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   INLEIDING 
 
 
Succes hebben op de beurs lijkt eenvoudig. Je koopt een aandeel voor een bepaalde prijs, je 
wacht net zo lang totdat de prijs hoger is dan de prijs waarvoor je het aandeel hebt gekocht en 
vervolgens verkoop je het weer. Het klinkt simpel, maar er komt een hoop meer bij kijken om 
daadwerkelijk succesvol te zijn op de aandelenmarkt. Als je genoeg tijd hebt om hierop te 
wachten dan zou dit de makkelijkste manier zijn om geld te verdienen. Niet iedereen heeft 
echter zo veel tijd om te wachten tot het aandeel uiteindelijk hoger koerst dan de aankoopprijs. 
Bovendien bestaat er geen enkele garantie dát het aandeel ook daadwerkelijk hoger zal koersen 
dan jouw aankoopprijs. Voor je het weet zit je in een oneindige verliespositie. De beurs laat 
zich gewoonweg moeilijk voorspellen. Gelukkig bestaat er een strategie waarbij je aan de hand 
van technische indicatoren in de grafieken van aandelen kunt vaststellen wat de markt en haar 
aandelen naar alle waarschijnlijkheid zal doen. Deze strategie heet Trendtrading. 
 
Het komt allemaal neer op het hebben en toepassen van een werkende strategie. Zonder een 
werkbare strategie ben je in feite gewoon aan het speculeren. Hopen op het beste is het enige 
dat je kunt doen. Daarom bied ik jou de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de 
schermen bij de strategie van trendtrading. Trendtrading stelt jou in staat om met een beperkte 
hoeveelheid tijd een gedegen analyse te maken van de markt in het algemeen en van aandelen 
individueel. Met een investering van tien minuten per dag kun je al een royaal rendement maken 
door op het juiste moment in de juiste aandelen te stappen. Vervolgens stap je ook weer op het 
juiste moment uit om jouw gemaakte rendement te beschermen.  
 
In dit boek laat ik je op heel toegankelijke wijze de basisprincipes zien van hoe je het begin van 
een nieuwe trend kunt herkennen, hoe je hier zo snel mogelijk op kunt inspelen en hoe je 
uiteindelijk zo lang mogelijk van deze trend kunt profiteren. Ik laat je zien wat het signaal is 
om een aandeel te kopen en wat vervolgens weer het signaal is om te verkopen. Met andere 
woorden, ik laat je zien hoe je een juiste trade maakt. Pas deze handvatten toe en ervaar ook 
hoe jij succes kunt hebben op de beurs. 

 
Ik heb het boek een zodanige structuur gegeven dat eerst het meest algemene wordt besproken 
en daarna steeds dieper en specifieker wordt ingegaan van de bepaalde aspecten van 
trendtrading. Aan het eind wordt de informatie gebundeld tot een kant-en-klare strategie. 
Hoofdstuk 1 is vrij algemeen met betrekking tot de beurs en trendtrading. In hoofdstuk 2 begin 
ik met hoe je trends kunt herkennen in de algemene markt. Als je eenmaal doorhebt in wat voor 
de trend de algemene markt zit, kun je bepalen in wat voor aandelen je wilt stappen, en 
belangrijker nog, op welk moment. In hoofdstuk 3 wordt het aankoopmoment uitgewerkt. 
Vervolgens laat ik in hoofdstuk 4 zien wat het ideale verkoopmoment is. In hoofdstuk 5 staat 
de complete strategie vervolgens nog een keer uitgelegd. Ben jij klaar om een succesvolle 
trendtrader te worden? 
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1  DE BEURS & TRENDTRADING 
 
 
 
Geen dag is hetzelfde op de beurs. Altijd gebeurt er wel iets dat een reactie in gang zit. Er zijn 
zoveel factoren die meespelen bij het koersverloop van aandelen. Je hebt kopers en verkopers 
in allerlei soorten en maten. Institutionele investeerders, particuliere beleggers en tegenwoordig 
ook algoritmes beïnvloeden allemaal de markt. Ieder heeft ook zijn eigen strategie of filosofie. 
Dus wat voor de één een mooie verkoopprijs is, is voor de ander aan mooi moment om in te 
stappen. Dat is ook nodig, want elke verkooporder moet toch gevuld worden door een koper.  
 
Institutionele investeerders zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen of 
vermogensbeheerders beheren vaak een enorm kapitaal. Dit zijn de grote spelers. Als zij ergens 
instappen, brengt dit zonder twijfel een reactie in de koers teweeg. Soms bezit zo’n fonds wel 
10% van al het aandelenkapitaal van een bedrijf. Als zij dit in de verkoop gooien, zal de koers 
van het aandeel kelderen. Gelukkig zullen vermogende beheerders dit niet zo snel doen. 
Daarom is het ook zo belangrijk om aandelen te vinden waar een groot percentage van het 
uitstaande kapitaal in het bezit is van beleggingsinstellingen.  
 
De invloed van particuliere beleggers is niet zo groot. Dit zijn vaak enkelingen die alleen of in 
kleine groepen opereren. Hun gewicht in de markt is te klein om grote bewegingen te 
veroorzaken. Daarnaast spelen bij deze groep beleggers veel verschillende belangen. Lange 
termijninvesteerders houden aandelen lang aan en profiteren vooral van dividenden. 
Koersstijgingen zijn een leuke extra. Het compleet tegenovergestelde hiervan zijn de 
daytraders. Deze jongens nemen elke dag nieuwe posities in en sluiten deze ook allemaal weer 
aan het eind van de dag. Daytraders hebben profijt van dagelijkse koersschommelingen en 
proberen hiermee elke dag een winst te noteren. De groep beleggers die tussen de lange 
termijninvesteerders en daytraders valt zijn de middellange termijnbeleggers of trendtraders. In 
deze categorie vallen wij. Wij kunnen wel jarenlang in een bepaalde positie blijven zitten. Maar 
wij kunnen ook een positie weer binnen een maand van de hand doen als de optimale winst is 
behaald en het signaal om te verkopen is gegeven.  
 
Ik zeg bewust de optimale winst en niet de maximale winst. Maximale winst zou betekenen dat 
je koopt als een aandeel op zijn laagst staat en weer verkoopt als het aandeel op zijn top is. Het 
is echter nagenoeg onmogelijk om dit te bewerkstelligen. Een koopsignaal wordt nooit op het 
absolute dieptepunt gegeven. Een verkoopsignaal bevindt zich ook zelden op de top. Daarom 
kunnen wij slechts spreken van winstoptimalisatie in plaats van winstmaximalisatie als hoogst 
haalbare doel. De optimale winst behaal je door op het ideale moment in te stappen en op het 
goede moment weer uit te stappen. Uitstappen op het goede moment betekent in de meeste 
gevallen dat de top al geweest is en dat je een deel van je winst helaas al hebt zien verdwijnen.  
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Hier moeten wij ons overheen zetten en voor lief nemen dat de aan- en verkoopmomenten nou 
eenmaal op andere punten liggen dan wij liever hadden gezien. De aan- en verkoopmomenten 
worden aangegeven door middel van signalen in de grafiek. Hoewel het ontvangen van een 
signaal klinkt alsof je daadwerkelijk een notificatie krijgt, is dit niet het geval. Je moet zelf de 
grafieken in de gaten houden en bij een signaal actie ondernemen. Trendtraders handelen altijd 
op basis van signalen. Signalen kunnen enerzijds aangeven dat je iets moet kopen of anderzijds 
dat je iets moet verkopen. Als je overigens al in een positie zit en er wordt nogmaals een 
koopsignaal gegeven kun je ervoor kiezen om bij te kopen of je gebruikt het signaal alleen als 
bevestiging dat je nog steeds goed zit en veilig aan je positie kan blijven vasthouden. De 
grafieken van aandelen laten zien dat een aandeel zich op een bepaalde manier beweegt en op 
basis hiervan is een analyse te maken van de te verwachten richting die het aandeel op zal gaan. 
Wij kunnen hier gebruik van maken en inspelen op deze ontwikkelingen. 
 
Het is ons doel om een trend te herkennen, hier zo snel mogelijk op in te springen en zo lang 
mogelijk te blijven meeliften. Wij laten ons niet gek maken door een slechte week of een slechte 
maand. Zolang de trend in stand blijft, blijven wij zitten waar we zitten. Hoe je een trend kunt 
herkennen is allereerst afhankelijk van de trend in de algemene markten, de indices. Als deze 
trend opwaarts is zullen de meeste aandelen ook stijgen in prijs. Als de trend echter neerwaarts 
is zullen aandelen over het algemeen goedkoper worden. Zorg dus altijd dat je met de algemene 
trend tradet, want traden tegen een trend in is vragen om problemen. Individuele aandelen zijn 
ook onderworpen aan trends. Ook hier is de trend altijd opwaarts of neerwaarts. Deze trends 
kunnen zich vaker omkeren of bevestigen door middel van een patroon en een uitbraak dan een 
trend in de algemene markt. Trendtraders houden daarom dagelijks een select aantal aandelen 
in de gaten en ondernemen meteen actie als een signaal zich voordoet. Het is de kunst om je 
emoties uit te zetten en te vertrouwen op de signalen. Laten we beginnen! 
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 2  MACRO TRENDS    

 
De Bull- en Bearmarkt 

 
 
De aandelenmarkt wordt gedomineerd door trends. De trend is ofwel omhoog, ofwel omlaag. 
In beleggingsjargon wordt de trend omhoog ook wel een Bullmarkt genoemd en de trend 
omlaag een Bearmarkt. De markt bevindt zich altijd in een van de twee. In een Bullmarkt stijgt 
de meerderheid van de aandelen en in een Bearmarkt daalt het gros van de genoteerde bedrijven 
weer. Bullmarkten houden over het algemeen langer aan dan Bearmarkten. Waar de Bullmarkt 
vaker een meer valsplatte, glooiende beweging laat zien, is de visuele uitwerking van Bearmarkt 
meestal steil en scherp. 
 
