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Clicknieuws is een periodieke kosteloze nieuwsbrief die gaat over trendneutraal c.q marktneutraal beleggen (ook wel 
“beursonafhankelijk beleggen” genoemd en is bestemd voor (oud)TARBO–cursisten. Ook niet cursisten kunnen deze 
nieuwsbrief + evt. 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 en ondanks dat er in dat jaar 15% winst werd geboekt, de strategie nog wat veiliger gemaakt. 
In dec. 2011 werd nog een weekstrategie toegevoegd die in maart 2017, vanwege de toen nogal 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 ca 1 week, max. 1½ week in de markt zit. 
In de loop van 2020 werd 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 dan ook gemakshalve de TARBO "Slide" gaan noemen. 
Wegens het mooie constante rendement zal deze strategie ook weer In 2023 het meest gehandeld worden. 
Deze strategie zorgde in 2022 voor een buiten proportionele winst. 
 
Daarnaast lopen er altijd 1 of meerdere zogenaamde TARBO "Slow’s” waar bijna altijd nieuwe cursisten mee beginnen.  
Aan deze strategie is doorgaans zeer weinig werk, dat verandert echter als de beurs sterk gaat bewegen.  
Dan is het zaak om de geleerde verdedigingtechnieken te kennen.  
Aangezien de geleerde strategie bijna altijd in het echt ook bij mij loopt kan de verdediging heel gemakkelijk 
gecommuniceerd worden. 
 
Door de in de loop van de tijd doorgevoerde wijzigingen is het risico op de genoemde strategieën zodanig afgenomen dat 
een verlies op maandbasis niet of nauwelijks nog voorkomt.  
De paar keren dat het in de laatste 20 jaar voorkwam, werd het verlies bovendien steeds weer zeer snel ingelopen. 
Het kiezen van het juiste type TARBO-strategie, (die zowel snel als langzaam kunnen zijn), hangt sterk af hoeveel tijd een 
belegger er aan wil besteden en hoeveel handelskapitaal hij tot zijn beschikking heeft. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Alternatieven voor de AEX. 
Hoewel ik in de AEX tot nu toe heel mooie resultaten heb behaald heb ik toch (mede 
vanwege de slordige bied/laat prijsstelling en het dikwijls ontbreken van de zeer lage 
uitoefenprijzen) ook eens gekeken naar andere indexen. 
 
Een ander nadeel bij de AEX is dat na het sluiten van de beurs ook in Optiemaat deze 
onzuivere bied/laatprijzen in het scherm blijven staan waardoor je ook niet nauwkeurig kunt 
simuleren. Tegenwoordig is het daarbij nog nodig om Optiemaat zodanig in te stellen dat de 
datatoevoer op 1 minuut voor half zes wordt stopgezet. Doe je dat niet dan loop je de kans 
helemaal geen bied/laatprijzen meer na het sluiten van de beurs te hebben. Kennelijk 
mogen de marketmakers na het sluiten van de beurs gewoon hun boeken ongestraft 
leeggooien. 
 
Toen ik pas met het verhandelen van opties begon meen ik me te herinneren dat dit 
allemaal streng was gereguleerd en dat de “stelplicht” die de marketmakers “heilig” was 
en het vroegtijdig sluiten van de boeken zou m.i. een direct ontslag tot gevolg hebben 
gehad. In dit zwaar geautomatiseerde tijdperk werkt het kennelijk allemaal anders en dat 
zou toe te juichen zijn, ware het niet dat het eindresultaat is dat er nu soms bied/laatprijzen 
van 0,15/ 2.00 en dergelijke onzin koersen op de schermen verschijnen . . .   
 
Vooral de SPX, wat een index betreft die gebaseerd is op de Standard & Poor 500, welke 
bestaat uit 500 in US$ genoteerde aandelen, blijkt echter een goede vervanger te zijn. 
De aanbieding van het aantal strikes is daar werkelijk formidabel en de keuze voor wat 
betreft aantal expiratiedatums is daar aanzienlijk groter dan bij de AEX. 
 
Een goede tweede is de Eurostoxx50 die op 50 aandelen is gebaseerd en genoteerd wordt 
in Euro’s. Het aantal strikes is daar ook zeer groot, maar de keuze in expiratiedatums is wat 
minder dan bij de AEX. 
 



Een groot voordeel van deze twee alternatieven is dat de beweeglijkheid veel minder is dan 
bij de AEX. Dat is ook logisch want de Eurostoxx50 is gebaseerd op 2x zoveel aandelen dan 
de AEX en de SPX spant helemaal de kroon omdat we daar zelf praten over de factor 20! 
 
Het verschil in volatiliteit tussen de AEX en de SPX is ongeveer zoals het onderstaande 
plaatje aangeeft: 

  
 
Verloop van het handelen in 2022: 
Hoewel de opbrengstcurve van de TARBO-strategieën eigenlijk altijd naar boven lopen is 
het uiteraard wel leuk als je zo’n TARBO-grafiek kunt laten zien als de onderliggende 
waarde (de AEX) het eens een keer niet zo goed doet.  
Loopt de grafiek van de AEX zelf flink op, dan heb je al snel de neiging om te denken:  
“Als ik gewoon een tracker op de AEX had gekocht, dan had ik die winst (of misschien zelfs 
meer) ook gehad”.  Hieronder de curve van de winstontwikkeling welke op 31 dec werd 
gekopieerd van de site van mijn broker. 
Het is wel een gebrekkige grafische weergave van de broker, maar het TARBO eindresultaat 
was, in het Oekraïne oorlogsjaar om precies te zijn:  
26,8 % op het werkkapitaal en ongeveer overeenkwam met dat in het coronajaar 2021. 

 
 
BEURSBOX 
Deze site is van Tom Lassing en bestaat al heel lang. 
Afgelopen jaar heb ik daar twee TARBO-Slow strategieën (die ook in het echt liepen) 
gepubliceerd waarbij elke bijstelling uitgebreid werd toegelicht. Bij beide strategieën  
kwamen de uiteindelijke winsten hoger uit dan  de bij de start aangegeven prognose.  
In de vorige Clicknieuws staat daarover de nodige informatie. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TARBO –cursus/ lesgeldgarantie: 
De TARBO cursussen worden momenteel behalve digitaal ook weer, zolang de 
ontwikkelingen van het coronavirus dit toelaten, face to face gegeven. 



Het digitaal geven van de cursus beviel de overigens  best wel goed.  
Het voordeel voor de cursist is ook dat per mail verstrekte informatie dan voor de 
cursist als naslagwerk kan dienen. 
In nagenoeg alle gevallen werd de cursus gecombineerd met een door de cursist 
gedane echte TARBO-strategie. Dit puur, met het oogmerk om een deel van de 
gemaakte kosten al direct al tijdens de cursus terug te verdienen. Bij alle cursisten 
die hieraan hebben meegedaan is dat ruimschoots gelukt. Vanaf 1 jan 2023 is bij 
afname van een 3 daagse cursus een 100% lesgeldgarantie van kracht. Dit houdt in 
dat indien tijdens de looptijd van de 3 daagse cursus de kosten van de cursus, bij 
het strikt opvolgen van de instructies, (Voor tenminste 5 TARBO-Slow strategieën) 
het lesgeld niet wordt en terugverdiend het gehele lesgeld zal worden 
geretourneerd. Zoals gebruikelijk bepaalt de cursist zelf hoe lang hij over het 
doorlopen van de cursus mag doen. Minimale afname is 1 dag, die naar eigen 
inzicht meerdere dagen verlengd kan worden.  

 

BeleggersCafe 

Een aantal lezers van Clicknieuws hebben inmiddels al een aantal keer een BeleggersCafe 
meeting in De Bilt meegemaakt.   
Vanwege de corona was dat geruime tijd niet meer mogelijk. 
In theorie zou op elke plek in Nederland (incl. de locatie in De Bilt) een soortgelijke “vrije 
inloop” meeting kunnen worden georganiseerd. Men kan zich bij mij opgeven. 
Alles uiteraard onder voorbehoud dat het coronavirus weer niet opnieuw toeslaat. 
Idee:  Een inloopmeeting zou misschien ook kunnen in de “Stationshuiskamer” op het 
Centraal station in Utrecht”.  

 
Ervaringen met de SAXO-bank 
De SAXO-bank heeft bij de migratie van Binck naar SAXO, veel steken laten vallen. 
De beoordelingen op Trustpilot.com zijn dan ook zonder meer dramatisch te noemen. 
Vooral als je bedenkt dat lang niet iedereen een review schrijft. 
Het platform is namelijk onnoemelijk veel slechter dan voorheen bij Alex en Binck. 
Het platform draait nu (vanaf de verplichte migratie) voor de voormalige Binckklanten al 
bijna 14 maanden en ik heb nog geen enkel (reeds goedgekeurd) verbeteringsvoorstel 
uitgevoerd zien worden.  
Wachttijden voor de Helpdesk lopen op tot onacceptabel lengte en 12 (gisteren) 
“wachtenden voor u zijn geen uitzondering”.  
Uitzicht op verbetering kun je m.i. plaatsen onder het kopje Fata Morgana.   
Ook zijn er paar voetangels en klemmen die je dient te weten om fouten en financiële  
schade te voorkomen. Het is een nogal onlogisch en lastig platform, maar dikwijls is een 
probleem met een kleine tip (enigszins) opgelost.  
De echte oplossing zal echter nog zeer lang op zich laten wachten.  
Corresponderen via Chat en Support Ticket zijn tijdverslindende bezigheden die, althans bij 
mij niet aan een oplossing, van welk probleem dan ook, hebben bijgedragen.  
 
Herhaalde waarschuwing: 
Ik heb bij SAXO een aantal keren schade opgelopen doordat SAXO uit eigener beweging 
gefantaseerde aantallen op de orderticket invult! 
Je bent bijvoorbeeld van plan 1 optie te schrijven, maar dan staan er bijvoorbeeld al 10 
ingevuld, maar het kan elk willekeurig aantal zijn (ik heb een keer gehad 64, maar 103 is ook 
voorgekomen!) Je vertrouwt er, min of meer, op dat het orderticket (op zich al een oud en 
achterhaald systeem) standaard op 1 staat, maar zie je dat in de snelheid van handelen te 
laat dat SAXO weer aan het fantaseren is geslagen en je hebt dan al op “verzenden” geklikt 
dan ben je de klos. Ook al is het de schuld van SAXO dan nog kun je een dergelijke schade 
niet claimen. JIJ hebt immers op verzenden geklikt, dus eigen schuld dikke bult. Het euvel 
van gefantaseerde aantallen doet zich voor bij zowel opties als futures. 
Ik heb deze bug gemeld, maar men “herkent” het verschijnsel niet en kan er dus ook niets 
aan veranderen . . .    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat je je als belegger, in het algemeen, bij het kiezen van een broker, zou moeten afvragen is: 
Heeft het handelsplatform zelf ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld optieanalyse en kan er dan 
rechtstreeks vanuit dat programma gehandeld worden? Voor degenen die gewend zijn op de 
Amerikaanse beurs te handelen is het bovendien ook van groot belang of er dan via een zogenaamde 



"smart-moduul" kan worden gehandeld. Hierdoor worden namelijk optieorders op een groot aantal 
beurzen tegelijk aangeboden. Bij Binck was dat helaas voor Amerikaanse opties niet het geval, Dit 
had dan tot gevolg dat de uitvoeringen van Amerikaanse opties sterk werden vertraagd en bovendien 
doorgaans slechtere prijzen tot stand kwamen dan bij brokers die wél over een smartmoduul 
beschikten. Behalve de gebruiksvriendelijkheid van het handelsplatform, de hoogte van de 
commissie en de hoogte van de margin, spelen er nog diverse andere aspecten. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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, past 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. 
Nieuwe cursisten die de TARBO-Slow gaan traden, krijgen (indien gewenst) de eventuele bijstellingen gemaild.  
 

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 mij lopende (echte) strategie doorgemaild. 
Bij de TARBO-Slow strategie geldt, onder bepaalde voorwaarden, een 100% lesgeldgarantie. 
Na 5 TARBO- Slows geen winst hebben, betekent het volledige lesgeld retour. 
Dit geldt voor de 3 daagse cursussen. 
Disclaimer:  Al uw uitgevoerde TARBO handelsactiviteiten zijn voor uw eigen rekening en risico. 
 

