dat duidelijk 
zijn. Maar we kunnen ze natuurlijk ook niet 
volledig negeren en als vfB beschouwen 
we het toch als onze taak u zo veel mogelijk 
te informeren. Of iets al dan niet een pure 
‘hype’ is en als dusdanig van voorbijgaande 
aard is, is trouwens moeilijk te voorspellen. 

De Technische Analysdag staat dit jaar 
dus wat in het teken van de Hiptrend beleg-
ger: een ietwat avontuurlijker, rustelozer 
belegger die openstaat voor nieuwe dingen 
en over een gezonde dosis verbeeldings-
kracht beschikt. 

Maar de dag starten we zonder al te 
veel geweld met de algemene beursvoor-
uitzichten vanuit een technische invals-
hoek. Deze worden ons gebracht door 
Paul Gins, die dit jaar met al zijn kennis 
van technische analyse zal optreden als 
Dagvoorzitter.

De voor mij piepjonge Hamish Maer-
tens weet ons te vertellen hoe we in de hui-
dige markt kunnen scoren met opties. Veel 
beleggers vallen enkel terug op aandelen 
(individuele of etf’s), obligaties, grond-
stoffen en cash. Echter, als je verstandig 
gebruik maakt van optiestrategieën, kan je 
de kansen op succes significant verhogen, 
kan je inkomsten genereren in zijwaartse 
markten, kan je aandelen kopen met kor-
ting en kan je de portefeuille beschermen. 
Tijdens de presentatie zullen diverse stra-
tegieën en concrete setups worden voor-
gesteld die aansluiten bij verschillende 
risicoprofielen. Het doel van de presenta-
tie is om u kennis te laten maken met de 
verschillende interessante aspecten van 
opties die samen leiden tot een efficiënter 
gebruik van je kapitaal. Het doel van iedere 
belegger zou moeten zijn om een zo hoog 
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mogelijk risico-gewogen rendement na te 
streven en dat lukt niet op de traditionele 
denkwijze die veel gerenommeerde beurs-
boeken prediken. Ook voor de beginnende 
belegger die vooral rust wil brengen in een 
breed gespreide portefeuille is een handvol 
optietransacties per jaar voldoende om de 
kansen op succes te verhogen. Dat leidt tot 
een betere gemoedsrust en laat je toe de 
vruchten te plukken van een jarenlange 
beurscarrière.

Er wordt warm en koud geblazen over 
de cannabisaandelen. Mogen we het be-
schouwen als een geflopte sector waar-
voor de hype ‘terecht’ voorbij is? Of staat 
de sector nog maar net in bloei? Er wordt 
ingegaan op de prominente spelers en 
vooral waarom deze niet persé de toppers 
zijn in de sector. Verticale integratie, de 
noodzaak of eerder overgewaardeerde 
goodwill? Om succesvol te zijn in de can-
nabissector is het belangrijk om het insti-
tutioneel geld te volgen, ook wel smart 
money genoemd. 

Aan de hand van bijzondere technische 
analyse technieken, leggen Ruben Pover 
en Kevin Verstraete van Lynx de vinger op 
die zones in de grafiek die er toe doen.

Volgens Edward Loef zal elke belegger, 
professioneel of amateur, regelmatig mo-
menten van twijfel kennen. Deze twijfels 
worden geprikkeld door onze opgedane 
ervaringen en vele informatieprikkels. De 
persoonlijke ervaringen drukken onbe-
wust een zware stempel op onze emoties 
en visies. En onze besluitvorming wordt 
versterkt of onderuit gehaald door nieuwe 
waarnemingen. Zou het daarom niet veel 
nuttiger zijn om rustig na te denken over 
een technisch concept? Dat wil zeggen, 
proberen alvast een plan klaar te hebben 
voor verschillende koersscenario’s? Zo’n 
plan bestaat dan uit beslisregels die ons in-
formeren wat is, in plaats van wat zou moe-
ten zijn. Dan weet u daarna immers precies 
wat u voortaan moet doen in de altijd on-
voorspelbare toekomst. 

