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KBC ‘luidt de bel’ op NYSE Euronext voor het
8e KBC-Beursspel
Start op 13 februari 2012.
Bijgewerkt educatief pakket voor middelbare scholen.
Nieuw: live chatsessies
Vandaag mocht Dirk Cuypers, Directeur Directe Kanalen, van KBC de openingsbel luiden
op NYSE Euronext omdat KBC vorige week de publieksprijs Accenture Innovation Award
voor zijn KBC-Mobile Banking-app won. Met het luiden van deze beursbel werd meteen
ook de achtste editie van het KBC-Beursspel aangekondigd, een interactieve
beleggingswedstrijd voor jongeren van 12 tot 25 jaar.
Op woensdag 8 februari organiseert KBC bovendien de eerste live chat sessie op Twitter.
Koen De Leus, marktenspecialist bij Bolero, wijdt de jongeren in in de wereld van
verstandig beleggen.
Op 13 februari 2012 gaat het KBC-Beursspel officieel van start. Tijdens die interactieve
beleggingswedstrijd kunnen jongeren aandelen van 50 bedrijven kopen en verkopen in
een virtuele beleggingsomgeving. Deelnemers kunnen het spel ook via hun smartphone of
tablet spelen.
Het doel? Het virtuele startkapitaal van 1 miljoen euro zo verstandig mogelijk inzetten
zodat een zo groot mogelijke eindbedrag kan worden bekomen vóór 23 maart 2011 en
intussen vertrouwd raken met aandelenbeleggingen zonder zelf echt risico te lopen.
Woelige beurzen, economische crisis, ratingbureau’s, de media staan er bol van. En jongeren vandaag
krijgen dit allemaal te verwerken. Met of zonder kennis van zaken?
Daarom zet KBC zijn traditie van het KBC-Beursspel verder. Via het spel leren jongeren namelijk hoe de
beurs werkt en welke factoren een rol spelen bij de koersvorming. Goed nieuws of slecht nieuws, het blijft
nieuws en ook jongeren hebben nood aan informatie en duiding op dat vlak.
KBC biedt in het verlengde van het KBC-Beursspel al voor het vierde jaar lesmateriaal voor middelbare
scholen aan. Jongeren kunnen immers ook in klasverband deelnemen en zo hun kansen op een
waardevolle prijs verdubbelen. Leerkrachten kunnen het spel aan één van hun lessen koppelen of zien het
puur als een speelse manier om aan teambuilding te doen. Speciaal voor de leerkrachten ontwikkelde
KBC in 2008 al een lessenreeks (zes modules) met vragen en opdrachten, een syllabus voor de leerlingen
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en een online toets. Die versie werd intussen voor de 3

de

keer bijgewerkt en in 2012 werd het thema

‘duurzaam investeren’ toegevoegd.
Dit educatief pakket wordt gratis bezorgd aan leerkrachten. Aanvragen kan via een mail aan
beursspel@kbc.be. (vermeld je naam + adres + school)
Deelnemen aan het KBC-Beursspel kan vanaf de leeftijd van 12 jaar tot 25 jaar. Inschrijven kan via de
website: www.kbc.be/beursspel

Nieuw:
•
•

Bolero-beleggerslexicon. Een extra aanvulling op het educatieve pakket
Live chatsessies op Twitter
o Woensdag 8 februari (van 15 tot 17 uur)
‘15 beurswijsheden van de grootste beleggers aller tijden.’
Koen De Leus, marktenspecialist bij Bolero, wijdt de jongeren in
in de wereld van verstandig beleggen.
Een ideale voorbereiding , om een week later met een klare kijk te
starten met het KBC-Beursspel.
Deelnemers aan deze chatsessie maken bovendien kans op 1
van de 50 exemplaren van de bewerking van
‘De intelligente belegger’ van Benjamin Graham
(bewerking door Koen De Leus)

o

Woensdag 29 maart (van 15 tot 17 uur)
‘Macro-economische inzichten en hoe ze de evolutie van je portefeuille bepalen.’
De aandelen zijn gezakt, of gestegen.
Waren het turbulente eerste weken of was de zee eerder
kalm?
Deelnemers stellen zich de vraag: Hoe komt dat ?
Koen De Leus, marktenspecialist Bolero leert jongeren kijken met
een macro-economische bril.
Misschien nog net op tijd om bij te sturen en vooraan in het
klassement de eindmeet te halen…

Deze chat-sessies zijn te volgen op Twitter.
Via die weg kunnen deelnemers ook hun vragen stellen en mee debatteren.
Volg het allemaal op http://twitter.com/KBC_beursspel .
Uitgebreide prijzenkast.
 Voor het individuele klassement voorzien we meer dan 500 prijzen, waaronder een reischeque
t.w.v. 1.500 euro, laptops enz.
 In het scholenklassement kunnen dit jaar 20 klassen een leuke prijs winnen
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Je leest meer over het beursspel op www.kbc.be/beursspel, waar ook het volledige wedstrijdreglement te
vinden is.

KBC Groep NV
Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Viviane Huybrecht:
directeur
Communicatie Groep
en Persdienst /
woordvoerster
Tel. 02 429 85 45
Persdienst
Tel. 02 429 65 01
Fax 02 429 81 60
E-mail:pressofficekbc@kbc.be

KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of
kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar
pressofficekbc@kbc.be

Volg ons op

www.twitter.com/kbc_group
3/3

