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Clicknieuws is een periodieke, kosteloze nieuwsbrief voor (oud)  TARBO –cursisten.  
Ook niet cursisten kunnen echter deze nieuwsbrief + toelichting,  zonder kosten ontvangen.  
 
Tot en met 2008 bleef het TARBO –systeem praktisch ongewijzigd, maar na dec. 2008 werd vanwege het hectische gedrag 
van de beurs de strategie nog wat veiliger gemaakt. 
 In dec. 2011 werd nog een weekstrategie toegevoegd die in maart 2017, vanwege de lage volatiliteit enigszins werd 
aangepast en nu bekend staat als de wekelijks gehandelde strategie TARBO "Quick Mini".  

Dit betreft dus een snelle strategie waarmee je maar een drie á vijf dagen per week in de markt zit. 
In de loop van 2020 wordt deze strategie vanwege het aanbod van meerdere strikes bij Euronext  nog wat verder 
geperfectioneerd  waardoor je eigenlijk van de ene optieserie naar de andere glijdt.  
Deze strategie ben ik de TARBO "Slide" gaan noemen. 
Informatie is te vinden onder de knop Clicknieuws- Quick, (knop 3) van deze TARBO website. 
 
Vanwege de relatief lage margin, waardoor er met Quickstrategieen op weekbasis steeds mooie rendement werden 
neergezet, werd er de laatste 4 jaar met het  TARBO-systeem hoofdzakelijk in weekopties gehandeld.   
Inmiddels zijn de margins op AEX-indexopties wat hoger geworden en ontstaat er weer wat meer belangstelling voor de 
Slow.  De Slow kan namelijk met veel minder opties worden gedaan en daardoor maakt een hogere margin niet zoveel uit. 
Deze pagina gaat dus over de TARBO-Slow.  
 
De  TARBO-Slow  zit zo in elkaar dat er aan beide zijden grote bandbreedten worden gecreëerd waardoor de beurs flink 
mag stijgen of dalen voordat de positie in de problemen komt. De positie wordt ook steeds op de voet gevolgd en wanneer 
de bandbreedte te smal dreigt te worden wordt de postie enigszins bijgesteld.  
Hierdoor is het bijna onmogelijk om met een goed bewaakte postie in het verlies te eindigen.  
Als de stratgie ingenomen wordt op een moment van grote beweeglijkheid, dan kan het zijn dat er tussentijds, dooe het 
kalmeren van de beurs vervroegd winst kan worden genomen.  
In de praktijk staat de positie tijdelijk in de min, maar blijft niettemin vanwege de grote bandbreedte veilig.  
Het gevoel van veiligheid is namelijk gebaseerd dat het 100% zeker is dat de ingesloten tijdswaarde er dan (al is dat wat 
langzamer) er even zo goed uitloopt. Bij de expiratie is de tijdswaarde totaal verdwenen waardoor de beoogde winst 
automatisch in de rekening stroomt.  
Het tussentijds bijstellen, (hetgeen bij dit type strategie niet veel werk is), heeft een tweeledig doel. Uiteraard is het 
belangrijkste doel de positie nog veiliger te maken dan ze al was. Het tweede doel is de winskansen te behouden of 
zomogelijk nog iets te vergroten. Het verstrijken van de tijd en het wegsmelten van de verwachtingswaarde zorgt er voor 
dat de positie in zijn eindstadium doorgaans op de vooraf gecalquleerde winst staat.    
 
Doorgaans wordt direct na het expireren (op de 3e vrijdag van afloopmaand) waar behalve de margin ook het behaalde 
resultaat vrijvalt, weer een nieuwe soortgelijke positie opgezet. 
De bedoeling is om met een aantal keren een dergelijke postie te herhalen een mooi jaarresultaat te behalen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Enkele voordelen van de Slow 
Het grootste voordeel van de TARBO-Slow is dat dit soort strategieën veel minder 
onderhoud vragen dan het geval is bij de TARBO-Quick. 
Ook het werkkapitaal is aanzienlijk minder dan bij de Quick het geval is. 
Daar bij de Quick het werkkapitaal op minimaal € 80.00 á € 120.000 gesteld werd, kan voor 
de Slow worden volstaan met ca € 60.000. 
 
Aangezien de koers van de AEX (op moment van schrijven 805) de laatste tijd sterk is 
opgelopen is er bij veel beleggers nogal wat hoogtevrees ontstaan. 
De kans op daling is zeker aanwezig, maar dat wil niet zeggen dat de AEX geen potentieel 
naar boven zou hebben. Desalniettemin is het interessant om met de Slow een strategie te 
bouwen die bij een daling iets meer winstpotentie heeft dan bij een verdere stijging. 
 
Een eenvoudig voorbeeld van een Slow-strategie die in het echt loopt, treft u hieronder. 
Wat aan deze strategie interessant is dat de AEX maar liefst 100 punten de verkeerde kant 
op is gelopen. Het mooie van het TARBO-systeem is dat dit heel gemakkelijk kan worden 
bijgesteld met het doel om verliezen te vermijden zonder de winstpotentie van de strategie 
verloren te laten gaan. Se winstbubbel is met opzet aan de dalingskant wat hoger gemaakt. 
 
