Wie zijn de sprekers?
Welke onderwerpen komen aan bod?

Wie is Gert Bakelants?

Daarnaast is hij de uitgever van TransStock en Beursgrafiek.

GERT BAKELANTS IS HOOFDREDACTEUR van
De Belegger en verdiende zijn sporen al
eerder bij de financiële magazines Cash! en
Inside Beleggen. Hij verzorgde gedurende vijf jaar het beursgesprek op Kanaal Z
en komt regelmatig als columnist in Netto
aan bod en als analist in De Tijd. Met de
Beursbijbel schreef hij een basiswerk voor
de beginnende en gevorderde aandelenbelegger.

Presentatie: De beurs
heeft steeds gelijk
TIJDENS DEZE VOORDRACHT GEEFT Paul
Gins uitleg omtrent de verwachtingen van
Belgische aandelen voor 2019.

Wie is Peter Moulaert?
VFB-lid en voorzitter Beleggingsclub
Crescendo (Leuven).

Presentatie: Geld verdienen
zonder kopzorgen
DE MEESTE BELEGGERS VOLGEN het financiële nieuws om op de beurs geld te verdienen. De reden? Goede argumenten zoeken
om te kopen of te verkopen. Maar wat beleggers kopen is ‘gemoedsrust.’ Niet zelden
volgen daarna de kopzorgen.
In de voordracht van Edward Loef hoort
en ziet u welke oplossingen mogelijk zijn.

Wie is Paul Gins?
Presentatie: Macroeconomische vooruitzichten

Wie is 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 geregistreerd als erkend technisch
analist onder de titel ‘Certified Financial
Technician’ (CFTe) en in Nederland lid van
de Vereniging van Beleggingsanalisten
(VBA) en Dutch Committee 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 gespecialiseerd in het vervaardigen
van onafhankelijke professionele technische analyses voor effectenbanken en particuliere beleggers.
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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 Vlaamse
Federatie van Beleggers en is hij zaakvoerder van CompuGraphics nv.

Presentatie: Update Eenvoudige
analyse en voorstelling
Visuele technische analyse
VIER JAAR GELEDEN STELDE Peter Moulaert
op de Happening in Brussels Kart de ‘eenvoudige analyse’ voor. Deze manier om
indexen, aandelen en meer (bijvoorbeeld
valuta) technisch te analyseren heeft in de
voorbije 30 jaren vruchten afgeworpen. De
methode laat toe om winsten te laten oplopen en verliezen te beperken. Zo werd in de
voorbije 30 jaar telkens tijdig een beursdaling opgemerkt.
De laatste twee jaren is daar de visuele
technische analyse bijgekomen. Eigenlijk is dat niets meer dan een koersgrafiek
met gemiddelden, volume, trendlijnen en
MACD.
Beide analyses gaan uit van koersen op
het einde van de maand. Er wordt ingegaan
op de methode en interpretatie van beide
interne publicaties van beleggingsclub
Crescendo te Leuven. Iedereen kan deze
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publicaties gratis bekomen door de auteur
te volgen op twitter: @petermoulaert. Een
voordracht met veel concrete voorbeelden.

Wie is André Brouwers?
ANDRÉ BROUWERS (1961) VERVULT een belangrijke rol als de initiatiefnemer van
Het Beleggingsinstituut. Zijn achtergrond
ligt op het gebied van financiële markten
welke hij sinds 1985 actief volgt. In diverse
functies waaronder trader, vermogensbeheerder en ontwikkelaar van beleggingssystemen/hedge fund is hij werkzaam geweest binnen de internationale financiële
wereld.
In 2001 heeft hij het initiatief genomen
tot het opzetten van de ALEX Academy in
samenwerking met ALEX vermogensbank.
Daarbij is hij tweevoudig winnaar van de
ALEX Beurs clash geworden en viervoudig
winnaar van het Lynx Beleggersdebat. Prijzen die door het publiek worden uitgereikt.
Sinds 2011 is hij directeur/eigenaar van
Het Beleggingsinstituut. Het Beleggingsinstituut verzorgt educatie en informatie
voor, met name, particuliere beleggers.
Daarnaast verzorgen zij specialistische
trainingen aan professionele partijen zoals
De Nederlandse Bank, fundmanagers en
vermogensbeheerders. Het Beleggingsinstituut heeft de afgelopen jaren al meer dan
25.000 (beginnende) beleggers getraind
en gecoacht. https://www.beleggingsinstituut.nl/andre-brouwers

