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De informatie in deze uiting is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als
beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling is opgemaakt door LYNX en/of derden en sluit niet aan bij uw
persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of -horizon en uw
risicoprofiel en/of -tolerantie. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of deze
belegging voor u passend is, in relatie tot uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. De financiële
instrumenten bevatten natuurlijk risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten en/of
strategie niet voor iedere belegger geschikt is. Daarbij geldt dat de waarde van de beleggingen kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich
mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg. LYNX raadt u aan om deze aanbeveling niet
op te volgen wanneer u de financiële instrumenten, de specifieke productkenmerken en de bijbehorende
risico’s niet volledig begrijpt. De beloning van de auteur staat niet direct of indirect in relatie met zijn/haar
standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en
onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan
LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie
die in de uiting wordt beschreven kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Daarbij is deze uiting geen
rekening gehouden met transactiekosten
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De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien
als beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling sluit niet aan bij uw persoonlijke financiële situatie, uw kennis en
ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of – horizon en uw risicoprofiel en/of -tolerantie. Ook is geen rekening
gehouden met transactiekosten. U bent zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of een belegging voor u
passend is. Financiële instrumenten bevatten risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze
instrumenten niet voor iedere belegger geschikt zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst. LYNX raadt u aan om te beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw
kennis en ervaring. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en
onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan
LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie op
deze pagina kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Waar in dit artikel wordt gesproken over complexe
financiële instrumenten (zoals Futures, CFD’s en hefboomproducten), en/of ETF’s willen wij u wijzen op het
volgende. Voornoemde producten brengen (hoge) risico’s met zich mee en het uiteindelijke rendement en
risico van deze producten is moeilijker te bepalen. Met de risico-indicator in het document essentiële
beleggersinformatie (ebi) of het essentiële informatiedocument (Eid) kunt u het risico van een belegging
inschatten en beleggingen onderling vergelijken. Het risico van beleggingen wordt voornamelijk bepaald op
basis van de beweeglijkheid van de waarde van de beleggingen. Hoe harder de koersen van de belegging stijgen
of dalen, hoe groter het risico.
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Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Het
Beleggingsinstituut noch betrokken medewerkers van Het Beleggingsinstituut kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten,
gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan instaan. Het Beleggingsinstituut geeft geen garantie of
verklaring omtrent juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde informatie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Het Beleggingsinstituut
aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie.

Het Beleggingsinstituut verleent geen beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het financieel toezicht en de in de Markets in Financial
Instruments Directive (MiFID) opgenomen begrippen. Het Beleggingsinstituut voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. Voor
beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op uw individuele situatie en de toetsing op geschiktheid en passendheid van uw
beleggingen dient u zich te richten tot uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

Het Beleggingsinstituut adviseert U nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur vooraleer posities in de financiële
markten aan te gaan. Het Beleggingsinstituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde
winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of
acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze publicatie of andere publicaties van Het Beleggingsinstituut. De uitsluiting van
aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Het Beleggingsinstituut, waaronder personen die zijn betrokken
bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal.

Disclaimer Beleggingsinstituut



Oprichter – Beleggingsinstituut
Oprichter en Fund Manager – Brouwers Capital

André Brouwers



▪ Inleiding markten op dit moment
▪ Wat kunnen wij leren uit het verleden
▪ Wat is een goede aanpak/strategie
▪ Waarom Trading
▪ Backtest belangrijk
▪ Hoe werkt onze tradingstrategie

Programma



Volgens velen:

▪ Niet in paniek raken

▪ Het hoort erbij beleggen is lange termijn

▪ Op lange termijn komt het goed

▪ Stil zitten als je geschoren wordt

Veel gehoorde uitspraken bij een dalende markt



▪ Voorspellen kun je ze meestal niet ze komen vaak onverwacht

▪ Zorg dat je er niet te hard door wordt geraakt

▪ Heb je wel genoeg tijd en kun je mentaal/financieel de daling aan

▪ Hopen is menselijk maar beschermen is beter

▪ In the long run…

Mijn reactie



Wat mag je verwachten



▪ Rendement maken was nooit makkelijk waarom nu wel? 