Deze strategie expireert op 21 december 2021, waarna de gehele investering incl. het 
eventuele rendement automatisch vrijvalt. 

 

 



Strategie voor Clicknieuws Slow 12-app2-dec-21 
 

0 Start curve set-up  13 juli 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
1e  Bijstelling   op 30 juli 2021 

 
  
 
 



 
 
 2e Bijstelling 3 aug 2021 

 
 
 
 
 
3e Bijstelling 4 aug 2021 

 
 
 



 
 
4e Bijstelling   15 sep 2021 

 
 
 
 
 
5e Bijstelling  8 oktober 2021 

 
 
 



 
6e Bijstelling  5 nov 2021 

 
 
De verwachting is dat dat er zich nog een paar momenten zullen voordoen waarbij 
deze strategie op een dusdanige manier kan worden bijgesteld dat het rendement 
wat hoger wordt dan wat nu in de curve zichtbaar is. 
 
Onderstaand artikel werd eerder gepubliceert in een Clicknieuws voor de Quick. 
(Knop 3 van deze site)  
Aangezien dit gegeven geldt voor alle TARBO-strategieen wordt dit principe hier ook 
(in ongewijzigde vorm) nogmaals vermeld. 

 
 

 
Tandradbaan 
Ondanks alle schoonheidsfoutjes in de handelsplatformen van de brokers en de soms 
gebrekkige prijsstellingen van Euronext blijft het uitgangspunt van het TARBO-systeem 
stevig overeind. 
Of dat de AEX nu 200 of 800 staat maakt namelijk voor de manier van handelen niets uit. 
Het is een eindeloze herhaling van zetten en heeft het voordeel dat het begrip van ”te hoog” 
of “te laag” geen rol speelt. Lager dan laag kan immers altijd, net als hoger dan hoog tot de 
mogelijkheden blijven behoren.  
Het principe van het TARBO-systeem is destijds duidelijk omschreven in de column 
“Kraaltjes rijgen”. Doormiddel van overzichtelijke strategieën, met grote bandbreedten,  
wordt ongeacht de richting van de beurs, resultaten neergezet die met elkaar een lange 
ketting vormen. Na het (automatisch) expireren wordt dan weer een nieuwe soortgelijke 
strategie opgezet op basis van de koersen van dat moment. Op deze manier wordt de beurs 
op afstand gevolgd en maakt het niet uit of de beurs stijgt of daalt. Soms maak ik een 
vergelijking met een tandradbaan in de wintersportgebieden die ook de beweging van een 
stijgend resultaat maakt en soms ook wel even stokt, maar vervolgens toch weer gestaag 
omhoog kruipt.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Algemeen:                                                                          
TARBO is een goed bewaakte “trendneutrale” redelijk stabiele handelstechniek op de AEX. 
Dit systeem stuurt als het ware zichzelf, heeft geen mening over de markt, maar  op basis van wat het 
programma laat zien, pas je de strategie voortdurend aan om de winst te verhogen en verliezen te vermijden. 
In principe zijn na elke expiratie alle posities automatisch gladgestreken en staan daarna alle paarden weer 
veilig op stal. Je bent dus, door het expireren, steeds weer automatisch helemaal cash. 
Voor nadere info en voor privéles met winstbewaking, kunt u mailen naar  j.breestraat@chello.nl   
Transacties volgens het  TARBO -systeem zijn alleen mogelijk door uzelf, op uw eigen bankrekening. 

mailto:j.breestraat@chello.nl


 
Vergeet niet om in uw mailprogramma   j.breestraat@chello.nl  op "Toestaan" te zetten. 
 
 

TARBO cursussen: 
Dit betreft praktijk privélessen 1:1 waarbij u getuige bent met het handelen met echt geld. 
Bij door eerste door u gedane echte strategie is begeleiding (per E-mail) inbegrepen. 
Hierbij wordt tegelijkertijd de bij ons zelf  lopende (echte) strategie doorgemaild. 
De cursus kan fysiek, digitaal of bijv. 50/50 gemengd. 
Iedereen stapt in op zijn eigen niveau en naar gelang zijn eigen voorkeuren. 
Het voordeel van een (evt. gedeeltelijke) digitale cursus is dat alle beantwoorde vragen direct in de mails zijn terug te 
vinden, zodat er automatisch een naslagwerk ontstaat.  
 
Degenen die daar interesse in hebben kunnen mailen naar  j.breestraat@chello.nl 
 

Zie verder: www.tarbo.nl 
 

d.d.  22 november 2021    
Jan Breestraat -    Docent  100 % trendneutrale  beurssystemen. 
 

 

Bijlage:   
Link naar het brokeronderzoek 2020: 
https://mijn.beleggen.com/resources/brokeronderzoek/module-8/brokeronderzoek-2020 


