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Technische Analysedag: 

nog maar 2 weken te gaan

OP ZATERDAG 18 FEBRUARI 

geven we de aftrap van het 

congresseizoen. De Techni-

sche Analysedag mag dan 

wel een kleiner congres zijn, 

elk jaar begeven zowat 150 

à 200 VFB-leden uit alle uit-

hoeken van België zich naar 

Gent. Hieronder een harde 

kern technische adepts die we 

elk jaar mogen begroeten. Maar toch ook 

steeds weer heel wat nieuwe gezichten. 

En dat verheugt ons natuurlijk. Want we 

zijn ervan overtuigd dat iedere belegger 

hier wat van kan opsteken. We beschou-

wen technische en fundamentele analyse 

trouwens niet als ‘concurrenten’. Neen, ze 

vullen elkaar aan. En alle bijkomende in-

formatie kan uw beleggingsbeslissingen al-

leen maar ten goede komen. Kom dus ook 

eens een kijkje nemen. 

Dit jaar verleent ‘De Belegger’ trouwens 

zijn medewerking aan deze dag. En daar 

zijn we blij om, want de portefeuille van 

‘De Belegger’ presteerde het afgelopen jaar 

maar liefst 15 % beter dan de Bel20-index. 

Aan Gert Bakelants, 

hoofdredacteur van ‘De 

Belegger’, dan ook de 

eer om het congres af 

te trappen met zijn ma-

cro-economische voor-

uitzichten voor 2017. 

‘Fundamentele’ ma-

cro-economische voor-

uitzichten maar daar-

na is het technische 

analyse, kwantitatieve 

analyse en tradingsys-

temen al wat de klok 

slaat. Liefst 11 sprekers, 

waarvan 8 min of meer 

vaste waarden op deze dag, en 

drie nieuwkomers. Een heel le-

gertje. 

Een van deze nieuwkomers 

is Johan De Hertogh, head of 

department Soft Commodities 

bij Leleux Associated Brokers. 

Bij ‘soft commodities’ denken 

we natuurlijk in de eerste plaats 

aan landbouwproducten als 

graan, suiker, fruit, kohe, cacao … Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat 

Johan De Hertogh vooral voor-

drachten geeft voor landbou-

wers. Kan ook de particulier in 

deze producten handelen? Zo ja, 

hoe dan? Dhr. De Hertogh krijgt 

met Maarten Redant in het groot 

lokaal een vaste waarde naast 

zich. Het doel van (complexe) 

optiestrategie is te beleggen met 

een betere risico-rendement ver-

houding. Hoe kunnen we Tech-

nische Analyse aanwenden om 

onze optie-strategie optimaal te 

beheren en onze risico-rende-

ment verhouding 

beter te controle-

ren? Maarten geeft 

ook nog enkele 

praktisch tips mee.

Wilfried Voor-

spoels en Mark 

Schils zijn voor de 

meeste VFB-leden 

geen onbekenden. 

In het kader van de 

Beleggersacademie 

neemt Wilfried 

Voorspoels sinds 

jaar en dag Modu-

le III, technische 

analyse, voor zijn rekening. Een trouwe 

medewerker van VFB en auteur van de boe-

ken ‘De dubbele sleutel tot succes’ en ‘Be-

leggen voor (je) kinderen’. Voor de lange-

termijnbelegger presenteert Wilfried een 

eenvoudig systeem dat weinig opvolging 

vraagt en een mooi rendement opleverde 

over de voorbij 45 jaar. De trader krijgt een 

aanpak voorgeschoteld die vooral op ka-

pitaalbehoud is gestoeld, maar tegelijk de 

beste kansen in de markt te baat neemt.

Mark Schils van 

CompuGraphics is 

voor regelmatige 

bezoekers van het 

Trefpunt Brussel ze-

ker geen onbekende. 

E-mails, tweets … 

overdaad schaadt. 

In deze uiteenzet-

ting legt Dhr. Schils 

uit, hoe u dit aanbod 

drastisch reduceert 

en enkel aandelen 

met groeipotentieel 

selecteert.

