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Pieter Abbeel is een wereldautoriteit als het aankomt op artificiële intelligentie (AI). Hij woont in de 
VS, waar hij professor AI is aan de universiteit van Berkeley, op een boogscheut van Silicon Valley. 
Hij specialiseerde zich in machine learning, het vakgebied waarin onderzocht wordt hoe robots een 
taak zelfstandig kunnen aanleren, zonder daarvoor geprogrammeerd te zijn. Voormalig president 
Obama bedacht hem met de Presidential Early Career Award. Pieter is ook actief bij Open AI, een 
onderzoeksgroep die opgericht werd door Tesla-baas Elon Musk met als doel: ervoor zorgen dat 
nieuwe ontwikkelingen in de artificiële intelligentie, voor de meeste leken nog altijd een technolo-
gische tak van de duistere magie, in de eerste plaats ten dienste van de mens staan – zonder het 
risico te lopen een computer te creëren die de mens definitief zou overklassen.

PIETER ABBEEL – Het moment dat computers slimmer worden dan 
de mens is nog niet voor morgen, en ook niet voor volgend jaar. 
Maar voor wat daarna komt, durf ik mijn hand niet in het vuur steken.

DOCENT

PASCAL PAEPEN doceert ‘Bank en Beurs’ aan Thomas More 
en KU Leuven. Hij is er eveneens oprichter en bezieler van 
de cursus ‘Beleggen voor iedereen’ en organisator van de 
economische avondlezingen.

WANNEER & WAAR

• Zaterdagvoormiddag (eenmalig) 14 september 9 - 12 u.   
• Maandagavond 19 - 22 u.

 – 2019: 14 oktober, 4 november, 2 december 
 – 2020: 6 januari, 3 februari, 2 maart, 30 maart, 4 mei, 8 juni

• Auditorium Thomas More Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

TOEGANG

• Volledige reeks van 10 lezingen via abonnement, kostprijs € 75, te storten op 
rekeningnummer BE 50 7360 6072 7118 met vermelding naam en e-mailadres.

• Prijs per lezing: € 12, toegangskaart kan ter plaatse aangekocht worden.

CONTACT

events@beleggenvooriedereen.be
inschrijven@beleggenvooriedereen.be

ook verwacht
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HAMISH MAERTENS – Option Generator
Na zijn erg gewaardeerde presentatie in 2018 over de fundamentele waardering van aandelen op 
basis van free cash flow geeft Hamish ons dit keer inzage in een zo mogelijk nog interessantere 
materie: met opties een extra rendement creëren voor je portefeuille, zonder daarbij te speculeren. 
Hamish toont hoe hij met Option Generator handelt in de meest lucratieve covered calls en puts.

De bekende financieel expert Jan Longeval heeft een boeiend en onthullend boek geschreven 
over beleggen: ‘God dobbelt niet op de beurs‘. Hij vertrekt daarbij vanuit twee vaststellingen:
• In deze tijden van extreem lage rente en in het vooruitzicht van de vergrijzing, is goed beleggen 

meer dan ooit noodzakelijk om je levensstandaard op peil te houden.
• Beleggers raken al eens ontgoocheld over hun beleggingsprestaties omdat ze de wetten en de 

regels van de financiële markten niet kennen.
Longeval legt in zijn boek en in zijn presentatie deze wetten en regels bloot.

Marc Brems is specialist technische analyse bij De Belegger en Beurssignaal. Het grootste beleg-
gingsblad van ons land hanteert fundamentele analyses, vertrekkend van het bedrijf zelf. Desalniet-
temin vindt De Belegger technische analyse waardevol en complementair. De specialist licht dit toe.

Guy Sips is al jaren de analist van small- & mid-caps op Euronext Brussel, al steekt hij af en toe ook 
al eens de grens over om pareltjes te vinden. De handelsingenieur was ook vijf jaar lang gast-
docent ‘Beleggingstheorie’ en ‘Nationaal en Internationaal Betalingsverkeer’ aan de Katholieke 
Hogeschool Kempen. Hij kan ons meer vertellen over onder andere Agfa, Barco, Crescent, EVS, 
Floridienne, ForFarmers, Jensen, Kinepolis, Lotus, Materialise, Melexis, Miko, Picanol, Resilux, 
Smartphoto, Ter Beke en Van de Velde.

Steven Nuyts werkte voor ING en Merit Capital alvorens Chief Investment Officer te worden bij 
FinFactor, een onafhankelijk vermogensbeheerder uit Antwerpen die nogal wat welstellende klan-
ten telt. Hij bespreekt een selectie van aandelen die hij meer dan de moeite waard vindt en vertelt 
ons waarom we die bedrijven dienen te leren kennen. Naast fundamentele analyse is Steven ook 
specialist behavioural finance, een materie waarover onze spreker ook doceert aan de Ehsal Ma-
nagement School.

Koen Dejonckheere werd CEO van Gimv in 2008. Daarvoor was hij actief in Corporate Finance en 
Private Equity. Koen Dejonckheere is burgerlijk ingenieur en behaalde ook een MBA aan IEFSI-ED-
HEC in Lille (Frankrijk). Naast CEO is hij ook lid van de Raad van Bestuur van Gimv. De holding 
investeert al bijna 40 jaar in niet-beursgenoteerde bedrijven, met als investeringsfocus de sectoren 
connected consumer, health care, smart industries en sustainable cities.