Degenen die daar interesse in hebben kunnen mailen naar j.breestraat@chello.nl 
 

Zie verder: www.tarbo.nl 
 

d.d.  21 januari 2023   
Jan Breestraat -  Docent  100 %trendneutrale  beurssystemen.        
j.breestraat@chello.nl 
 
 

Zie voor “Wat brengt 2023”, knop 18 bij tarbo.nl 
Zie verder ook het hier onder liggende artikelelen: 

 

TRENDNEUTRAAL: De Gouden Graal? Sep 2022 

Veel beleggingsmethoden, vooral die welke leunen op de gangbare 
traditionele, trendmatige analysesystemen, hebben het in de markt al 
decennialang zwaar te verduren gehad. Beleggingen in een paar 
hedgefondsen alsmede een paar fondsen die consequent elke aankoop van 
100 aandelen deze direct met een langlopende put-optie afdekken, vormen in 
sommige gevallen een  gunstige uitzondering. Niet in de zin dat daar nu 
enorme topwinsten werden behaald , maar alleen door het gegeven dat deze 
een bescherming voor het geïnvesteerde kapitaal tot gevolg hadden en geen 
grote verliezen leden. 
Het merkwaardige in 2022 was dat een long/short Hedgefund toch even zo 
goed een verlies van 28% neerzette, terwijl dat eigenlijk niet zou zou moeten 
kunnen.  Long/short is immers bedoeld om verliezen te voorkomen. 

mailto:j.breestraat@chello.nl


  
Onroerend goed valt buiten het kader van dit artikel, maar afgezien van de 
vele (dikwijls onverwachte dalingen) en op voorwaarde dat men niet in een 
positie komt dat men op een ongunstig moment gedwongen moet verkopen, 
het op de zeer lange termijn ongetwijfeld steeds een goede belegging 
gebleken. Wonen zal altijd een eerste levensbehoefte blijven.  
 
Hierbij stel ik voor om als aanvulling op de diverse bekende beurs analyse 
systemen, zoals fundamentele, technische, kwantitatieve en voor mijn part 
ook astrologische  zienswijzen,  een nieuw begrip te introduceren, genaamd: 
“trendneutrale analyse”.  Het ‘analyseren’ is er in dat geval slechts op 
gericht  om de (optie)portefeuille, tot aan de expiratiedatum, zo goed 
mogelijk trendneutraal te houden.  
Dreigt er toevalligerwijs toch een trend te ontstaan, dan onderneemt men 
slechts die acties die de nadelige invloeden daarvan weer neutraliseren.   
Dit moet men leren, maar dat is logisch.  
Met deze aanpak is men verlost van de vaak krampachtige pogingen om een 
trend te ontdekken, die na veel valse starts, waarna de beweging dikwijls zo 
klein is dat het nauwelijks mogelijk is om er iets aan te verdienen en men per 
saldo toch nog met lege handen staat. 
Menig belegger vraagt me mijns inziens af wat er te verwachten en te 
prognosticeren valt, indien goede cijfers afgestraft worden met een daling 
omdat men nog betere cijfers had verwacht. Of . . . wanneer slechte cijfers 
met een stijging worden beloond, omdat net toevallig tegelijkertijd de US-
dollar weer een paar centen aantrok, of dat de olie en gasprijs net toevallig 
op hetzelfde moment weer wat terugzakte. Voorspellen is onbegonnen werk! 
 
Uitgangspunten TARBO-systeem: 
Behalve de trendneutraalheid heeft TARBO eigenlijk geen overeenkomsten 
met andere beleggings-of analysesystemen. 
Het TARBO-systeem is waarschijnlijk een van de weinige systemen die er 
NIET op uit zijn om een bepaalde trend te ontdekken. 
Daarentegen heeft het wel een paar uitgangspunten die op zich wel logisch 
zijn, maar waar een belegger tot voor kort niet veel mee kon uitrichten, laat 
staan dat hij er jaar na jaar, ongeacht het beursklimaat, prachtige resultaten 
mee kon behalen. 
 
De vier uitgangspunten luiden als volgt: 

1. De beurs geeft altijd, op elk moment, de juiste koers aan 
2. Niemand, maar dan ook niemand kan de beurskoers voorspellen 
3. Beurskoersen zullen tijdens de handel niet stilvallen en altijd toch 

minsten enigszins bewegen 
4. De tijd zal altijd verstrijken en de klok zal nooit achteruit gaan lopen 



Deze belachelijk eenvoudige veronderstellingen zullen door iedere belegger 
worden onderschreven en de kans op protestacties lijken me dan ook 
minimaal. 
Maar . . . op deze uitgangspunten een systeem bouwen is een ander verhaal, 
te meer omdat men dan eerst een psychologische draai moet maken om 
überhaupt met zo’n systeem te kunnen werken. 
Voor een trendvolger, bodempikker, charttrader en indicatortrader is het 
ontzettend moeilijk om te erkennen dat vanaf nu plotseling  ‘geen visie 
ineens de beste visie is’  en dat vanaf nu de slogan “geen visie, wel winst’ de 
nieuwe lifestyle gaat worden. 
 
Voordelen TARBO-systeem: 

 Geen in-uitstap en beheerskosten, zoals bij een  fonds/ beheerder 

 Geen zichtbare of onzichtbare toeslagen op commissies 

 Alle gelden op eigen rekening en onder eigen beheer 

 Er behoeft slechts in zelf gekozen perioden gehandeld te worden 

 Gedurende die gekozen perioden volledig inzicht in de positie 

 Dikwijls ontstaat er een kans om vervroegd winst te nemen 

 Na elke expiratie wordt het resultaat daadwerkelijk vastgeclickt 

 Direct na de expiratie valt het werkkapitaal automatisch vrij 

 Bij handelen op de AEX geen valutarisico 
Uitgaande van de vier eerder genoemde basisprincipes is het systeem 
er op gefocust om met behulp van geschreven opties de daarin 
opgesloten tijdswaarde te incasseren. 
Geschreven opties hebben een risico en daarom dient de totale positie 
voortdurend zo goed mogelijk te worden bewaakt. 
Omdat te kunnen doen is er een optieanalyseprogramma nodig, zodat 
men goed kan zien wanneer de positie uit balans raakt. 
Ook voor het opzetten van een nieuwe postie is zo’n programma 
onmisbaar. Zou je dat namelijk op alleen het blote oog doen, dan is het 
bijna zeker dat de strategie bij de setup al in onbalans is. 
 
Methodiek: 
Op de eerste dag van de gekozen cyclus wordt de positie geopend 
door een aantal  AEX opties te schrijven, die met z’n allen een mooi en 
zo’n veilig mogelijke curve te zien geven.  
Bij ongewenste bewegingen worden opties aan de veilige kant 
toegevoegd of omgeruild en aan de gevaarlijke kant wordt een 
valbreker geplaatst en soms worden opties teruggekocht, zodat de 
curve er weer mooi en evenwichtig uit komt te zien. 
Wat vooral belangrijk is dat de bandbreedte zo groot mogelijk wordt 
gehouden.  Hoe groter de afstand die je tot de actuele koers hebt hoe 



zekerder dat er voldoende bijstelmogelijkheden zijn en de expiratie 
zonder kleerscheuren wordt behaald. 
Binnen het TARBO-systeem wordt daar veel aandacht aan besteed en 
wordt er alles aan gedaan om de veiligheid zo hoog mogelijk te 
houden.  Liever wat minder winst dan onnodig risico! 
 
De oplettende lezer zal zich afvragen in hoeverre er  naar de Grieken, 
zoals de Delta, Gamma, Theta, Vega en de Rho worden gekeken. Al 
deze gegevens zijn in een goed optieanalyse programma tijdens het 
handelen zichtbaar, maar de Delta heeft hier de voornaamste rol 
toebedeeld gekregen. Zo is een vast gegeven dat de Delta nooit 
positief mag worden en daarom wordt er altijd tijdig bijgesteld zodat dit 
wordt voorkomen. 
Het is zelfs zo dat ik in het analyseprogramma een merktekentje heb 
laten aanbrengen waardoor het nagenoeg onmogelijk is geworden dat 
dit ijkpunt aan de aandacht ontsnapt. 

 
Verschil in TARBO strategieën: 
De strategieën zijn verdeeld in twee catogarieen, namelijk de snelle en de 
langzame.  (TARBO-Quick en TARBO- Slow.) 
Niet elke belegger beschikt over voldoende tijd om de Quick, die slechts 1 
week duurt,  (of nog iets korter) dagelijks te bewaken. 
In dat geval is het beter om uitsluitend de TARBO- Slow strategieën te 
handelen. Hierbij is de looptijd altijd langer dan een week en kan zelfs 
uitgerekt worden tot een aantal maanden. 
De beheersbaarheid is dan wat minder afhankelijk van de mate van bewaking 
en is het vooral voor beginners prettig dat er meer tijd is om over de 
eventuele nodige bijstellingen na te denken. 
 
Bijkomende risico’s: 
Bij alles wat men via internet onderneemt ontstaat er een zekere 
afhankelijkheid van de gebruikte hard-en software. 
Dit is zowel aan de zijde van de belegger als aan de zijde van de broker. 
Behalve bij de broker is er ook nog een risico bij de opties uitgevende partij, 
zoals in Nederland de Euronext.  
Dit soort storingen zijn meestal van korte duur, maar dienen toch benoemd 
te worden.   
 
Voor wat betreft de eigen hard-en software heb ik deze beperkt door alles op 
een tweede PC te installeren. 
Ook plotselinge stroomuitval kan een risico veroorzaken en die heb 
gezekerd door ook een laptop met extra accu onder handbereik te hebben.  
Voor de dat kan ik met een dongel werken zodat het eigen stroomnet geen 
rol meer speelt. 



 
 
Tot slot: 
Oud cursisten en andere geïnteresseerden kunnen, door een mailtje te 
sturen naar j.breestraat@chello.nl via een TARBO nieuwsbrief, genaamd 
“Clicknieuws”  op de hoogte van het e.e.a. worden gehouden. 
Aangezien het TARBO-systeem na bijna 30 jaar nog nagenoeg hetzelfde is, is 
de frequentie vanaf de nieuwsbrief niet zo hoog. 
Voor de bestaande groep TARBO-traders en de nieuwkomers rest het mij 
deze een Happy Trading toe te wensen.    
 
Jan Breestraat     
Docent trendneutrale beurstechnieken 
 j.breestraat@chello.nl-          
 
www.tarbo.nl 
 
6 sep  2022    

 
NB: 
Beleggingssystemen die geen belang in de 
richting van de beurs hebben hanteren daarvoor 
verschillende benamingen. 
Je moet dan denken aan: 

 Trendneutraal 

 Marktneutraal 

 Beursneutraal 

 Beurs onafhankelijk 

 Marktonafhankelijk 

 Niet aan de beurs gecorreleerd 
 
Zie tevens het artikel hieronder. 
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Clicknieuws is een periodieke kosteloze nieuwsbrief die gaat over trendneutraal c.q marktneutraal beleggen en is bestemd 
voor (oud)TARBO–cursisten. Ook niet cursisten kunnen deze nieuwsbrief + evt. 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 en ondanks dat er in dat jaar 15% winst werd geboekt, de strategie nog wat veiliger gemaakt. 
In dec. 2011 werd nog een weekstrategie toegevoegd die in maart 2017, vanwege de toen nogal 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 ca 1 week, max. 1½ week in de markt zit. 
In de loop van 2020 werd 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 dan ook de TARBO "Slide" gaan noemen. 
Wegens het mooie constante rendement zal deze strategie In 2022 het meest gehandeld worden. 
Daarnaast lopen er altijd 1 of meerdere zogenaamde TARBO "Slow’s” waar bijna altijd nieuwe cursisten mee beginnen.  
Aan deze strategie is doorgaans zeer weinig werk, dat verandert echter als de beurs sterk gaat bewegen. Dan is het zaak 
om de geleerde verdedigingtechnieken te kennen. Aangezien de geleerde strategie bijna altijd in het echt ook bij mij loopt 
kan de verdediging heel gemakkelijk gecommuniceerd worden. 
De basis-vormgeving van deze strategie is te vinden onder knop 5 op de TARBO-site. 
Zoals duidelijk te zien is, is de strategie zo opgezet dat naar gelang de beurs daalt de opbrengst hoger is. 
Dit, met opzet ingebouwde verschijnsel, zorgde bij de strategieën die in jan 2022 expireerden voor groter dan normale 
winst. 
 
Door de in de loop van de tijd doorgevoerde wijzigingen is het risico op de genoemde strategieën zodanig afgenomen dat 
een verlies op maandbasis nog niet of nauwelijks voorkomt.  
De paar keren dat het in de laatste 20 jaar voorkwam, werd het bovendien steeds weer zeer snel ingelopen. 
Het kiezen van het juiste type TARBO-strategie, (die zowel snel als langzaam kunnen zijn), hangt sterk af hoeveel tijd een 
belegger er aan wil besteden en hoeveel handelskapitaal hij tot zijn beschikking heeft. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Voor- en nadelen van de AEX. 
Hoewel ik er via cursisten nauwelijks iemand over hoor, beginnen de extreme verschillen bij 
de bied-en laatprijzen van de AEX-opties mij steeds meer tegen te staan.  
Bij degenen die de TARBO- Slow handelen zal de irritatiegraad een stuk lager liggen, maar 
de TARBO-Slide is natuurlijk een Quick en daarbij is het uiterst irritant als je zoveel 
“proeforders” in moet leggen om de echte prijs te weten te komen.   
Uiteraard kun je wel; altijd “bestens” handelen, maar dat is een keuze die niet iedereen wil. 
  
