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De 10 belangrijkste BB-Beursregels 
1. 
regelmatig winst nemen in een stijgende beurs. 
 

2. 
indien je geen winst wil nemen, maak toch maar gebruik van gekochte         
put-opties (of een stop-loss) : het kunnen later je vrienden worden. 
 

3. 
langlopende opties kopen in combinatie met saai geld (cash) als alternatief 
voor een rechtstreekse aankoop. 
 

4. 
schrijf consequent call-opties op je aandelen. Rendementsgericht beleggen 
loont en beveiligt tegelijkertijd. Begin je positie steeds met een collar.  
 

5. 
durf aandelen kopen als niemand ze wil of iedereen bang is van de beurs. Het 
schrijven van put-opties is een mooie techniek om aandelen met grote 
korting te verwerven. 
 

6. 
durf accumuleren, maar accumuleer nooit OTC-aandelen of eenzelfde serie 
gekochte opties. 
 

7. 
koop nooit het hele aandelenpakket dat je voor ogen had in één keer, of loop 
nooit achter de koers aan : er komt steeds een tweede (en meestal betere) 
kans. Beveilig je verzamelde totale pakket vervolgens steeds met put-opties. 
 

8. 
beleg enkel met geld dat je kan missen : het zal je er van weerhouden om in 
paniek te verkopen. 
 

9. 
heb geduld met aandelen die meteen dalen na je aankoop, maar die op lange 
termijn een groot verwachtingspotentieel blijven hebben. 
 

10. 
investeer af en toe een klein bedrag in pennystocks. Pennystocks zijn als het 
ware eeuwigdurende opties. De returns kunnen enorm zijn. 
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   januari  

• Het Jaar van de Optiehond : Mijn allereerste positie van 2018   
Ik had in aanleiding naar het nieuwe jaar een mooi boekje gelezen van Adjiedj 

Bakas, een Nederlandse trendwatcher. Hij verwoordde mooi het tijdsbeeld : 
‘2018 is volgens de Chinese astrologie een Jaar van de Hond, een dier dat staat 
voor oprechtheid en loyaliteit. Honden zijn uitstekend gezelschap, totdat iets ze 
niet zint. Dan kunnen ze defensief en veeleisend worden. Deze karaktertrek zorgt 
echter ook voor de waakzaamheid die nu broodnodig is bij het verdedigen van 
idealen als vrijheid en tolerantie. Wanneer een hond een Chinees huis komt 
binnenwandelen, dan wordt dat gezien als een gunstig teken.’ 
Op basis van de economische barometer, schreef  ik :  ‘2018 wordt waarschijnlijk 
meer van het zelfde. Maar wél iets gevaarlijker, want de beurzen staan wel hoog, 
hé. En de rente (inflatie) is aan het stijgen. Dus de economie (die wereldwijd goed 
draait) zal een evenwicht moeten zoeken met haar neiging tot hebzucht en 
overdrijving (mooi symbool hiervan : de cryptomuntenzwendel). Een hoog 
aangeschreven bankier met hoogtevrees vertrouwde me toe : ‘Ik ga binnenkort 
de Nasdaq shorten.’ Dus ik zou héél waakzaam het beursjaar 2018 aanvatten. 
Ik liet dan ook mijn hond binnenwandelen in mijn beleggingsaanpak : de collar ! 
Er is immers een optietechniek die de neiging tot hebzucht en overdrijving in 
toom houdt én je tegelijkertijd behoedt voor drama’s : de collar. 
Collar betekent : halsband. Via een halsband kan je controle houden over je hond 
(het aandeel) als je gaat wandelen (als je er in belegt). 
De collar is een combinatie van : 

❖ kopen aandeel 
❖ kopen out-of-the-money put 
❖ verkopen out-of-the-money call 

Techniek  = de opbrengst van de call betaalt de kost van de put (verzekerings-
premie), het herleidt je mogelijke verlies tot een minimum, én laat ruimte over 
voor een acceptabele mogelijke winst bij stijging. Ik paste deze techniek concreet 
toe op het aandeel Square (SQ), een innovatieve betaaldienst van Jack Dorsey,    
je wellicht beter bekend als oprichter van Twitter. Dit deden we : 

❖ kopen : 100 aandelen à 41,14 $ 
❖ kopen : 1 put maart 38 à 2 $ (recht om te verkopen à 38 $) 
❖ verkopen : 1 call maart 45 à 2,10 $ (plicht om te verkopen à 45 $) 

Deze ‘veilige’ positie zou zich 2 maanden later automatisch afwikkelen met een 
winst van + 9,6 %. 
 

• Ik vloog er metéén in met de coverage van biotechbedrijf Geron Corporation : 
dé BeursBubbels-story van 2018.   

 
Wat zijn telomeren ? Wel, iedere cel heeft aan haar DNA-uiteinde een stukje hard DNA, dit ter 
bescherming van het kwetsbare DNA zélf. Je kan dat het best vergelijken met de harde stukjes 
die zich aan het uiteinde van schoenveters bevinden. Doch, iedere keer als een cel zich 
voortplant, en haar DNA dus doorgeeft, slijt dit beschermende, harde laagje beetje bij beetje af.  
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2018 zou hét jaar van de waarheid worden voor deze binaire biotech-belegging. 
Samenwerkingspartner Janssen (Johnson & Johnson) zou immers al dan niet de 
stekker trekken uit het Nobelprijs-winnende telomerase-onderzoek voor 
behandeling van bepaalde bloedkankers. 
In september trók Janssen er effectief de stekker uit (ietwat onverwacht, want de 
topline-data waren overtuigend), waardoor de aandelen gedumpt werden. 
Ondertussen was de koers echter wél verdrievoudigd. Nogmaals een les dat 
substantiële winsten stééds moeten beschermd worden. Geron was tot dusver 
een zéér intensieve en emotionele reis binnen BB. Alles is te herbeginnen met dit 
aandeel. Ik blijf het zeker opvolgen in 2019.  

 

• Mijn winstnameregel geldt zéker voor de populaire BB-optierubriek ‘Lekkere 
Leaps’, een langlopende gekochte optie die gecombineerd wordt met een lekker 
gerecht. De eerste LEAP-oogst van 2018 werd alvast gretig binnengehaald : 

 
update BB-579 

Niet vergeten : take some money from the table ! 

 

 
 

• Beleggen met een hart  

 

In België verricht prof. Christine Van 
Broeckhoven baanbrekend onderzoek naar de genetische basis van de ziekte van 
Alzheimer. Zij is een autoriteit op wereldvlak. Christine Van Broeckhoven heeft 
ook Brein Instituut vzw opgericht met als doel de kloof tussen de maatschappij 
en het wetenschappelijk onderzoek naar neurodegeneratieve hersenziekten zoals 
dementie te dichten. Ik ontdekte een bedrijf (Denali) dat samenwerkt met het VIB 
te Gent ivm Alzheimer en belegde persoonlijk in het aandeel met een belofte van 
opbrengstafstand. Het aandeel zou nadien met 50 % stijgen.  
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  februari 
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De warmste beursstory ooit van BeursBubbels kwam in februari tot een       
abrupt einde : Ablynx, dat ik sinds beursintroductie in 2007 heel intens coverde, 
werd overgenomen. Tién jaar van mijn leven en dan voelde het als  … amputatie.  
Danny, BB-webbeheerder, mailde me : ‘Jammer dat de mooie Ricky-story gedaan is, 

