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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

▶ Wat kun je wel weten?

▶ Hoeveel kosten mijn transacties?

▶ Heb je een strategie?

▶ Drie valkuilen voor een handelaar



Verschillende vormen kennis

▶ Productkennis

▶ Kennis richting markt

▶ Weten waar je valkuilen liggen

▶ Meer geld verdienen

▶ Beter leven door rust in je hoofd



Productkennis

▶ Eerder hebben we het gehad over niets weten en het is verstandig 

om niet te eigenwijs te zijn

▶ Dit is de reden dat veel handelaren geld verliezen…

▶ Uiteraard kun je (vrij eenvoudig) productkennis vergaren



Productkennis

A) Hoe werkt het? Technische kant van bijv. opties

B) Begrijp ik de risico’s echt? Let goed op wat banken je aanbieden

C) Wat zijn de kosten? 

▶ Impliciet

▶ Expliciet



Hoeveel kosten mijn transacties?

▶ Expliciet: Transactiekosten

▶ Impliciet: bid-ask spread



Kleine fondsen eigenlijk niet zo interessant

▶ Voorbeeld Aegon vs AEX

▶ AEX (571.55): ATM Call (Jun 570: 5,75 – 5,85) op 0,10 euro spread

▶ Transactiekosten per optie: 1 euro

▶ Totale kosten in-uit is spread + transactiekosten = 12 euro 

▶ Aegon (5,75): ATM Call (Jun 5,80: 0,11 – 0,12) op 0,01 euro spread

▶ Transactiekosten per optie: 1 euro

▶ Totale kosten in-uit is spread + transactiekosten = 3 euro



Exposure AEX is 100x zo groot!

▶ Dus om dezelfde exposure in Aegon te hebben zou je 100x zo groot 

moeten handelen. 

▶ Totale transactiekosten worden dan 100 x 3 = 300 euro 

▶ Tegenover 12 euro voor de AEX-optie



Heb je een strategie?

1) Heb je een strategie?

2) 80/20 denken

3) Waar neem je winst/verlies



A) Heb je een strategie of volg je iemand anders?

I) Eigen strategie → top!

II) Of volg je iemand anders?



Volg je iemand anders?

A)   Hoe meer je moet handelen, hoe slechter dat voor je is. Simpel is dus goed. 

Vraag je af “waar zit mijn risico”. Daar zit ook je winstpotentieel. Hoe meer 

risico, hoe meer winstpotentieel.

B) Vraag je altijd af: where’s the business? Or am I the business?



B) Handelen volgens een strategie/risico nemen (80/20)

80% is lager volatiel en/of bewezen strategie. 

20% is risicovol

Stapje voor stapje op- en afbouwen



C) Wat is je winst/verlies ratio en hoe en waar neem je 

je winst of verlies?

▶ Bepaal je winst/verlies ratio

▶ 50% regel. Bij twijfel de helft hakken of verlies nemen



Valkuilen van een handelaar

▶ Prospect Theory

▶ Herding Behavior (FOMO)

▶ Confirmation Bias

▶ Overreaction & Availability Bias

▶ Overconfidence Bias

▶ Mental Accounting

▶ Gamblers Fallacy

▶ Anchoring bias



Anchoring bias

▶ Het referentie-effect

▶ Het zwakke punt van je strategie i.p.v. naar bevestiging zoeken



Gamblers fallacy

▶ Na 10x rood moet het (toch wel) een keer zwart worden?

▶ Oplossing: langzaam op en afbouwen



Herding Behavior en FOMO

▶ Wat is het risico als je handelt o.b.v. FOMO?

1) Onvoorbereid instappen (bijv. geen kennis van opties)

2) Handelen volgens iemand anders zijn of haar strategie die je niet echt 

begrijpt



Oplossing FOMO

▶ Hoe los je dit op?

1) Studeer

2) 80/20 strategie/risk. Opbouwen en afbouwen volgens 20% groter/kleiner