Een ander nadeel is dat na het sluiten van de beurs ook in Optiemaat deze onzuivere 
bied/laatprijzen in het scherm blijven staan waardoor je ook niet nauwkeurig kunt 
simuleren. Tegenwoordig is het daarbij nog nodig om Optiemaat zodanig in te stellen dat de 
datatoevoer op 1 minuut voor half zes wordt stopgezet, anders loop je de kans helemaal 
geen bied/laatprijzen meer na het sluiten van de beurs te hebben. Kennelijk mogen de 
marketmakers na het sluiten van de beurs gewoon hun boeken ongestraft leeggooien. 
 
Gelukkig heeft het verruimde aanbod van strikes (lees: uitoefenprijzen) zich bij de AEX-
indexopties ongewijzigd voortgezet. Ook nu heeft dat zich, in mijn geval, weer op flink 
bijgedragen aan een meer dan mooi resultaat voor de eerste 7 maanden van 2022.  
 
Hoewel de opbrengstcurve van de TARBO-strategieën eigenlijk altijd naar boven lopen is 
het uiteraard wel leuk als je zo’n TARBO-grafiek te kunnen laten zien als de onderliggende 
waarde (de AEX) het eens een keer niet zo goed doet.  
 
Loopt de grafiek van de AEX zelf flink op, dan heb je al snel de neiging om te denken:  
“Als ik gewoon een tracker had gekocht, dan had ik die winst (of misschien zelfs meer) ook 
gehad”. 
Dat klopt wel, maar anderzijds denk ik: “Als je dan zo bullisch ben, koop dan even zo goed 
die tracker”. In dit geval zou TARBO het verlies op de tracker ruimschoots gecompenseerd 
hebben.  Voordeel van een tracker is natuurlijk dat je er totaal geen werk aan hebt. 



Hieronder het rendement met het TARBO- Quick- Slide systeem van 1 jan 2022 t/m 23 aug 
2022. De grafiek is afkomstig van SAXO en blinkt niet uit qua duidelijkheid. 
 

 
 
Het tekort aan strikes bij kortlopende AEX-opties lijkt nu definitief opgelost en zoals al 
eerder gezegd is de "keuze" nu "reuze".  (Bij de SPX is het uiteraard nog veel beter) 
 
Bij de AEX maandopties zou het, qua strikes, nog steeds wel iets beter kunnen en dan is 
één berichtje meestal voldoende om ze alsnog aangevuld te krijgen. Dat zie ik andere 
beurzen nog niet zo snel gebeuren. 
 
BEURSBOX 
Deze site is van Tom Lassing en bestaat al heel lang. 
In 2007 heb ik daar een keer een voorbeeldstrategie op gehad met de naam “Hoe beleg ik  
€ 10.000”.  De strategie was een eenvoudige TARBO-Slow, (Vangnet 1) waar dan tijdens de 
gehele looptijd elke bijstelling op Beursbox werd gepubliceerd.   
De looptijd was 172 dagen en gedurende deze periode waren er 10 bijstellingen nodig om 
de oorspronkelijk winstprognose van € 1.520 (bruto) op te krikken naar € 4.865  (bruto) 
De titel van de strategie dekte echter niet de lading, want uiteindelijk bleek er € 16.000 aan 
margin nodig te zijn. Maar, desalniettemin toch een aardig resultaat, vooral als je bedenkt 
dat de investering minder dan een half jaar heeft gelopen. 
De margins waren in die periode extreem laag bij Interactive Brokers. 
Andere brokers hadden daar veel last van omdat veel beleggers overstapten. 
Momenteel liggen de kaarten geheel anders en is de keuze van de broker, om verschillende 
redenen, nog belangrijker geworden.  
 
Ik heb bij BEURSBOX nu ook weer een “voorbeeld strategie” voor een TARBO-Slow 
opgezet met de volgende uitleg: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
Wat later dan gepland heb na de expiratie van vrijdag 17 juni 2022, “ter leering ende 
vermaeck” voor Beursbox een 100% trendneutrale strategie (in het echt) ingenomen 
en op papier gezet. Het is slechts een voorbeeld zoals ik het doe en geen advies. 
Dit type, door mij zelf ontwikkelde strategieën, doe ik op de AEX al bijna 30 jaar en 
bevallen mij na een paar kleine wijzigingen (noem het maar voortschrijdend inzicht) 
nog steeds uitstekend. De looptijden variëren van 1 week tot enkele maanden, 
waarna  de strategieën door expiratie automatisch vrijvallen en de inleg inclusief het 



behaalde resultaat, zonder dat je iets hoeft te doen, op de desbetreffende rekening 
wordt bij- of afgeboekt. 
Geheel naar eigen keuze kan er dan weer een nieuwe soortgelijke strategie, met als 
uitgangspunt de op dat moment geldende stand van de beurs, worden opgezet. 
Fundamentele en technische analyse worden bewust vermeden evenals het 
bestuderen van de micro of macro economie, rentestanden en de koers van de US-
dollar en al wat nog meer kunt bedenken. Na 30 jaar uitsluitend TARBO strategieën 
te hebben gehandeld is dat namelijk volstrekt overbodig gebleken. Bij dit systeem is 
voorspellen niet nodig en zou zelfs het rendement nadelig kunnen beïnvloeden. 
De AEX-koers zelf is immers een vaststaand feit en is daarmee de beste adviseur 
die je maar kunt bedenken. Voor degenen die op de USA volgens het TARBO-
systeem handelen vervult de SPX de functie van adviseur. 
  
De gedachte hierachter is dat meningen en voorspellingen ,uit wat voor bron dan 
ook, immers altijd fout zijn waarna men verlies zou kunnen lijden en dat is in dit 
systeem nu juist wat we willen vermijden. Een bekend gezegde is: ”Voorspellen is 
moeilijk, vooral als het over de toekomst gaat”. Voorspellen is binnen het TARBO-
systeem dus ongewenst en het gebruik van voorspellende software wordt sterk 
afgeraden. 
Eigenlijk is dit ook volkomen logisch want behalve dat de voorspelling zelf goed 
moet zijn, zou daarbij  tegelijkertijd de timing ook nog moeten kloppen.  
En dat is nu nog afgezien van zwarte “zwanen”) bijna ondoenlijk. 
Zie evt. mijn column: “Is trendneutraal de gouden graal?”. 
  
Deze trendneutrale strategieën hebben van zichzelf al (zowel links als rechts) een 
zeer grote zone waarin ze met winst kunnen expireren, maar worden tevens daarbij 
tijdens de looptijd zo nodig nog doodleuk aan de bewegingen van de beurs 
aangepast. Indien zo’’n aanpassing onnodig blijkt wordt het zonodig ook weer 
teruggedraaid. 
Alles is gericht op het doel om het risico van mislukken te verkleinen en de kans op 
winst te vergroten.   
Elke bijstelling die tijdens de looptijd van 2 maanden nodig is, zal (met redenen 
omkleedt) direct aan Beursbox voor publicatie worden doorgegeven.   
Aangezien tijdens de looptijd de benodigde margin kan wijzigen zorg ik wel altijd 
dat er wat reservegeld aanwezig is zodat margincalls kunnen zoveel mogelijk 
worden voorkomen. Wordt de margin tijdens de looptijd wat hoger, maar is de 
positie op zich kerngezond, dan is dat geen enkel probleem.  
De ingesloten verwachtingswaarde, die met een zekerheid van 100% zal verdampen, 
kan immers onmogelijk ontsnappen en wordt bij de expiratie  automatisch 
uitgekeerd.   
  
De SET-UP van de 1e BEURBOX strategie:  



 
  
Een trendneutrale strategie zie ik als een “vangnet” die een visser uitgooit in de 
hoop niet al teveel mis te gooien. 
Vandaar de afkorting “vn”. Het toegevoegde nummer 2 geeft aan dat de strategie in 
de loop der jaren wat is aangepast en nu versie 2.0 is. 
Bij teveel “misgooien” wordt het vangnet aan de kant waar dat nodig lijkt d.m.v. 
bijstellingen wat verbreed, waardoor hij veiliger wordt. 
Deze voorbeeldstrategie kun je gemiddeld zo’n 5 x per jaar doen waarbij je in 
principe steeds opnieuw hetzelfde inleggeld kunt gebruiken. 
Verliezen op maandbasis zijn zeer zeldzaam en op jaarbasis komen ze eigenlijk 
nooit voor.  
Omdat de impact op de vorm van het “vangnet” van een geschreven Put en Call 
enorm van elkaar verschillen is er helaas een eenvoudig optieanalyseprogramma 
nodig. Op het “blote oog” werken heb ik aanvankelijk wel geprobeerd, maar je raakt 
dan snel het overzicht kwijt en omdat je zonder het optieanalyseprogramma de 
impact van een “gegokte” bijstelling niet kunt zien, maak je de strategie door een 
onjuiste bijstelling bijvoorbeeld niet veiliger, maar juist gevaarlijker. “Meten is 
weten” en dat geldt zeker in het geval als het over geld gaat. 
Sommige brokers hebben deze visuele mogelijkheden bij in hun handelsplatform 
ingebouwd. 
  
In 1998 heb ik een analyseprogramma aangeschaft en daar nog tal van zeer 
gebruiksvriendelijke “slimmigheidjes” aan laten toevoegen, waarna verliezen op 
jaarbasis zich niet meer hebben voorgedaan. Een voordeel van dit trendneutrale 
systeem is dat je na elke expiratie je geld weer cash hebt en steeds opnieuw kunt 
beslissen om te stoppen of door te gaan. In geval van vakanties adviseer ik het 
systeem tijdelijk stop te zetten en het pas daarna weer op te pakken. 
Tijdens corona en de oorlog in Oekraïne bleek het systeem prima te beheersen en 
werden de rendement zelfs hoger dan normaal. 
Uiteraard zijn de rendementen ook afhankelijk van de gekozen broker.  
Deze hanteren namelijk allemaal verschillende tarieven en marginverplichtingen.  
Zelf doe ik dit systeem tegelijkertijd met strategieën met een looptijd van een week 
(Quick bijv. de Slide). De Quick- strategiën zijn gevoeliger en vragen veel aandacht. 
 



Met dit (Slow) voorbeeld met een looptijd van 50 á 60 dagen heb ik als broker (Lynx) 
gekozen die je als “gemiddelde” van een aantal brokers zou kunnen beschouwen. 
Hun platform is uiterst stabiel (lees: zeer lage kans op storingen) en ze hebben een 
goed bemande helpdesk die snel bereikbaar is.  
Elke portefeuille is bij hun beveiligd en sluit (na berichtgeving) bij calamiteiten 
automatisch alles af in het geval als het risico onverantwoord hoog zou worden.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Note: Omdat de strategie na het innemen wel erg snel op winst kwam heb ik de 
volgende update op Beursbox laten plaatsen: 

UPDATE 1 strategie TARBO vn2 (Slow) gestart 17 juni 2022/ momentopname op 21 juni 2022: 

Doordat de implied vola (beweeglijkheid) van de AEX nogal snel daalde is de strategie versneld op 
winst gekomen. 
De winst liep op tot ca 950 bruto en op sommige momenten zelfs nog wat hoger, (Momenteel zelfs  
€ 1039 netto) waardoor heel terecht door de beleggers werd gevraagd wat te doen.  
De voorbeeldpositie ga ik niet sluiten, maar degenen die dit soort strategieën voor het eerst doen 
geef ik in overweging om dit wel te doen en de winst dus daarmee van tafel te nemen.  
Dat er kort na de start winsten ontstaan komt bij deze strategieën regelmatig voor, maar de snelheid 
waarmee dat nu is gebeurd is deze keer best wel uitzonderlijk. 
Degenen die gaan sluiten (of inmiddels al gesloten hebben), hebben grote kans dat ze binnen niet al 
te lange tijd dezelfde positie weer op ongeveer dezelfde (oude) condities opnieuw kunnen innemen. 
Dit type strategie loopt normaliter tussen de 50 en 60 dagen en soms nog korter, dus er is nog tijd 
genoeg. 
 
Mochten er wijzigingen in huidige, nog lopende positie nodig zijn, dan volgt dat d.m.v. een volgende 
update in Beursbox. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UPDATE  2 strategie TARBO vn2 (Slow) d.d. 27 juli 2022: 

 
De winst van de strategie is opgelopen van € 995 naar € 1.233,-- en de looptijd is vandaag nog 23 
dagen t.o.v. de looptijd bij de start die toen 63 kalenderdagen bedroeg. 
Deze winst kan evt. direct worden genomen, maar er de kansen dat deze iets hoger wordt zijn wat 
toegenomen. 
 
Vandaag hebben we namelijk wat bijstellingen kunnen doen waarmee de winst € 348 hoger dan 
voorzien zou kunnen worden. 
De evt. hoofdprijs (hoogste horizontale lijn) steeg van € 3899 steeg naar € 4247 en de troostprijs 
(laagste horizontale lijn) steeg van 1399 steeg naar € 1747. 
 