maar gelukkig wél met een goed einde. Je kan er een boek over schrijven 😊 !’  
Danny had gelijk, want hij vatte het in één zinnetje goed samen. Het exceptionele 
aan de ontwikkeling van de Ablynx-beursstory is dat ik nog heel wat van 
dergelijke  emotievolle mails en telefoons heb gekregen. ‘Jacky, Ablynx niet meer in 
portefeuille hebben zal aanvoelen als een echtscheiding, als alleen in een 
tweepersoonsbed liggen.’ ‘Jacky, we zullen Ricky missen in BB.’ ‘Jacky, ik heb gemengde 
gevoelens, enerzijds blij om zo’n mooi rendement, maar anderzijds toch wel een 
verlies.’, ‘…..… ‘, ‘…..’,’…. 
En ja, ik zou over die 10 jaar lange coverage van Ablynx en Ricky (de ‘BB-lama’) 
een boek kunnen schrijven. Dat ga ik niet doen. Wat gedaan is, is gedaan, maar 
als straks de zomeravonden van 2019 lang en warm zullen zijn en de houtskool 
nog naknettert in de doorbloede zonsondergang, dan zullen de opgehaalde 
herinneringen aan de Ricky-legende een blijvende zoete en dankbare nasmaak 
hebben. Als eerbetoon aan de Ablynx-story in BB wil ik uit de vele tientallen 
anekdotes en verhaallijnen die me bijgebleven zijn, er 3 uitpikken die me voor 
altijd zullen bijblijven. 
1. 
Ik heb gedurende al die jaren regelmatig mailtjes gekregen van lezers die 
twijfelden of Ricky wel écht bestond. Een mail die ik in dit verband heb 
bijgehouden in mijn knipselmap, is onderstaande : 

 
Mijn vriend Ricky bestaat wel degelijk, beste lezers. Dat kunnen heel veel mensen 
getuigen die bij mij thuis op bezoek zijn geweest. Ook heb ik eens anderhalf jaar 
lang optiecursussen in mijn huiskamer georganiseerd en tientallen cursisten 
hebben dan ook een selfie met Ricky in hun fotoalbum zitten. 
2. 
Ik keer nu even terug naar het allerprilste begin. 
Ik heb het nooit onder stoelen of banken gestoken dat Ablynx het hart op de juiste 
plaats had voor ons, kleine aandeelhouders. Meermaals heb ik de bedrijfsleiding 
en investor relations publiekelijk een pluim gegeven voor de pioniersrol die ze 
in het Belgische beurslandschap hebben gespeeld op het vlak van communicatie 
en open bedrijfscultuur richting de kleine belegger, en dit ook in tijden dat het 
bedrijf met de nodige tegenslag af te rekenen kreeg. Nogmaals : veel waardering 
hiervoor, en dankjewel voor de fijne samenwerking Marieke, Lies en Wim.   
Nu, ik herinner me nog als gisteren het allereerste Ablynx-bedrijfsbezoek dat ik 
organiseerde voor BB-leden. Ik heb in mijn knipselmap ook nog de 
oorspronkelijke uitnodiging zitten. Die zag er als volg uit : 
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Ik heb een pijltje gezet bij de tekstballon van Ricky. 
In die tekstballon zegt Ricky : ‘En ik zal er ook zijn.’ Dat wekte bij sommige 
deelnemers de verwachting dat Ricky in een paardentrailer mee naar de kantoren 
in Gent zou vervoerd worden. Maar dat was natuurlijk niet zo (ik ben altijd een 
beetje een deugniet en een klein kind gebleven). Toen CFO Wim Ottevaere in het 
auditorium aanstalten maakte om aan zijn presentatie te beginnen, vroeg ik even 
het woord en deelde ondertussen aan iedere aanwezige een map uit. Ik zei (ik 
ben een waardeloze acteur, dus had ik moeite om mijn gelaat in een ernstige plooi 
te houden) : ‘Vooraleer de heer Ottevaere ons gaat bevestigen waarom ik Ablynx zo 
interessant vind om in te beleggen, wil ik je een boodschap van Ricky overbrengen. Die 
laat zich immers excuseren omdat hij er vandaag niet bij kan zijn omwille van een zich 
plots manifesterende hevige griepaanval. Maar omdat Ricky een man van z’n woord is  
en hij er op stond dat hij tóch lijfelijk aanwezig zou zijn, vind je in de map die ik je zonet 
gegeven heb een grote haarpluk van Ricky’.  
Dit is écht waargebeurd : de haarplukken waren écht authentiek van Ricky. En 
ik kan je verzekeren : het heeft heel veel bloed, zweet, tranen en in mijn richting 
gemikt speeksel gekost om stukken wol uit Ricky’s haarvacht geknipt te krijgen, 
want lama’s … dat zijn ware ijdeltuiten, zeker wat hun ‘kapsel’ betreft … !     
3. 
Ik eindig dit eerbetoon met – noblesse oblige – de grote leider van Ablynx, Edwin 
Moses.  
Edwin Moses is verantwoordelijk voor het feit dat ik Ablynx als topaandeel 
binnen BB ben gaan opvoeren. Hij had daar maar 1 minuut voor nodig, namelijk 
die éne minuut op de IPO-roadshow waarna hij elke aanwezige potentiële 
belegger met verstomming achterliet.  
Heel kort samengevat, ging het zo. Moses betrad het spreekgestoelte, een witte 
pluchen lama onder het oksel. Hij boog zich over de microfoon, en zei : ‘‘Sorry 
dat ik de presentatie niet kan doen, want ik moet dringend naar enkele belangrijke 
investeerders in Parijs. Ik denk niet dat iemand zich hieraan zal storen, want zo krijg je 
de presentatie tenminste in het Nederlands i.p.v. het Engels.’ Waarop Moses, de 
lamaknuffel onder zijn arm, naar aloude bijbelse familietraditie, de zaal 
doormidden splijtte en zich een weg baande naar buiten. Hilarisch, maar vooral 
legendarisch moment. En mijn besluit stond vast : dit wordt de start van een straf 
verhaal.  
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Nadien zou ik Edwin Moses leren kennen als een uiterst sympathieke, correcte, 
hoffelijke, maatschappelijk-sensitieve … koppigaard. Ik zal daarom ook nooit 
zijn categorieke houding vergeten in de meest laffe en onzinnige maatregel die 
de Belgische regering ooit invoerde : de speculatietaks voor kleine beleggers. 
Moses was één van de weinige bedrijfsleiders die openlijk zijn nek uitstak, zoals 
BB het enige beleggingsblad was dat op een structurele en volgehouden manier 
actie ondernam tegen de speculatietaks. In het kader hiervan koppelde ik Ablynx 
aan de noodzakelijke manier waarmee je als kleine belegger kans maakt om te 
overleven in een biotechbelegging. Ik schreef hierover een column die 
gepubliceerd werd op het platform van online-broker Lynx en krant De Morgen.  
Hieronder lees je hoe Edwin Moses op mijn ‘speculatietakscolumn’ reageerde :  
 

 
 

Een groter compliment kan ik als beursverslaggever niet krijgen. 
Of toch … 
… er is wél nog iets dat het voorgaande overstijgt. 
Een abonnee telefoneerde me dat hij n..a.v. het Ablynx-traject dat hij had 
doorlopen, iets wou terugdoen. Een bijdrage voor het BB-Kinderkankerfonds. 
Beleggen met een hart. Dát, lieve lezers, is de reden waarom ik fier ben dat dit 
kleine beleggingsblaadje er af en toe in slaagt om het verschil te maken in de 
keiharde beurswereld.  

