
Disclaimer

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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Het creëren van een succesvolle handelsstrategie
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Algemeen

▪ Stel uw vraag in de chat

▪ Bekijk de Masterclass terug in het archief

▪ U ontvangt tevens een e-mail met de uitzending



Programma

▪ Belangrijkste valkuilen voor een handelaar of investeerder

▪ Het verschil tussen een lange termijn investeerder en een korte 

termijn handelaar

▪ Hoe alloceer je geld naar de juiste strategie?

▪ Hoe houdt u uw risico in de hand?



De 4 belangrijkste valkuilen

▪ Fear of missing out



De 4 belangrijkste valkuilen

▪ Confirmation bias



De 4 belangrijkste valkuilen-Cognitive Bias

▪ Een denkfout is een gedragsafwijking in de beoordeling waarbij 

conclusies over situaties op een onlogische manier worden 

getrokken.

▪ Denkfouten kunnen leiden tot irrationaliteit.

▪ Irrationeel zijn leidt op de beurs tot geld verliezen



De 4 belangrijkste valkuilen-Cognitive Bias

“We still have the risk of falling victim to cognitive biases. But if you

can understand them, you can come to address them. You develop a 

radar for when you’re prone to make bad, emotional calls.”



De 4 belangrijkste valkuilen

▪ Herding Behaviour



De 4 belangrijkste valkuilen

▪ Gamblers fallacy



De 4 belangrijkste valkuilen

All-in vs Risicomanagement



Verschil tussen beleggen (investeren) en traden(handelen)

Beleggen-> Lange termijn

❑ Pensioen

❑ Geld voor de kinderen

❑ Geld wegzetten omdat je er genoeg van hebt

Traden-> Korte termijn

❑ Geld verdienen

❑ De kick



Verschil tussen beleggen (investeren) en traden(handelen)

5 vragen voor een lange termijn belegger 

✓ Wat is mijn horizon?

✓ Hoeveel kost het?

✓ Wat is mijn risicoprofiel?

✓ In welke bedrijven wil ik beleggen? (ethisch aspect)

✓ In welke producten wil ik beleggen?



Verschil tussen beleggen (investeren) en traden(handelen)

6 vragen voor de korte termijn trader

✓ Wat is mijn horizon?

✓ Hoeveel kost het?

✓ Wat is mijn risicoprofiel?

✓ In welke bedrijven wil ik beleggen? (ethisch aspect)

✓ In welke producten wil ik beleggen?

✓ Extra vraag: Welke strategieën wil ik gaan gebruiken of testen?



Geld alloceren naar de juiste strategie

80/20 regel  

▪ 20% werk is 80% resultaat

▪ 80% alloceren aan strategie, 20% higher risk

▪ Lange termijn vs korte termijn



Geld alloceren naar de juiste strategie

Geld alloceren naar een 80/20-strategie  

▪ 80% is lager volatiel en/of bewezen strategie

▪ 20% is risicovol

▪ Stapje voor stapje op- en afbouwen



Geld alloceren naar de juiste strategie

3 voorbeelden van de 80/20-strategie  voor een belegger

▪ Low risk: 80% in huizen en cash, 20% in aandelen en obligaties.

▪ Medium risk: 80% obligaties, cash en blue chips, 20% high risk stocks.

▪ High risk: 80% aandelen, 20% in derivaten (opties, turbo’s, etc), hedge funds, 

crypto’s, startups etc.



Geld alloceren naar de juiste strategie

Met hoeveel geld kun je dit toepassen?

▪ 10K : 8k cash (‘wasmachine geld’) en 2k high risk

▪ 1 mln: 800k cash, vastgoed, obligaties, aandelen en 200k high risk 



Geld alloceren naar de juiste strategie

Voorbeeld 80/20 allocatie voor een belegger (1 mln)

Allocatie Beschrijving Begin Eind Nieuw %

80% low risk Huizen, cash, 
obligatie, 
aandelen

800k 840k 58%

20% high risk Start ups (3x4%) 120k 500k 35%

Cryptos (4%) 40k 100k 7%

Give away (4%) 40k 0 0%

100% Totaal 1 mln 1.44 mln 100%



Geld alloceren naar de juiste strategie

80/20-strategie  voor een trader

▪ Heb je een strategie?

• Ja: 80/20 high risk-low risk

• Nee: 80% cash, 20% trading account

▪ Houdt er rekening mee dat je dommer wordt

▪ Meten is weten



Geld alloceren naar de juiste strategie

Voorbeeld 80/20 allocatie voor een beginnnende trader

100k
Allocatie Strategie Begin Eind Ranking Nieuw% Nieuw 

na re-
allocatie

In geld Na nog 
een jaar 
(weer 
20k)

25% Opties 5k 6k 2 27% +10% 27.5% 
van 
22k=6k

30% van 
20k=6k

25% Futures 5k 7k 1 32% +20% 30% van 
22k= 
6.6k

35% van 
20k=7k

25% Turbo’s 5k 4k 4 18% -20% 20% van 
22k= 
4.4k

15% van 
20k=3k

25% Iemand volgen 5k 5k 3 23% -10% 22.5% 
van 
22k=5k

20% van 
20k=4k

100% Totaal 20k 22k 100% 100%=22
k

100%=20
k



Geld alloceren naar de juiste strategie

Samenvatting alloceren

▪ Bepaal je horizon

▪ Ken je kosten

▪ Ken je risicoprofiel

▪ Welke aandelen wil je bezitten/handelen?

▪ In welke producten wil je handelen?

▪ 80/20 toepassen en stapje voor stapje op en afbouwen



Contact

W: www.lynx.nl

T: 0800 2030

E: s.van.landewijk@lynx.nl 

E: relatiebeheer@lynx.nl 



Disclaimer

De informatie in deze uitzending is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling tot
het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de spreker(s) staat niet direct of indirect in relatie met
hun standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het
samenstellen en onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar
geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden
informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor
eigen rekening en risico. Wij adviseren u om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de
risico’s niet begrijpt. Aan de informatie die tijdens de uitzending wordt besproken kunnen geen rechten
worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan
uw totale inleg.

Opties:
Waar in deze uiting wordt gesproken over opties willen wij u graag wijzen op het volgende. Opties zijn
risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Om deze reden
adviseert LYNX u, vooraf goed te laten informeren over de werking en risico’s van deze financiële
instrumenten. U kunt deze informatie over de productkenmerken en risico’s vinden op de website van
LYNX.