Ad Nooten van aDn beursanalyse zal 
aantonen dat technische analyse goed van 
pas kan komen bij het onder controle hou-
den van je emoties bij beleggingen. Veel 
beleggers hebben bij het handelen last van 
emoties als boosheid, verongelijktheid, 
vertwijfeling en dergelijke. Die emoties 
werken contraproductief. Ze zorgen name-
lijk voor allerlei vormen 
van ongewenst gedrag. 
Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan besluiteloosheid, 
voortdurend gepieker, 
het laten oplopen van 
verliezen en te vroeg af-
sluiten van winstgevende 
posities. Je kan emoties 
dus het best voorkomen. 
Beleggers realiseren zich 
het misschien niet, maar 
hierbij komt de technische 
analyse goed van pas.

Harry Klip neemt het 
op voor MeXeM en wijst 
ons op de grote verschil-
len tussen ‘daytraden’ en 
‘beleggen.’ Bij ‘Traden’ 
spreken we over ‘beleg-
gingen’ van enkele minu-
ten tot maximaal enkele dagen. De ‘tijds-
duur’ is dus een belangrijk element. Net 
als de ‘entry’ en ‘exit.’ Een ander groot ver-
schil tussen ‘beleggen’ en ‘daytraden’ is de 
grootte van de positie. 

Opportuniteiten en valkuilen van Cryp-
to Trading is een kolfje naar de hand van 
Jan Robert Schutte. In deze presentatie 
zal ceo en Cofounder van CryptoAcademy, 
een overzicht geven van de Crypto Markt. 
Daarbij komen de opportuniteiten en de 
valkuilen van Crypto Trading aan bod. Dus 
waar beleggers op moeten letten bij het be-
leggen in Crypto’s om een goed rendement 
te behalen.

Technische Analyse kan o.a. gebruikt 
worden voor het genereren van signalen 
waarbij een signaal tot stand komt wan-

neer één of meerdere indicatoren aan een 
vooraf beschreven (voor)waarde voldoen. 
Het uittesten van zo’n Technische Analyse 
strategie op historische data noemt men 
backtesten. Wat houdt dat precies in en 
hoe evalueer je de resultaten? Dirk Arens 
leert u inzicht te krijgen in de feiten en be-
hoedzaam te zijn voor denkfouten. 

We sluiten de dag traditioneel met een 
selectie. Hou dus pen en papier nu al klaar. 
Ronald Kok van analist.be brengt op basis 
van zijn screeningtool een fundamente-
le selectie van 10 aandelen. Deze aande-
len zullen dan technisch worden getoetst 
door dagvoorzitter Paul Gins. Wilfried 
Voorspoels vult hem aan, treedt hem bij of 
spreekt hem tegen. Uiteindelijk hopen we 
zo tot de technische tip van de dag te ko-
men.

Tot 7 maart!

Opgelet
Wegens uitzonderlijke 
omstandigheden buiten onze wil, 
waren wij genoodzaakt de locatie 
te wijzigen. We blijven evenwel 
in Gent en ontvangen u met open 
armen in Universiteit Gent, faculteit 
Economie en Bedrijfskunde, campus 
Tweekerken, auditorium Quetelet, 
Tweekerkenstraat 2 te Gent.

Universiteit Gent, faculteit Economie en 
Bedrijfskunde, campus Tweekerken, auditorium 

Quetelet, Tweekerkenstraat 2 te Gent
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Wie zijn de sprekers?
Paul Gins

 
paul Gins is een veel gevraagd 
spreker en docent aan de 
ehsal Management School in 
Brussel. Naast columns voor 
Beursduivel.be en Belegger.
nl schrijft Gins voor de Vlaam-
se Federatie van Beleggers en 
is hij zaakvoerder voor Com-
puGraphics nv. Daarnaast is 
hij de uitgever van TransStock 
en Beursgrafiek.

Vanwege zijn kennis zal 
Paul Gins tijdens dit congres 
optreden als dagvoorzitter.