Wie is Dirk Arens?
DIRK ARENS HEEFT, NA een opleiding gevolgd te hebben in het gebruik van optie
strategieën, zich vooral verdiept in de psychologie van het beleggen. De inzichten die
de gedragseconomie (studie naar het irrationele denken en handelen) naar voren
bracht, vertaalt hij nu naar het beleggen.

Presentatie: Ons feilbare
denken en het gebruik van
de technische analyse
DE MENS IS MINDER rationeel dan weleens
gedacht. Tot deze bevindingen kwamen
de gedragseconomen. Die hebben met
verschillende experimenten aangetoond
dat we denkfouten maken bij het nemen
van (financiële) beslissingen. Ook bij het
gebruik van technische analyse worden
er soms denkfouten gemaakt. Deze voordracht gaat over wat je wel en wat je niet
mag verwachten van technische analyse.

Wie is Royce P.B. Tostrams?

Presentatie: Tel tot drie met de RSI
IN 1978 PUBLICEERDE DE Amerikaan Wellis
Wilder voor het eerst over de RSI-indicator. Inmiddels zijn vele varianten ontwikkeld. In de kern is de indicator simpel en
effectief. Hoe kun je deze indicator het
beste lezen en wanneer krijg je een positief handelsresultaat? André Brouwers bespreekt een waardevol inzicht, tel tot drie
met de RSI!
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heeft Tostrams het professionele product
TOSTRAMS Goud® gelanceerd, waarin
beleggers een eigen Technische Analyse
researchmodule kunnen inrichten, met
minimaal 400 nationale en internationale
fondsen. Met TOSTRAMS Goud® worden de
belangrijkste financiële markten actief gevolgd.
Tevens organiseert de TOSTRAMS Groep
regelmatig beleggingstrainingen, cursussen en seminars voor de particuliere en
professionele belegger.
In 2017 is de TOSTRAMS Groep overgenomen door IEX Group NV.
Royce Tostrams heeft de prijs tot ‘Beste
Analist van het jaar’ ontvangen, toegekend
door de lezers van Beleggers Belangen. Tot
drie keer toe won Tostrams de prestigieuze
Binck Bull & Bear Award voor de meest accurate voorspelling van de AEX. Tostrams is
de enige die deze prijs meer dan één keer in
de wacht heeft gesleept. Royce Tostrams is
tevens winnaar van de Gouden Stier ‘Beursidool’ (Publieksprijs).

ROYCE P.B. TOSTRAMS IS sinds de jaren 70
betrokken bij de financiële markten. Hij
werkte o.a. bij Rabo Bank, Robeco, IRIS
en de ING Groep als hoofd van de afdeling
Technische Analyse. Hij heeft landelijke
bekendheid verworven door zijn columns
voor radio, zijn tv-optredens en zijn uitspraken in landelijke dagbladen. Daarnaast
is Royce Tostrams als docent verbonden
aan de HVA (Hogeschool van Amsterdam).
Tostrams heeft in 1999 de TOSTRAMS
Groep opgericht. Dit bureau biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van
technische analyse voor particuliere en
professionele beleggers.
Royce Tostrams is hoofdredacteur van
de website www.tostrams.nl, de grootste
onafhankelijke technische analyse internetsite van Nederland en België. Daarnaast

Beroep: Entrepreneur. | Specialiteit: TA.
| Hét boek: Mijn kookboeken (koken is mijn
eerste hobby). | Hét tijdschrift: Sporttijdschriften (sporten is mijn tweede hobby).
| Favoriete website: Google. |Dé beurswijsheid van de eeuw: Vergeet je stoploss niet.
| Grootste beurssucces ooit: Begin 2008 en
in 2011 tijdelijk uit de aandelenmarkt gestapt. | Grootste beursblooper ooit: soms
overrule ik een technisch signaal en daar
heb bijna altijd spijt van. | Auto: Mijn Ford
Mustang. Die stuurt als een strakgespannen pianosnaar, rijdt als een wild paard en
klinkt als een Mustang.