 

• VIPS was mijn allereerste Leap-suggestie van 2018. Wéérom twijfelden we niet: 

              Niet vergeten : take some money from the table ! 

        
 

   maart  
 

• Het algemene beursklimaat 

      
     Het beursjaar 2018 had een vliegende start genomen. Ik waarschuwde een      

eerste keer voor scheurtjes : ‘Maar zoals al eerder gezegd : nooit in mijn leven als 
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bewuste belegger heb ik het sentiment op rozere economische wolken weten drijven. 
De bloedneus gestelpt en alle vluchten bestemming Rozewolkenland nog maar pas 
volgeboekt en er vloog toch wel plots een zwarte zwaan in één van de vliegtuig-
motoren zeker : de aankondiging van Donald Trump om importtarieven van 10% in te 
voeren op aluminium en 25% op staal deden de beurs bibberen als de Polar Vortex    
die zich plots in de straalstroom komt nestelen. Het minste wat je kan zeggen is dat 
Trump een gevaarlijk blufpokerspel speelt want gezien de felle reacties van bijna de 
gehele wereld rijst er – indien de hoofden het niet koel houden - een reële kans  op 
een heuse handelsoorlog.’ 
De ‘optie-collar’ aanpak zou géén overbodige luxe zijn, zoals later zou blijken ! 
 

• Op vrouwendag op uitstap naar Mithra Pharmaceuticals 

 
 

• Is een nieuwe beursgoeroe opgestaan ? Mijn buurvrouw wipt na haar dagtaak 
regelmatig binnen om een bubbelglaasje te nuttigen. Daarom spreek ik haar aan 
met ‘Tante Cava’. Zij werkt in een schoenwinkel en ze gaf me in januari haar tip 
voor 2018 : Adidas ! 
Ze motiveerde : ‘De nieuwe zomercollectie is gearriveerd en de verkoop is gestart 
met een rotvaart. Bovendien is er ook het WK-voetbal. Ja, Adidas zit wel goed.’ 
En kijk eens wat er even nadien  gebeurde : 

 
Bovendien keurde de Raad van Bestuur ook een inkoopprogramma goed, 
waardoor Adidas tegen 2021 voor 3 miljard euro eigen aandelen zal ingekocht 
hebben. Het gevolg laat zich raden : de koers kreeg vleugels.  

 
Ik heb alvast de enkele aandeeltjes die ik had gekocht terug verkocht (Ik doe voor 
de gein altijd mee : ik ben dat aan Tante Cava verplicht, hé) zodat ik wat budget 
extra had om haar de komende maanden van 2018 bij de cava ook nog wat 
ovenkrokante zakouskis te serveren, want dát had ze toch wel verdiend, niet ?  

Ik ben al in ontelbare biotech-locaties geweest en heb al heel wat tijd 
doorsloft in gangen van bio-incubators, maar wat Mithra daar heeft 
neergepoot in Flémalle is toch echt wel met maar één woord te 
omschrijven : indrukwekkend. Indien Estelle (anticonceptiepil) en 
Donesta (opvliegers)  het tot commercialisatie zouden brengen, dan 
zal het platform een serieuze opwaartse validatie meemaken. Mithra 
kan een soort one stop shop worden voor het hormonale levenstraject 
van de vrouw : vruchtbaarheid, menopauze, osteoporose, 
vrouwelijke kankers, contraceptie, gynaecologische infecties, 
wondheling, hersenschade bij pasgeborenen, … Kortom : Mithra is 
een heel boeiend bedrijf waar België (en de Waalse regio) trots mag 
op zijn. Maar je moet wel blijven beseffen dat beleggen in farma 
steeds vrij risicovol is ! Je moet een langere termijn hanteren en de 
volatiliteit accepteren. Het jaar 2019 wordt cruciaal voor Mithra ! 
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• De BB-stand op het VFB-beleggerscongres van 24 maart was weerom hot.  
Ik werd op een bepaald moment omsingeld door een groepje jonge mensen die me 
kwamen uithoren over Bitcoin.  Velen waren op dat moment gék van de cryptomarkten, 
maar de cryptogeneratie moest voor de eerste keer ook de achterkant van de virtuele 
munten aan den lijve ondervinden : de cryptogeneratie had eindelijk ontdekt dat een 
muntstuk twee kanten heeft, net zoals de maan een heldere en een donkere kant heeft. 
En deze ouwe rakker kon hen ook iets bijbrengen, want ik wees hun op het feit dat ze 
ook regelmatig eens de Bitcoin futures moesten bekijken, dat wanneer de koersen dalen 
en er ontstaat contango op de futuresmarkt, dat de kans dan toeneemt dat het feestje 
even stopt.  Contango betekent dat de contracten met een langere vervaldatum duurder 
staan dan de dagelijkse spotprijs. Bijvoorbeeld, op moment van schrijven werd de 
bitcoin verhandeld aan 7.820 en werden de juni-termijncontracten verhandeld aan 
7.980. In een dalende markt geeft dat vaak het signaal dat de toekomstige productie al 
wordt vastgelegd aan een bepaalde prijs, een veelgebruikte techniek in tijden waarin 
ontginners het zekere voor het onzekere nemen. Meestal een voorbode dat het feestje 
over is. 
 

  april 
 

• Nogmaals drukte ik mijn bezorgdheid uit over het beursklimaat en legde de 
‘optiecollar’ dan ook nog eens uit aan de hand van een pakje friet :       

   
 

• Ik bracht een bezoek aan ThromboGenics, nog vooraleer het haar naam zou 
wijzigen in Oxurion. Ter herinnering aan een icoon van de Belgische 
biotechgeschiedenis ontwierp ik een T-shirt t.g.v. het BB-Kinderkankerfonds: 

 
Mijn conclusie van mijn bezoek was : ThromboGenics 2.0 is een aandeel dat zich 
‘in de luwte’ van het biotechgebeuren bevindt. Er is zeker nog veel werk aan de 
winkel en het is daarom niet echt geschikt voor wie houdt van explosieve biotech. 
Als je geduld kan uitoefenen (5 jaar) én indien één van de onderzoekslijnen naar 
proof-of-concept zou gaan, dan koop je dit Leuvens biotechbedrijf momenteel 
wellicht aan een lage prijs. ThromboGenics zou nadien aan een kortstondige 
tussenspurt beginnen van + 100 %. 
 

  mei 
 

• Nogmaals wees ik op mijn verzuchting naar DISCIPLINE wat winstneming 
betreft  : ‘Ik weet uit ervaring dat discipline iets is dat 95 % van de beleggers niét 
bezitten ! Discipline is het korstje dat zich vormt nadat je als belegger aan het genezen 
bent van de meermaals opgelopen schaafwonden in het verleden !   
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Dus wat deden we ? Snel winst nemen op een idee (First Data) van slechts  2 
weken voordien : 

  
Denk er aan  : je hebt niét altijd de luxe om winst te nemen, dus je mag nooit 
twijfelen ! Op dit eigenste moment ben ik First Data wéér aan het bekijken om 
opnieuw een positie in te nemen, en dit aan bétere voorwaarden dan toen ! 
 