Geert Van Herck, 

Chief Strategist bij 

Keytrade Bank, is na-

tuurlijk ook weer van 

de partij. In het digita-

le tijdperk worden we 

elke minuut overdon-

derd met adviezen, 

opinies en tips. Door 

Een legertje technische analisten
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Zaterdag 18 februari 2017
HOGESCHOOL GENT
Hogent Campus BME/CTL
Inrit Parking:  V(alentijn) Vaerwyckweg 1, 9000 Gent

Technische
Analysedag13de

GROTE AULA GROOT LOKAAL

9u20 – 10u Ontvangst met ko,e

10u10 – 10u15 Verwelkoming door Patrick VERELST, afgevaardigd bestuurder VFB

10u15 – 11u
Macro-economische vooruitzichten 
Spreker: Gert BAKELANTS, hoofdredacteur De Bele6er

11u05 – 11u40

Prijsbescherming landbouwgrondsto;en: 
futures, opties, technische analyse
Spreker: Johan DE HERTOGH,  
Head of Department Soft Commodities 
Leleux Associated Brokers

Optiestrategie in functie van  
Technische Analyse
Spreker: Maarten REDANT

11u45 – 12u20
Best of Both Worlds
Spreker: Wilfried VOORSPOELS, 
Bele6ersacademie VFB

The Sky is the Limit!
Spreker: Mark SCHILS, CompuGraphics

12u25 – 13u

Emotieloos navigeren door elke 
beursomgeving volgens het relatieve 
sterkte principe
Spreker: Geert VAN HERCK,  
Chief Strategist Keytrade Bank

De RSI en MACD kort uitgelegd met  
backtesting in realtime
Spreker: Philippe DASSONVILLE,  
WH SelFnvest

13u – 14u Broodjesmaaltijd

14u – 14u35
Een Tesla voor beurslieQebbers!
Spreker: Paul GINS,  
zaakvoerder CompuGraphics

De Beleggingsmethode LOEF
Edward LOEF, CertiFed Financial Technician

14u40 – 15u15

Zin en onzin van Technische Analyse & 
Tradingsystemen
Spreker: Rombout KERSTENS,  
Keyword Info Systems

Hoger rendement zonder hoger risico via regio 
en sector ETF-rotatieanalyse. Globale markt 
verslaan via trendbeleggen met ETF’s.
Spreker: Etienne VERHELLE,  
onaLankelijk technisch analist

15u20 – 15u55
10 aandelen geselecteerd door Beurssignaal
Spreker: Marc BREMS, technisch analist Beurssignaal

15u55 – 16u Slotwoord door Patrick VERELST, afgevaardigd bestuurder VFB

BIJ VOORKEUR INSCHRIJVEN VIA WWW.VFB.BE 

of via overschrijving naar rekeningnr. 403-7065211-95 van VFB (IBAN: BE76 4037 0652 1195 – BIC: KREDBEBB) met 
als vermelding: TA dag. In deze prijs zijn koNe en broodjesmaaltijd (met drank) en ruime parking inbegrepen.

 25 € voor VFB-leden, klanten monest.be en chartmill.com, klanten CompuGraphics en abonnees  
De Belegger of Beurssignaal

 10 € voor studenten (< 25 jaar)

 Combi-tarief: 1 jaar lid VFB + TA-dag voor slechts 85 euro



impulsief te reageren, 

worden vaak onjuiste 

beslissingen genomen. 

Via een relatieve sterkte 

aanpak kan de belegger 

deze valkuil vermijden. 

Door gebruik te maken 

van trackers kan een ge-

diversireerde portefeuil-

le samengesteld worden 

en op lange termijn een 

mooie rendement be-

haald worden. Geert Van 

Herck legt aan de hand van enkele 

grareken dit principe uit. Geert moet 

het wel ‘opnemen’ tegen nieuwko-

mer Philippe Dassonville van WH 

Selrnvest. Titel van zijn voordracht: 

‘De RSI en MACD kort uitgelegd met 

backtesting in realtime’. De RSI en 

MACD zijn 2 zeer verschillende indi-

catoren uit de technische analyse. 

Wat leren deze indicatoren? 

Hoe betrouwbaar zijn deze 

indicatoren als instapsignaal? 