In de afbeelding hiernaast is goed 
te zien hoe de AEX zich 
gedurende de afgelopen 25 jaar 
heeft ontwikkeld. Ik had net zo 
goed een afbeelding van elke 
andere landelijke index kunnen 
gebruiken, want indices verlopen 
altijd vrij synchroon aan elkaar. 
Het is duidelijk dat de AEX zich over deze periode niet in een lineaire lijn omhoog heeft 
bewogen. De AEX is onderworpen aan flinke schommelingen in de koers. De lijnen geven de 
Bull- en Bearmarkten aan. Groen geeft een Bullmarkt aan en oranje een Bearmarkt. 
 
Vanaf medio 2000 tot 2003 bevond de markt zich in een enorme Bearmarkt. De beruchte 
DotCom-bubbel klapte en twee en een half jaar lang hebben beleggers op een houtje moeten 
bijten. Gelukkig komt er na regen altijd zonneschijn. Zo komt er ook na een Bearmarkt altijd 
een Bullmarkt. De Bullmarkt die volgde hield 4 jaar aan, maar in deze periode heeft het niet de 
verliezen goed kunnen maken die het tijdens de Bearmarkt heeft opgelopen. De bankencrisis 
van 2008 gaf de aanzet tot de volgende Bearmarkt. Deze was nog scherper en nog steiler dan 
de vorige. De markt zakte ook nog dieper dan het vorige dieptepunt. Na minder dan anderhalf 
jaar was ook deze terugval voorbij en kon de markt weer omhoog kijken. Vanaf dit moment 
heeft de markt, op enkele dipjes en correcties na, geen grote tegenslagen meer gekend. 
 
Een Bullmarkt is gedurende de opwaartse trend vaak het slachtoffer van één of twee grote 
correcties. Deze correcties keren niet de algehele trend om, maar het geeft de markt toch weer 
even een realitycheck. Het zet de markt weer met beide benen op de grond nadat het iets te hard 
van stapel gelopen is bijvoorbeeld. Een dergelijke correctie kan de koers van de index met tot 
wel een derde ervan verminderen. Hoewel dit een enorme hap is uit de waarde, blijft de 
opwaartse trend niet aangetast. De Bullmarkt blijft in stand. 
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De ommekeer 
Een trend in de algemene markt laat zich niet zomaar omkeren. Het gebeurt zeker niet van de 
ene op de andere dag. Maar wat is er dan wel voor nodig voor een trend om zich om te keren?  
 
De onderstaande afbeelding laat de wekelijkse grafiek van de top van de DotCom-bubbel in 
2000 zien. De markt kende een laatste zet omhoog voordat het zich in een periode van 
zijwaartse beweging ontwikkelde (blauwe pijl omhoog). De markt zat al in een negenjarige 
Bullmarkt en deze rally was de laatste adem ervan. Ik zal nu uitleggen hoe je kunt zien dat de 
opwaartse trend zich in deze periode heeft omgekeerd in een Bearmarkt. Dit is het moment 
waarop het wat technisch wordt.  
    2000 

Om te beginnen beweegt 
de markt zich vóór de 
laatste rally tussen twee 
weerstandslijnen (zwarte 
lijnen). De bovenste lijn is 
het plafond en de onderste 
lijn is de steunlijn. 
Technisch zijn dit soort 
lijnen heel belangrijk, 
want het doorbreken ervan 
heeft grote technische 
gevolgen. Het plafond 
wordt ter hoogte van een 
koers van 595 twee keer 
aangetikt en de weerstand 
op dit niveau zorgt ervoor 
dat de markt niet verder 
kan stijgen dan deze 

hoogte. De markt zakt vervolgens weer in. Hetzelfde gebeurt aan de onderkant ter hoogte van 
een koers van 527. Ook hier wordt de steunlijn twee keer getoucheerd, maar weigert de markt 
er doorheen te zakken. Was de markt op dit moment door de steunlijn heen gezakt (groene pijl), 
dan had dit een belangrijk signaal geweest dat de Bullmarkt was afgelopen. De markt kende 
echter nog een laatste krachtsinspanning en schoot voor een laatste keer omhoog. 
 
Na de rally beweegt de markt zich redelijk zijwaarts en wordt het omhoog gehouden door twee 
steunlijnen (de rode lijnen). De bovenste van de twee lijnen, op een koersniveau van 620, wordt 
tweemaal aangeraakt, maar de markt wil er nog steeds niet aan geloven dat het positieve 
sentiment voorbij is. Een onverhoopte rally, weliswaar op hoog volume (grijze pijl), volgt, maar 
dit kan het positieve sentiment blijven niet dragen. Niet lang daarna zakt de markt toch door 
deze lijn heen om snel een volgende steunlijn te vinden ter hoogte van een koers van 611. Ook 
hier maakt de markt nog een klein sprongetje op iets verhoogd volume, maar dit is al tevergeefs. 
De Bullmarkt is voorbij en dit wordt bevestigd bij het passeren van de steunlijn (rode pijl). 
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         2008 
In 2008 was de ommekeer minder 
complex. Er is in dit geval één lange 
steunlijn te tekenen door verschillende 
punten. De lijn loopt weliswaar op, maar 
de rally’s worden minder krachtig 
naarmate de tijd verstrijkt. Elke rally 
heeft een minder hoge top dan de vorige. 
In de eerste week van 2008 zakt de 
markt dan daadwerkelijk door de 
steunlijn (rode pijl). De markt krabbelt 
daarna weer even op, maar dit mag een 
opwaartse trend geen nieuw leven 
inblazen. Je ziet de markt terugkomen 
tot de steunlijn om vervolgens helemaal 
weg te zakken. De steunlijn is gaan 
dienen als nieuw plafond en de markt 
komt hier niet voorbij. Een pullback tot de steunlijn (= nieuwe plafond) is niet ongebruikelijk 
en biedt aan beleggers de mogelijkheid om nog een enigszins redelijke prijs voor hun aandelen 
terug te krijgen. Dit neemt niet weg dat het signaal voor de Bearmarkt al eerder is gegeven.  
 
   2009 

Het duurde iets langer dan een jaar voordat 
het dieptepunt van de Bearmarkt van de 2008 
werd bereikt. Dit dieptepunt is van tevoren 
natuurlijk niet aan te zien komen. Daarom 
zijn traders altijd op zoek naar een signaal dat 
kan doen gelden als start van de volgende 
Bullmarkt. Het moment van het passeren van 
de groene lijn (groene pijl) biedt aan 
beleggers een veilig moment om opnieuw in 
te stappen. Verderop in de afbeelding zien we 
dat de markt opnieuw een pullback tot de 
grenslijn laat zien. In dit geval wordt deze lijn 
de nieuwe steunlijn. Beleggers die voorheen 

niet waren ingestapt kunnen op moment alsnog hun gewenste aandelen kopen. Vanaf dit punt 
heeft de markt zich alleen nog maar omhoog bewogen.  
 
Het is nooit van tevoren vast te stellen wat het hoogte- of dieptepunt van de markt is. Wij 
moeten ons tegoed doen aan andere signalen die een indicatie geven van een ommekeer in de 
trend. De omkeersignalen komen gelukkig vroeg genoeg om potentiële verliezen te beperken 
of zo vroeg mogelijk in te stappen om van een nieuwe trend te profiteren. We hebben nu geleerd 
hoe we op algemeen niveau kunnen herkennen wanneer we in of uit moeten stappen. Maar hoe 
zit dit op het niveau van individuele aandelen? Je leest het in de volgende hoofdstukken. 
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3  AANKOPEN 
 

Patronen, Uitbraken & Trends 
 
 
Elk aandeel beweegt zich afzonderlijk. De ontwikkeling van een aandeel is in belangrijke mate 
wel afhankelijk van het sentiment van de markt, maar toch biedt dit geen garantie. Een 
Bullmarkt heeft bijvoorbeeld niet tot gevolg dat elk aandeel zijn weg omhoog vindt. Zo betekent 
een Bearmarkt ook niet per se dat ieder aandeel hier nadeel van moet ondervinden. Elk aandeel 
is onderworpen aan zijn eigen goede en slechte punten. De markt kan nog zo positief gestemd 
zijn, als het onderliggende bedrijf ondermaats presteert zal het aandeel ook achter blijven. 
Daarom is een gedegen analyse van individuele aandelen noodzakelijk om een riant rendement 
te realiseren. Daarbij is het van belang om het algemene sentiment van de markt in je 
achterhoofd te houden. Tegen de trend in traden is namelijk vragen om problemen.  
 