▪ De massa komt/kwam naar de markt, de massa is meestal te 
laat!

▪ Iedereen is ineens een expert of pro-belegger

▪ Veel beleggers hebben aandelen maar geen strategie

▪ Er is een verschil tussen een Bullmarkt en Brains

▪ Voorbereiden op een U-Turn

▪ Centrale banken worden onder druk gezet

▪ Inflatie is niet tijdelijk

▪ Oorlog vergroot inflatie probleem en onzekerheid

Wat is mijn mening



S&P 500



AEX



AEX



Lessen uit het verleden… Lange termijn rendement



Robeco 1994 -2014



Herstel na daling kan lang duren



Dalingen zijn vaak snel en fel
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Impact van een correctie



Van verlies terug naar breakeven



Warren Buffet



Diversificatie heeft zin (gehad)



Diversificatie … werkt niet wanneer je hem het 
meest nodig hebt



80% Defensieve strategie

▪ Kapitaal controle

▪ Actieve benadering (niet dagelijks!)

▪ Beleggen op bewegingen 

▪ Structuur met harde risicogarantie

▪ Wachten op kansen
▪ Doelstelling 6-8% p.jr.

▪ Max. Risk 10-15%

20% Offensieve trades

▪ Hoog rendement

▪ Relatief kleine investering

▪ Korte termijn handel

▪ Capaciteit en Tijd

▪ Trading 3M’s

▪ Doelstelling >20% p.jr.

▪ Max. risk 50%

BI strategie 80/20 verdeling van portefeuille



Money Mind

Method

Trading 3 M’s



▪ Welke aanpak past bij je?

▪ Welke markten?

▪ Welke instrumenten?

▪ Setup / beslisregels

▪ Wanneer instappen?

▪ Stoploss

▪ Koersdoel

▪ Indicatoren

▪ Backtest

▪ Handel met een trade plan

Method

MindMoney

Methode



▪ Trading kapitaal

▪ Kenmerken methode

▪ Hitratio

▪ Rendement/risico

▪ Gemiddeld rendement

▪ Drawdown

▪ Positiegrootte

▪ Initieel

▪ Maximaal

▪ Risico/rendement verhouding

▪ Stoploss

Method

MindMoney

Money Management



▪ Traden met juiste mindset

▪ Ken je eigen valkuilen

▪ Ontwikkel de juiste mindset

▪ Ontwikkel vertrouwen/discipline

▪ Formuleer een doel of meerdere doelstellingen

▪ Doelstelling niet alleen omtrent rendement

Method

MindMoney

Mind



IT'S NOT WHETHER YOU'RE RIGHT OR 
WRONG, BUT HOW MUCH YOU LOSE 

WHEN YOU'RE WRONG.

Georges Soros



▪ Wat is een Low risk Opportunity

▪ Een moment waarop je kans hebt op een beweging en je goed kunt bepalen wanneer die kans niet meer komt. Hiervoor 
heb je een bepaalde set up nodig.

▪ Low risk: bepaal je logische stop loss

▪ Opportunity: wanneer komt er actie/beweging

▪ Set up: de opbouw van een patroon

Trading is zoeken naar low risk opportunitys





Voorbeeld les 2 cursus timing



Voorbeeld koerspatroon



Voorbeeld koerspatroon



▪ Begin met een weekgrafiek daarna de dag grafiek

▪ Focus op het grote plaatje

▪ Bepaal eerst de trend

▪ Schrijf steun en weerstand niveaus op

▪ Is het logisch om te kopen/verkopen?

Analyse



▪ Is er sprake van een opportunity?

▪ Kun je de stop op een logische manier plaatsen?

▪ Hoe is de risico/rendement verhouding van de trade?