• Ik mocht ten gunste van het BB-Kinderkankerfonds mijn biotechheld Jan De 

Kerpel (Kempen & co) uitgebreid interviewen. Hij gaf mijn lezers ook wat tips 
mee waarop een biotechbelegger z’n investeringsbeslissing moet baseren :  

 
 

  juni  
 

• Het liep in het centrum van Antwerpen vol voor volgende voordracht die ik 
gaf op uitnodiging van mijn goede vrienden van www.vfb.be  :  

               
                                                                                     Biotech lééft in België ! Joepie ! 

http://www.vfb.be/


             BB-639  eindejaarsnummer Pagina 13 van 32                                                                                                                    25 december 2018 

• Het was hoogzomer maar ik liep PISSED OFF rond omwille van enkele 
onsympathieke short-attacks tegenover enkele van mijn sympathieke BB-
aandelen. Daarom wou ik nog eens benadrukken wat shorting eigenlijk is. Een 
ingekort extract : 

 
“ Nog steeds – na zovele tientallen jaren actief te zijn op de beurs – verbaast het 
mij hoe weinig inzicht er onder de beleggers is over het fenomeen ‘shorten’. Maar 
ook : hoe weinig aandacht er wordt aan besteed, ook door de regelneven en 
financiële waakhonden. Kleine beleggers worden constant de duimvijzen 
aangedraaid in hun beursbeleving maar shorten - wat exclusief voor de grote 
jongens voorbehouden is - betekent big business en wordt nog steeds oogluikend 
toegelaten. Bankencrisis ? Wélke bankencrisis ? 

Shorten is een lucratieve business omdat er een simpele mathematische wetmatigheid 
achter schuilt :  
- als je een aandeel van 10 $ naar 5 $ kan duwen, heb je een inspanning geleverd van 50 %. 
- degene die met 5 $ opgescheept zit, heeft een véél grotere opdracht te vervullen, want om 

5 $ terug naar 10 $ te brengen heb je een inspanning van … 100 % nodig.   
Shorters zitten dus in een machtspositie. Ze winnen 90 % van de aangegane set-ups.  

Maar er is méér dan simpelweg shorten …er is  ook nog ‘naakt shorten’.  
Ik ga je nu iets vertellen wat weinig beleggers weten. 
Fasten your seatbelts, here we go ! 

Shorters acteren nooit alleen. 
Ik heb het nu over de écht grote jongens. Shorters hebben stééds een dubbele 
agenda en spannen bijna altijd samen met externe partijen waarbij er zelfs 
meestal sprake is van belangenvermenging op het allerhoogste niveau. Als je 
short dan verkoop je aandelen die je zelf niet hebt en leen je die aandelen van je 
broker. Bij naakt shorten is er geen sprake van geleende aandelen maar wordt er 
een artificiële positie gecreëerd. Als je op Wall Street nightclubbing doet met 
market makers dan hoor je om de haverklap het woord ‘counterfeiting’ vallen. 
In beurstaal wil dat zeggen : de boel belazeren. Counterfeit betekent ‘namaak, 
bedrog’. Ok, nu komt het. Er wordt dus naakt geshort om de boel te belazeren, 
wat eigenlijk betekent dat men op de markt kan duwen via de verkoop van een 
massa aandelen die niet bestaan. Dus, stel je voor dat het maximaal aantal échte 
aandelen dat kan ontleend worden zijn plafond heeft bereikt, dan zorgt de creatie 
van artificiële aandelen voor een bijkomende hangover waartegen de kopers geen 
verhaal meer hebben. Er wordt dus een onevenwicht geschapen in de markt 
waarbij de verkopers in het voordeel zijn en de kopers in het nadeel. Maar het 
systeem zit nog beter in elkaar dan je zou denken, hoor, want boefjes zijn ook erg 
leep. Zo zullen ze een naakte shortpositie nooit langer dan 3 dagen aanhouden. 
Het idee hierachter is even eenvoudig als briljant : vooraleer er iemand iets in de 
mot heeft, is de constructie al opgeblazen. De SEC heeft geen verhaal. Loopt 
achter de feiten aan. Met andere woorden : niet te controleren. De genialiteit van 
de misdaad zit altijd in het ongrijpbare.” 
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  juli  

 
“ Heet, gosh, wat was het heet. 
De grote beek die rond mijn weide vloeit is een holle zandweg geworden. Zonet zag ik 
er een mountainbiker uit opduiken. De reigers die er in neerstrijken zijn het noorden 
kwijt bij zoveel zuiderse droogte. Omdat mijn zitvlak steeds blijft vastplakken telkens ik 
wil opstaan om een verfrissingsdrankje uit de koelkast te halen, heb ik mijn uit kunstleer 
opgetrokken bureaustoel tijdelijk vervangen door een houten melkstoeltje. Ik heb 
zodanig klamme handen dat mijn computermuis mij telkenmale als een stuk zeep uit de 
handen glipt. Ik schrijf een tekst en ik zie de letters als smeltend kaarsvet naar beneden 
druipen.Ik zie een grafiekje met een golden cross en even later lijkt het de houding van  
mijn slapvallende terrasplanten aan te nemen en kijk ik uit op een grafiekje met vorming 
van een death cross. Een van mijn poezen komt tegen me aanschurken en smeekt me : 
‘Wil je aub mijn pelsjas uittrekken?’ Vermits ik al jarenlang een gemotiveerd lid van 
dierenorganisatie Gaia ben, is mijn antwoord kordaat ontkennend. De poes druipt nors 
af. Een ijsblokje jumpt met een fosburyflop uit mijn gin tonic, terug het diepvriesvak in. 
Dit terwijl ik kijk naar de koersreactie op de kwartaalcijfers van Starbucks : oei, de hete 
cappuccino wordt lauw onthaald door de beleggers, ik had het kunnen weten, met dit 
weer. Gelukkig had ik maar een miniscuul optiegokje gewaagd, want mijn schedel is een 
verhitte kookpan geworden en dan neem je best geen al te ingrijpende 
beleggingsbeslissingen. ” 
Beleggers bleven baden in de hete zomerzon van 2018, verschillende BB-
LEAPS en BB-aandelenideeën scheerden hoge toppen, en op het strand waren 
de mensen de BB-zomerpuzzel aan het invullen :  

 
Doch, de beurs, die broeierige warmte uitstraalde, is nooit wat ze lijkt ! Kijk bv. 
naar onderstaande tekening van een eend :  

 
Maar je kan deze tekening ook anders bekijken : 

 
Begrijp je wat ik bedoel ? Op de beurs is niets evident, niets wat het op het eerste 
gezicht lijkt ! In China bv. begon men quasi onzichtbaar en ietwat geruisloos op 
de verkoopknop te duwen. De voorbode van wat hiér komen zou … 
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• In BB durf ik álles aan. Ik leg mezelf geen enkele beperking op. Zo heb ik bv. 
heel wat studenten onder mijn lezersbestand die niet echt veel zakgeld over 
hebben om te beleggen. Dus stel ik al eens een gokje voor met heel weinig geld. 
Eén voorwaarde : je moet met opties durven werken. Begin maart stelde ik een 
gokje voor op farmabedrijf Acorda. Zó liep het af : 

 
Dit is het eindresultaat : 
* Ik koop 1 call juli 26/2018 à 3,5 $                        -  gesloten op 3 $         =    -    50 $ 
* Ik verkoop (schrijf) 1 call juli 30/2018 à 1,5 $    - gesloten op 0,10 $    =    + 140 $ 
                                                                                                                                    +   90 $  

• BeursBubbels helpt ook start-ups ! 