In dit hoofdstuk laat ik je zien hoe je op basis van het verloop van de grafiek van een aandeel 
een behoorlijke analyse kunt maken van de (nabije) toekomst van het aandeel. Niemand kan in 
de toekomst kijken om te zien wat een aandeel gaat doen, maar af en toe ontwikkelt een aandeel 
zich in een patroon waar, als het patroon inderdaad klopt, uit af is te lezen welke kant het 
aandeel naar alle waarschijnlijkheid op zal bewegen. Of met andere woorden, welke kant de 
trend op zal zijn.  
 
Het aandeel beweegt zich net zo lang binnen het patroon totdat het uitbreekt. De uitbraak is het 
startschot van de nieuwe trend. De uitbraak is het signaal dat je moet kopen, of verkopen. Zorg 
er daarom dus goed voor dat je de patronen goed bestudeert, zodat je weet wat je te doen staat 
als je een signaal krijgt. De onderstaande patronen kunnen zich voordoen in de grafiek: 
 

- Fundering (Base)     - Neerwaartse Driehoek 
- Kopje met Handvat     - Rechthoek 
- Dubbele Toppen & Bodems   - Verbreding 
- Hoofd-en-Schouders    - Diamant 
- Hoofd-en-Schouders Bodem   - Vlag 
- Symmetrische Driehoek    - Vaantje 
- Opwaartse Driehoek    - Schelpen 

 
 
Ik bespreek van elk patroon de kenmerken, de consequenties en waar je verder nog op moet 
letten. Ik laat je zien hoe het patroon er idealerwijs uitziet en ik geef bij elk patroon een 
voorbeeld uit de praktijk. Ten slotte laat ik je zien hoe het aandeel uitbreekt en wat daarbij het 
ideale instapmoment is. 
 



 

 13 

Fundering (Base) 
De Fundering is het meest voorkomende en het 
gemakkelijkst te onderscheiden patroon. De 
Fundering is een gebied waar het aandeel even op 
adem komt om vervolgens verder te bewegen in 
dezelfde richting als daarvoor. De Fundering kan 
zowel in een opwaartse als neerwaartse trend 
voorkomen. In beide gevallen zal het aandeel bij een 
juiste Fundering dezelfde richting als daarvoor 
vervolgen. 
 
Er komen over het algemeen meerdere Funderingen achter elkaar. Tot drie Funderingen achter 
elkaar kun je er vrij zeker van zijn dat de richting hetzelfde blijft, maar vanaf de vierde 
Fundering begint het toch wat verdacht te worden. Reden hiervoor is dat het té duidelijk wordt 
dat er opnieuw een Fundering ontstaat. De markt laat zich helaas niet zó makkelijk lezen, dus 
houd er rekening mee dat vanaf de vierde Fundering meer voorzichtigheid betracht dient te 
worden.  
 

Een bijkomend kenmerk van de Fundering is 
dat het volume afneemt naarmate het patroon 
vordert. Zodra het aandeel zijn stijging weer 
inzet zal dit onder een toename van volume 
gebeuren. In de grafiek van ASM 
International kwamen drie achtereenvolgende 
Funderingen voor. Duidelijk is dat elke 
Fundering voor het aandeel een tijdelijke 
adempauze vormt om daarna weer verder te 
stijgen. Ook is te zien dat het volume bij elke 
Fundering afneemt, tot het moment van de 
uitbraak en de stijging opnieuw wordt ingezet. 
De pijlen geven de toename in volume weer. 

 
 
Kopje met Handvat 
Het Kopje met Handvat is na de Fundering het gebruikelijkste patroon. Dit patroon ziet er in de 
grafiek bijna net zo uit als een theekopje met een handvat. Het kopje wordt gevormd door een 
ronding, gevolgd door een kleine diagonaal aflopende 
lijn. Het patroon is compleet wanneer het uiteindelijk 
stijgt door het koersniveau van de twee toppen van de 
ronding (zwarte lijn). De stijging door de lijn dient 
gepaard te gaan met een toename van volume wil er 
sprake zijn van een overtuigende uitbraak. Wanneer 
dit het geval is, is dit het signaal om in te stappen. 
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Dit patroon ontstaat vaak in de grafiek vanwege eenzelfde soort ontwikkeling in de algemene 
markt. Een Kopje met Handvat vindt zijn oorzaak in een vergelijkbare ontwikkeling in de index.  
De beste Kopjes met Handvat zou je dus moeten kunnen vergelijken met de beweging van de 
index waarin het aandeel aan genoteerd staat. 
Zijn de bewegingen gelijkwaardig, dan kun je 
spreken van een betrouwbaar Kopje met 
Handvat.  
 
In het voorbeeld van de grafiek van Delivery 
Hero ontbreekt het aan een toename in volume 
tijdens de uitbraak, maar het uiterlijk van dit 
Kopje met Handvat is verder perfect. Zo zou dit 
patroon er in de grafiek uit moeten zien en 
instappen had een mooie winst opgeleverd. 
 
 
Dubbele Toppen en Bodems 
Dubbele Toppen en Bodems zijn patronen die, zoals de naam al verklapt, worden gevormd door 
twee toppen of twee bodems. Dubbele Toppen kennen twee toppen met dip in het midden die 

de koers tijdelijk naar beneden brengt. Dit patroon lijkt ook wel 
op de letter M. Het patroon van de Dubbele Bodems is de 
omgekeerde versie hiervan en deze lijkt dan op de letter W. Ik 
bespreek alleen het patroon van de Dubbele Toppen, maar alles 
wat ik hierover bespreek kan ook voor de Dubbele Bodems 
worden toegepast, maar dan in tegengestelde richting. 
 

De twee toppen vormen zich op een enigszins gelijkwaardig koersniveau. Je kunt dit zien als 
het aandeel dat tegen een bepaalde uitstaande verkooporder aankomt waardoor de stijging een 
halt wordt toegeroepen en tijdelijk even inzakt. Niet lang daarna vangt de stijging weer aan, 
maar opnieuw komt het aandeel tegen dezelfde verkooporder aan. Opnieuw daalt het aandeel 
en dit keer zakt het dieper dan het laagste punt van de vorige dip. Het zakken door dit 
koersniveau betekent dat het aandeel zijn opwaartse sentiment heeft verloren en dat het vanaf 
nu neerwaarts zal bewegen. Dit is dan ook het moment 
om short te gaan in het aandeel. 
 
In de grafiek van Air France-KLM deed zich een 
Dubbele Toppenpatroon voor. De twee toppen zijn 
duidelijk zichtbaar en ook de dip tussen beide toppen 
is goed te zien. Zodra het aandeel tijdens de daling na 
de tweede top door het koersniveau van het laagste 
punt van de dip zakt, kun je redelijk veilig short gaan 
in het aandeel. Het aandeel blijft namelijk nog geruime 
tijd in een neerwaartse beweging. 
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Hoofd-en-Schouders 
Het Hoofd-en-Schouderspatroon is de grote broer van de Dubbele Toppen. Hier wordt het 
patroon gevormd door drie toppen en twee dippen tussen de toppen. Nog een verschil is dat bij 
dit patroon de middelste top hoger is dan de twee andere toppen, waardoor de middelste als een 

soort kop boven de twee schouders uitsteekt. 
Hierbij is het wel van belang dat de beide 
toppen aan weerskanten van de kop zich op 
een enigszins gelijke koers bevinden. 
Daarnaast is het belangrijk dat de bodems van 
de twee dippen eveneens op een 
gelijkwaardig prijsniveau moeten liggen. 
Door deze bodems is vervolgens een lijn te 
tekenen, als een soort neklijn voor het hoofd 
en de schouders. 

 
De gevolgen zijn hetzelfde als bij de Dubbele Toppen. Zakt het aandeel door de neklijn heen, 
dan is de opwaartse trend definitief omgekeerd en zal het aandeel voorlopig in een neerwaartse 
trend verkeren. Het Hoofd-en-Schouderspatroon duurt over het algemeen redelijk lang om zich 
te completeren, maar dit brengt met zich mee dat dit patroon een van de meest betrouwbare 
patronen is om de aanstaande richting te voorspellen. Het aandeel heeft enorm veel moeite 

moeten doen om de opwaartse trend te 
behouden, maar het sentiment is niet sterk 
genoeg gebleken. De lagere top bij de letter 
C doet al vermoeden dat de kracht uit de 
stijging is, maar als het aandeel dan ook nog 
door de neklijn zakt, is de trend definitief 
gebroken. Het is op dit punt veilig om short 
te gaan in het aandeel. 
 
Deze Hoofd-en-Schouders in de grafiek van 
AMG laat mooi zien hoe krachtig de gevolgen 
van een uitbraak door de neklijn van een 
Hoofd-en-Schouders kan zijn. 

 
Hoofd-en-Schouders Bodem 
De Hoofd-en-Schouders Bodem is de positieve variant 
op het vorige patroon. Hoewel dit patroon aanzienlijk 
minder vaak voorkomt, is dit patroon even krachtig en 
betrouwbaar als de normale Hoofd-en-Schouders. Ook 
hier kent het patroon een hoofd, twee schouders en een 
neklijn. De uitbraak op hoog volume door de neklijn na 
C is het moment om in te stappen. 
 