Hamish Maertens
 

sinDs zijn 11De is Hamish ge-
beten door de beursmicrobe 
en heeft hij tal van aandelen 
van dichtbij opgevolgd, ge-
kocht en verkocht. Door te 
weinig te spreiden leerde hij 
als jonge snaak al snel wat 
leergeld is en werd hij slacht-
offer van zijn emoties die 
leidden tot wispelturige ren-
dementen. ‘Je gaat steeds op 
zoek naar de heilige graal en 
test allerlei strategieën uit die 
een hoog rendement moeten 
opleveren.’ Door het opvolgen 
van adviezen uit zijn nabije 
omgeving volgde hij jarenlang 
de kudde en ontwikkelde hij 
geen eigen strategie die focust 
op het behalen van de hoogst 
mogelijke risico-gewogen 
rendementen. Die eigenwijze 
aanpak staat sinds eind vorig 
jaar op punt, wat leidde tot de 
oprichting van zijn website, 
Option Generator. De wonde-
re wereld van de opties is er 
een die velen zouden moeten 
verkennen omdat de traditio-
nele manier van denken over 
beleggen niet meer zal werken 
de komende jaren.

Ad Nooten
 

aD nooten is sinDs een kleine 
twintig jaar zelfstandig tech-
nisch analist en beurshan-
delaar. Hij is oprichter en 
eigenaar van het bedrijf aDn 
Beursanalyse. Ad toont da-
gelijks zijn kunnen op de site 
 adnbeursanalyse.nl. Daar 
plaatst hij namelijk elke dag 
een reeks analyses over het 
verloop van de aeX index. Hij 
schrijft er ook regelmatig over 
andere indices, aandelen, 
goud en dergelijke. Ad schreef 
jaren artikelen voor het blad 
Technische en Kwantitatieve 
Analyse, tot dat blad ophield 
te bestaan. Hij verzorgt trai-
ningen en seminars op het ge-
bied van technische analyse en 
geeft lezingen over dit onder-
werp.

Kevin Verstraete

is afGestuDeerD als master 
Handelswetenschappen en is 
de beleggingsspecialist van 
lYnX België. Hij heeft zich 
ondertussen 10 jaar verdiept 
in de technische analyse en 
schrijft op frequente basis fi-
nanciële artikelen voor het 
lYnX Kennisportaal. 

Daarnaast is hij de bezieler 
van het lYnX Broker Invest-
ment Team in Frankrijk.

Ruben Pover

afkomstiG uit het West- 
Vlaamse Poperinge en afge-
stuurd aan de HoGent als ba-
chelor in Financiën & verze-
keringswezen. Vooral gebeten 
door de financiële microbe 
en ondertussen 5 jaar actief 
bezig in de beleggingswereld 
met daar de voornaamste fo-
cus op cannabisaandelen. Het 
lYnX-verhaal is twee jaar ge-
leden aangevat waar contact 
met klanten en de vereiste 
van een professionele hou-
ding centraal staan. Het kan 
ook niet anders dan dat dit 
de voorliefde voor het beurs-
verhaal in de hand werkt. Hij 
heeft de hype rond het canna-
bisgebeuren van nabij meege-
maakt en deze lijkt precies op 
de goedkope versie van het 
eerste seizoen ‘Eigen kweek.’

19Gids voor de Beste Belegger | Februari 2020

http://www.adnbeursanalyse.nl


Edward Loef
 

eDWarD loef (1964) is sinds 
1985 werkzaam geweest bij 
diverse Nederlandse banken 
als beleggingsadviseur (1989–
2005) en als senior technisch 
analist (2005–2010). Loef is bij 
The International Federation 
of Technical Analysts (ifta) 
in de Verenigde Staten gere-
gistreerd als erkend technisch 
analist onder de titel ‘Certified 
Financial Technician’ (cfte) 
en in Nederland lid van de 
Vereniging van Beleggingsa-
nalisten (vBa) en Dutch Com-
mittee on Technical Analysis 
(Dcta). Jarenlang schreef hij 
over technische analyse in 
o.a. Het Financieele Dagblad 
en vakbladen. Edward Loef is 
oprichter/eigenaar van Loef 
Technische Analyse en gespe-
cialiseerd in het vervaardigen 
van onafhankelijke professio-
nele technische analyses voor 
effectenbanken en particulie-
re beleggers. 