 

Proficiat vanwege BeursBubbels ! 
Enkele jaren geleden kwam BB-lezer Benny Willen, stichter en CEO van Cloudalize (dat 
grafische werkomgevingen ontsluit op smartphones en tablets), bij mij langs met de 
vraag of ik via BB kon sensibiliseren voor een noodzakelijke kapitaalophaling/private 
funding. Benny kwam naar mij met een ijzersterk dossier en ik was overtuigd. Via BB 
werd het vereiste kapitaal ook effectief opgehaald. We zijn enkele jaren verder en 
Cloudalize is uitgegroeid tot een bedrijf van 24 mensen en het is o.a. een geprefereerde 
partner van Nvidia. Wat was ik aangenaam verrast om vorige woensdag bij mijn 
ontbijtkoffie te mogen lezen in De Tijd dat de Hongkongse telecommiljardair Li Ka-Shing 
4 mio € gepompt heeft in Cloudalize. Ka-Shing is iemand die weet waar de klepel hangt, 
want hij participeerde ook in het prille Facebook en Spotify. Proficiat voor de gemaakte 
progressie Benny (en je team), ook namens de BB-lezers die indertijd je kapitaalronde 
tot een succes maakten en nu vanop de eerste rij participeren in de groei van Cloudalize. 
 
 

  augustus  
 

• Het algemene beursklimaat 

      
Heet, gosh, wat was het ook heet in augustus. Maar ook de temperatuur op de 
beurs zinde mij niet. Tijd voor een nieuwe waarschuwing : “Er wordt aan 
negationisme van de geopolitieke en monetaire problemen  gedaan. Zoals er nog al te 
vaak meesmuilend gedaan wordt over de klimaatopwarming. Ik heb dit jaar al een paar 
keer gezegd : koop stelselmatig wat éxtra put-opties op je core-posities. Dus heb je een 
positie van bv. 500 aandelen in je portefeuille : koop regelmatig wat extra (dus méér dan 
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de oorspronkelijke 5 om je te beschermen) out-of-the-money puts. Deze extra 
verzekering kost je in verhouding écht niets als je consequent calls schrijft op 2/3 van je 
aandelen. En blijf zoveel mogelijk weg uit Europese aandelen en obligaties. Ik verwacht 
in het najaar een héél straffe beweging op de beurs. Ofwel gaan we tegen eindejaar 
skyhigh. Ofwel gebeurt er iets waar we ons echt niet lekker bij gaan voelen. Het eerste 
scenario is een luxeprobleem dat zich al een hele tijd stelt : we gaan hoger no matter what 
happens.Het tweede scenario gaat een zware schokgolf teweegbrengen en de wereld 
terug in een recessie storten. Maar neutraal blijft het niet. Kijk naar de VIX (de 
schrikindicator die ik, zoals je weet, stééds in het oog houd), die negeert de Europese 
nachtmerrie (Turkije en Italië balanceren tegen het faillissement aan), de Brexit (een 
puinhoop), een valutaoorlog (iedereen is aan het vluchten naar de dollar), de 
tariefhandelsoorlog, de oplopende inflatie (en de totale lusteloosheid van de goudkoers). 

 
De VIX heeft op het moment dat ik dit grafiekje op deze pagina heb geplakt een opsprong 
van + 15 % gemaakt. Intraday. Maar de échte schrik, denk ik, moet er nog aankomen. 
Er klopt immers iets niet. Straks is de vakantie over. Dan is het terug bittere ernst. 
Volumes zullen aanzwellen want er moet terug geld verdiend worden om de 
eindejaarsbonussen te verzekeren. Hedge funds zullen dus op scherp gaan staan. 
Centrale bankiers gaan peentjes zweten. Hopelijk moet ik mijn extra putjes einde         
2018 waardeloos afschrijven, maar wát ben ik tevreden dat ik ze toch maar heb 
aangeschaft : ze zijn de donsveertjes in mijn donsdeken. Slaapt beter.” 
 

• De gratis BB-Bakharingdag voor de BB-lezers was weer een groot feest en stond 
dit jaar in het teken van Kuifje en de detectives Jansen & Janssen : 
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  september  
 

• Pandora (een Amerikaanse muziekdienst) was een aandeel dat ik lang heb 
opgevolgd als een ideale overnamekandidaat. De kans op een overname werd in 
2018 versneld doordat Spotify naar de beurs trok en té veel kapitaal en aandacht 
naar zich toetrok. Daarom gebeurde het onvermijdelijke : 

 
 

• De strafste stoot die we in BB meemaakten in 2018 was déze : 

 
 
 

 

  oktober  
    

• Woensdag 10 oktober. Op mijn computerschermen niets dan candlesticks met 

afdruipend kaarsvet :  

 
De beurzen waren aan het doen wat ik al een tijd herhaaldelijk communiceerde 
en in augustus nog eens zwaar benadrukte : de vrees dat de beurs zwaar zou 
corrigeren. Deze passage kwam uit mijn BB-nummer 622 en had blijkbaar nogal 

wat stof doen opwaaien in bankmiddens, want ik kreeg verscheidene telefoons 
en mails van beleggingsadviseurs die vroegen of het mogelijk was om een kopie 
van mijn nummer door te mailen, want blijkbaar circuleerde de bewuste passage 
uit dit nummer deftig rond in de beleggerscommunity en werden de 
desbetreffende beleggingsadviseurs geconfronteerd met klantenvragen ter 
strategische herziening van hun aandelenportefeuille. 
 

Er zijn 3 soorten beurscorrecties :  
1. correcties die als een donderslag bij heldere hemel gebeuren 
2. correcties die je van mijlenver kan zien aankomen  
3. salamicorrecties 
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1. correcties die als een donderslag bij heldere hemel gebeuren 
 

 
Er zijn, om een goede belegger te worden, slechts enkele boeken belangrijk om te 
lezen. Begin alvast maar met The Black Swan (Nassim Taleb). Taleb is niet 
zomaar een  professor die economische gedragspsychologie doceert, maar ook 
een échte ervaringsdeskundige want hij was in een vroeger leven professioneel 
beurstrader. Zwarte Zwanen zijn toevallige gebeurtenissen die een enorme 
impact en gevolg hebben (bv. aanslagen 11 september, bv. een onvoorziene  
natuurramp).  
 

2. correcties die je van mijlenver kan zien aankomen 
 

Dit is het scenario dat ik in augustus voelde aankomen : je kan namelijk bepaalde 
economische wetmatigheden niet onder de mat blijven vegen : doorgedreven 
protectionisme en importtaksen in een geglobaliseerde wereld, dit in combinatie 
met een al jarenlang negationistisch inflatiescenario en het in de economie 
brengen van ‘gratis’ geld, leidt quasi onvermijdelijk tot een recessiescenario. 
Aandelenbeurzen corrigeren dan toch óóit eens, niet ? Da’s geen rocket science, 
da’ s boerenlogica. Hier stelt zich dan de vraag : is er reden tot paniek ? Neen. 
Want hoe kan je panikeren als je iets al maandenlang op voorhand in de smiezen 
hebt ? M.a.w. : op komende beurszenuwachtigheid die elke dag in de sterren 
geschreven staat en dagelijks als een reclamebanner in je gezicht wordt geprojecteerd 
kan je je perfect voorbereiden. Om beurs en economie te begrijpen moet je niéts 

anders doen dan begrijpen wat zich op andere domeinen van de maatschappij 
afspeelt : boerenlogica ! Neem nu bv. het grote voetbalschandaal dat in België is 
losgebarsten (Corruptie, witwassen, matchfixing, loonfraude : waar het grote 
geld de overhand krijgt, gaat het steeds mis. Net als op de beurs overheerst macht 
en greed.) : iédereen die een klein beetje het voetbal volgt, wéét toch hoezeer het 
stinkt in het voetbalmilieu ?  Op een dag barst de zweer open en lees je ook in 
gerespecteerde nieuwsbladen dat het toch allemaal in de sterren geschreven 
stond : 

 
Da’s toch óók geen rocket science, dat het duurt zolang het duurt ? Simpelweg  
af en toe een pint aan de toog van een supporterscafé gaan drinken volstaat vaak, 
toch ? Of neem bijvoorbeeld de verkiezingen die zich in België zullen afspelen : 
met wat boerenverstand wéét je toch gewoon op voorhand dat bv. partij Groen 
het huidige tijdsklimaat en de demografische evolutie zal verzilveren in 
stemmenwinst ? Da’s toch óók geen rocket science ? 
3. salamicorrecties 
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Een salamicrash is een vervelende correctie, immers het geeft een mens steeds 
valse hoop. In het beursjargon bestaat er een leuke naam voor valse hoop, 
namelijk een … dead cat bounce. 