A B C 
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Symmetrische Driehoek 
De Symmetrische Driehoek is de eerste van de Driehoeken. Driehoeken krijgen hun naam 
vanwege de twee taps toelopende grenslijnen tot een bepaald snijpunt. Het aandeel ontwikkelt 

zich zodanig dat de twee grenslijnen zijn te tekenen in de 
grafiek. De toppen worden steeds lager en de bodems 
worden steeds hoger. Als er minimaal twee toppen en twee 
bodems zijn, is het mogelijk om de grenslijnen te tekenen 
door deze punten, zoals in de afbeelding hiernaast. De 
lijnen dienen in ieder geval zo getekend te worden dat ze 
elkaar ergens zullen snijden. Hoe groter de verschillen 
tussen de pieken onderling en de bodems onderling, hoe 
steiler de lijnen zijn te tekenen. Hoe steiler de lijnen, hoe 
korter het patroon duurt.  

 
De pieken en dalen komen steeds dichter bij elkaar totdat zij uiteindelijk bij elkaar komen in 
het snijpunt. Echter, voor het succes van dit patroon is het noodzakelijk dat het aandeel niet het 
snijpunt bereikt. Een geslaagde Symmetrische Driehoek breekt uit door een van de twee 
grenslijnen. In het ideale geval gebeurt dit op het moment dat het patroon voor driekwart 
gevorderd is. Als het patroon dus vier weken duurt (het snijpunt bevindt zich vier weken later 
dan het begin van het patroon), dan is een uitbraak in de derde week het meest betrouwbaar.  
 
Het maakt niet uit door welke lijn het aandeel uitbreekt, de bovenste of de onderste. Beide 
uitbraken dragen dezelfde consequenties met zich mee. De uitbraak is namelijk het signaal dat 
een nieuwe trend is ingezet. Een uitbraak door de bovenste lijn zet een opwaartse trend in en 
een uitbraak door de onderste lijn begint een neerwaartse trend. Hierbij is het wel belangrijk op 
te merken dat een uitbraak door de bovenste lijn altijd gepaard dient te gaan met een 
aanzienlijke toename in het volume. De koers moet daadwerkelijk door het plafond heen 
worden gestoten door een groot aantal kooporders. Voor een uitbraak door de onderste lijn is 
een toename in volume niet verplicht. In dit geval zakt de koers gewoon door de steunlijn, 
omdat de lijn niet meer sterk genoeg is om het op te houden.  
 
Het is overigens niet vereist dat de lijnen elkaar spiegelbeeld zijn. De ene lijn mag best wat 
diagonaler zijn dan de ander, als ze beide maar 
diagonaal naar elkaar toe lopen. De Symmetrische 
Driehoek in de grafiek van Basic-Fit is ook niet 
helemaal symmetrisch. De onderste lijn is diagonaler 
dan de bovenste. Het is wel zo dat hoe horizontaler 
de lijn, hoe waarschijnlijker het is dat het aandeel 
door die lijn zal uitbreken. In dit voorbeeld was dat 
ook het geval. Het aandeel breekt door de bovenste 
lijn en zet een opwaartse trend is. Het volume dat 
gepaard ging met de uitbraak was meer dan twee 
keer zoveel als het gemiddelde. Dit is een uitermate 
geschikt moment om in te stappen en mee te liften.  



 

 17 

Opwaartse Driehoek 
De Symmetrische Driehoek kent verder twee variaties. De 
eerste variant is de Opwaartse Driehoek. Dit is de positieve 
van de twee. Positief in de zin dat bij als het patroon 
succesvol is, de richting van het aandeel omhoog is. Een 
uitbraak is alleen door de bovenste lijn mogelijk. Een 
uitbraak door de onderste lijn is geen uitbraak en als dit 
gebeurt  kun je er verder geen consequenties aan verbinden. 
Het aandeel is dan door een bepaald steunniveau heen 
gezakt zonder dat er een nieuwe trend voor ingezet. De uitbraak door de bovenste lijn zet wel 
een opwaartse trend in. Daarbij is het noodzakelijk dat de uitbraak op een flinke toename van 
volume geschiedt. 
 
In de grafiek ziet het patroon er bijna hetzelfde uit als de Symmetrische Driehoek. Het enige 
verschil is dat hier de bovenste lijn horizontaal is. De onderste lijn is wel diagonaal waardoor 
de lijnen elkaar alsnog op een bepaald punt zullen snijden. De bodems bevinden zich elk op 
een hoger punt dan de vorige, maar de pieken moeten op hetzelfde koersniveau liggen. De 
bovenste lijn door de pieken moet (nagenoeg) horizontaal zijn. Een lichte helling is overigens 
niet verboden. Deze lijn is het plafond waar het aandeel meerdere malen tegen aan komt. 
 
 
Neerwaartse Driehoek 
Naast de Opwaartse Driehoek behoort ook de Neerwaartse 
Driehoek tot deze categorie. Deze variant is daarentegen het 
negatieve broertje van de Opwaartse Driehoek. De 
eigenschappen van beiden zijn vrijwel identiek, maar dan in 
gespiegelde vorm. Een belangrijk verschil is echter wel dat 
een uitbraak uit de Neerwaartse Driehoek, door de onderste 
grenslijn, niet per se op een toename van volume hoeft te 
gebeuren. Het aandeel zakt door de lijn heen en zet 
vervolgens een neerwaartse trend in.  
 
In onderstaande voorbeelden kun je beide driehoeken in actie zien. Links de Opwaartse 
Driehoek in Merck en rechts de Neerwaartse Driehoek bij BE Semiconductors. 
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Rechthoek 
Het Rechthoekpatroon is licht verwant met de driehoeken. We zouden kunnen zeggen dat dit 
niet het broertje, maar een neefje ervan is. Ook dit patroon bestaat uit twee lijnen waar het 

aandeel tussen beweegt, maar in tegenstelling tot de 
driehoeken zijn beide lijnen horizontaal en zullen 
deze elkaar nergens snijden. Het aandeel beweegt 
zich net zo lang tussen beide lijnen, totdat het door 
een van de lijnen uitbreekt. Daarbij verdient 
nogmaals de opmerking dat een uitbraak door de 
bovenste lijn gepaard dient te gaan met een toename 
in volume, maar dat deze toename niet nodig is voor 
een uitbraak door de onderste lijn. De uitbraak zet, 
in welke richting dan ook, een nieuwe trend in. 

 
De gedachte achter dit patroon is dat er ter hoogte van beide lijnen een enorme koop- of 
verkooporder uitstaat. Op het niveau van de onderste lijn staat een kooporder uit die, als de 
koers richting dit niveau komt, de prijs ondersteunt en niet dieper laat zakken dan deze vooraf 
ingestelde prijs. Hetzelfde geldt voor de bovenste grenslijn, maar in dit geval staat er een grote 
verkooporder uit die als plafond dient voor het aandeel om niet verder te kunnen stijgen. Totdat 
een van de twee orders volledig is geabsorbeerd, blijft het aandeel tussen beide lijnen bewegen. 
Vaak is er een sterke rally of terugval voor nodig om in een keer de gehele order te absorberen 
en de weg vrij te maken voor verdere stijging of daling. Zodra de order is weggenomen is het 
aandeel daarna ook letterlijk vrij om te gaan waar het wil. De uitbraak door een van de lijnen 
zet een nieuwe trend in en dit is dan ook het moment om in te stappen, long of short. 
 

Een Rechthoekpatroon was goed zichtbaar in de 
grafiek van Aalberts Industries. Het aandeel 
bewoog zich drie maanden lang mooi binnen de 
twee grenslijnen tot de uitbraak op hoog volume 
begin augustus 2017. Hoewel de uitbraak niet 
meteen zichtbaar is in de grafiek (het aandeel 
stijgt niet meteen na de uitbraak), geldt dit 
moment dit als de uitbraak én het signaal voor 
een nieuwe opwaartse trend. De enorme 
toename in volume op het moment van de 
uitbraak geeft immers aan dat de uitstaande 
verkooporder zo goed als volledig gevuld is en 
dat de aanstaande stijging heel dichtbij is. Een 

maand later zet het aandeel dan ook de verwachte stijging in tot een koers van 45. Toch een 
mooi rendement van 20% in een tijdsbestek van vier maanden.  
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Verbreding 
Het volgende patroon is de Verbreding. In de grafiek ziet dit er uit als een omgekeerde 
Symmetrische Driehoek. In dit geval ontwikkelt het aandeel zich zodanig dat er twee lijnen zijn 
te tekenen die van elkaar aflopen. Hier zit het 
snijpunt dus aan de linkerkant van het patroon en 
naarmate het patroon langer duurt verbreden de 
lijnen zich. De bovenste lijn gaat door steeds hoger 
wordende toppen en de onderste lijn kan door 
steeds lager wordende bodems getekend worden. 
Het is niet verplicht dat de lijnen beide diagonaal 
zijn. Als een van de lijnen horizontaal is, is het 
patroon nog steeds geldig. 
 
De Verbreding is een patroon dat alleen in de top van een grafiek voorkomt. Het aandeel kan 
slechts uitbreken door de onderste grenslijn. Dit patroon draagt dus de implicaties om een 
opwaartse beweging om te keren in een neerwaartse trend. De uitbraak door de onderste lijn zet 
dan ook een neerwaartse trend in. 
 

