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Sprekers

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 

▶ Tim van der Vliet

▶ Professioneel beurshandelaar 



Algemeen

▶ Uw vragen kunt u direct in de chat 

stellen

▶ Waar mogelijk/relevant probeer ik deze 

direct te behandelen, anders ontvangt 

u na afloop per e-mail een antwoord.

▶ De Masterclass is achteraf online terug 

te zien in het archief.



Programma

▶ Psychologie succesvolle handelaar

▶ Levenslessen van een beurshandelaar

▶ Valkuilen van een verliesgevende handelaar

▶ Kenmerken van een succesvolle handelaar



Levenslessen van een handelaar

▶ Eerste werkdag op de beurs:

▶ 1. Je weet niets, blanco zijn

▶ 2. Geen ego hebben

▶ 3. In het moment leven



Levenslessen van een handelaar

▶ Vraag 1: Je moet kiezen:

A. 50% kans op € 1.000 winst of 50% kans op geen winst

B. 100% zekerheid op € 500 winst

▶ Vraag 2: Je moet kiezen:

A. 50% kans op € 1.000 verlies of 50% op geen verlies 

B. 100% zekerheid op € 500 verlies 

▶ Emotie leidt tot irrationeel handelen: Prospect Theory



Levenslessen van een handelaar

▶ Leuke vragenlijst om voor uzelf duidelijkheid te scheppen en te leren

▶ Onderwerpen uit de vragenlijst worden na het invullen uitgebreid besproken

▶ U krijgt nu 4 minuten de tijd om de vragenlijst in te vullen

▶ U ontvangt de uitslag na de Masterclass per e-mail



Onderwerpen vragenlijst

▶ Vraag 1 t/m 7

▶ Veel gebruikte Fear Index

▶ In hoeverre bent u gevoelig voor sociale druk? 

▶ Vraag 8 t/m 13

▶ Is uw portefeuille zichtbaar voor uw sociale omgeving?

▶ Zijn uw trades zichtbaar voor uw sociale omgeving?



Wanneer ga je geld verliezen?

▶ Te veel emotie

▶ Overmoed

▶ Angst

▶ Meer emotie  Minder rationaal  Minder winst



Valkuilen van een handelaar

▶ Herding Behavior

▶ Confirmation Bias

▶ Overreaction & Availability Bias

▶ Overconfidence Bias

▶ Mental Accounting

▶ Gamblers Fallacy

▶ Anchoring bias



▶ Herding Behavior

▶ Beter allemaal fout dan alleen goed

▶ Een hele groep kan het toch niet mis hebben?

▶ Of zelfs alleen als ik de enige ben die goed zit?



▶ Confirmation Bias

▶ Mensen zoeken naar bevestiging

▶ Eenzijdige informatie

▶ Een goede handelaar zoekt juist info om 

te bewijzen dat hij wellicht fout zit



▶ Overreaction & Availability Bias

▶ Overreactie door nieuwe informatie

▶ Meer waarde hechten aan recente 

informatie



▶ Overconfidence Bias

▶ We onthouden succesverhalen

▶ We vergeten onze verliesverhalen 

▶ Een goede handelaar herken je doordat hij 

over zijn verliezen vertelt in het café



▶ Mental Accounting

▶ We waarderen geld op verschillende manieren:

▶ Met winsten durft men meer risico te nemen

▶ Met verliezen is men over het algemeen voorzichtiger

▶ Irrationeel gedrag!



▶ Gamblers Fallacy

▶ Na 10 keer zwart denken we dat de kans op rood groter wordt

▶ Niet waar, irrationeel gedrag!



▶ Anchoring bias

▶ Referentiepunten zijn gebaseerd 

op korte termijn frame

▶ Gaat lang goed, totdat….



Kenmerken van een goede handelaar

▶ Blijft rationeel nadenken

▶ Heeft een of meer strategieën 

▶ Wordt niet te emotioneel door de handel

▶ Is minder gevoelig voor sociale druk



Kenmerken van een goede handelaar

▶ Praktisch voorbeeld van een succesvol handelaar

▶ Volledig open over zijn positie

▶ Laat zich geen mening aanpraten door sociale omgeving

▶ Laat handelsscherm open staan als omgeving meekijkt

▶ Omgeving merkt niet of hij geld wint of verliest

▶ Weet dat hij niets weet



Levenslessen van een beurshandelaar

▶ 1. Je weet niets, blanco zijn

▶ 2. Geen ego hebben.

▶ 3. In het moment leven

▶ 4. Jezelf niet te serieus nemen

▶ 5. Dingen niet al te persoonlijk nemen

▶ 6. Op je handen leren zitten

▶ 7. Balans vinden tussen intuïtie en rationeel zijn

▶ 8. Leren laten gaan



80/20 regel

▶ 80% handelen volgens vaste strategie

▶ Behoedt u voor onnodige risico’s

▶ 20% is risico nemen/nieuwe dingen proberen

▶ Nieuwe mogelijkheden ontdekken belangrijk

▶ Een strategie werkt niet voor eeuwig



Komende periode

▶ Begin 2018 gaan we dieper in op deze materie

▶ Uitbreiding educatieprogramma LYNX gebaseerd op emotie/psychologie



Vragenlijst

▶ Vragenlijst gemist of niet ingevuld?

▶ Maar u vindt het wel leuk om uzelf te testen op de besproken punten?

▶ Vul dan alsnog de vragenlijst in en ontvang de resultaten per e-mail