Presentatie: Bodemvissen
Welke aandelen eerst kopen?
NU AANDELENMARKTEN LIJKEN TE stabiliseren is de vraag gerechtvaardigd of de
bodem wordt gelegd. Komt de economie
weer op stoom en welke aandelen moeten

Aan de hand van hoe ze opgebouwd
worden stellen we een aantal problemen
vast en bestuderen we hoe die aangepakt
kunnen worden. Na deze sessie gaat u huiswaarts met enkele nieuwe indicatoren die
geen last meer hebben van lags, parameters, en andere perikelen.

dan eerst worden gekocht? Wat zeggen de
technische plaatjes van de grote beurzen
hierover? Tijd om te ‘bodemvissen?’

Wie is Wilfried Voorspoels?
WILFRIED VOORSPOELS HEEFT 30 jaar ervaring als belegger. Hij is onder meer auteur
van de boeken. ‘Eenvoudig en Efficiënt
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 ‘Technische Analyse’ in het kader van de VFB-Beleggersacademie.

Wie is Marc Brems?

time-frames. Daarna krijgen we een korte
bespreking van enkele technische indicatoren (Volume, RSI, MACD, CMF en OBV) en
tot slot komen positieve en negatieve divergentie aan bod.

Wie is Dirk Vandycke?

Marc Brems, 58 jaar, is al meer dan 35
jaar beursanalist. Hij zoekt vooral naar de
grote trends op de beurzen en gebruikt
hiervoor voornamelijk technische analyse
(chart analyse). Hij mag beschouwd worden als één van de pioniers van het ‘technische beleggen’ in België en de publicatie
‘Beurssignaal’ was het eerste technische
‘beleggingsblad’ in België. Sinds 1993 is
hij technische analist bij De Belegger, waar
hij gezicht blijft achter Beurssignaal. Daarnaast specialiseert hij zich ook in emerging
markets.

DIRK VANDYCKE IS EEN actief lid binnen de
VFB. Hij schrijft voor diverse magazines
waaronder het VFB-magazine Gids voor
de Beste Belegger. Hij is docent statistiek
en heeft bijna 30 jaar ervaring in beleggen.
Dirk is ook oprichter van ChartMill.com

Presentatie: The Dow-theorie
DEZE VOORDRACHT ZAL ZEKER in de smaak
vallen bij de beginnende liefhebbers van
TA, maar is zeker ook een goede opfrisser
voor de gevorderde. Er wordt ook een link
gemaakt met de cursus TA in het kader van
de VFB-Beleggersacademie. Die is in feite
ook opgevat vanuit de basisprincipes van
de Dow Theorie.

Presentatie: De Technische
selectie van Beurssignaal (TOP 10)

Wie is Maarten Redant?
MAARTEN VERDIEPTE ZICH ONDER meer in
technische analyse en beleggingsadvies
(Syntra West). Hij is ook gespecialiseerd in
opties. Momenteel actief bij Safe Capital.
Maarten neemt/maakt vaak tijd om
geldzaken uit te leggen die niet voor anderen vanzelfsprekend zijn. Met veel humor
en geduld doet hij geweldig werk. Sta altijd
open voor discussie, klaar om zijn standpunt te veranderen of te verdedigen, indien nodig.

Presentatie: Indicatoren, hun
tekortkomingen en de oplossingen
VERSCHILLENDE FAMILIES VAN INDICATOREN, zoals de oscillatoren, de channels en
de trendindicatoren nemen we even onder
de loep.
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Presentatie: Technische analyse
en het bos door de bomen zien
MAARTEN ZAL EEN OVERZICHT geven van
wat Technische Analyse is, startend met
de trend, het vergelijken van verschillende
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