De bijstellingen hebben bestaan uit de volgende acties: 
Op de 7 geschreven puts 440 is winst genomen door deze te sluiten voor € 0,05 (= € 5,--) per stuk. 
Het vrijgekomen geld is direct daarna geïnvesteerd in 4 geschreven Puts 595 die per stuk € 0,40 (is  4 
x € 40) opbrachten en 2 stuks Puts waar € 0,43 (= 2 x € 43,--) per stuk werd ontvangen.    
 
Op deze manier werd de curve dus iets aantrekkelijkere gemaakt dan bij de set-up. 
De kansen dat de hoofdprijs wordt behaald is niet zo groot omdat de AEX dan naar de 636 zou 
moeten dalen, maar een opbrengst van € 1747 zou gezien de korte looptijd ook zeker wel acceptabel 
zijn.  De positie is geen moment in gevaar geweest. 
Momenteel zullen de 5 geschreven Calls  (ondanks dat deze ook op winst staan) streng worden 
bewaakt en zo nodig deels of in z’n geheel worden teruggekocht.  
  
Een volgende bijstelling zal waarschijnlijk een verlaging van de hoofdprijs en een verhoging van de 
troostprijs tot gevolg hebben. 
De bedoeling is om door zo’n soort van “middeling” de uiteindelijke winst nog wat op te krikken. 
In verband met de nogal sterk geslonken bandbreedte aan de rechterzijde zal aan deze zijde de 
bewaking wat hoger zijn dan normaal. 
 
Mochten er wijzigingen in de huidige positie nodig zijn, dan wordt dat per omgaand kenbaar gemaakt 
door een volgende update. 
 
Alle genoemde bedragen zijn bruto d.w.z. zonder commissie aangezien deze bij elke broker anders 
zijn. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPDATE  3 strategie TARBO vn2 (Slow) d.d. 28 juli 2022: 

 



Deze update is wat eerder dan verwacht. 
Vanwege de wederom stijgende beurs zijn de 5 geschreven Calls met een kleine 
winst teruggekocht. 
Een iets bredere bandbreedte aan de rechterzijde werd noodzakelijk. 
De winst staat momenteel op € 1.252 en de looptijd is nog 22 dagen. 
Er werden 2 nieuwe Calls 780 á € 0,21 (€ 21) geschreven. 
Verder werden 2 Puts 650 á € 1,60 (€ 160) en 2 Puts 630 á € 0,70 (€ 70) met een totaal 
van € 460 bijgeschreven. 
 
De hoofdprijs is verlaagd naar € 2443 en de troostprijs, omdat de kans daarop groter 
is, werd opgehoogd naar € 1943. 
Aan de onderzijde is de bandbreedte nu 87,6 maar deze kan zo nodig op een 
simpele wijze weer worden verbreed.   
 
Mochten er wijzigingen in de huidige positie nodig zijn, dan wordt dat per omgaand kenbaar gemaakt 
door een volgende update. 
 
Alle genoemde bedragen zijn bruto d.w.z. zonder commissie aangezien deze bij elke broker anders 
zijn. 
 

UPDATE  4 strategie TARBO vn2 (Slow) d.d. 23 aug 2022: 

 

Hierbij de laatste Update + Eindafwikkeling van de trendneutrale strategie. 
De trendneutrale strategie is ca € 560 hoger geëxpireerd dan de oorspronkelijk 
geplande troostprijs en kwam uit op € 1925. 
Gezien de relatief korte looptijd is dat m.i. een mooi rendement. 
De positie is, vanwege de permanente bewaking van de bandbreedten, geen 
moment in gevaar geweest. 
 

 
 
Inmiddels is met het vrijgevallen werkkapitaal met inbegrip van de gerealiseerde 
winst een nieuwe strategie opgezet. 
Deze heeft een looptijd van 59 kalenderdagen en expireert op 21 oktober 2022. 
Ook deze loopt weer op dezelfde rekening bij Lynx. 
Commissie en margin zijn bij elke bank/broker verschillend. 
 
De setup voor de 2e BEURSBOX strategie, die op dit moment al loopt staat 
hieronder aangegeven.   



 
 
Opmerking: 
Bovenstaande BEURSBOX-strategieën doe ik, als bijvangst, voor mijzelf ook in het 
echt. De strategie die ik zeer intensief doe is de TARBO-Quick-Slide, waarbij de 
lopende strategieën naadloos van de ene week in de andere glijden. 
De getoonde voorbeelden gelden niet als een advies, maar tonen aan dat er 
meerdere wegen zijn om rendement te behalen, zonder dat er voor een bepaalde 
trend van een markt behoeft te worden gekozen. Nadeel van deze manier van 
handelen is dat er een bepaalde basiskennis is vereist en er een optie-
analyseprogramma voor nodig is. 
Alle transacties dienen plaats te vinden op uw eigen rekening en zijn voor uw eigen 
risico.  
 
Verdere ontwikkelingen van het TARBO handelssysteem: 
De oorspronkelijke persoonlijke "live" TARBO cursussen worden door mij vanwege de 
corona nu nog hoofdzakelijk digitaal gegeven.  
Dit bevalt eigenlijk best wel goed omdat de voordelen van de, per cursist verschillende 
"voorkeuren", behouden zijn gebleven en dan zelfs nog wat beter tot hun recht komen.  
Zo stapt iedereen op zijn eigen niveau in en wordt gefocust op strategieën die door de 
cursisten, qua werkkapitaal en tijdsbeslag, in het echt kunnen worden gedaan. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BeleggersCafe 

Een aantal lezers van Clicknieuws hebben inmiddels al een paar keer een BeleggersCafe 
meeting in De Bilt meegemaakt.   
Vanwege de corona was dat geruime tijd niet meer mogelijk. 
Op dit moment lopen de coronabesmettingen echter weer wat op. 
Het lijkt het beste om de ontwikkelingen nog even af te wachten. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ervaringen met de SAXO-bank 
De SAXO-bank heeft bij de migratie van Binck naar SAXO, veel steken laten vallen en  
Het platform is op veel punten zeer onlogisch, zodat je dan vaak niet verder kan. 
Ook zijn er paar voetangels en klemmen die je dient te weten teneinde fouten en financiële  



schade te voorkomen. Het is een nogal onlogisch en lastig platform, maar dikwijls is een 
probleem met een kleine tip (enigszins) opgelost. De echte oplossing zal echter nog zeer 
lang op zich laten wachten.  
In mijn geval is er, tot op heden nog geen enkele aangedragen verbetering waargemaakt. 
 
Waarschuwing: 
Ik heb bij SAXO een aantal keren schade opgelopen doordat SAXO uit eigener beweging 
gefantaseerde aantallen op de orderticket invult! 
Je bent bijvoorbeeld van plan 1 optie te schrijven, maar dan staan er bijvoord al 10 
ingevuld, maar het kan elk willekeurig aantal zijn (ik heb een keer gehad 64!) Je vertrouwt 
er, min of meer, op dat het orderticket standaard op 1 staat, maar zie je dat in de snelheid 
van handelen te laat dat SAXO weer aan het fantaseren is geslagen en je hebt dan al op 
“verzenden” geklikt dan ben je de klos. Ook al is het de schuld van SAXO dan nog kun je 
een dergelijke schade niet claimen. JIJ hebt immers op verzenden geklikt, dus eigen schuld 
dikke bult. Het euvel van gefantaseerde aantallen doet zich voor bij zowel opties als futures. 
Ik heb deze bug gemeld, maar men kent het verschijnsel niet en kan er dus ook niets aan 
veranderen . . .   
 
Bij SAXO kan er net als bij Alex en Binck bij verwijtbare fouten in het handels platform of 
ontbrekende data (voor zover dat niet bij Euronext ligt) ontstane schade worden geclaimd, 
waarbij  dat dan bij Alex en Binck (soms nog dezelfde dag) werd vergoed. 
Bij SAXO is dat aanzienlijk slechter geregeld en wordt dat verrekend met de toekomstig te 
betalen commissie. Dat zou acceptabel zijn als dat gedurende de periode dat die gratis 
commissie,s van kracht is, dat dan op een simpele wijze zichtbaar en controleerbaar zou 
zijn. Helaas is dat niet het geval en zou zelfs een afgestudeerde IT’er er vanwege de 
ingewikkeldheid van het platform, zelf met ondersteuning van een registeraccount er niet 
uitkomen. Het is dus zaak om eventuele schadevergoedingen als een normale terugboeking 
In één keer te vragen.   
 
Veel beleggers zijn overgestapt naar LYNX. Daar heb je namelijk een heel goede helpdesk. 
Dit LYNX platform is voor veel beleggers nieuw, maar LYNX beschikt wel over een basic 
versie, die voor mij wel te beperkt is, maar voor beleggers die niet zoveel op de beurs doen 
kan het een uitkomst kan zijn. 
Note: De margins voor opties zijn bij Lynx echter aanzienlijk hoger dan bij SAXO. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MARGINCALLS bij SAXO 
Bij SAXO zijn de regels bij een margintekort (vooral bij de PBM-regeling, bijzonder streng. 
Je moet daar zelf steeds alert op zijn, want bij het geringste tekort in de “Vrij Bruikbare 
Ruimte” kan de robot zomaar AL je posities bestens sluiten.  
Dat zou, vooral bij grote posities erg veel schade kunnen veroorzaken 
Ik hoor wel dat bij een dreigend tekort medewerkers toch nog even naar de “belangrijke 
klanten” (> € 100.000) klant belden, maar bij de kleinere klanten wordt de gehele portefeuille 
bestens dichtgegooid. Gezien de soms AEX extreem ongunstige bied/laatprijzen kan dan 
een enorme schade ontstaan.  
Het is dus zaak zelf goed op te letten dat de marginregels bij SAXO niet worden 
overschreden. Door tijdig zelf een aantal (bijv. 5 cents opties) te sluiten, kan schade worden 
voorkomen. Over het SAXO platform, op tal van punten, veel klachten. 
 
Zelf heb ik al vrij snel een groot aantal verbeteringen in het handelsplatform voorgesteld. 
Er zijn er al een paar akkoord bevonden, maar de uitvoering kan nog zeer lang op zich laten 
wachten. Gezien de huidige gang van zaken zou ik er niet van opkijken als dat een jaar in 
beslag zo nemen. SAXO is een zeer grote en logge instantie waar geen snelle acties van zijn 
te verwachten. Dit in schrille tegenstelling met Alex en Binck die beiden goede en zeer 
gebruiksvriendelijke platforms hadden. Het is te betreuren dat deze uitstekende producten 
door de overname door SAXO voor altijd verloren zijn gegaan.   
Eigenlijk zou m.i. het handelsplatform van SAXO geheel moeten worden herschreven. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat je je als belegger, in het algemeen, zou moeten afvragen is: 
Heeft het handelsplatform zelf ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld optieanalyse en kan er dan 
rechtstreeks uit dat programma gehandeld worden? Voor degenen die gewend zijn op de 
Amerikaanse beurs te handelen is het bovendien ook van groot belang of er dan via een zogenaamde 
"smart-moduul" kan worden gehandeld. Hierdoor worden namelijk optieorders op een groot aantal 



beurzen tegelijk aangeboden. Bij Binck was dat helaas voor Amerikaanse opties niet het geval, Dit 
had dan tot gevolg dat de uitvoeringen van Amerikaanse opties sterk werden vertraagd en bovendien 
doorgaans slechtere prijzen tot stand kwamen dan bij brokers die wél over een smartmoduul 
beschikten.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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, past 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. 
Nieuwe cursisten die de TARBO-Slow gaan traden, krijgen (indien gewenst) de eventuele bijstellingen gemaild.  
 

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 mij lopende (echte) strategie doorgemaild. 
Bij de TARBO-Slow strategie geldt, onder bepaalde voorwaarden, een 100% lesgeldgarantie. 
Na 5 TARBO- slows geen winst hebben betekent het volledige lesgeld retour. 
Dit geldt voor de 5 daagse cursussen. 
Disclaimer:  Al uw uitgevoerde TARBO handelsactiviteiten zijn voor uw eigen rekening en risico. 
 

Degenen die daar interesse in hebben kunnen mailen naar j.breestraat@chello.nl 
 

Zie verder: www.tarbo.nl 
 

d.d.  23 augustus 2022   
Jan Breestraat -  Docent  100 %trendneutrale  beurssystemen.        
j.breestraat@chello.nl 
 
 
 
 

Zie verder het hier onder liggende artikel: 
 

TRENDNEUTRAAL: De Gouden Graal? Sep 2022 

Veel beleggingsmethoden, vooral die welke leunen op de gangbare 
traditionele, trendmatige analysesystemen, hebben het in de markt al 
decennialang zwaar te verduren gehad. Beleggingen in onroerend goed en 
een paar hedgefondsen alsmede een paar fondsen die consequent elke 
aankoop van 100 aandelen deze direct met een langlopende put-optie 
afdekken, vormen in sommige gevallen een  gunstige uitzondering. Niet in de 
zin dat daar nu enorme topwinsten werden behaald , maar alleen door het 
gegeven dat deze een bescherming voor het geïnvesteerde kapitaal tot 
gevolg hadden en geen grote verliezen leden. 
Onroerend goed valt buiten het kader van dit artikel, maar afgezien van de 
vele (dikwijls onverwachte dalingen) en op voorwaarde dat men niet in een 
positie komt dat men op een ongunstig moment gedwongen moet verkopen, 
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het op de zeer lange termijn ongetwijfeld steeds een goede belegging 
gebleken. Wonen zal altijd een eerste levensbehoefte blijven.  
 