Aan de hand van een eenvou-

dige backtest leert Philippe u 

de voor- en nadelen van beide 

indicatoren.

Geen Technische Ana-

lysedag zonder Paul Gins. 

Hij trekt na de uitgebreide 

broodjesmaaltijd – met te-

vens warme soep, frisdran-

ken en kohe – het namiddag-

programma op gang. Samen 

met onze noorderbuur Ed-

ward Loef. Edward was er 

in 2013 ook al eens bij. Hij 

brengt ‘De beleggingsmetho-

de LOEF’. Technische Ana-

lyse voorspelt niets, maar 

grareken vertellen ons toch 

alles. Van belang is de logica, 

de objectiviteit, de eenvoud 

en de functionaliteit. In een 

half uur leert u over LOEF’s 

ervaringen in de voorbije 30 

jaar. Paul Gins bedacht de erg 

aanlokkelijke titel: een Tesla 

voor beurslie}ebbers. Be-

legt u op de beurs? Neen, daar 

heb ik geen tijd voor, dat doet 

mijn computer voor mij … In 

deze uiteenzetting legt Paul 

u uit, hoe u aan de hand van 

betrouwbare indicatoren een 

computergestuurd handels-

systeem maakt.

Rombout Kerstens is een 

nieuwe naam op de ahche. 

En dat vraagt dan natuur-

lijk iets meer uitleg. Rom-

bout Kerstens is algemeen 

directeur van het in beleg-

gingssoftware gespeciali-

seerde Delftse softwarehuis 

Keyword Info Systems BV. 

Hij geeft regelmatig lezingen 

over actief beleggen en tech-

nische analyse. Hij is tevens 

columnist voor De Financië-

le Telegraaf (DFT) en schrijft 

voor o.a. het Amerikaanse 

blad Stocks & Commodities.

Om u er maar van te over-

tuigen dat u niet moet gaan 

wanhopen bij de titel ‘Zin en 

onzin van Technische Ana-

lyse & Tradingsystemen’. 

Particuliere beleggers zijn 

vaak fanatiek op zoek naar 

een tradingsysteem dat snel 

een enorme winst oplevert. 

Systeemtrading met behulp 

van technische analyse is 

echter nooit een free lunch. 

Uit studie naar succesvolle 

tradingmodellen blijkt dat 

ze een aantal dingen gemeen 

hebben zoals: een beperkt 

aantal regels, werken op 

meerdere markten en over 

een lange tijd winstgevend. 

In zijn presentatie gaat Rom-

bout Kerstens aan de hand 

van praktijkvoorbeelden in 

op zowel de voordelen als 

de valkuilen van technische 

analyse en tradingsystemen. 

En reikt hij u een aantal een-

voudige regels aan waarmee 

u een tradingsysteem zelf 

kunt beoordelen.

U zal dus een wellicht 

hartverscheurende keuze 

moeten maken tussen deze 

nieuwkomer en oudgedien-

de Etienne Verhelle. 

En wilt u die ‘hartver-

scheurende’ keuze 

vermijden, dan komt 

u best met twee. Zo 

kan u de voordrach-

ten verdelen en de 

informatie later uit-

wisselen. Etienne 

Verhelle is bij onze 

leden alom bekend 

vanwege zijn ‘Mark-

tindicator’ en zijn 

maandelijkse bijdrage 

in het VFB-magazine 

‘Beste Belegger’. En 

wat die ‘Marktindicator’ betreft, krijgen we 

bij VFB nogal wat vragen. Een unieke gele-

genheid om hem daarover persoonlijk aan 

de tand te voelen.

Marc Brems 

mag de dag afslui-

ten. Hij is altijd al 

het gezicht ach-

ter ‘Beurssignaal’ 

geweest. Met zijn 

ruim 35 jaar erva-

ring wellicht het 

meeste kilometers 

op de teller. Hij 

brengt 10 aandelen 

die op dat ogenblik 

‘technisch’ goed 

ogen. Een mooie selectie om verder te be-

studeren.

Redenen voldoende aldus om u op 18 fe-

bruari naar Gent te begeven. U zal het zich 

zeker niet beklagen. Wacht dus niet langer 

met inschrijven. Tot dan. 

Redactie 25 januari 2017
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