Een Verbreding met een horizontale 
bovengrens deed zich voor in de grafiek van 
Freenet. Het Verbredingpatroon laat in de top 
van een grafiek een ontwikkeling zien dat heel 
onnatuurlijk is. Het aandeel weet niet wat het 
met zichzelf aan moet en de steeds grotere 
koersbewegingen impliceren dat het aandeel 
een solide fundering verlies waarop de koers 
hoog wordt gehouden. Het verschil tussen 
kopers en verkopers gaat steeds verder uit 
elkaar liggen en uiteindelijk zullen in zo’n 
onzekere markt de verkopers bijna altijd 
winnen.  

 
 
Diamant 
Het Diamantpatroon is een uitbreiding op de Verbreding. Het 
patroon wordt verlengd met een Symmetrische Driehoek. Zie het 
alsof er aan de Verbreding een Symmetrische Driehoekpatroon 
wordt vastgeplakt. In de grafiek ontstaat op deze manier een 
patroon dat lijkt op een Diamant. Ook dit patroon komt alleen 
voor in de top van een grafiek en heeft slechts 
omkeerimplicaties. Een opwaartse beweging wordt door middel van een Diamant omgekeerd 
in een negatieve trend. Een uitbraak vindt alleen plaats door de onderste grenslijn en dit is ook 
het signaal om short te gaan in het aandeel. 
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Een Diamant werd zichtbaar in de 
grafiek van Tripadvisor. Op het eerste 
gezicht lijkt er niet veel te maken van 
dit koersverloop, maar een getraind oog 
ziet hier een perfect Diamantpatroon in. 
Het patroon begint in juni 2018 met een 
beweging waarbij de koers steeds 
wijder uit elkaar schommelt. 
Halverwege het patroon vindt het 
aandeel daadwerkelijk zijn top en 
vervolgens verlengt het patroon zich 
met een Symmetrische Driehoek en 
vormt uiteindelijk een Diamant. Een 
jaar na de start van het patroon breekt 
het aandeel door de onderste grenslijn. 
De koers van het aandeel halveert zich 
binnen het verloop van een jaar. 

 
 
Vlag 
Dit brengt ons bij het Vlagpatroon. De Vlag is het patroon waar in korte tijd het meest winst 
mee te behalen valt. Dit patroon weerspiegelt namelijk een periode waarin de stijging van een 
aandeel tijdelijk even tot rust komt om daarna weer verder te stijgen. Het aandeel is hard 
gestegen in korte tijd, en eigenlijk is het iets te hard van stapel gelopen. Het aandeel heeft een 
periode nodig waar de balans van de stijging even opgemaakt 
moet worden en waar het aandeel nieuwe grond onder de voeten 
krijgt. Een periode van bezinning, of consolidatie, is nodig om 
het aandeel klaar te maken voor een nieuwe stijging. 
 
Een Vlagpatroon ziet eruit zoals het woord doet vermoeden. 
Een lange, nagenoeg verticale, stijging vormt de vlaggenmast 
en de periode van bezinning vormt de daadwerkelijke vlag. Het 
aandeel beweegt zich korte tijd tussen twee horizontale of naar 
beneden lopende, diagonale lijnen. Beide lijnen zijn parallel aan 
elkaar en snijden elkaar niet. Een uitbraak geschiedt altijd in dezelfde richting als de beweging 
voorafgaand aan het Vlagpatroon. De uitbraak uit een Vlag na een stijging is dus altijd door de 
bovenste grenslijn. Een uitbraak na een daling gaat dus door de onderste grenslijn. Het 
voorgaande betekent dus ook dat een Vlagpatroon kan voorkomen in een neerwaartse trend. 
We spreken dan van een omgekeerde Vlag. 
 
Naast het feit dat dit patroon een van de meest krachtige is, is het ook nog een van de meest 
betrouwbare patronen. Niet vaak zal een aandeel in tegengestelde richting bewegen als de 
richting voorafgaand aan de Vlag. Daar komt nog bij dat de uitbraak vaak reikt tot eenzelfde 
afstand als de beweging voorafgaand aan het patroon.  
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Een perfecte Vlag kwam voor in de grafiek 
van Spotify. De vlaggenmast begint op 15 
mei 2020 en is compleet een paar dagen later, 
op 20 mei 2020. Een stijging van maar liefst 
25% heeft het aandeel op dat moment in vijf 
dagen ondergaan. Vervolgens komt het 
aandeel in een zijwaartse beweging tot 16 
juni 2020. Dit is het gedeelte dat 
daadwerkelijk de Vlag vormt. Op 17 juni 
2020 breekt het aandeel op een enorme 
toename in volume uit door de bovenste 
grenslijn om vervolgens weer binnen vijf 
dagen bijna 25% te stijgen.  
 

 
Vaantje 
Het Vaantje is een variant op de Vlag. Het enige verschil is dat bij het Vaantje de lijnen naar 
elkaar toe lopen en elkaar op een bepaald punt snijden. Daar komt dat het bij de Vlag van 
tevoren niet te zeggen is wanneer het aandeel zal uitbreken, maar bij het Vaantje breekt het 
aandeel in ieder geval uit voordat de lijnen elkaar 
snijden. Daarbij dient in aanmerking genomen te 
worden dat de beste uitbraak geschiedt op het moment 
dat het patroon voor driekwart gevorderd is. Elk later 
moment doet alleen maar af aan de kracht van de 
uitbraak. Zodra het aandeel het snijpunt heeft bereikt of 
door de verkeerde grenslijn gaat, moet het patroon 
verder met rust gelaten worden. Geen verdere gevolgen 
kunnen dan aan dit patroon gebonden worden. 
 
 

In de grafiek van Tesla kwamen twee 
Vaantjes voor. Het eerste Vaantje is wat 
klein van formaat, maar desalniettemin 
zijn de gevolgen aanzienlijk. Het tweede 
Vaantje volgt op de stijging na het eerste 
Vaantje. Ditmaal is het patroon wat 
groter (wijder) van omvang.  
 
Dit voorbeeld laat goed zien dat, zo lang 
een aandeel in een bepaalde trend zit, er 
meerdere patronen in de grafiek kunnen 
ontstaan die de trend bevestigen of zelfs 
een extra zetje geven. Zo kun je dus bij 
extra aankopen bij een tweede uitbraak. 



 

 22 

Schelpen 
Het laatste patroon dat ik zal bespreken is de Schelp, of eigenlijk Schelpen. Er moeten altijd 
meerdere Schelpen zijn voordat er van dit 
patroon gesproken kan worden. Elke Schelp 
moet namelijk de vorige Schelp opvolgen en het 
aandeel tot een hoger niveau brengen dan zijn 
voorganger. In het voorbeeld zijn de Schelpen 
getekend als elkaar, progressief opvolgende 
curves. Het einde van de ene Schelp is het begin 
van de volgende Schelp. 
 
Het einde van elke Schelp is hoger dan het einde van de vorige Schelp. Maar voordat dit wordt 
klaargespeeld maakt het aandeel wel eerst een daling door. De daling begint scherp, maar deze 
vlakt steeds meer af. Na verloop van tijd vindt het aandeel de weg weer omhoog en ontstaat er 
een ronding. De ronding vormt de bodem van de Schelp. Als het goed is bevindt elke bodem 
zich op een hoger niveau dan de vorige bodem waardoor de opwaartse trend wordt bevestigd. 
 
De totstandkoming van een Schelp is goed te verklaren. Beleggers vinden, na een stijging, dat 
het een mooi moment is om hun winst te nemen en verkopen het aandeel. Dit is wat de pieken 
in het patroon creëert. De verkoop begint heftig, maar dit neemt af naarmate beleggers een 
lagere prijs voor hun aandeel kunnen krijgen. Op een gegeven moment is de koers dusdanig 
laag dat investeerders het weer een mooi moment vinden om in te stappen. Andere beleggers 
zien ook dat het tij gekeerd is en besluiten ook in te stappen. Dit proces blijft zich versnellen 
tot soms wel een bijna verticale stijging. Het punt waar het aandeel de koers van het einde van 
de vorige Schelp passeert, oftewel het vorige plafond, is het moment waarop de accumulatie 
echt oppikt. De zwarte lijnen in de afbeelding geven dit punt weer.  
 
Het veiligst is het om in te stappen op dit punt, waar het vorige plafond is gepasseerd, en te 
profiteren van de laatste eindsprint van de Schelp voordat deze weer piekt en weer inzakt. Maar 
om je rendement te vergroten kun je beter op een eerder moment instappen, namelijk het 
moment waar het aandeel de eerste stappen omhoog weer weet te vinden. Het is hiervoor echter 
wel van cruciaal belang dat je zeker weet dat het aandeel Schelpen in de grafiek vormt. Er dient 
daarom al minimaal één Schelp te zijn gecreëerd, voordat je deze techniek kunt toepassen. Twee 
Schelpen is nog beter.  

In de grafiek van Galapagos deden zich meerdere 
Schelpen voor. De blauwe curves geven de Schelpen 
weer. Elke Schelp brengt de koers tot een hoger niveau 
nadat het eerst een moment van bezinning nodig heeft 
gehad. De zwarte lijnen zijn getekend ter hoogte van 
het passeren van het vorige plafond. Let ook op de 
enorme toename in volume wanneer de rally’s er echt 
de vaart in krijgen. Alles speelt elkaar zo in de hand. 
Maak hier dankbaar gebruik van. Je weet alleen niet van 
tevoren hoeveel Schelpen er zullen ontwikkelen. 
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Resumé 
We hebben gezien dat ieder aandeel in zekere mate afhankelijk is van het sentiment van de 
algemene markt, maar dat aandelen uiteindelijk toch in belangrijke mate hun eigen weg 
bepalen. Niemand weet van tevoren wat een aandeel van plan is te doen, maar aan de hand van 
technische gegevens in de grafiek kunnen wij toch met enige waarschijnlijkheid voorspellen 
welke kant het aandeel op gaat. In het bijzonder bieden patronen in de grafiek van een aandeel 
handvatten bij het analyseren van de aanstaande beweging van een aandeel.  
 