 
M.a.w., telkenmale de koers van een nieuwe bodem opwipt, blijkt het van korte 
duur te zijn, gaan we naar een nieuwe bodem die ook weer van korte duur is, 
enzovoort enzovoort. De opsprong van een dode kat. 
Van de 3 soorten crashes die ik heb geschetst is de meest vervelende correctie die 
van een salamicrash. Waarom ? Wel, zoals we allemaal weten zorgt paniek voor 
enkel maar een fractiemoment : de kudde vlucht weg, de zwakken zijn helaas 
gesneuveld, maar de kust is terug zuiver. Doch … als er géén panieksituatie 
ontstaat, maar een wéérkerende halfslachtige dreiging, dan ontstaat er 

vluchtvermoeidheid die ontaardt in moedeloosheid. En moedeloosheid is een 
gevoel dat nefast is voor de belegger (zeker als er belegd is met geld dat niet voor 
de langere termijn kan gemist worden). Bekijk het zo : je stapt olijk rond op witte 
sneakers en plots besef je dat je de komende jaren op bemodderde rubberen 
laarzen door het leven moet schuifelen. Het is dán dat je beslist om nooit meer te 
beleggen op de beurs. Je haakt definitief af. Definitief ? Neen, want 7 jaar later 
kom je terúg naar de beurs, net op een moment dat de levende katten weer aan 
het transformeren zijn naar dode katten …. 

             

• Verjaardagsfeest : BeursBubbels ging z’n 14de jaargang in !  

 
Bedankt om al zovele jaren als BB-lezer dicht bij mij te hebben geleefd !  

            

  november  
 

• Mijn grootste persoonlijke positie is spelletjesontwikkelaar Zynga.  
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Het is tevens een van de leukste story’s die ik in 2018 volgde (en die in 2019 
zeker een vervolg zal krijgen). Zynga is een turnaroundsituatie die ik met 
groeiende belangstelling en met een grote amusementswaarde opvolg en 
becommentarieer. Hoe je het ook draait of keert : het wel en wee van een bedrijf 
hangt voor een héél groot percentage af van de bestuursleiding en de strategische 
visie. En de zaken gaan de betere kant op sinds Frank Gibeau CEO is geworden. 
Gibeau is  behept met een natuurlijk flegma en scherpzinnige intelligentie, en dat 
in combinatie met z’n afgeborstelde fysieke verschijning, maakt dat hij 
ongetwijfeld met gemak laureaat zou kunnen worden in eender welke 
verkiezingswedstrijd van ‘De ideale schoonzoon’. Wordt Zynga wéérom een 
turnaround-story waar de juiste visie van een crisis-CEO mijn volgehouden 
beleggingsengagement uiteindelijk zal valideren ? Ik mag het ook deze keer 
hopen. Het jaargrafiekje laat in ieder geval zien dat het aandeel het heel erg 
moeilijk heeft om zich definitief boven de weerstand van 4 $ te nestelen.  

 
De turnaround is dus bijlange nog niet volbracht, maar de fundamenten werden 
in 2018 verder verstevigd. Ik hoop op een bevestiging in 2019 en 2020. Met een 
turnaround moet je geduld uitoefenen. Het lijkt misschien raar, maar hoe ouder 
ik word, hoe meer geduld ik heb en hoe meer ik in de toekomst geloof. 
 

  half december  
 

• Om aan de vraag naar basiskennis van beleggen met opties te voldoen heb 
ik ook in 2018 een reeks zondagopleidingen gegeven, dit in een toffe locatie en 
in een heel relaxte sfeer. Bovendien tegen een spotprijs en met kleine groepjes 
zodat de belevenis en de opgedane kennis veel intenser doordringt. Op 2 
december had de laatste sessie van 2018 plaats. Eerstvolgende nieuwe     
datum waarvoor er momenteel nog plaatsen vrij zijn : 24-02-2019 ! 

 
Eén van de pijlers van succesvol beleggen op de beurs is om steeds disciplinair 
te handelen. Daarom doet het me deugd als cursisten me nadien laten weten 
dat zo’n optiedag een meerwaarde voor hun beleggingsaanpak betekent.  
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Eén van de toepassingen van disciplinair handelen (waarbij optiegebruik je zeker 
kan helpen) is hoé je een initiële positie inneemt (tegelijk rendementsgedreven 
en beschermend) en hoé je substantiële winsten stééds moet nemen of 
beschermen. Als voorbeeld toon ik je onderstaand grafiekje van het aandeel 
Zuora dat ik in juni had voorgesteld. Je zal meteen begrijpen wat ik bedoel :   

 
 

• Ik heb in 2018 ook erg genoten van de signaaldienst SpeedBubbels. Héél veel 
boeiende signalen ontdekt. Samen met de lezers veel bijgeleerd, ook. Het is 
dan ook erg fijn te vernemen dat online-broker LYNX.BE mijn 
SpeedBubbels-project wil ondersteunen met volgende actie : 

 

Toffe eindejaarsmededeling van LYNX.BE ! 
 

 
 

Het is een heel mooie geste van Lynx.be : het geeft je immers de kans om  
SpeedBubbels en/of het heel boeiende en transactiegoedkope beursplatform van 
Lynx te leren ontdekken. Meer info over deze actie vind je op de BB-website of 
stuur een mailtje naar Saskia (s.vandamme@lynx.be). Meer info op pagina 25.   

 

• Tot slot wil ik eindigen met mijn keuze voor de man van het beursjaar 2018. 

 Tim Van Hauwermeiren, CEO van Argenx 
Toen ik Tim voor het eerst ontmoette, liet die achteraf een verpletterende indruk 
bij me na. Niet omwille van zijn fysieke spiermassa : je mag je Tim absoluut niet 
voorstellen als een knoestige robuuste knotwilg die ergens in een 
polderlandschap noorderwinden met groot beaufortgehalte tegenhoudt of 
wassend water belet om een dijkbreuk te veroorzaken, neen, het waren die ógen 
die me overweldigden, de ogen van een kat. Een overlever. Tim werkte eerder 
bij Ablynx en besloot om een eigen team te organiseren binnen een bedrijfsproject 

mailto:s.vandamme@lynx.be
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waarin z’n eigen ondernemersbloed volop kon stromen. En, geloof me, Tim heeft 
het niét cadeau gekregen, integendeel, hij heeft Argenx opgericht in 2008, net na 
de val van de zakenbank Lehman Brothers. Het was op dát moment niét simpel 
om risicogeld te vinden. Tim had echter de geweldige mogelijkheden doorvoeld 
die ‘lama-antilichamen’ boden en besloot om een zijdelings pad te bewandelen 
naast dat van Ablynx. Geen concurrentie maar een aanvulling, en dus 
versterking, van de medisch-technologische meerwaarde die lama-antilichamen 
kunnen bieden. Tim heeft met Argenx tot dusver een droomparcours gereden. 
Aandeelhouders van het eerste uur zullen hem dankbaar zijn. Argenx is o.m. 
actief op het domein van immunotherapieën tegen bloedkankers. Op dat 
domein sloot Tim op het einde van 2018 een superdeal af : 

 
Tim slaagde er niet alleen in om een directe vergoeding van Janssen te bekomen 
ten belope van 300 miljoen dollar, maar ook nog eens 1,6 miljard dollar aan 
mogelijke mijlpaalbetalingen en een 50/50 (!) inkomstensplit voor de 
Amerikaanse markt. Bovendien nestelt de moedermaatschappij JNJ zich ook nog 
eens voor 200 mio $ in het aandelenkapitaal.   

