
Daytraden, maar niet voor een dagje 
7 maart 2020



Met een beperkt risico naar een optie-maal resultaat
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Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies dat u lijdt door 
opvolging van alles wat wij aandragen. Alles wat OptieAcademy
aandraagt is ter educatie en geen advies.
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Disclaimer



Over Harry Klip
➢ 1990 start Futurestrader

➢ 1992 Marketmaker Opties

➢ 2000 Eigen Toegelaten instelling Euronext 

➢ 2005 Manager Daytradingfirm Sigma Der.

➢ 2008 Financieel Directeur Today’s

➢ 2011 OptieAcademy

➢ 2019 Agent Mexem Benelux
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Over OptieAcademy
➢ 2011 start uit onvrede beleid grootbanken

➢ Beginnende & Gevorderde beleggers beter

➢ Coaching & Opleiding Opties

➢ Online Optie Cursus Jumpstarter Basis

➢ Seminars, Live Trading, MeXeM

➢ OptieAanbevelingen: Sinds 2013: +96%

➢ 2019: VERS 30% en Dividend Port. 44%

➢ Optiestrategieën aanreiken

➢ Van u succesvolle optiebelegger maken
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➢Verschil met beleggen is termijn en handelsplan

➢Time in the market of timing the market

➢Veel amateur traders geen financieel doel, hobby

➢Hoe langer de termijn, des te meer risico

➢Hoe korter des te minder onzekerheid door Stoploss!

Daytraden vs Beleggen
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➢Veel traders geen financieel doel

➢Doel geeft richting, focus en bijsturing

➢Alleen in de markt als aan alle voorwaarden is voldaan

➢Wachten, want bij timen des te minder onzekerheid

Doel van daytraden
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➢Angst: verlies niet vooraf bepaald

➢Hebzucht: geen winst nemen

➢Te veel vertrouwen: niet gericht op kansen

➢Vastzitten in een mening: tunnelvisie

➢Onzekerheid: geen plan/risicomanagement

➢Resultaat: Impuls beleggen, niet succesvol

➢If you fail to plan… you plan to fail

Verliezersgedrag
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Handelsplan

➢Wat voor rendement wil ik maken
➢ Ben ik trader of belegger
➢ In welke producten wil ik handelen
➢ In welke geografische markten wil ik handelen
➢ Selectie van timeframe, strategie
➢ Ben ik aanvaller (trendvolgend) of verdediger (counter)
➢ Positiemanagement: Hoeveel riskeren per trade



Handelsplan

➢ Methode: Selectie van markt, timeframe, strategie

Handelsstrategie en In- en Uitstapregels

➢ Mindset: Emoties, grootste vijand

➢ Money Management: aantal en positie

➢ Mentor om je (negatieve) dagen te verwerken 
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➢Daytraden wordt onderschat: dat doe ik wel een dagje

➢Na 1 boek ben je nog geen specialist

➢Als je trading niet serieus neemt: hobby mag geld kosten

➢Tegenstanders professionals, dure handelsplek en info

➢Bijna 90% daytraders verliest of maakt kosten niet goed

➢Specialist worden vergt jaren….

Niet voor een dagje



KNO Specialist na ruim 10 jaar



➢Op de vloer handelde ik in mijn begin op KNO badge

➢Klip Naked Options

➢Daarna echte opties leren kennen bij All Options

➢Daarna HAK: Hakken om baas over je positie blijven!

➢De markt heeft altijd gelijk, maar dat betekent niet
dat ik ermee eens ben! Als daytrader volg je de wave

KNO
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➢Creëer winnende mindset

➢Accepteer onzekerheid

➢Accepteer verlies (50% verliestrades normaal)

➢Ken uzelf (angst en hebzucht)

➢Houd u zich aan handelsplan 

➢Veranderen is moeilijk, gedrag onbewust

➢Gebruik apart account voor trading, anders switch je.

➢Volgens plan handelen, winst volgt vanzelf

Mind (discipline)



Zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbaar risico

Kans op winst x winst – kans op verlies x verlies= resultaat

Kwantificeren:

• Cut your losses, let your profits run

• Groot verlies begint met klein verlies: hakken

• Gebruik 'trailing stop' om winsten te laten groeien

• Maximum drawdown < 30% handelskapitaal

• Probability of ruin

Money



Rendement vs Risico

Verschil met beleggen: Zijlijn meeste tijd, paar trades

Tijd voor nadenken en objectieve visie over markt

Iedere dag frisse geest en start bij 0

Verlies tot dagmaximum beperken, bijv. 1.000 euro

Gebruik Leverage

Voordelen Daytrading



➢Je leveraged je talent...

➢Je leveraged je educatie...

➢Je leveraged je connecties...

➢Dus, waarom leverage je niet ook je geld?

➢Wanneer je je Stoploss hebt vastgelegd en koersdoel

➢En als je weet dat de trade een HOGE kans van slagen, 
probabiliteit, heeft.

➢Daytraden met een edge bepaalt kans op succes!

Leverage



➢Door edge wordt verwachtingswaarde positief

➢ [(winstkans x winst) – (verlieskans x verlies)]

➢ Wat vindt u van systeem waar u 70% van de 
transacties winst maakt? Tekent u blind?

➢Nee, gaat om winst/verliesverhouding

➢Vooraf systeem met edge en discipline

➢Entry strategie samen met exit strategie

Edge



➢Resultaten worden vergroot en dus grotere verliezen!

➢Margin call, waarmee je meer kan verliezen dan inleg

➢Een plan zorgt dat je weet wat te doen bij events.

➢Schuld bij falen bij de markt zoeken

➢Voor cijfers niet in de markt.

Risico’s leverage



➢Intensief

➢Intelligente keuzes maken

➢Instant beslissen: Eerst doen (gevoel) dan denken

➢Futuretraders: Dammen: Catch the wave

➢Optietraders: Schaken: Diepere lagen, Grieken

Master of Daytrading



➢Op een dag gaat de AEX lager. Van 620 closing naar 
615 bij opening.

➢Een trader koopt 5 AEX Futures. De koers zakt naar 
610 en hij koopt 5 Futures bij. Het zakt verder en hij 
koopt weer op 608 5 erbij. Hij is niet in paniek en bij 
verdere daling tot 605 koopt hij 5 erbij. Dit tast niet 
zijn humeur aan. Hij blijft bij daling tot 602 5 erbij 
kopen en is niet ontevreden. Totaal 25 gekocht!

➢Hoe kan dat?

Praktijk voorbeeld
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Hartelijk dank voor uw aandacht!

Met vriendelijke groeten,
OptieAcademy
Voor een optie-maal resultaat

Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957

E-mail: info@optieacademy.nl

Mexem en OptieAcademy
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http://optieacademy.nl/
mailto:info@optieacademy.nl