De hierboven besproken patronen zijn belangrijke indicatoren voor aandelen en vooral voor 
welke richting verwacht mag worden dat zij op zullen bewegen. Elk patroon heeft zo zijn eigen 
eigenschappen en gevolgen, maar als je de patronen nog even goed op een rijtje zet, zie je dat 
veel patronen overlap met elkaar hebben. Vaak kun je zelfs aan één ontwikkeling in de koers 
meerdere patronen toewijzen. Een patroon kan bijvoorbeeld zowel een Rechthoek zijn als een 
Vlag, of beter, een Rechthoek binnen een Vlagpatroon. Of een patroon kan zowel een 
Neerwaartse Driehoek zijn als een Wig.  
 
Een bepaalde beweging zou dus onder meerdere patronen kunnen vallen, maar uiteindelijk 
zullen de gevolgen hetzelfde zijn. Sterker nog, het is beter om een bepaalde ontwikkeling onder 
meerdere patronen te kunnen scharen, want dat beidt meer zekerheid dat het aandeel zich ook 
daadwerkelijk in een patroon bevindt en dat het zal uitbreken.  
 
De uitbraak is vervolgens hét moment om in te stappen. Instappen betekent kopen bij de 
positieve patronen en short gaan bij de negatieve patronen. Zolang er nog geen signaal is 
gegeven van een definitieve uitbraak is het zaak om net zo lang af te wachten totdat dit signaal 
wel wordt gegeven. Soms duurt het even voordat het aandeel ook echt de beweging maakt die 
te verwachten is na een uitbraak, maar als het signaal van een definitieve uitbraak is gegeven, 
is het veilig om in te stappen. Vanaf dit moment is het zaak om zo lang mogelijk mee te liften 
op de trend die zich op dat moment heeft ingezet. Totdat de signalen wijzen op het verkopen 
van het aandeel dien je vast te houden aan je positie. Hoe je erachter komt wanneer je moet 
verkopen lees je in het volgende hoofdstuk. 
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4  VERKOPEN  
 

Technische Signalen & Indicatoren 
 
 
Tot nu toe hebben we alleen gekeken naar de momenten waarop je het best een aandeel kunt 
kopen. Maar wat even belangrijk is, en misschien nog wel belangrijker, is het juiste moment 
van verkoop bepalen. Dit is uiteindelijk waar de echte winst te behalen is. In hoofdstuk 1 heb 
ik al gesteld dat het onmogelijk is om een aandeel op het laagste te punt te kopen en op de 
absolute piek weer te verkopen. Dit boek is niet bedoeld om dit te realiseren. Het doel van dit 
boek – en daarmee ook van jou – is om het begin van een trend te herkennen en vervolgens zo 
lang mogelijk op de trend mee te liften. Dit betekent dat je een aandeel net zo lang aanhoudt, 
totdat je het signaal krijgt om te verkopen. Net als bij de aankoop van een aandeel is dit signaal 
geen fysieke melding, maar een gebeurtenis in de grafiek die jij moet interpreteren als 
verkoopsignaal. Dit kan tot gevolg hebben dat je een deel van je winst ziet verdampen voordat 
je het verkoopsignaal krijgt, maar uiteindelijk is dit de betrouwbaarste manier om je winsten 
veilig te stellen.  
 
Ik herhaal het nog maar eens: het is namelijk niet mogelijk om elke keer het aandeel op het 
absolute hoogtepunt te verkopen. Daar komt bij dat de trend zich ook nog kan voortzetten. Je 
wilt het aandeel niet hebben verkocht om vervolgens het aandeel naar nieuwe hoogtepunten te 
zien stijgen. Wacht daarom geduldig af, totdat je het signaal krijgt om te verkopen. En, zoals in 
hoofdstuk 1 al ter sprake kwam, kan het einde van een trend een nieuwe trend inluiden. Het 
begin van de nieuwe trend is dus sowieso het verkoopsignaal van de oude trend. Maar er zijn 
nog andere indicatoren om een verkoopmoment vast te stellen, zonder dat er een nieuwe trend 
wordt ingeluid. Laten we daar nu eens naar kijken. 
 
 
Verkopen bij verlies 
Het is allereerst cruciaal om een ondergrens aan te houden bij welk geleden verlies jij je posities 
altijd verkoopt. Instappen is makkelijk, maar als je eenmaal in een positie zit die zich tegen je 
keert is het moeilijk om hier weer uit te stappen en je verlies te nemen. Dit emotionele dilemma 
moet opgelost worden door met jezelf een ondergrens af te spreken waarbij je altijd je positie 
verlaat. Je spreekt met jezelf af dat, wanneer je ergens in stapt, je vooraf al hebt vastgesteld 
hoeveel verlies je bereid bent om te nemen als de trade zich tegen je keert. Je spreekt met jezelf 
af wat voor marge je toelaat bij een verliesgevende trade. Een goede verliesmarge om in 
aanmerking te nemen is 8%. Sta jezelf toe om bij elke trade die je maakt een verliesmarge van 
8% te hanteren. Je stapt weliswaar in op het juiste moment, maar deze marge geeft de ruimte 
om een eventuele correctie in de algemene markt of een pullback naar een grenslijn op te 
vangen.  
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Bij meer speculatieve aandelen is het verstandiger om een kleine marge van verlies aan te 
houden. Als je een mooie kans ziet in een aandeel dat meer onderhevig is aan grotere 
koersschommelingen, kun je beter kiezen voor een verliesmarge van tussen de 4 en 6%. 
Hiermee biedt je het aandeel toch de mogelijkheid om iets te zakken, maar voorkom je dat je 
tegen een enorme verliespositie aan komt te kijken. Je zou dit soort ook juist meer ruimte 
kunnen gunnen om te schommelen, maar dit is een groter risico. 
 
Zet dus altijd meteen bij het instappen een stoploss order uit tegen een koerswaarde die 8% 
lager is dan jouw aankoopbedrag. Op deze manier zorg je ervoor dat je nooit in een positie 
terechtkomt waarbij je je verlies onbeperkt laat doorlopen in de hoop dat het aandeel 
uiteindelijk weer de goede richting op gaat. Verliesgevende trades horen er nou eenmaal bij, 
maar zorg dat je een stok achter de deur hebt als het aandeel inderdaad op een verlies uitdraait. 
 
 
Verkopen bij winst 
Waar het uiteindelijk om gaat is om jouw trades winstgevend af te sluiten. Je wilt jouw posities 
op tijd sluiten en het liefst met een zo hoog mogelijk rendement. Wat je absoluut niet wilt is 
jouw winstgevende posities te zien veranderen is een verliespositie en jezelf voor je kop slaan, 
omdat je eerder had kunnen verkopen. Ik ga je laten zien hoe je erachter komt wat het juiste 
moment is om te verkopen als een of meerdere van jouw posities een winst noteert. 
 
In het vorige hoofdstuk zagen we dat aandelen in een bepaald patroon kunnen zitten en dat het 
aandeel uit dit patroon kan uitbreken. De uitbraak biedt dan het ideale instapmoment. Maar wat 
nou als je dit aandeel al in bezit hebt en het dan in een patroon beweegt? Het beste kun je 
gewoon vast blijven houden aan je positie en wachten tot je een signaal krijgt om te verkopen. 
Het patroon kan enerzijds een patroon van consolidatie zijn waarbij de trend aanhoudt en verder 
wordt bevestigd. In zo’n geval dien je ten alle tijden het aandeel te behouden, want het aandeel 
kan nog een keer uitbreken in de goede richting. Maar anderzijds kan het ook een 
omkeerpatroon zijn waarbij het zou kunnen dat de trend zich omkeert. In dit geval dien je 
eveneens te blijven zitten, want het kan voorkomen dat het patroon geen stand houdt en de trend 
niet omkeert. Maar als de trend zich wel omdraait en het aandeel door middel van een uitbraak 
door de verkeerde grenslijn breekt dan is het wel zaak om zo snel mogelijk te verkopen. Zo kan 
dus het koopmoment voor een het verkoopmoment voor de ander zijn. 
 
Naast een uitbraak in de verkeerde richting zijn er nog tal van andere indicatoren die er op 
kunnen wijzen dat het tijd is om een winstgevende trade te sluiten. Ik neem je mee door een 
aantal gelegenheden waarbij het verstandig is om het aandeel in de verkoop te doen. 
 