Harry Klip
 

harrY klip stuDeerDe Be-
Drijfseconomie in Groningen 
en begon in 1990 als derivaten-
handelaar op de optiebeurs. 
Gestart met futures, maar na 
1 jaar overgestapt naar op-
ties. Na een aantal jaren voor 
marktpartijen te hebben ge-
werkt, richtte hij eind jaren ’90 
een eigen marketmakers-be-
drijf op. Daarbij leidde hij op-
tiehandelaren op voor onder 
andere de voorloper van All 
Options en Hak options en was 
hij ook geregeld beursanalist 
bij rtlz. Bij Sigma Derivatives 
was hij naast directeur ook 
daytrader in futures en bij To-
day’s Beheer en Brokers was 
hij cfo en manager van een 
hedgefonds.

In 2011 won hij het beurs-
spel bij rtlz en richtte hij de 
OptieAcademy op. Daar leidde 
hij honderden beleggers op en 
heeft hij een eigen optiepor-
tefeuille gemanaged. In 2017 

richtte hij CryptoAcademy 
op met Jan Robert Schutte. In 
2019 behaalde hij met de Euro-
pa optieportefeuille 30 % ren-
dement. 

Jan Robert Schutte
 

jan roBert schutte is Cryp-
to Trader en ico Consultant. 
Daarnaast heeft hij een uitge-
breid internationaal professi-
oneel Cryptocurrency, Block-
chain en ico netwerk en is hij 

lid van verschillende ico Ad-
visory Boards en ambassador 
voor everiToken. JR verzorgt 
Crypto Trading Seminars en 
is keynote spreker/moderator 
op Crypto Currency Trading 
en ico’s (Initial Coin Offerings) 
en Blockchain events. Hij is co-
founder van de OptieAcademy 
(2011) en de CryptoAcademy 
(2017). Jan Robert heeft al dui-
zenden beleggers gecoacht als 
technisch handelaar/coach en 
is sinds 1996 actief in de aan-
delen-, optie- en futuremark-
ten op de Amsterdamse Optie-
beurs. CryptoAcademy helpt 
beleggers/traders geld te ver-
dienen op de cryptomarkten. 
Op TradeIdee zal Jan Robert 
artikelen publiceren over de 
Crypto’s (Bitcoin en Altcoins), 
Initial Coin Offerings (ico’s) en 
Blockchain-technologie. Daar-
naast reikt Jan Robert kansen 
aan op de Crypto Markten 
middels Video Market Updates 
en de Crypto Trade van de 
Week. Deze vormen de basis 
voor 3 concrete Crypto Portfo-
lio’s: hoDl, Dollar Cost Aver-
aging & Crypto Swing Trading 
Portfolio. 

Meer info: https://cryptoa-
cademy.nl/ of LinkedIn Pro-
fiel: www.linkedin.com/in/
janrobertschutte/

Dirk Arens
 

Dirk arens heeft, na een 
opleiding gevolgd te hebben 
in het gebruik van optie stra-
tegieën, zich vooral verdiept 
in de psychologie van het be-
leggen. De inzichten die de 
gedragseconomie (studie naar 
het irrationele denken en han-
delen) naar voren bracht, ver-
taalt hij nu naar het beleggen.

Ronald Kok

ronalD kok (rBa, msc) be-
heert onder andere het be-
leggingsplatform Analist.be. 
Ronald’s focus ligt vooral op 
het onderzoeken van de bes-
te strategieën voor aandelen, 
opties en etf’s. Hij schrijft ver-
der voor de vfB en de cfa vBa. 
Daarnaast is Ronald betrokken 
bij het begeleiden van studen-
ten van de Nazarbayez Univer-
sity in Astana en de Shevchen-
ko University in Kiev.

Wilfried Voorspoels
 

WilfrieD voorspoels heeft 
30 jaar ervaring als belegger. 
Hij is onder meer auteur van 
de boeken. ‘Eenvoudig en Effi-
ciënt Beleggen – Klik voor Klik’ 
(2006), ‘De Dubbele Sleutel tot 
Succes op de Beurs’ (2012) en 
‘Beleggen voor (je) kinderen’

(2016). Hij is een getrouwe 
medewerker van vfB en is de 
docent van de Module ‘Tech-
nische Analyse’ in het kader 
van de vfB-Beleggersacade-
mie.
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