Bruno Segers was CEO van Microsoft België en Luxemburg en was vervolgens als CEO van Real 
Software de architect van de fusie van het Antwerpse softwarebedrijf met Dolmen, de IT-afdeling van 
Colruyt. Hij heeft een eigen mening over IT, maar ook over het nut of onnut van een beursnotering.

Kristoff Van Houte is burgerlijk ingenieur en schreef al voor Trends, de VFB en De Standaard. In 
2002 en 2004 won hij de Strijd der Strategen in de Tijd. Hij is oprichter en auteur van Kroffinvest, 
een onafhankelijke wekelijkse beursbrief.
Zijn aandelenkeuze gebeurt op basis van fundamentele analyse, waarbij de focus ligt op rustige 
langetermijnbeleggingen die ondergewaardeerd zijn. Geregeld wijst hij ook op overgewaardeerde 
effecten die je als belegger maar beter mijdt. Heel wat Belgische, Nederlandse en Franse aande-
len passeren de revue, naast een portie Britse en Amerikaanse waarden.

Sam Hollanders is de auteur van de boeiende nieuwsbrief Beursloper. Hij onderstreept het belang 
voor elke belegger om een stijl te kiezen die bij hem past. Daarnaast is emotionele controle bij  
beleggen het allerbelangrijkste. Bij een analyse moeten tal van inschattingen gebeuren. Sam 
bekijkt aandelen altijd als bedrijven en niet als producten om in te handelen. Als je een bedrijf be-
nadert vanuit het oogpunt van een ondernemer/eigenaar, dan pak je dingen anders aan. Waarde-
ringen zijn dan het laatste punt, veel belangrijker is dan wat het bedrijf doet, wie het bedrijf leidt 
en hoe solide het bedrijf is. We zijn benieuwd!

MARC BREMS – Het belang van technische analyse

GUY SIPS – Over grootse kleine bedrijven op de beurs

STEVEN NUYTS – Vooruitblik op beursjaar 2020

KOEN DEJONCKHEERE – Gimv: Building leading companies

BRUNO SEGERS – Over ontwikkelingen in IT en managementstijl

KRISTOFF VAN HOUTE  – Op zoek naar ondergewaardeerde 
                      aandelenJAN LONGEVAL – God dobbelt niet op de beurs

SAM HOLLANDERS – Er is meer dan 1 weg naar Rome 
       als het om beleggen gaat

ETIENNE COOREMAN – Een land zonder beurs gaat achteruit
Etienne Cooreman is van opleiding jurist, maar is vooral gekend als politicus. Van 1958 tot 1995 
was hij voor CVP actief als volksvertegenwoordiger en senator. Hij was ook voorzitter van de beurs 
van Brussel. Samen met Willy De Clercq legde hij met de wet Cooreman-De Clercq de basis voor 
het pensioensparen in ons land. Op 14 november 2019 wordt Etienne Cooreman 91. Maar hij weet 
nog goed dat hij op zijn 10de verjaardag van zijn vader zijn eerste aandeel kreeg, samen met een 
introductie in de economie en de beurs.

ROLAND VAN DER ELST – Winnen op de beurs
Hendrik Conscience was de man die zijn volk leerde lezen. Roland Van der Elst is in Vlaanderen be-
kend als de man die zijn volk leerde beleggen. Professor Van der Elst begon in 1958 te beleggen, 
in een tijd waarin er veel minder informatie over beleggen beschikbaar was dan nu. Daar bracht 
hij verandering in, door tientallen jaren boekhouden en beleggingsleer te doceren aan studenten 
in Brussel en Antwerpen en boeken te publiceren over beleggen. “Winnen met aandelen” en 
“Winnen op de beurs” zijn ondertussen klassiekers. Professor Van der Elst duwde ook meer dan 
een kwarteeuw aan de kar bij de VFB.

Inhuldiging nieuw VFB Trefpunt Kempen & viering 5 jaar More Or Less Beleggingsclubs met 
VFB voorzitter Sven Sterckx + RECEPTIE

5 jaar ‘Beleggen voor iedereen’

14 OKTOBER 2019 

4 NOVEMBER 2019 

2 DECEMBER 2019 

6 JANUARI 2020 

2 MAART 2020 

4 MEI 2020

30 MAART 2020 

3 FEBRUARI 2020 

Het klimaat. Er is al zoveel over geschreven en gezegd. Wat moeten we nu geloven? En vooral: 
wat moeten we doen? Welke bedrijven maken de juiste inschatting van wat op ons afkomt en 
welke bedrijven hebben nog een heel lange weg af te leggen? Geert Noels is stichter en hoofd-
econoom van Econopolis en auteur van de bestsellers Econoshock en Gigantisme. Hij geeft deze 
presentatie samen met zijn dochter Jolien, milieu-econome aan de London School of Economics.

GEERT NOELS & JOLIEN NOELS – Klimaatverandering8 JUNI 2020 

zat  14 september 2019
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