Hierbij stel ik voor om als aanvulling op de diverse bekende beurs analyse 
systemen, zoals fundamentele, technische, kwantitatieve en voor mijn part 
ook astrologische  zienswijzen,  een nieuw begrip te introduceren, genaamd: 
“trendneutrale analyse”.  Het ‘analyseren’ is er in dat geval slechts op 
gericht  om de (optie)portefeuille, tot aan de expiratiedatum, zo goed 
mogelijk trendneutraal te houden.  
Dreigt er toevalligerwijs toch een trend te ontstaan, dan onderneemt men 
slechts die acties die de nadelige invloeden daarvan weer neutraliseren.  Dit 
moet men leren, maar dat is logisch.  
Met deze aanpak is men verlost van de vaak krampachtige pogingen om een 
trend te ontdekken, die na veel valse starts, waarna de beweging dikwijls zo 
klein is dat het nauwelijks mogelijk is om er iets aan te verdienen en men per 
saldo toch nog met lege handen staat. 
Menig belegger vraagt me mijns inziens af wat er te verwachten en te 
prognosticeren valt, indien goede cijfers afgestraft worden met een daling 
omdat men nog betere cijfers had verwacht, of wanneer slechte cijfers met 
een stijging worden beloond, omdat net toevallig tegelijkertijd de US-dollar 
weer een paar centen aantrok, of dat de olie en gasprijs net toevallig op 
hetzelfde moment weer wat terugzakte. 
 
Uitgangspunten TARBO-systeem: 
Behalve de trendneutraalheid heeft TARBO eigenlijk geen overeenkomsten 
met andere beleggings-of analysesystemen. 
Het TARBO-systeem is waarschijnlijk een van de weinige systemen die er 
NIET op uit zijn om een bepaalde trend te ontdekken. 
Daarentegen heeft het wel een paar uitgangspunten die op zich wel logisch 
zijn, maar waar een belegger tot voor kort niet veel mee kon uitrichten, laat 
staan dat hij er jaar na jaar, ongeacht het beursklimaat, prachtige resultaten 
mee kon behalen. 
 
De vier uitgangspunten luiden als volgt: 

1. De beurs geeft altijd, op elk moment, de juiste koers aan 
2. Niemand, maar dan ook niemand kan de beurskoers voorspellen 
3. Beurskoersen zullen tijdens de handel niet stilvallen en altijd toch 

minsten enigszins bewegen 
4. De tijd zal altijd verstrijken en de klok zal nooit achteruit gaan lopen 

Deze belachelijk eenvoudige veronderstellingen zullen door iedere belegger 
worden onderschreven en de kans op protestacties lijken me dan ook 
minimaal. 



Maar . . . op deze uitgangspunten een systeem bouwen is een ander verhaal, 
te meer omdat men dan eerst een psychologische draai moet maken om 
überhaupt met zo’n systeem te kunnen werken. 
Voor een trendvolger, bodempikker, charttrader en indicatortrader is het 
ontzettend moeilijk om te erkennen dat vanaf nu plotseling  ‘geen visie 
ineens de beste visie is’  en dat vanaf nu de slogan “geen visie, wel winst’ de 
nieuwe lifestyle gaat worden. 
 
Voordelen TARBO-systeem: 

 Geen in-uitstap en beheerskosten, zoals bij een  fonds/ beheerder 

 Geen zichtbare of onzichtbare toeslagen op commissies 

 Alle gelden op eigen rekening en onder eigen beheer 

 Er behoeft slechts in zelf gekozen perioden gehandeld te worden 

 Gedurende die gekozen perioden volledig inzicht in de positie 

 Dikwijls ontstaat er een kans om vervroegd winst te nemen 

 Na elke expiratie wordt het resultaat daadwerkelijk vastgeclickt 

 Direct na de expiratie valt het werkkapitaal automatisch vrij 

 Bij handelen op de AEX geen valutarisico 
Uitgaande van de vier eerder genoemde basisprincipes is het systeem 
er op gefocust om met behulp van geschreven opties de daarin 
opgesloten tijdswaarde te incasseren. 
Geschreven opties hebben een risico en daarom dient de totale positie 
voortdurend zo goed mogelijk te worden bewaakt. 
Omdat te kunnen doen is er een optieanalyseprogramma nodig, zodat 
men goed kan zien wanneer de positie uit balans raakt. 
Ook voor het opzetten van een nieuwe postie is zo’n programma 
onmisbaar. Zou je dat namelijk op alleen het blote oog doen, dan is het 
bijna zeker dat de strategie bij de setup al in onbalans is. 
 
Methodiek: 
Op de eerste dag van de gekozen cyclus wordt de positie geopend 
door een aantal  AEX opties te schrijven, die met z’n allen een mooi en 
zo’n veilig mogelijke curve te zien geven.  
Bij ongewenste bewegingen worden opties aan de veilige kant 
toegevoegd of omgeruild en aan de gevaarlijke kant wordt een 
valbreker geplaatst en soms worden opties teruggekocht, zodat de 
curve er weer mooi en evenwichtig uit komt te zien. 
Wat vooral belangrijk is dat de bandbreedte zo groot mogelijk wordt 
gehouden.  Hoe groter de afstand die je tot de actuele koers hebt hoe 
zekerder dat er voldoende bijstelmogelijkheden zijn en de expiratie 
zonder kleerscheuren wordt behaald. 



Binnen het TARBO-systeem wordt daar veel aandacht aan besteed en 
wordt er alles aan gedaan om de veiligheid zo hoog mogelijk te 
houden.  Liever wat minder winst dan onnodig risico! 
 
De oplettende lezer zal zich afvragen in hoeverre er  naar de Grieken, 
zoals de Delta, Gamma, Theta, Vega en de Rho worden gekeken. Al 
deze gegevens zijn in een goed optieanalyse programma tijdens het 
handelen zichtbaar, maar de Delta heeft hier de voornaamste rol 
toebedeeld gekregen. Zo is een vast gegeven dat de Delta nooit 
positief mag worden en daarom wordt er altijd tijdig bijgesteld zodat dit 
wordt voorkomen. 
Het is zelfs zo dat ik in het analyseprogramma een merktekentje heb 
laten aanbrengen waardoor het nagenoeg onmogelijk is geworden dat 
dit ijkpunt aan de aandacht ontsnapt. 

 
Verschil in TARBO strategieën: 
De strategieën zijn verdeeld in twee catogarieen, namelijk de snelle en de 
langzame.  (TARBO-Quick en TARBO- Slow.) 
Niet elke belegger beschikt over voldoende tijd om de Quick, die slechts 1 
week duurt,  (of nog iets korter) dagelijks te bewaken. 
In dat geval is het beter om uitsluitend de TARBO- Slow strategieën te 
handelen. Hierbij is de looptijd altijd langer dan een week en kan zelfs 
uitgerekt worden tot een aantal maanden. 
De beheersbaarheid is dan wat minder afhankelijk van de mate van bewaking 
en is het vooral voor beginners prettig dat er meer tijd is om over de 
eventuele nodige bijstellingen na te denken. 
 
Bijkomende risico’s: 
Bij alles wat men via internet onderneemt ontstaat er een zekere 
afhankelijkheid van de gebruikte hard-en software. 
Dit is zowel aan de zijde van de belegger als aan de zijde van de broker. 
Behalve bij de broker is er ook nog een risico bij de opties uitgevende partij, 
zoals in Nederland de Euronext.  
Dit soort storingen zijn meestal van korte duur, maar dienen toch benoemd 
te worden.   
 
Voor wat betreft de eigen hard-en software heb ik deze beperkt door alles op 
een tweede PC te installeren. 
Ook plotselinge stroomuitval kan een risico veroorzaken en die heb 
gezekerd door ook een laptop met extra accu onder handbereik te hebben.  
Voor de dat kan ik met een dongel werken zodat het eigen stroomnet geen 
rol meer speelt. 
 
Tot slot: 



Oud cursisten en andere geïnteresseerden kunnen, door een mailtje te 
sturen naar j.breestraat@chello.nl via een TARBO nieuwsbrief, genaamd 
“Clicknieuws”  op de hoogte van het e.e.a. worden gehouden. 
Aangezien het TARBO-systeem na bijna 30 jaar nog nagenoeg hetzelfde is, is 
de frequentie vanaf de nieuwsbrief niet zo hoog. 
Voor de bestaande groep TARBO-traders en de nieuwkomers rest het mij 
deze een Happy Trading toe te wensen.    
 
Jan Breestraat     
Docent trendneutrale beurstechnieken 
 j.breestraat@chello.nl-          
 
www.tarbo.nl 
 
6 sep  2022    
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TARBO Clicknieuws  138a 3 mrt 2022 
 
Clicknieuws is een periodieke kosteloze nieuwsbrief die gaat over trendneutraal c.q marktneutraal beleggen en is bestemd 
voor (oud)TARBO–cursisten. Ook niet cursisten kunnen deze nieuwsbrief + evt. 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 en ondanks dat er in dat jaar 15% winst werd geboekt, de strategie nog wat veiliger gemaakt. 
In dec. 2011 werd nog een weekstrategie toegevoegd die in maart 2017, vanwege de toen nogal 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 ca 1 week, max. 1½ week in de markt zit. 
In de loop van 2020 werd 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 dan ook de TARBO "Slide" gaan noemen. 
Wegens het mooie constante rendement zal deze strategie In 2022 het meest gehandeld worden. 
Daarnaast lopen er altijd 1 of meerdere zogenaamde TARBO "Slow’s” waar bijna altijd nieuwe cursisten mee beginnen.  
Aan deze strategie is doorgaans zeer weinig werk, dat verandert echter als de beurs sterk gaat bewegen. Dan is het zaak 
om de geleerde verdedigingtechnieken te kennen. Aangezien de geleerde strategie bijna altijd in het echt ook bij mij loopt 
kan de verdediging heel gemakkelijk gecommuniceerd worden. 
De basis-vormgeving van deze strategie is te vinden onder knop 5 op de TARBO-site. 
Zoals duidelijk te zien is, is de strategie zo opgezet dat naar gelang de beurs daalt de opbrengst hoger is. 
Dit, met opzet ingebouwde verschijnsel, zorgde bij de strategieën die in jan 2022 expireerden voor groter dan normale 
winst. 
 
Door de in de loop van de tijd doorgevoerde wijzigingen is het risico op de genoemde strategieën zodanig afgenomen dat 
een verlies op maandbasis nog niet of nauwelijks voorkomt.  
De paar keren dat het in de laatste 20 jaar voorkwam, werd het bovendien steeds weer zeer snel ingelopen. 
Het kiezen van het juiste type TARBO-strategie, (die zowel snel als langzaam kunnen zijn), hangt sterk af hoeveel tijd een 
belegger er aan wil besteden en hoeveel handelskapitaal hij tot zijn beschikking heeft. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nog steedse enorme verbetering in het aanbod van AEX indexopties. 
Gelukkig heeft het verruimde aanbod van strikes (lees: uitoefenprijzen) zich bij de AEX-
indexopties ongewijzigd voortgezet. Ook nu heeft dat zich, in mijn geval, weer op flink 
bijgedragen aan een meer dan mooi resultaat voor de eerste 4 weken van 2022.  
Het tekort aan strikes bij kortlopende AEX-opties lijkt nu definitief opgelost en de  
"keuze" is nu "reuze". 
 
Bij de maandopties zou het, qua strikes, nog steeds wel iets beter kunnen en dan is één 
berichtje meestal voldoende om ze alsnog aangevuld te krijgen. 
 
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. In mijn optiek blijven opties nog steeds de beste uitvinding na het wiel. 
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.  
 
Sem van Berkel deed over de beurs eens de uitspraak: “Van ALLES wat u en ik over de 
beurs denken is één ding zeker, dat gebeurt juist NIET”. Hij voegde er dan steevast aan toe:  
“Een put moet”. Zijn eerste uitspraak ben ik geneigd om nog enigszins te nuanceren door te 
zeggen: “Dit gebeurt wél, maar op een totaal ander tijdstip dan dat u en ik voor ogen 
hebben”.  
Het is m.i. bijna onmogelijk om zowel een gebeurtenis + een tijdstip goed te voorspellen. 
De “Perfect storm” die de beursgoeroe Rienk Kamer eens voorspelde liet bijvoorbeeld maar 
liefst 7 jaar op zich wachten. In die 7 jaren stonden zijn volgers op “hold” en laten dat nou 
net 7 uitstekende beursjaren geweest zijn. Het is dus zaak om uitsluitend en alleen 
strategieën te doen die niet alleen trendneutraal zijn, maar waar je d.m.v. bijstellingen 
gemakkelijk kunt bijsturen.  
 