Stráffe deal, Tim ! Zonder twijfel : man van het jaar ! 
 

  conclusie  
 
Uiteraard was voorgaande maar een kleine greep uit nog véél meer ideeën en 
aandelen die in 2018 aan bod zijn gekomen in BB.  
En naast de vele – voor mij persoonlijk - relevante momenten en mooie 
herinneringen die ik voor dit jaaroverzicht selecteerde, waren er ook nog vele 
andere leuke momenten die mijn selectie nét niet haalden en … uiteraard 
waren er BB-aandelen of situaties die frustratie uitlokten en soms ook 
wanhoop in me deden binnensluipen. Maar ja, da’s ook typisch ’de beurs’ : de 
sukkels en verliezers van vandaag zijn misschien de winnaars van morgen. 
Waar ik me het méést aan optrek, zijn de talloze persoonlijke ontmoetingen, 
gesprekken, telefoons en e-mailconversaties die ik met u allen heb gehad.  
Het sterkt me in mijn overtuiging dat BB niet zómaar eender welk 
beleggingsblaadje is. Dat élk woord klopt in de aanhef van mijn disclaimer : ‘BB 
wil een beursbrief van vlees en bloed zijn. Een beursbrief als een welkome 
huisvriend.’ 
 

   

Tot zover het summiere overzicht van 
weerom een superboeiend beursjaar. 
 
Op volgende pagina’s zet ik een jarige in de 
bloemetjes, kan je je een idee vormen van hoe 
een SpeedBubbels-signaal er zoal kan 
uitzien, en bezorg ik je ook meer info over de 
eerstvolgende ingeplande initiatiecursus 
opties (24 februari).  
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Opties worden meestal - nog altijd - als een speculatief instrument gebruikt.     
Dit terwijl ik in mijn cursussen steeds de nadruk leg op de andere kant van de   
medaille : zo’n 80 % van alle opties lopen immers waardeloos af.  
Omdat de optiemarkt een verzekeringsmarkt is, betekent dit dat diegene die de 
premie betaalt meestal een minder goede zaak doet dan diegene die de premie 
ontvangt. Daarom ben ik een fervente aanhanger van het schrijven van opties : in het 
beurscasino ben je beter eigenaar van de roulettetafel dan de speler aan de roulette. 
Als je een optieschrijver bent, is ook technische analyse erg belangrijk, want bodem, 
weerstand en trendlijnen zijn erg belangrijk om je strategie (lees : welke uitoefenprijs 
kies ik ?) op te baseren.  
 
Zonder de optiebeurs zou ik niet dezelfde persoon zijn als die ik nu ben. 
Zonder de optiebeurs zou mijn leven er totáál anders hebben uitgezien. 
Zonder de optiebeurs nooit de geboorte van BeursBubbels en SpeedBubbels.  
 
Ik was in België een echte pionier wat kennis én praktisch handelen in opties betrof.  
Ik heb nog geweten dat de EOE (European Options Exchange, de allereerste 
optiebeurs op Europese bodem) enkel toeliet om in call-opties te handelen, en 
uiteraard was de handel nog volledig zonder digitale schermen en internet was nog 
niet geboren. Dus alles gebeurde op de beursvloer. Weinigen onder u zullen zich 
kunnen voorstellen hoe dit er in de praktijk aan toeging. Maar ik was er bij. En ik 
herinner me nog de geur, de temperatuur en de houtbeitskleur van de parketvloer. En 
om het einde van de beursdag te bezegelen gooide men  de tickets op die vervolgens 
als confetti neerdwarrelden. De rinkelende slotbel deed dienst als niesbui. 
Ik kan je tientallen anekdotes vertellen, want na elke dag - geloof me – werd de stress 
weggespoeld in de omliggende bars en clubs en werd er zwaar aan de drank en de 
drugs gegaan, vrouwelijk schoon was altijd nadrukkelijk dichtbij.     
In die avondkroegen werden de set-ups van de volgende dag besproken, want het 
ging elke dag opnieuw om geld, veel geld. En álles kon om aan de juiste informatie te 
geraken. En als ik zeg ‘alles’, meen ik ook ‘alles’. 
Om dit te staven en om een eerbetoon te brengen aan de verjaardag van de 
Amsterdamse optiebeurs, lees ik je graag dit (ingekort) fragment uit mijn boek 
Optiedronken voor. Ik had een gesprek met een zekere Erik, en dat verliep zo  (een 
fragment) : 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi03NeXitraAhXPb1AKHetYCnwQjRx6BAgAEAU&url=https://www.analist.be/hottopics/94928-binck-onderzoek-opties-40-jaar-na-start-optiebeurs-nog-steeds-populair&psig=AOvVaw3itksjnfFdZpSwEe5zdH66&ust=1524905549304664
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‘Jacky ...  de EOE, wat is dat voor een beest ?’  
‘De eerste optiebeurs in Europa, Erik ! In Amsterdam ! Op het Rokin ! Die Nederlanders waren 
pioniers, jongen ! De European Options Exchange ! Onvoorstelbaar was dat. Ik ben daar 
meermaals geweest. Ook op de vloer ...’ 
‘De vloer ... ?’ 
‘Ja, Erik, toen waren er nog floor brokers en hoekmannen. Ach, wat was het leuk je te kunnen 
mengen in het open outcry systeem.’  
‘Euh ...  open outcry ?‘ 
‘Het optie-order ging toen letterlijk naar de beursvloer. Je order werd als eerste uitgevoerd 
indien je financiële tussenpersoon mannetjes had rondlopen die over volgende 
lichaamskwaliteiten beschikten : groot qua lengte en breedte, volumineus stemgeluid, soepel 
vingertaalgebruik ... heel wat anders dan de auto-route van nu. Je order werd toen 
gewoonweg bijeengeschrééuwd !‘ 
‘Ik wou dat ik dat ook had kunnen meemaken ! Vertel me méér over die periode !‘ 
‘Hoeft dat nu echt ? Ik hou niet zo van de vroeger-is-beter gedachte !‘ 
‘Toe Jacky ... één anekdote over Amsterdam ... please !‘ 
‘Ok ! Op de beursvloer was je verplicht om de etiquette te respecteren, dus dat betekende 
o.a. het dragen van de gepaste kledij. Bekijk het als een soort uniform. De eerste keer dat ik 
me in het okselzweet van de vloer begaf, was ik meteen in de ban van een prachtige vrouw. 
Het was haar stijlvolle pakje in combinatie met het flegma waarmee ze een best ticket 
afdwong voor 20.000 Flippen (200 calls op het aandeel Philips) dat me in vervoering bracht. 
Diezelfde avond ging ik stappen in Amsterdam, met Liam, een floorbroker. We komen in de 
Melkweg terecht, dé culturele ontmoetingsplaats van poppy Amsterdam. Zie ik daar toch de 
beursvloervrouw mijner dromen zitten zeker ! Eenzaam aan de toog ! Mét mantelpakje ! Ik 
maakte Liam attent op haar en vertelde hem welke sensatie ze bij mij had veroorzaakt. Liam 
keek me aan alsof ik een vieze ziekte had. Hij zei : ‘Forget her, she’s done. Burned.’ Ik wist 
even niet meer waar ik het had. ‘Je moet me niet aanstaren als een verdwaalde kip‘, zei hij, 
‘Yvonne is een ingehuurde stockbitch.’ Bleek dat Yvonne in het beursmilieu gedropt was om 
de inside geheimpjes van tegenpartijen letterlijk en figuurlijk ... in te slikken ! Maar toch, Erik, 
kon het mij niet echt schelen wat Liam over haar vertelde. Ik heb die nacht, in mijn hotelbed, 
gedroomd over mantelpakjes en ... de melkweg.’   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6h-aZkbTfAhXHwAIHHVD8DIEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/be/p/optiedronken/1001004006829512/&psig=AOvVaw38z3TH--_WWHOvnr8SeYie&ust=1545592041843649
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SpeedBubbels bestaat uit 2 luiken : 

