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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
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