Verkoopmomenten 
Na een stijging van 20-25% na een uitbraak 
De meest succesvolle aandelen stijgen na een uitbraak rond de 20 tot 25%. De uitbraak is vaak 
bijna verticaal. Daarna zakken ze normaal gesproken wat in of creëren ze een fundering/base. 
Als je ziet dat de stijging wat afvlakt kun je denken aan verkoop om het grootste deel van je 
rendement veilig te stellen. Na de terugval of base kun je altijd opnieuw instappen. 
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Wanneer de markt zich abnormaal beweegt 
Overweeg om te verkopen als het aandeel verdachte bewegingen maakt in de zin van prijs in 
combinatie met volume. Als er op een dag een enorme toename in volume is, terwijl de koers 
van het aandeel weinig verandert, kun je dat als verdacht aanmerken. Deze toename in 
verhandeld volume betekent dat er veel kooporders worden gevuld door verkooporders. Er is 
dus een grote verkoopdruk. Ook grote koersschommelingen op en neer op één dag kunnen een 
indicatie zijn van abnormaal gedrag. Let op in ieder geval op als het aandeel zich zodanig 
beweegt dat dit niet strookt met een logische gang van zaken. Er is dan iets aan de hand. Beter 
kun je alvast uitstappen voordat je tegen een correctie aanloopt. 
 
Bij een uitputgat 
Een aandeel kan tijdens een stijging openen op meerdere 
gaten. Openen op een gat betekent dat het aandeel een 
stuk hoger opent dan de slotkoers waarop het de dag 
ervoor is gesloten. In de grafiek is dan ook echt een gat 
zichtbaar. Een krachtige uitbraak geschiedt vaak op een 
uitbraakgat. Vervolgens stijgt het aandeel zo hard dat er 
een vervolggat ontstaat. Dit gat geeft aan dat er aan de 
sterke uitbraak een vervolg wordt gegeven. Ten slotte is 
het aandeel zo hard van stapel gelopen dat een laatste gat, 
het uitputgat, de stijging een halt toe roept. In de grafiek 
van Ballard Power Systems kwamen alle drie de gaten 
voor binnen een tijdsbestek van twee weken. Het 
uitputgat is echter op het eerste oogopslag niet goed te 
zien, maar als je goed kijkt zie je dat de openingskoers bij 
de pijl flink hoger ligt dan de slotkoers van de dag ervoor. 
Diezelfde dag nog wordt de gehele winst, die met het gat 
werd behaald, teniet gedaan. Dit is een krachtige aanwijzing dat het momentum uit het aandeel 
is en dat het verstandig is om te verkopen. Aandelen kunnen een dergelijke stijging namelijk 
niet te lang in stand houden en zijn snel geneigd om hierna wat in te zakken. Neem je winst 
zolang het nog een mooi rendement oplevert.  
 
Op een climax top 
De naam zegt het al. Een climax top geeft aan dat het aandeel door middel van een climax een 
top heeft bereikt. De stijging van het aandeel is in een keer zo groot dat, binnen een bepaalde 
week, de spreiding tussen het laagste punt en het hoogste punt bijna net zo groot is als de gehele 
stijging vanaf het uitbraakmoment. 
 
Na een stijging van 25-50% na een split 
Een split is een moment waarbij één aandeel wordt gesplitst in twee of meer aandelen. Van de 
ene op de andere dag heb je niet meer één, maar twee, drie of zelfs vijf aandelen. Afhankelijk 
van in hoeveel delen het aandeel splitst zal ook de koers van het aandeel door hetzelfde aantal 
worden gedeeld. Een split van 1:2 betekent ook dat de koers op dat moment wordt gehalveerd. 
Een split is een fenomeen waar technische traders altijd beducht op zijn. Na een split kan 
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namelijk moeilijk een technische analyse gemaakt worden. De grafiek wordt op dit moment in 
feite even gereset. Wanneer een aandeel binnen twee weken na een split dan ook meer dan 25% 
stijgt kun je beter je winst nemen. Investeerder kunnen de verlaagde prijs opeens als mooi 
instapmoment zien waardoor de prijs snel stijgt, maar de koers kan weer net zo snel zakken als 
genoeg beleggers vinden dat het aandeel een mooie koers heeft bereikt om winst te nemen. 
Vind je niet gevangen tussen wal en schip en stap op tijd uit. 
 
Als er in de week meer negatieve dan positieve dagen zijn 
De top is vaak bereikt als er meer negatieve dan positieve dagen zijn. Het momentum is voorbij 
en de vaart is eruit. Een week met drie dagen negatief ten opzichte van twee dagen positief 
betekent nog niet meteen dat je moet uitstappen, maar als thema zich herhaalt dan is het 
verstandig om toch aan verkopen te denken. 
 
Als het aandeel boven de upper channel line komt 
Een channel is de bandbreedte waarbinnen de koers van het aandeel vaak blijft tijdens een 
stijging. Channels komen vaak voor in grafieken. Zo ook in de grafiek van HelloFresh. Het 

aandeel stijgt, maar blijft tijdens de stijging 
tussen de twee diagonale lijnen. Zo lang het 
aandeel binnen de bandbreedte blijft is er niks 
aan de hand, maar als het hier eenmaal buiten 
treedt, dien je bedacht te blijven op eventueel 
verkopen. Bij de bovenste pijl is te zien dat het 
aandeel buiten de bandbreedte treedt. Dit kan 
betekenen dat een top is bereikt. Je zou op dit 
moment al kunnen verkopen. Als je bij de tweede 
pijl ziet dat het aandeel ook nog door de onderste 
lijn zakt, weet je zeker dat er eerder een top was 
bereikt. Mocht je eerder op de top niet hebben 
verkocht dan is dit het moment waarop je wel 
écht moet uitstappen. Verkopen op dit moment 
zou je alsnog een mooi rendement opleveren ten 
opzichte van het koopmoment.  

 
Als het aandeel 70-100% boven de 200-daagse Moving Average line komt 
De 200-daagse Moving Average line geeft aan hoe het aandeel gemiddeld heeft gepresteerd in 
de 200 afgelopen dagen. Vaak is dit glooiende lijn zonder scherpe pieken of dalen. Je kunt het 
aantal dagen ook aanpassen en hoe minder dagen je de lijn laat meerekenen, hoe glooiender de 
lijn wordt en hoe vergelijkbaarder het met het werkelijke koersverloop is. De 200-daagse lijn 
geeft dus goed aan hoe het aandeel over langere termijn gemiddeld beweegt. Als het aandeel 
opeens bijna twee keer zo hoog staat als de lijn op dan is dat een teken om verkoop te 
overwegen. Het aandeel is dan te hard van stapel gelopen ten opzichte van het gemiddelde 
verloop, en geheid zullen beleggers dan eieren voor hun geld kiezen en het aandeel verkopen. 
Dit komt niet zo vaak voor, maar zorg dat ook jij op tijd uitstapt voordat het aandeel weer 
richting de 200-daagse lijn valt. 
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Als de 200-daagse Moving Average Line een bocht omlaag inzet 
Dit is het teken dat een langdurig stijgende beweging niet langer in stand is. De lijn is de 
weerspiegeling van de gemiddelde beweging en als deze een bocht naar beneden maakt is dat 
aan te merken als een omslag in sentiment. Het positieve sentiment maakt plaats voor een 
negatief sentiment. Verkoop het aandeel als je er nog een mooie prijs voor kan krijgen. 
 
Wanneer het aandeel nieuwe pieken maakt uit een derde of vierde fase fundering/base 
Deze funderingen zijn vaak te overduidelijk en dit maakt ze verdacht. Als het aandeel nieuwe 
pieken maakt uit zulke bases zullen veel beleggers hun winsten nemen en zal het aandeel 
voorlopig niet meer verder stijgen in prijs. 
 
Wanneer het aandeel een zwakke RSI laat zien 
RSI staat voor Relative Strength Index. Dit geeft aan hoe sterk het aandeel presteert ten opzichte 
van de rest van de markt. Elk aandeel wordt hierin meegenomen. Een zwakke RSI geeft dus 
aan dat het aandeel erg zwak presteert in vergelijking met alle andere aandelen. Als het aandeel 
achterblijft, terwijl de rest van de markt in de lift zit, laat het aandeel een lage RSI zien. Een 
RSI van minder dan 50 is een teken dat het aandeel zwak is op dit moment. Overweeg om te 
verkopen. 
 
Wanneer het aandeel als enige goed presteert ten opzichte van de markt 
Dit is moeilijk te achterhalen, maar als het aandeel als enige goed presteert ten opzichte van de 
rest van de aandelen kun je ook beter verkoop overwegen. Hoewel dit een krachtig signaal is 
dat het aandeel sterk is, zal het sentiment in de markt toch te zwaar drukken en uiteindelijk ook 
dit aandeel meenemen naar beneden. Stel je winst alvast veilig en verkoop alsnog. Houd dit 
aandeel in je achterhoofd als de markt weer opveert. 
 
Wanneer het aandeel na een stijging in een keer de grootste terugval laat zien sinds de stijging 
De terugval wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een grote aandeelhouder die zijn aandelen 
van de hand doet. Het grote aantal verkooporders drukt de prijs enorm omlaag en bovendien 
verlies het aandeel een sterke aandeelhouder. Overweeg om het aandeel te verkopen. 
 
Wanneer het aandeel daalt terwijl het volume heel hoog is 
Ook hier betekent dit dat de verkoopdruk heel hoog is. Zorg dat je op tijd verkoopt, voordat de 
druk te hoog wordt en het aandeel een duikvlucht maakt. 
 