Het principe van het TARBO-systeem is destijds duidelijk omschreven in de column 
“Kraaltjes rijgen”. Alle kraaltjes van een jaar vormen dan het jaarresultaat. 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 of gelijk blijft. Bij het zien van de op deze manier ontstane 
resultatencurve maak ik soms een vergelijking met een tandradbaan in de wintersport- 
gebieden. Ook die maakt een langzaam stijgende beweging die ook wel eens even stokt, 
maar vervolgens toch weer gestaag omhoog kruipt. Behalve uiteraard als hij juist naar 
beneden moet en wil, maar dan zie ik hem nooit, per ongeluk, weer naar boven gaan.  
 
Verdere ontwikkelingen van het TARBO handelssysteem: 
De oorspronkelijke persoonlijke "live" TARBO cursussen worden door mij vanwege de 
corona nu hoofdzakelijk nog digitaal gegeven.  
Dit bevalt eigenlijk best wel goed omdat de voordelen van de, per cursist verschillende 
"voorkeuren", behouden zijn gebleven en dan zelfs nog wat beter tot hun recht komen.  
Zo stapt iedereen op zijn eigen niveau in en wordt gefocust op strategieën die door de 
cursisten, qua werkkapitaal en tijdsbeslag, in het echt kunnen worden gedaan. 
 
Zo zal bijvoorbeeld een Les 5 er bij cursist A heel anders uitzien dan de Les 5 van cursist B. 
Cursist A heeft bijvoorbeeld niet zo'n groot werkkapitaal en wil ook niet veel tijd aan 
beleggen besteden. Bij cursist B kan echter juist het tegenovergestelde het geval zijn en 
was misschien zelfs al gewend om wat meer in de beurs te zitten.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BeleggersCafe 
Een aantal lezers van Clicknieuws hebben inmiddels al een paar keer een BeleggersCafe 
meeting in De Bilt meegemaakt.   
Deze vielen altijd samen met de in De Bilt gehouden HCC-dagen. (Afd. Beleggen) 
 
Zoals met zoveel seminars het geval is, zijn na het uitbreken van de coronapandemie in 
maart 2020 alle seminars gecanceld. Hetzelfde geldt ook voor de samenkomsten van het 
door TARBO-cursisten opgerichte BeleggersCafe in de Bilt. 
 
De HCC-afd Beleggen kampte al een tijdje met een gebrek aan bestuursleden.  
Ik heb nog geprobeerd om d.m.v. oproepen in de Clicknieuws, beleggers te interesseren 
voor de openstaande functies. Helaas is dat niet gelukt. 
 
In theorie zouden (Zodra dat vanwege de corona verantwoord is), de BeleggersCafe- 
ontmoetingen gewoon, op dezelfde locatie, door kunnen gaan. In dat geval zou er dus een 
overeenstemming van de BeleggersCafe leden moeten komen voor wat betreft de datum. 
Een zaterdag komt mij als meest ideaal voor. 
Ik stel voor dat degenen die hier voor voelen t.z.t. een voorkeursdatum aan mij opgeven. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Binck handelsplatform vervalt en werd per 29 nov’21 het  handelsplatform van SAXO Bank 
De SAXO-bank heeft bij de migratie van Binck naar SAXO, veel steken laten vallen en 
daardoor in zeer korte tijd nogal een slechte naam gekregen.  
Er zijn echter een groot aantal verbeteringen in het handelsplatform toegezegd. 
Dit kan echter nog geruime tijd in beslag nemen voordat e.e.a. is doorgevoerd. 
Er zijn ook veel voormalige Binckklanten, om begrijpelijke redenen, naar andere brokers 
uitgeweken. Beleggers zitten nu eenmaal niet te wachten op wijzigingen die in de praktijk 
puur uit verslechteringen bestaan. Ook spreekt het, met name oudere beleggers, niet aan 
om zich (wederom) een totaal ander platform te moeten aanleren.   
Zelf heb ik inmiddels, mede door het intensieve handelen, veel praktijkervaring met het 
nieuwe SAXO handelsplatform opgedaan. 
Wanneer er vragen over, met name over de SAXO-Investor, zijn dan kan ik eventueel via het 
E-mailadres: j.breestraat@chello.nl wel even helpen. 
Het platform is op veel punten zeer onlogisch, zodat je dan vaak niet verder kan. 
Ook zijn er paar voetangels en klemmen die je dient te weten teneinde fouten en financiële  
schade te voorkomen. Het is een zeer lastig platform, maar dikwijls is het met een kleine tip 
(enigszins) opgelost. De echte oplossing zal echter nog zeer lang op zich laten wachten. 
Veel beleggers zijn overgestapt naar LYNX. Daar heb je een heel goede helpdesk. 
Dit platform is voor veel beleggers nieuw, maar Lynx beschikt wel over een basic versie, die 
voor mij wel te beperkt is, maar voor beleggers die niet zoveel doen een uitkomt kan zijn. 
De margins voor opties zijn bij Lynx echter aanzienlijk hoger dan bij Binck. 



Daarentegen zijn de margins bij SAXO wel zeer aantrekkelijk, maar de vraag is alleen voor 
hoe lang?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARGINCALLS bij SAXO 
Bij SAXO zijn de regels bij een margintekort (vooral bij de PBM-regeling, bijzonder streng. 
Je moet daar zelf steeds alert op zijn, want bij het geringste tekort in de “Vrij Bruikbare 
Ruimte” kan de robot zomaar AL je posities bestens sluiten.  
Dat zou, vooral bij grote posities erg veel schade kunnen veroorzaken 
Ik hoor wel dat bij een dreigend tekort medewerkers toch nog even naar de klant belden  
en kon deze, nog net op tijd, door bijvoorbeeld het sluiten van een paar geschreven 5 cents 
opties, het dreigend gevaar worden ontweken.  
 
Zelf heb ik een groot aantal verbeteringen in het handelsplatform voorgesteld. 
Er zijn er al een paar akkoord bevonden, maar de uitvoering kan nog zeer lang op zich laten 
wachten. Gezien de huidige gang van zaken zou ik er niet van opkijken als dat een jaar in 
beslag zo nemen. SAXO is een zeer grote en logge instantie waar geen snelle acties van zijn 
te verwachten. Dit in schrille tegenstelling met Alex en Binck die beiden goede en zeer 
gebruiksvriendelijke platformen hadden. Het is te betreuren dat deze uitstekende producten 
door de overname door SAXO voor altijd verloren zijn gegaan.   
 
Voor een scala van andere problemen bij SAXO kun je kijken op onderstaande site. 
Je kunt het immers allemaal maar beter van te voren weten dan wanneer je er door 
persoonlijke ervaring achter moet komen. Met de kennis van deze problemen kun je wellicht 
ook zorgen dat je deze niet krijgt.  
De link is:  https://nl.trustpilot.com/review/saxobank.nl 
Met name wil ik waarschuwen voor een ernstige programmeerfout waarbij SAXO, uit 
zichzelf (zonder opdracht) grote aantallen opties op het orderticket invult.  
Als je 1 optie zou willen doen en je gaat ervan uit dat er normaliter een 1  in het invulscherm 
staat, dan kijk je vreemd op als je er ineens 20 hebt gedaan. Dat valt dan nog mee, want ik 
heb ook diverse keren een aantal van 60 en 100 in een 1 moeten veranderen. Vervolgens 
heb ik een brandbrief naar SAXO gestuurd, met het verzoek elke klant een 
WAARSCHUWING te mailen.  
Dit is al 14 dagen geleden en er is nog niets veranderd en ik heb ook niets meer gehoord.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TARBO tijdens corona : 
Het is zelfs een beetje gênant om te moeten constateren dat systemen zoals TARBO tijdens 
de coronaperiode (Kennelijk door er nog wat extra aandacht aan te besteden) nog beter 
presteren dan normaal. 
In 2021 resulteerde dit bij het TARBO-systeem tot een “all time high” winst resultaat. 
De Vooruitzichten voor 2022 kunt u vinden onder de knop 18 op de TARBO-site. 
Gezien de toegenomen mogelijkheden zijn de vooruitzichen erg goed en is er inmiddels 
voor 2022 ook al een zeer goede start gemaakt.           -  Zie bijlage - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ALGEMEEN   (Al eerder gepubliceerd) 
Uiteraard gaat iemand beleggen met het oogpunt om zijn vermogen in stand te houden en 
het liefst natuurlijk om het vermogen, met zo weinig mogelijk risico, structureel te 
verhogen. Als dit lukt dan ontwijk je een stukje inflatie en voorkom je negatieve rente. 
De voorgaande pensioengeneratie(s) die na een heel leven zwoegen bijvoorbeeld 1 miljoen 
gulden hadden vergaard konden dat bedrag voor hun pensioen tegen een procent of 8 op 
rente zetten en ontvingen, zonder verder iets behoeven te doen(!), per jaar maar liefst  
Fl 80.000 (bruto).  Dit was toen wel onderhevig aan inkomstenbelasting, maar toch. 
 
De huidige pensioengeneratie heeft dan nu misschien 1 miljoen Euro, maar krijgen niets en 
moeten zelfs betalen om het geld ergens te stallen en moet jaarlijks ook nog een flinke 
aanslag vermogensrendemenstsheffing aftikken.  
Al met al een onnatuurlijke bizarre, hopelijk tijdelijke situatie.  
 
Behalve bij het beleggen worden andere manieren voor kapitaalbehoud dikwijls geheel over 
het hoofd gezien. Ik denk dan niet aan het beperken van de uitgaven, maar eerder aan het 
wegvloeien van grote bedragen die heel gemakkelijk kunnen ontstaan door het ontbreken 
van cruciale verzekeringen en het ontbreken van een bijv. een actueel testament. 



Voormalige beleggers, maar ook degenen die altijd al (oud) geld vanuit hun familie hadden, 
worden dikwijls onaangenaam verrast als zij zelf of familieleden om gezondheidsredenen in 
een verzorgingscentrum of dergelijke moeten worden opgenomen. 
Familievermogens die jaren gekost hebben om ze op te bouwen, kunnen daardoor, door 
niet tijdig maatregelen te nemen, zomaar als sneeuw voor de zon verdwijnen. 
 
Als een vermogende persoon kinderen heeft die de 40 jarige leeftijd nog niet hebben bereikt 
is er een scala aan mogelijkheden om het familiekapitaal zo goed mogelijk in stand te 
houden en/of zelfs te vergroten.  Vooral in combinatie met onroerend goed zijn er een 
veelheid aan mogelijkheden die zowel voor de vermogende persoon zelf als voor het 
betreffende "kind" aantrekkelijk zijn. Net als met zoveel andere zaken dienen er echter 
vroegtijdig maatregelen te worden genomen. 
Een voorbeeld is het oprichten (dikwijls zonder notaris) van een zogenaamde "familiebank". 
Voor het drastisch inperken van schenk-en erfbelasting kunnen diverse voorwaarden in een 
testament worden opgenomen. Ook het tijdig raadplegen of benoemen van een 
(professionele) executeur kan veel gemaakte (kostbare) niet meer terug te draaien fouten 
voorkomen. Het is dus zaak om zelf tijdig je in dergelijke zaken te verdiepen en de juiste 
voorzorgsmaatregelen te treffen. 
 
Om je de kennis voor de diverse mogelijkheden van kapitaalbehoud toe te eigenen noem is 
een aantal boekjes van de Consumentenbond die momenteel verkrijgbaar zijn: 
 

1. Het vermogen 
2. De familiebank 
3. Testament en overlijden 
4. Het levenstestament 
5. De executeur 

 
Het bestellen kan op consument.nl/webwinkel 
Leden van de Consumentenbond of van hun Geldgids, krijgen een aanzienlijke korting. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor de migratie van Binck naar SAXO werden de Binckklanten in de gelegenheid gesteld 
om vragen te stellen en voorkeuren aan te geven.  
 
Zelf had ik de volgende vragen gesteld en voorkeuren opgegeven: 
 

1. Blijft de mogelijkheid om met subrekeningen te werken, waarbij je razendsnel bedragen van 
de een naar de andere rekening kunt boeken behouden? (Elke strategie zijn eigen rekening) 

2. Blijft de mogelijkheid behouden dat AEX-opties met een prijs van 0,10 of lager zonder 
commissie gesloten kunnen worden? 

3. Blijft de mogelijkheid om van de PBM-regeling gebruik te kunnen maken behouden? 
4. Blijven de overeengekomen commissieafspraken en margins behouden? 
5. Geeft de Saxo-bank DIRECT na een AEX index expiratie de ingehouden margin wel vrij? 
6. Heeft de Saxo-bank eigenlijk wel AEX dagopties en heeft hij wel alle beschikbare strikes? 
7. Worden zojuist uitgekomen nieuwe series bij alle dagopties (zoals bedoeld onder punt 6) wel 

realtime aangemaakt?  (Sommige brokers doen dat met 1 dag vertraging!) 
8. Is er binnen het Saxo-platform een (natuurgetrouwe) paper-trading moduul aanwezig? 
9. Blijft het Saxo-platform de gehele dag, wel/niet, zonder onderbreking, online? 