Trade



▪ Een patroon dat een interessante statistische kans heeft = edge

▪ Stel beslisregels op waaraan de set up moet voldoen

▪ De set up / het patroon kan getest worden = backtest

Setup



Driehoeken



Driehoekformaties



Candlestickchart (kaarsgrafiek)



Stijgende driehoek



Patroon herkenning



Reconstructie trade Amazon uurbasis



Optiestrategie Amazon



Backtest



Backtest



Backtest











Nasdaq strategie



1. Wat is het selectie criterium/ welk patroon,indicator etc. 

2. Zoek naar low risk opportunity

3. Analyse/ schrijf op wat je ziet

4. Van lang naar kort

5. Wat mag je maximaal verliezen per trade?

6. Hoe weet je zeker dat je niet meer verliest?

7. Waar moet je stop liggen/is dit een logische stop?

8. Waar ligt je koersdoel/is dit een logisch koersdoel?

9. Welk instrument hanteer je en waarom

Live Trade



▪ Begrijp de boodschap van het verleden

▪ Overtuig uzelf van de noodzaak van een solide strategie

▪ Bestudeer de grafieken en zoek naar kansen

▪ Niet beleggen om te beleggen maar wacht op kansen

▪ Definieer uw strategie

▪ Onderken de sterke en zwakke kanten van uw aanpak

▪ Begrijp wat u doet en waarom u het doet

▪ Accepteer de consequenties van uw aanpak

▪ Iedere aanpak heeft voor en nadelen (ook die van ons)

Anders leren denken



▪ Stel handelsregels op 

▪ Controleer of de regels ”hard” zijn

▪ Test door terug te kijken of de aanpak werkt (Backtest)

▪ Backtest is de enige garantie die u kunt krijgen

▪ Begrijp dat het om kansen gaat en niet om zekerheid

▪ Backtest moet vertrouwen opleveren

▪ Vertrouwen is noodzakelijk om strategie vast te houden in moeilijke tijden

▪ Vertrouwen = discipline

▪ Discipline = resultaat

Backtesten: Test uw aanpak



▪ Backtest = Edge

▪ Edge = Vertrouwen 

▪ Vertrouwen= Discipline = resultaat

Backtesten: Noodzakelijk



Factsheet



Baidu



ASML



Ruwe olie



Ruwe olie



De informatie in deze uiting is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als
beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling is opgemaakt door LYNX en/of derden en sluit niet aan bij uw
persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of -horizon en uw
risicoprofiel en/of -tolerantie. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of deze
belegging voor u passend is, in relatie tot uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. De financiële
instrumenten bevatten natuurlijk risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten en/of
strategie niet voor iedere belegger geschikt is. Daarbij geldt dat de waarde van de beleggingen kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich
mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg. LYNX raadt u aan om deze aanbeveling niet
op te volgen wanneer u de financiële instrumenten, de specifieke productkenmerken en de bijbehorende
risico’s niet volledig begrijpt. De beloning van de auteur staat niet direct of indirect in relatie met zijn/haar
standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en
onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan
LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie
die in de uiting wordt beschreven kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Daarbij is deze uiting geen
rekening gehouden met transactiekosten
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De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien
als beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling sluit niet aan bij uw persoonlijke financiële situatie, uw kennis en
ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of – horizon en uw risicoprofiel en/of -tolerantie. Ook is geen rekening
gehouden met transactiekosten. U bent zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of een belegging voor u
passend is. Financiële instrumenten bevatten risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze
instrumenten niet voor iedere belegger geschikt zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst. LYNX raadt u aan om te beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw
kennis en ervaring. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en
onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan
LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie op
deze pagina kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Waar in dit artikel wordt gesproken over complexe
financiële instrumenten (zoals Futures, CFD’s en hefboomproducten), en/of ETF’s willen wij u wijzen op het
volgende. Voornoemde producten brengen (hoge) risico’s met zich mee en het uiteindelijke rendement en
risico van deze producten is moeilijker te bepalen. Met de risico-indicator in het document essentiële
beleggersinformatie (ebi) of het essentiële informatiedocument (Eid) kunt u het risico van een belegging
inschatten en beleggingen onderling vergelijken. Het risico van beleggingen wordt voornamelijk bepaald op
basis van de beweeglijkheid van de waarde van de beleggingen. Hoe harder de koersen van de belegging stijgen
of dalen, hoe groter het risico.
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