Tijdens een Bearmarkt al je marge en speculatieve aandelen 
Traden met marge betekent dat je extra geld bij leent van de je broker om mee te traden. 
Sommige brokers stellen vermogen beschikbaar tot wel 100% van je initiële inleg bij lenen. Dit 
kan lucratief zijn om extra rendement op te bouwen, maar dit brengt ook extra risico met zich 
mee. Geleend geld moet altijd terugbetaald worden en op deze manier kan je dus meer verliezen 
dan je originele inleg. Zorg dus dat je altijd van je marge afstapt als de markt in een Bearmarkt 
komt. Zorg daarnaast dat je ook van je meest speculatieve aandelen afstapt. Dit zijn de posities 
die tijdens een Bearmarkt de raakste klappen vangen. Beperk je verliezen en zorg dat je op tijd 
je portefeuille opschoont. 
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Niet verkopen 
Verkoop een aandeel niet als deze in één, twee of drie weken een stijging van 20% of meer laat 
zien onder steun van institutionele investeerders. Dit aandeel is waarschijnlijk een leider in de 
markt en jouw positie hierin moet je altijd aanhouden om je winsten verder uit te breiden. 
Aandelen die meer dan 20% stijgen binnen één tot vier weken zijn de sterkste aandelen en deze 
zijn in staat om in prijs te verdubbelen, of zelfs te verdriedubbelen. Houd daarom vast aan zo’n 
positie en laat je niet van de wijs brengen door een eventuele correctie van de koers. 
 
Verkoop ook niet als een trend wordt bevestigd door een uitbraak in dezelfde richting als jouw 
positie. De uitbraak geeft een flinke boost aan jouw winstpositie en bovendien bekrachtigt de 
uitbraak de aanhoudende trend. Laat de trend het aandeel meevoeren naar nieuwe hoogtes. 
 
 
Resumé 
Je aankoop kan nog zo goed zijn, als je niet op tijd verkoopt kun je een groot deel van je winst 
alsnog als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Het verkoopmoment bepaalt uiteindelijk met 
hoeveel winst jij na elke trade wegloopt. In dit hoofdstuk hebben we gezien dat je bij het 
aangaan van een trade altijd een meteen een stoploss order uit moet zetten op een koers die 8% 
lager ligt dan jouw aankoopprijs. Dit zorgt ervoor dat je altijd een stok achter de deur hebt en 
je niet gevangen wordt door een enorme verliespositie. Vervolgens hebben we een ruim aantal 
momenten besproken waarop het verstandig is om in het geval van een winstpositie je aandeel 
te overwegen te verkopen en je winst te nemen. Elke uitbraak in tegengestelde richting van 
jouw positie is een hard signaal om meteen te verkopen. De andere besproken 
verkoopmomenten zijn meer aanbevelingen op jouw winsten veilig te stellen. Ten slotte moet 
je in sommige gevallen absoluut niet verkopen. Een bevestiging van de trend en wanneer een 
aandeel in een paar weken meer dan 20% stijging onder steun van institutionele investeerders. 
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  5  DE JUISTE STRATEGIE 
 
 
 
De perfecte trade maken is onmogelijk. Dit zou impliceren dat je een aandeel koopt op het 
laagste punt en weer verkoopt op het hoogtepunt. Dit is gewoonweg niet te realiseren. Niemand 
weet tijdens een crash wat bodem is en al helemaal niemand weet tot wat voor hoogtes aandelen 
kunnen en zullen stijgen. Het is daarom belangrijk om de illusie uit je hoofd te zetten dat jij wel 
in staat bent om alleen maar perfecte trades uit te voeren. Dit gaat geheid goed fout en dat is 
niet wat je wilt als belegger of trader. 
 
Wat jou uiteindelijk veel meer oplevert is om op basis van goede analyses alleen maar juiste 
trades te maken. Met een juiste trade bedoel ik, kopen op het juiste moment en ook weer 
verkopen op het juiste moment. Hoe je dat kunt doen heb je kunnen lezen in de vorige 
hoofdstukken. Het is nu alleen nog de taak om de regels goed toe te passen. Dit vergt enige 
oefening en ervaring, dus haak niet meteen af als de eerste paar trades zich snel tegen je keren. 
Zolang jouw analyses kloppen, is er weinig om je zorgen over te maken. Houd vast aan het 
systeem en zie jouw trades snel weer in jouw voordeel vallen. 
 
Het vergt een enorme hoeveelheid discipline om aan het systeem vast te houden als trades zich 
tegen je keren. Verliezen, en vooral snelle verliezen, kunnen een flinke druk op je emoties 
uitoefenen. Het is aan jou om je emoties zo veel mogelijk onder controle te houden en toch vast 
te houden aan de regels van het systeem. Zonder een systeem ben je namelijk nergens. Je 
handelt in feite als een kip zonder kop en je bent verder overgeleverd aan de grillen van de 
markt. Daarom is het zó belangrijk om een systeem te hebben dat bewezen werkt en hier aan 
vast te houden, onder welke omstandigheden dan ook. Het is uiteindelijk beter om trouw te 
blijven aan het systeem en mogelijk een verliesje noteren dan om een kleine winst te pakken 
waarbij je ingaat tegen de regels van je systeem. Deze keer levert dat misschien winst op, maar 
wat zal er de volgende keer gebeuren als je in dezelfde situatie terechtkomt. Of die keer daarna. 
Het systeem voorkomt dat je roekeloos wordt en onverstandige beslissen gaat maken. Houd de 
drempel om niet af te wijken van de regels hoog door ook zelf nooit af te wijken. Dit levert niet 
alleen op de lange termijn meer winst op, maar zo houd je ook je mentale gesteldheid gezond. 
Wat je echt niet wilt is nachten wakker liggen vanwege een verkeerde beslissing. Trouw blijven 
aan het systeem is de enige manier om te voorkomen dat slechte trades je zullen blijven 
achtervolgen. 
 
Het klinkt als een fulltime job om aandelen elke dag in de gaten te houden, maar niets is minder 
waar. Met een besteding van slechts een paar minuten per dag kun je de markt en een aantal 
aandelen goed in de gaten houden. Zorg er in ieder geval voor dat je elke dag checkt of algemene 
markt nog in de goede trend zit. En zorg er daarna voor dat je voor individuele aandelen bekijkt 
of er al dan niet een signaal tot actie wordt gegeven.  
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Het signaal tot actie betekent dat je ofwel een positie moet verlaten ofwel dat je moet instappen 
in een van de aandelen die je volgt. Afhankelijk van hoeveel tijd jij dagelijks kwijt wilt zijn aan 
het volgen van aandelen kies je het aantal aandelen dat je wilt volgen. Met vijf minuten per dag 
kun je al 20 à 30 aandelen volgen en zien of zien of zij een signaal afgeven om iets te doen. 
Wat hierbij toonaangevend is, is de slotkoers van een aandeel. Een aandeel kan uitbreken, maar 
de uitbraak wordt pas definitief als het aandeel ook met beslissende mate sluit boven de 
grenslijn waardoor het is uitgebroken. Dit betekent dat je dagelijks kunt checken of de slotkoers 
op een bepaalde dag ten opzichte van de vorige aanzet tot actie. Je kunt dit checken op de dag 
zelf, voordat de beurs open gaat, en die dag meteen instappen, of nadat de beurs voor die dag 
is gesloten en meteen een order uitzetten voor als de volgende dag de beurzen open gaan. Zo 
hoef je ook niet tijdens kantooruren de beurs in de gaten te houden voor eventuele andere in- 
en uitstapmomenten. Daarnaast kom je niet in de gelegenheid om gedurende de dag een trade 
te maken die eigenlijk niet helemaal in lijn is met de regels van het systeem. Het beste is om 
zoveel mogelijk op hetzelfde moment op de dag de standen van de beurs te bekijken, zodat het 
een gewoonte wordt om dit te doen. Het zou namelijk zonde zijn als je af en toe een dag 
overslaat en hierdoor een mooi instapmoment mist of juist het moment hebt gemist om op tijd 
uit te stappen. De beurs wacht namelijk op niemand. 
 
Als je eenmaal een vaste routine hebt om dagelijks de aandelen te bekijken kun je verder de 
rest van de dag doen wat je wilt zonder er naar om te hoeven kijken of je er druk over te maken. 
Vertrouw erop dat de signalen jou de juiste trades bezorgen en profiteer net zo lang van de trend 
om jouw winst te optimaliseren.  
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  6  TOT BESLUIT 
 
 
 
Je bent nu klaargestoomd om je eerste trades te maken te op beurs. Als tip raad ik je aan om 
eerst de regels voor jezelf te testen. Je kunt dit doen door in gedachten of op papier bij te houden 
wanneer je ingestapt zou zijn en wanneer je weer verkocht zou hebben. Daarnaast zijn er 
brokers die een gratis testomgeving aanbieden om met nep geld te oefenen. Als je je vertrouwd 
genoeg voelt met het systeem, kun je het daadwerkelijk op de echte markt toepassen.  
 
Niets geeft een lekkerder gevoel dan te weten dat je een goede beslissing hebt gemaakt en je 
vermogen meer waard te zien worden. Het systeem zorgt ervoor dat je in goede jaren een royaal 
rendement op kunt bouwen. Bovendien zorgt het systeem ervoor dat je ook in slechte jaren 
genoeg mogelijkheden aangereikt krijgt om een solide winst te realiseren. En dat allemaal met 
een besteding van slechts een paar minuten per dag. 
 
Rest mij verder niks om jou veel succes en plezier te wensen! Good Luck!  
 


