HANS VAN DER HELM
Een ondernemer met kennis van financiële producten, beurzen, data en
algoritmen én ruime ervaring in Sales.

OVER MIJ
Ruim 21 jaar ervaring in de financiële wereld. Werkzaam geweest
bij een software vendor, bij een
data vendor, als market maker en
als fund manager. Daarnaast oprichter en eigenaar geweest van
een hedge fund. In 2011 een bedrijf gestart op het gebied van “Algorithmic Trading Services”.
Kennis van financiële producten,
beurzen en data. Bovendien meer
dan tien jaar ervaring in Sales. Ondernemer met passie voor algorithmic trading.

CONTACT

WERKERVARING
aug 2011 - heden














hansvanderhelm@quicknet.nl

Geboortedatum:
11 april 1967
Nationaliteit:
Nederlandse

Geld verdienen in zowel stijgende als dalende markten.
Uitsluitend met behulp van kwantitatieve modellen.
Twee strategieën: “momentum investing” en “swing trading”.
Doelstelling 15% rendement per jaar na aftrek van alle kosten.

apr 2010 - mei 2017 Key Account Manager
vwd group Netherlands B.V.

+31 (0)6 50 24 35 70

www.hansvanderhelm.com

Ontwikkelaar diverse handelssystemen op basis van algoritmen
(o.a. mean reversion, breakouts, momentum en anomalieën).
Automatische uitvoering op accounts van abonnees.
Signalen worden per e-mail en/of SMS verstrekt.

jan 2018 - sep 2018 Hedge Fund Manager
Quantmania Hedge Fund



Wittenburg 57
2135 BC Hoofddorp

Oprichter en eigenaar
Quantmania

Verantwoordelijk voor de verkoop van B2B producten.
Verantwoordelijk voor succesvolle introductie van eigen realtime
koersinformatiesysteem op de Nederlandse en Vlaamse markt.
Sinds 2015 belast met de introductie van vwd’s portfolio managementsysteem.
Klanten zijn vermogensbeheerders, brokers, banken, treasurers
en handelaren.

sep 2008 - mrt 2010 Senior Account Project Manager Sales
vwd group Netherlands B.V.




Spin in het web tussen Sales, ICT en data afdelingen.
Initiëren en coördineren van projecten met als doel de wensen
van de klant om te zetten in functionele ontwerpen.
Verantwoordelijk voor de projectmatige opvolging tot en met de
oplevering van projecten.

mrt 2006 - aug 2008 Sales Manager
RTS Realtime Systems

VAARDIGHEDEN
ANALYTISCH
100%






STRESSBESTENDIG

Verantwoordelijk voor verkoop, training en voorlichting.
Geven van demonstraties en advies aan handelaren.
Uitleg van de software op het gebied van optiestrategieën,
spread trading, algorithmic trading en risico management.
RTS Realtime Systems is in 2014 overgenomen door Bloomberg.

90%

sep 2005 - feb 2006 Valutahandelaar
HAK Options B.V.

CIJFERMATIG
80%

HANDELSGEEST




80%

COMMUNICATIEF
70%

dec 2003 - aug 2005 Optie-, effecten- en futurehandelaar
Van der Helm Trading & Investments B.V.



TALENKENNIS
Moedertaal

Goed

Goed

 Eerlijk
 Betrouwbaar
 Accuraat

Handel in zowel opties, aandelen als futures voor eigen rekening.
Ontwerpen van handelssystemen, o.a. op basis van breakouts.

jan 2002 - aug 2003 Senior Market Maker
Math Options Trading B.V.






Handel in zowel opties als aandelen bij deze local market maker.
Het beheren van diverse daaruit voortvloeiende portefeuilles.
Verantwoordelijk voor het eigen risico management.
Bedenken en uitvoeren van diverse optiestrategieën.
Verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van trainees.

nov 1999 - dec 2001 Market Maker
Stafford Trading Europe B.V.



EIGENSCHAPPEN

Handel in diverse valutaparen op basis van een zelf ontworpen
handelssysteem.
Systeem is gepubliceerd op internet en door enkele brokers opgenomen in hun softwarepakket.



Handel in opties en aandelen bij de Amsterdamse vestiging van
deze Amerikaanse zakenbank.
Verantwoordelijk voor portefeuillebeheer en risico management.
Stafford Trading is in 2002 overgenomen door TD Bank uit Canada.

nov 1997 - okt 1999 Market Maker
KRG Options Trading B.V.





Handel in opties en aandelen bij deze local market maker.
Portefeuillebeheer en risico management behoorden tot mijn
dagelijkse werkzaamheden.
Medeverantwoordelijk voor het selecteren van de trainees.
Samensteller van diverse rekentests, die werden gebruikt bij de
sollicitatieprocedure.

INTERESSES

EDUCATIE
1989 - 1997

 Algorithmic trading

Afstudeerrichting Kwantitatieve Bedrijfseconomie. Gevolgde werkcolleges: Kwantitatieve Bedrijfseconomie en
Financiering & Belegging.

 Technische analyse
 Optiestrategieën

Economie
Erasmus Universiteit Rotterdam

1988 - 1989

 Webdesign

Wiskunde
Universiteit Utrecht
Studie gevolgd tijdens mijn militaire dienstplicht.

 Hardlopen
1985 - 1988

Informatica
Universiteit Utrecht
Propedeutisch examen behaald.

1979 - 1985

VWO
Christelijk Lyceum Veenendaal
Diploma behaald.

OVERIG
 Handig met diverse trading- en
koersinformatiesystemen
 In bezit van rijbewijs B

NEVENACTIVITEITEN
jul 2017 - heden

IEX Media is een innovatief cross-mediaal bedrijf met een breed portfolio van titels waarmee particuliere en professionele beleggers bereikt
worden. Met titels als IEX.nl, Belegger.nl en Beursduivel.be bereikt men
maandelijks 1,5 miljoen particuliere beleggers in Nederland en België.

sep 2013 - heden

SOCIAL

Columnist
IEX Media B.V.

Lid
Lions Club Haarlemmermeer (LCH)

LCH is een serviceclub in de gemeente Haarlemmermeer. Als club richten de Lions zich op het organiseren van activiteiten ten behoeve van
hulpbehoevenden, voornamelijk in de eigen gemeente of regio.

apr 2013 - heden

Penningmeester
Stichting Lekker Meer

Stichting Lekker Meer brengt mensen weer terug in de samenleving met
de eettafel als laagdrempelig bindmiddel. Elke laatste woensdag van de
maand is er in Hoofddorp een eettafel voor wijkbewoners.

sep 2011 - heden

Kerkrentmeester
Prot. Gemeente Hoofddorp “De Lichtkring”

De Lichtkring is één van de drie protestantse kerken in Hoofddorp. De
kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor onderhoud en verhuur.