10. Indien er een tweetrapsverificatie nodig is, kan dat dan evt. ook zonder SMS 
berichten, maar naar keuze ook met dubbele codes vanaf papier? 

11. Is de rangschikking van de diverse optieseries, zoals ze in het bankoverzicht, wel 
hetzelfde als bij Alex resp. Binck?  

12. (De rangschikking bij Alex en Binck correspondeerde namelijk 1:1 met de meeste 
optieanalyseprogramma's. Dit is uitermate belangrijk om de inhoud van de 
brokerrekening met de inhoud van de positie in het optie-analyseprogramma te 
vergelijken. 

 
Heeft het handelsplatform zelf ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld optieanalyse en kan er dan 
rechtstreeks uit dat programma gehandeld worden? Voor degenen die gewend zijn op de 
Amerikaanse beurs te handelen is het ook van groot belang of er dan via een zogenaamde "smart-
moduul" kan worden gehandeld. Hierdoor worden namelijk optieorders op een groot aantal beurzen 
tegelijk aangeboden. Bij Binck was dat helaas voor Amerikaanse opties niet het geval, waardoor de 
uitvoeringen van Amerikaanse opties sterk werden vertraagd en bovendien doorgaans slechtere 
prijzen tot stand kwamen dan bij brokers die wel over een smartmoduul beschikten.  
Dit was voor mij een reden om destijds bij die broker, voor wat betreft de Amerikaanse opties, snel 
weg te gaan. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Optiemaat: 
Bij SAXO duidt men de diverse optieseries niet alleen aan met de door Euronext bedachte benaming, 
maar ook met de bij de diverse series behorende Expiratiedatum. 
Dit zie ik eigenlijk wel als een welkome aanvulling omdat het de kans op vergissingen kleiner maakt. 
Om die reden heb ik in het depot van Optiemaat, waar alle in bezit zijnde opties getoond worden, een 
extra kolom laten bijplaatsen voor de diverse Expiratiedatums.  
Zoals ook met de anderen kolommen het geval is, ben je niet verplicht deze extra kolom toe te voegen. 
Omdat is soms wel in 3 tijdframes tegelijk handel,  vind ik het erg prettig de expiratiedatum permanent 
in beeld te hebben. Andere gebruikers kunnen zo’n extra aanduiding echter weer overbodig vinden. 
De expiratiedatum zou ook nog in het Optiemaat “optieanalysescherm” toegevoegd kunnen worden, 
maar daar wordt nog aan gewerkt. Deze toevoegingen worden binnenkort officieel definitief verwerkt 
zodat ze voor iedereen straks automatisch met de updates meekomen. 
(Zelf draai is eigenlijk uitsluitend op de Optiemaat Beta-versie om het e.e.a. uit te proberen) 
 
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, past 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. 
Nieuwe cursisten die de TARBO-Slow gaan traden, krijgen (indien gewenst) de eventuele bijstellingen gemaild.  
 
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 mij lopende (echte) strategie doorgemaild. 
Bij de TARBO-Slow strategie geldt, onder bepaalde voorwaarden, een 100% lesgeldgarantie. 
 
Degenen die daar interesse in hebben kunnen mailen naar j.breestraat@chello.nl 
 

Zie verder: www.tarbo.nl 
 
d.d.  21 feb 2022    
Jan Breestraat -  Docent  100 %trendneutrale  beurssystemen. 
 
 

Bijlage: Link naar brokeronderzoek  
https://mijn.beleggen.com/resources/brokeronderzoek/module-8/brokeronderzoek-2021 
 
Het is een uitgebreid rapport, waar voor optiebeleggers helaas niet alle aspecten zijn 
meegenomen. Hoofdstuk 3 geeft echter (d.m.v. een beperkt aantal reviews) een kijkje in de 
keukens van de beoordeelde banken/ brokers. Net als op de site van Trustpilot.com is dat 
zeer interessant om te lezen. Tegelijkertijd is het ontluisterend hoe deze instellingen, die 
toch als financiële dienstverleners een bepaald vertrouwen zouden moeten uitstralen soms 
met hun klanten omgaan. De keuze van een broker is voor elke belegger erg belangrijk. 
Revieuws inzake SAXO zijn helaas nog niet meegenomen. 
 
 
 
NB: 
Bij sommige brokers zijn de commissie en/of de marginvereisten zo hoog, dat het openen 
van een rekening daar voor TARBO-traders niet of nauwelijks zin heeft. 
Informeer vroegtijdig. 
 
Voor beleggers die strategieën met Amerikaanse opties willen gaan doen, is het van groot 
belang dat het handelsplatform van de desbetreffende broker is voorzien van een 



zogenaamde “smartmoduul” waar bij de ingelegde orders op verschillende beurzen tegelijk 
worden aangeboden. 
Indien dat niet het geval is, worden de optie orders veel te langzaam en/of op veel te 
slechte prijzen uitgevoerd. Het kan dan zelfs zijn dat als je een order onder of boven de 
officiële prijs inlegt nog steeds niet wordt uitgevoerd en je moet wachten tot de prijs nog 
nadeliger is.  Wat mij opvalt is dat veel van dergelijke punten in het brokeronderzoek 
helemaal niet worden meegenomen. Dit terwijl dit juist zo uitermate belangrijk is.  
 
 
Nagekomen bericht: 
Voor de oud-curstisten is het misschien prettig om te weten dat de TARBO-strategie welke  
in het strategieën boekje onder de naam “Vangnet 1” op de 1e blz staat nog iets verder 
doorontwikkeld is. 
Er nu een alternatieve setup voorhanden.  
De strategie heet dan “Vangnet 2”. 
Bij deze setup zijn er minder opties nodig waardoor de margin ook lager is, maar waar de 
winstpotentie (in geld) hetzelfde is gebleven. 
Uiteraard stijgt hierdoor de opbrengst dan wel in procenten.   
Het grootste voordeel is echter dat de strategie kan worden verzwaard zonder dat de 
bandbreedte smaller wordt, hetgeen in Vangnet 1 lang niet altijd mogelijk was. 
 
De verdediging is ook iets anders dan voorheen. 
Het bijzondere daarbij is dat je in veel gevallen niet nodig is geschreven opties terug te 
kopen. 
 
Bij zowel het Vanget 1 als 2 bestaat door het ontbreken van geschreven Calls geen risico 
aan de Callzijde.   
Aangezien het soms aantrekkelijk is om toch enkele (qua margin gratis) Calls te schrijven is 
dat bij de Vangnet 2 uiteraard ook mogelijk.  
In de strategieën boekjes staat deze strategie vermeld als de Vangnet Plus. 
 
 
Note: 
Vangnet 1 is de meest bekende TARBO-strategie, aangezien ik deze al november 2004(!) al 
heb gedemonstreerd in het World Trade Center te Rotterdam en mede doordat ik deze vanaf  
7 juli 2007 als een vervolgverhaal heb gepubliceerd in www.beursbox.nl van Tom Lassing. 
 
De titel van deze reeks heette “Hoe beleg ik € 10.000”. 
De winst was destijds € 4865,-- bij een looptijd van 172 kalenderdagen. 
 
De bij de strategie behorende curve (grafiek) wijst op een “grafische” belegging waar de 
mate veiligheid in een oogopslag duidelijk is. Zelf zie ik het als een soort röntgenfoto die 
alle geheimen (inclusief de zogenaamde ‘Grieken’) volledig prijsgeeft.  Veiligere methode 
bestaat simpelweg niet. De cijfermatige opstelling spreekt echter ook voor zich en in die zin 
zou je ook van een vorm van BEREKEND BELEGGEN kunnen spreken. 
Dergelijke strategieën staan ook bekend onder de naam DELTA NEUTRAAL BELEGGEN, 
Waarbij ik dan wil aantekeningen dat ik zelf bij voorkeur een wat negatieve Delta zie en 
zodra de positie echt een Delta van 0 heeft ik ga voorkomen dat de Delta positief gaat 
worden.  (Zie het maar even een signaal zoals de kanarie in de kolenmijn.) 
 
Alles met maar een doel: Inzicht en veiligheid en een glasheldere indicatie wanneer er aan 
de lopende positie een bijstelling nodig is en/of er bij een verdere stijging of daling, 
mogelijkerwijs aan zit te komen. Denk aan de bovengenoemde Delta als indicator. 
 
De margins waren bij het maken van de set-up extreem laag en werden door (destijds ALEX) 
wat opgehoogd waardoor de set-up, bij nader inzien, een bedrag van € 16.000 bedroeg.  
Om prettig te werken en wat reserve te hebben ga ik uit van een werkkapitaal vanaf € 40.000 
 
Inzake de eerder genoemde workshop is onder aan deze pagina de, inmiddels historische 
verslaglegging,  van dit symposium toegevoegd. 
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Clicknieuws is een periodieke, kosteloze nieuwsbrief voor (oud)TARBO–cursisten. Ook niet cursisten kunnen 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 toen nogal lage volatiliteitenigszins 
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. 
 
De kans op verliesmaanden is door deze wijzigingen sterk afgenomen, maar kan een weekverlies niet geheel uitsluiten. 
Een verlies op maandbasis is ook niet geheel uit te sluiten, maar is uiterst onwaarschijnlijk. 
Een verlies op jaarbasis is tot op heden nog nooit voorgekomen. 
Het kiezen van het juiste type TARBO-strategie, (die zowel snel als langzaam kunnen zijn), hangt sterk af hoeveel tijd een 
belegger er aan wil besteden. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nog steedse enorme verbetering in het aanbod van AEX indexopties. 
Gelukkig heeft het verruimde aanbod van strikes (lees: uitoefenprijzen) zich bij de AEX-
indexopties ongewijzigd voortgezet. Ook nu heeft dat zich, in mijn geval, weer op flink 
bijgedragen aan een meer dan mooi resultaat voor het 1e en 2e halfjaar van 2021.  
Het tekort aan strikes bij kortlopende AEX-opties lijkt nu definitief opgelost en de "keuze" is 
nu "reuze". 
 
Bij de maandopties zou het, qua strikes, nog steeds wel iets beter kunnen en dan is één 
berichtje meestal voldoende om ze alsnog aangevuld te krijgen. 
 
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”. Alle kraaltjes van een jaar vormen dan het jaarresultaat. 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 of gelijk blijft. 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.  
 
Verdere ontwikkelingen van het TARBO handelssysteem: 
Het zoeken naar andere, zo veilig mogelijke, trendneutrale systemen die geheel 
onafhankelijk van de beursrichting zijn, gaan ondanks dat er eigenlijk een noodzaak voor is, 
intussen gewoon door. (ZIE OOK de Clicknieuws-Slow onder knop 5 van deze site) 
Alles onder het motto: "Onderzoek-alles-en-behoud-het-goede".  
Ook is het gewoon leuk om te doen en om met een optie-analyse programma waar je 
behalve in het heden ook (via de backtrack moduul) tevens virtueel in het verleden kunt 
handelen, kom je regelmatig toch weer op nieuwe ideeën. 
 
De persoonlijke "live" TARBO cursussen worden door mij vanwege de corona nu 
hoofdzakelijk nog digitaal gegeven.  
Dit bevalt eigenlijk best wel goed omdat de voordelen van de, per cursist verschillende 
"voorkeuren", behouden zijn gebleven en dan zelfs nog wat beter tot hun recht komen.  



Zo stapt iedereen op zijn eigen niveau in en wordt gefocust op strategieën die door de 
cursisten, qua werkkapitaal en tijdsbeslag, in het echt kunnen worden gedaan. 
 
Zo zal bijvoorbeeld een Les 5 er bij cursist A heel anders uitzien dan de Les 5 van cursist B. 
Cursist A heeft bijvoorbeeld niet zo'n groot werkkapitaal en wil ook niet veel tijd aan 
beleggen besteden. Bij cursist B kan echter juist het tegenovergestelde het geval zijn en 
was misschien zelfs al gewend om wat meer in de beurs te zitten.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BeleggersCafe 
Een aantal lezers van Clicknieuws hebben inmiddels al een paar keer een BeleggersCafe 
meeting in De Bilt meegemaakt.   
Deze vielen altijd samen met de in De Bilt gehouden HCC-dagen. (Afd. Beleggen) 
 
Zoals met zoveel seminars het geval is, zijn na het uitbreken van de coronapandemie in 
maart 2020 alle seminars gecanceld. Hetzelfde geldt ook voor de samenkomsten van het 
door TARBO-cursisten opgerichte BeleggersCafe. 
 
De HCC-afd Beleggen kampte al een tijdje met een gebrek aan bestuursleden.  
Ik heb nog geprobeerd om d.m.v. oproepen in de Clicknieuws, beleggers te interesseren 
voor de openstaande functies. Helaas is dat niet gelukt. 
 
Op dit moment ziet het er naar uit dat het NIET goed gaat komen en, naar het zich laat 
aanzien, is het niet meer waarschijnlijk dat er nog HCC-beleggers symposiums 
georganiseerd zullen gaan worden. 
Zeer recent heb ik geprobeerd om een commerciële partij te interesseren om 
Beleggersymposiums in De Bilt te organiseren. Het zag er even naar uit dat daar wat 
belangstelling voor was. Aangezien ik er niets meer van hoor, denk ik dat dit ook een 
doodlopende weg zal blijken te zijn. 
 