❖  Elke ochtend krijg je een kick-start van de beursdag : 

- Een bondige verklaring van het ochtendsentiment.  

- Belangrijke data die intraday het sentiment kunnen beïnvloeden.  

- Een straffe technische analyse van de AEX en de SPY.  

 

❖  Tijdens de dag zenden we dié signalen uit die we na eigen analyse kansrijk vinden 

en ons dus interessant genoeg lijken om je mee te delen. Dus géén tsunami aan 

berichten, integendeel, énkel die dingen die ons speciaal opvallen en die we in een 

concreet tradingidee gieten. Deze signalen kunnen zijn : een technisch signaal, 

nakende katalysators (zoals FDA-beslissingen, bedrijfsupdates,…), (in)formele 

analistennota’s, aankondiging van een belangrijke upgrading van analistenhuizen, 

opmerkelijke volumes op de optiebeurs, overnamegeruchten, forefront-detectie 

van pump & dump, begin van een sectorrotatie, geruchten op de message boards 

… álles kan en mag ! 

Elk signaal is gebundeld op een strak gestructureerd A-4 format : lekker efficiënt 

en tevens handig om af te printen. 

 
 

Hierna 3 recente voorbeelden van hoe een SpeedBubbels-signaal er zoal kan 

uitzien : 
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voorbeeld 1  
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voorbeeld 2  
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voorbeeld 3/1  
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voorbeeld 3/2  
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zondag 24 februari 2019  
snelcursus + verwendag  

opties voor beginners 
 
 
 

Wat is het opzet ? 
 

Een snelcursus voor al wie nog géén of weinig notie heeft van opties.  
 
Het is voorzeker een waardevolle blitz-opleiding voor een genereuze 
deelnemingsprijs.  
De opleiding zal een eerste stap zijn om je op weg te zetten om op een meer verantwoorde 
manier het eigen vermogen te beheren, het inkomstengericht te optimaliseren en/of het 
te laten aangroeien. 
 

 

➢ De opleiding wordt gebracht vanuit de BeursBubbels-filosofie : inkomensgericht + 
beschermend beleggen via een geïntegreerde aanpak van  opties in combinatie met 
aandelen, dit in het kader van een doordachte opbouw van een aandelenportefeuille.  
Daarom is deze opleiding niet bedoeld voor (day)traders of voor wie 
optiestrategieën in de markt legt op basis van louter TA-signalen of 
tradingsystemen ! 

 

➢ De opleiding gaat door met een beperkte bezetting omdat ik er van overtuigd ben dat 
een klein aantal cursisten de interactie bevordert en dat daardoor het inzicht in de 
werking van opties véél sneller en grondiger zal geadapteerd worden.  
Dergelijke intieme aanpak levert m.i. een grote toegevoegde waarde aan de 
tevredenheid en de totaalbelevenis. 

 

➢ Vermits de opleiding doorgaat op een zondag, streef ik ernaar dat de cursus je ook een 
heus weekendgevoel bezorgt : een mix van op een aangename manier heel veel 
bijkomende beurskennis opdoen, lekker eten op restaurant, vrienden maken.  

 

➢ Deze opleiding is dus voor alle optieanalfabeten of voor al wie een beperkte 

optiekennis heeft en nog eens een gezellige en nuttige heropfrissing wil. 
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Programma 

 
Eerste deel   
 

- De 4 basisstrategieën. 
- Hoe een optie afsluiten/beëindigen 
- At-the-money/in-the-money/out-of-the-money 
 

Tweede deel  
 

- Hoe een optiescherm lezen ? 
- heel veel praktische voorbeelden van de 4 basisstrategieën.  
 

Waar gaat de opleiding door ?  
 
 

   
 
“Bij Boeres“ , een gezellig, authentiek praat- en eetcafé 

Tel. Brasserie =  016/89 38 19                

www.bijboeres.be 

Kerkstraat 6  

B-3111 Wezemaal                        
 

De opleiding start stipt om :   11.00uur ! 
Einde is voorzien rond :    17.00 uur ! 
 

De brasserie is open vanaf 10.30 uur.  
Indien je eventueel (sportieve) familieleden zou meebrengen : aan de brasserie start een 
heel mooie wandeling (‘De wijngaardbergwandeling’), dus ook zij kunnen een mooie 
zondag beleven. 

http://www.bijboeres.be/
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Wezemaal is centraal in België gelegen (zie map hieronder). 
E314 : afrit 21 Holsbeek, dan richting Rotselaar, Werchter, Haacht. Aan de rotonde naar 
rechts (Wezemaal). De brasserie ligt vlak aan de kerk. 
 

 
 

Hoe inschrijven 
 

Schrijf het bedrag over en stuur een mailtje dat je deelneemt naar :                                   i-
strategics@skynet.be en deel ook je maaltijdkeuze mee (zie hieronder !).  
Ik bevestig dan jouw overschrijving en deelname.  
 

Rekeningnummer voor overschrijving : 
95 € 
KBC Bank België 
IBAN : BE91 7310 1479 2976       BIC-code : KREDBEBB  
Ten gunste van : i-strategics, Rotselaarsebaan 67, B-3140 Holsbeek     
 
PS : indien je omwille van een of andere reden onverwacht zou verhinderd zijn om deel te 
kunnen nemen, refund ik zonder verdere vragen of verplichtingen 100% van je reeds betaalde 
inschrijvingsgeld.   
 

Wat zit in de prijs nog extra inbegrepen ?  
 
➢ Aperitief + ’s middags keuze uit gerechten 

 
-  balletjes met kriekskes  (tevens kiezen : brood of kroketten ?)  
-  stoofvlees in bier Sint-Bernardus (met frietjes) 
-  voor niet-vleeseters : lekkere kaaskroketten of vegetarische pasta. 

   
➢           We hervatten de cursus en ondertussen brengt men dessert :  warme 

                     Wezemaalse appeltaart met ijs, slagroom en koffie. 
 

➢ Tijdens de namiddag : gratis consumaties naar keuze.  
 

Met vriendelijke groeten ! 
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