
Wat is TARBO? 
Het woord TARBO is een samentrekking van de woorden “arbitrage” en “turbo”. 
(Het woord "turbo" heeft géén relatie met het, op een later tijdstip door ABN-Amro 
op de markt gebrachte, product Turbo) 
Het is een door ons ontwikkeld systeem waarbij er met gebruikmaking van 
derivaten op de AEX een zo hoog mogelijk rendement (16 á 36%) kan worden 
behaald met een zo laag mogelijk risico. 
Het betreft het schrijven van opties op de AEX, al-of niet in combinatie met FTI’s en 
zonodig gekochte opties teneinde het risico te beperken._ 
Dit systeem is, zonder kennis en ervaring, niet zonder risico en kunt u zien als een 
“vak” wat gedegen geleerd moet worden. 
Dit systeem wordt onderwezen d.m.v. een theorie-/ praktijkcursus. 
Het betreft uitsluitend prive-lessen (1 op 1) bij een cursusduur van 5 dagen. 
(42 uur)Tijdens de cursus wordt met een professioneel, maar tevens zeer 
gebruiksvriendelijk, www.foxware.nl/ optie-analyseprogramma gewerkt, zodat alle ‘ins 
and outs’ op praktische wijze aan de orde komen. De cursus loopt in principe gelijk 
met de beursuren.  
 
o De gelden blijven volledig in eigen beheer 
o Er behoeft slechts ca 7 á 10 dagen per maand gehandeld te worden 
o Tijdens deze cyclus behoudt men het volledige analytisch overzicht in de 
    positie 
o Dikwijls ontstaat er een kans om vervroegd winst nemen 
o De maandelijkse revenuen worden daadwerkelijk vastgeclickt 
o Direct na afloop van de cyclus valt de gehele investering automatisch vrij 
o De 7 á 10 daagse handelsperioden liggen (jaren) van te voren vast 
o Alles in Euro’s, dus geen valutarisico 
o Het is eventueel mogelijk om binnen het systeem op een relatief veilige 
manier dagopties te handelen. 
Het systeem werkt 100% trendneutraal. Beurskennis is daardoor niet vereist. De 
werking van opties en futures kan, indien deze nog niet aanwezig is, d.m.v. vooraf 
te verstrekken, bij de cursus inbegrepen, voorstudiemateriaal worden opgedaan. 
De cursus is de sterk praktijkgericht met de bedoeling dat u vrijwel onmiddelijk aan 
de slag kunt. Bij de complete cursus is de begeleiding van de eerste daadwerkelijke 
strategie inbegrepen. 
Aanvullende informatie kunt u aanvragen bij j.breestraat@chello.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