In theorie zouden de BeleggersCafe ontmoetingen gewoon, op dezelfde locatie, door 
kunnen gaan. In dat geval zou er dus een overeenstemming van de BeleggersCafe leden 
moeten komen voor wat betreft de datum. Een zaterdag komt mij als meest ideaal voor. 
Ik stel voor dat degenen die hier voor voelen een voorkeursdatum aan mij opgeven. 
Van 2 leden kreeg ik inmiddels een bericht dat ze een voorkeur voor de maand oktober, of 
anders november 2021 hadden. Op dit moment is er nog niets gepland. 
Het kan echter wederom zo zijn dat, door een eventueel weer oplaaiende coronapandemie, 
het in het aankomend najaar sowieso geen goed idee meer is om bijeenkomsten te 
organiseren. De tijd zal het leren. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Binck handelsplatform vervalt en wordt per 29 nov’21 het  handelsplatform van SAXO Bank 
Voor Binckklanten wordt dit de tweede keer in relatief korte tijd dat er van handelsplatforms 
wordt gewisseld. Dit is iets wat beleggers meestal niet willen. 
Die willen aandacht aan hun beleggingen zelf besteden en niet allerlei raadsels van alweer 
een nieuw handelsplatform oplossen. 
De SAXO-bank heeft bij de migratie veel steken laten vallen en daardoor een zeer slechte 
naam gekregen.  De hamvraag is echter hoe bevalt hun handelsplatform ?? 
Degenen die al (verplicht) overgezet zijn zullen daar ongetwijfeld iets over kunnen zeggen. 
Wilt u uw ervaringen delen, dan graag een mailtje naar mijn adres:j.breestraat@chello.nl 
Wat verder in deze nieuwsbrief kom ik nog wat gedetailleerder op dit onderwerp terug. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARGINCALLS 
Door foutieve prijsstellingen door Euronext worden er soms margincalls verzonden die niet 
terecht zijn. Je kunt dat een broker moeilijk kwalijk nemen omdat het verzenden van 
margincalls bij alle brokers volledig zijn geautomatiseerd. 
Hoe dan ook, als een belegger om die reden, geheel ,onterecht, ineens een margintekort in 
zijn rekening ziet staan, neem dan ogenblikkelijk telefonisch contact met je broker (afd. 
risicobewaking) op!  Een broker heeft er ook belang bij dat een cliënt tot tevredenheid door 
deze doorgaans kortstondige, niet door hem veroorzaakte periode, wordt geholpen. 
Een broker zal in zo'n geval het onterechte margintekort negeren en niet overgaan tot het 
onnodig sluiten van posities. Deze ervaring heb ik opgedaan met Nederlandse brokers, 
maar voor brokers die alleen tijdens de Amerikaanse beursuren bereikbaar zijn, zal dat 
waarschijnlijk wel degelijk een probleem opleveren. Teneerste kun je een dergelijke broker 



moeilijker telefonisch bereiken en ten tweede is alles daar dikwijls zodanig geautomatiseerd 
dat de robot je posities al heeft gesloten voordat je met hun contact hebt kunnen krijgen.  
En . . . waar bestaat dat contact men zo'n broker dan uit? Het is mij overkomen dat ik niet 
bleek te chatten met een persoon, maar met een computer die zelfs de simpelste vraag of 
opmerking niet begrijpt en de grootste onzin uitspuwt!  Het lijkt me niet verstandig om met 
zulke bedrijven zaken te doen, tenzij het, geen margingerelateerde beleggingen betreft. De 
kans om snel hulp nodig te hebben is dan in ieder geval een stuk kleiner. Soms zijn TARBO-
strategieën, met dermate grote bandbreedten, zo ongevoelig dat felle stijgingen of dalingen 
amper een rol spelen. Een strategie kan ook "dichtgezet" zijn, zodat verliezen onmogelijk is 
en het een kwestie is van de looptijd uit te zitten. Elk geval is weer anders. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TARBO tijdens corona : 
Het is zelfs een beetje gênant om te moeten constateren dat systemen zoals TARBO tijdens 
de coronaperiode (Kennelijk door er nog wat extra aandacht aan te geven) nog beter 
presteren dan normaal. In 2021 kon daardoor een fraaie reeks van ononderbroken 
winstweken ontstaan. Gekscherend heb ik zelfs al gratis “helikoptergeld” genoemd. 
Telkens valt het geld na een relatieve korte periode, puur door simpelweg te expireren, weer 
automatisch vrij. Doordat vanwege corona vakantiereizen werden gecanceld en 
horecagelegenheden niet of slechts beperkt functioneerden was de noodzaak om de eerder 
beschreven “tandradbaan” stil te zetten minimaal.  
Elk nadeel schijnt dus inderdaad ergens wel weer een voordeel te hebben.  
Desalniettemin is het te hopen dat er snel een einde aan het coronatijdperk komt. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ALGEMEEN 
Uiteraard gaat iemand beleggen met het oogpunt om zijn vermogen in stand te houden en 
het liefst natuurlijk om het vermogen, met zo weinig mogelijk risico, structureel te 
verhogen. Als dit lukt dan ontwijk je een stukje inflatie en voorkom je negatieve rente. 
De voorgaande pensioengeneratie(s) die na een heel leven zwoegen bijvoorbeeld 1 miljoen 
gulden hadden vergaard konden dat bedrag voor hun pensioen tegen een procent of 8 op 
rente zetten en ontvingen, zonder verder iets behoeven te doen(!), per jaar maar liefst  
Fl 80.000 (bruto).  
De huidige pensioengeneratie heeft dan nu misschien 1 miljoen Euro, maar krijgen niets en 
moeten zelfs betalen om het geld ergens te stallen en moeten jaarlijks ook nog een flinke 
aanslag vermogensrendemenstsheffing aftikken.  
Al met al een onnatuurlijke bizarre, hopelijk tijdelijke situatie.  
 
Behalve bij het beleggen worden andere manieren voor kapitaalbehoud dikwijls geheel over 
het hoofd gezien. Ik denk dan niet aan het beperken van de uitgaven, maar eerder aan het 
wegvloeien van grote bedragen die heel gemakkelijk kunnen ontstaan door het ontbreken 
van cruciale verzekeringen en het ontbreken van een bijv. een actueel testament. 
Voormalige beleggers, maar ook degenen die altijd al (oud) geld vanuit hun familie hadden, 
worden dikwijls onaangenaam verrast als zij zelf of familieleden om gezondheidsredenen in 
een verzorgingscentrum of dergelijke moeten worden opgenomen. 
Familievermogens die jaren gekost hebben om ze op te bouwen, kunnen daardoor, door 
niet tijdig maatregelen te nemen, zomaar als sneeuw voor de zon verdwijnen. 
 
Als een vermogende persoon kinderen heeft die de 40 jarige leeftijd nog niet hebben bereikt 
is er een scala aan mogelijkheden om het familiekapitaal zo goed mogelijk in stand te 
houden en/of zelfs te vergroten.  Vooral in combinatie met onroerend goed zijn er een 
veelheid aan mogelijkheden die zowel voor de vermogende persoon zelf als voor het 
betreffende "kind" aantrekkelijk zijn. Net als met zoveel andere zaken dienen er echter 
vroegtijdig maatregelen te worden genomen. 
Een voorbeeld is het oprichten (dikwijls zonder notaris) van een zogenaamde "familiebank". 
Voor het drastisch inperken van schenk-en erfbelasting kunnen diverse voorwaarden in een 
testament worden opgenomen. Ook het tijdig raadplegen of benoemen van een 
(professionele) executeur kan veel gemaakte (kostbare) niet meer terug te draaien fouten 
voorkomen. Het is dus zaak om zelf tijdig je in dergelijke zaken te verdiepen en de juiste 
voorzorgsmaatregelen te treffen. 
 
Om je de kennis voor de diverse mogelijkheden van kapitaalbehoud toe te eigenen noem is 
een aantal boekjes van de Consumentenbond die momenteel verkrijgbaar zijn: 
 



1. Het vermogen 
2. De familiebank 
3. Testament en overlijden 
4. Het levenstestament 
5. De executeur 

 
Het bestellen kan op consument.nl/webwinkel 
Leden van de Consumentenbond of van hun Geldgids, krijgen een aanzienlijke korting. 
 

SAXOBANK 
OPROEP TOT HET DELEN VAN ERVARINGEN 
De beleggers bij Binck zullen na de switch van Alex naar Binck nog een tweede switch moeten 
doormaken. Dit keer zullen de handelsplatformen worden geswitcht naar die van SAXO-bank. 
Zowel Alex als Binck boden een aantal faciliteiten, waarvan het nog maar zeer de vraag is of die in 
het handelsplatform van SAXO-bank ook worden geboden. 
Ik noem hier de meest belangrijkste: 
 

1. Blijft de mogelijkheid om met subrekeningen te werken, waarbij je razendsnel bedragen van 
de een naar de andere rekening kunt boeken behouden? (Elke strategie zijn eigen rekening) 

2. Blijft de mogelijkheid behouden dat AEX-opties met een prijs van 0,10 of lager zonder 
commissie gesloten kunnen worden? 

3. Blijft de mogelijkheid om van de PBM-regeling gebruik te kunnen maken behouden? 
4. Blijven de overeengekomen commissieafspraken en margins behouden? 
5. Geeft de Saxo-bank DIRECT na een AEX index expiratie de ingehouden margin wel vrij? 
6. Heeft de Saxo-bank eigenlijk wel AEX dagopties en heeft hij wel alle beschikbare strikes? 
7. Worden zojuist uitgekomen nieuwe series bij alle dagopties (zoals bedoeld onder punt 6) wel 

realtime aangemaakt?  (Sommige brokers doen dat met 1 dag vertraging!) 
8. Is er binnen het Saxo-platform een (natuurgetrouwe) paper-trading moduul aanwezig? 
9. Blijft het Saxo-platform de gehele dag, wel/niet, zonder onderbreking, online? 

10. Indien er een tweetrapsverificatie nodig is, kan dat dan evt. ook zonder SMS 
berichten, maar naar keuze ook met dubbele codes vanaf papier? 

11. Is de rangschikking van de diverse optieseries, zoals ze in het bankoverzicht, wel 
hetzelfde als bij Alex resp. Binck?  

12. (De rangschikking bij Alex en Binck correspondeerde namelijk 1:1 met de meeste 
optieanalyseprogramma's. Dit is uitermate belangrijk om de inhoud van de 
brokerrekening met de inhoud van de positie in het optie-analyseprogramma te 
vergelijken. 

 
Heeft het handelsplatform zelf ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld optieanalyse en kan er dan 
rechtstreeks uit dat programma gehandeld worden? Voor degenen die gewend zijn op de 
Amerikaanse beurs te handelen is het ook van groot belang of er dan via een zogenaamde "smart-
moduul" kan worden gehandeld. Hierdoor worden namelijk optieorders op een groot aantal beurzen 
tegelijk aangeboden. Bij Binck was dat helaas voor Amerikaanse opties niet het geval, waardoor de 
uitvoeringen van Amerikaanse opties sterk werden vertraagd en bovendien doorgaans slechtere 
prijzen tot stand kwamen dan bij brokers die wel over een smartmoduul beschikten.  
Dit was voor mij een reden om destijds bij die broker, voor wat betreft de Amerikaanse opties, snel 
weg te gaan. 
 
Aangezien er al een aantal beleggers van Binck naar SAXO-bank zijn geswitcht verneem ik graag van 
hoe de ervaringen met het SAXO-bank handelsplatform zijn. 
Sinds kort heeft SAXO een demo van het nieuwe platform, waar ook optiehandel aan de orde komt.  
Deze demo heb ik wel geïnstalleerd, maar nog geen tijd gehad om het goed te bekijken. 
 
Zelf heb ik voor de zekerheid ook rekeningen bij andere brokers operationeel om te voorkomen voor 
het blok gezet te worden. Ik denk tot uiterlijk eind november 2021 nog ongewijzigd bij Binck te 
kunnen handelen. (Inmiddels is bekend dat de laatste Binck handelsdag op 29 november 2021 valt.)  
 
Voor degenen die al naar het SAXO-platform zijn overgezet en daar AEX-indexopties op handelen 
verzoek ik hun ervaring te delen. 
Elke informatie over het SAXO-handelsplatform is welkom. 
 
j.breestraat@chello.nl 
 

 
 
 



VOORBEELD van een goede rangschikking van de AEX-opties strikes: 

 
 
Op bovenstaande wijze kan de inhoud van de echte portefeuille razendsnel vergeleken worden met 
de inhoud van de portefeuille in het optie-analyseprogramma, door de twee opsommingen even 
naast elkaar te leggen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, past 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. 
 
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 mij lopende (echte) strategie doorgemaild. 
 
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 brokeronderzoek 
https://mijn.beleggen.com/resources/brokeronderzoek/module-8/brokeronderzoek-2020 



 


