
Congres, de Senatoren en 
de centrale banken bunde-
len hun krachten om de 
 fi nanciële markten te beïn-
vloeden. Nog afgezien van de 
invloed die High-Frequency 
Traders (Flits traders) met hun 
algoritmes en de media op 
de beurs hebben. Hierdoor 
kunnen koersen  razendsnel 
veranderen die zelfs funda-
mentele analyses onbereken-
baar maken. Tja, wie zijn wij 
dan achter ons laptopje?

Kan iedereen daytraden?
Iedereen met een handels-

geest kan daytrader worden. 
Elke koopman begrijpt dat 
je laag inkoopt en hoger 
verkoopt. Het is ‘buy low en 
sell high’. Niet andersom. 
Gelukkig heb je nu overal ter 
wereld internet. Dat stelt je 
in staat om waar je ook bent 
een boter ham met daytraden 
te kunnen verdienen. 

Hoeveel kan ik verdienen 
met daytraden?

Als men ruime praktijk erva-
ring heeft opgedaan, emo ties 
onder controle heeft en niet 
te hebberig wordt, kan een 
gedisciplineerde day trader 
bijna dagelijks geld uit de 
markt halen. Zelf neem ik wei-
nig risico met de handel maar 

Wat is daytraden?
Daytraden is een marktspel 

op de beurs waar bij je op de 
bewegelijkheid van de  koers 
telkens kleine trades maakt. 
Omhoog, omlaag, kopen, 
verkopen. Soms gaat het zo 
ontzettend goed dat je er 
gewoon bang van wordt. 

Hoeveel geld heb je nodig 
om te daytraden?

Begin met een bedrag waar 
je niet wakker van ligt. Stel je 
wil een groot chinees restau-
rant beginnen. Een enorme 
inves tering waar nogal wat 
risico’s aan kleven. Het is 
veel ver standiger om klein te 
beginnen, bijvoorbeeld met 
een  loempiakar. Dan loop je 
veel minder risico en zul je het 
klappen van de zweep leren 
kennen. Hetzelfde geldt voor 
daytraden, en als je voelt dat 
je het daytraden in de vingers 
hebt, vergroot je het kapitaal 
stapsgewijs.

Waarom daytraden en niet 
gewoon beleggen?

Beleggen vind ik vreselijk. 
Als een belegger aandelen 
zou hebben gekocht in 2000 
mag hij blij zijn als hij in 2017 
zijn eigen geld eruit heeft. 
Een  belegger loopt giganti-
sche risico’s omdat hij altijd 
in de markt zit. Denk alleen al 
aan de banken  crisis, tsunami 
met kernontploffi  ng, Rusland 
bezet Oekraïne, Chinese 
beurs stort in en de Brexit 
heeft ook al veel schade 
veroorzaakt. Geen wonder 
dat de gemiddelde belegger 
geen klap verdient en slecht 
slaapt. Hij staat dus constant 
bloot aan alle bloedbaden en 
slachtpartijen op de beurs. 
Als daytrader probeer je aan 
het einde van de dag klaar te 
zijn om rustig te slapen. 

Is het mogelijk om de 
beurs te voorspellen?

Denk nooit dat je de beurs 
kunt voorspellen, want de 
Amerikaanse President, het 

van een paar honderd Euro 
per dag kan ik goed leven.

Zit een daytrader de hele dag 
achter grote beeld  schermen?

Dat kan, maar hoeft hele-
maal niet. Mijn handelsplan is 
zo simpel dat ik die niet nodig 
heb. Vroeger handelde ik op 
basis van verwach t ingen. 
Nu besef ik dat  niemand de 
beurs kan voorspellen. Ik 
handel daarom alleen nog op 
 basis van feiten. 

Er zijn nu zelfs robots die  
voor mij kunnen handelen en 
als ik onderweg ben maak ik  
gebruik van mijn smartphone, 
tablet of laptop. 

Wat is een goede tip die u 
de lezer wilt meegeven?

Daytraden doe je alleen 
met geld wat je totaal kan 
missen. Je zult het  wel eerst 
moeten  leren want het is niet 
 zonder  risico’s. Als je piloot 
wil worden neem je ook eerst 
vlieglessen. Het liefst bij een 
‘ouwe rot’ die er al duizenden 
vlieguren op heeft zitten. 

Mensen noemen mij soms 
ook een ‘ouwe rot’ gezien mijn 
leeftijd en jarenlange ervaring 
met daytraden. Maar zoals 
het  gezegde gaat: ‘Op een 
oude fi ets moet je het leren’.

Cursus Daytraden

Rob geeft zĳ n praktĳ k -
 lessen daytraden op 
verschillende locaties in 
Nederland. Tĳ dens zo’n 
cursusdag handelt hĳ  
live met echt geld.

Wĳ  proberen de cursus 
op een leuke, spontane 
manier aan uw over te 
brengen waarbĳ  Rob een 
borreltje niet schuwt.

Daarna volgen nog 
16 online praktĳ k lessen 
die men thuis kan volgen 
via internet. 

Een belangrĳ k onderdeel 
van de cursus gaat over 
de risico’s van het vak. 
Bescherming van het 
kapitaal en risico-mini-
malisatie staan bĳ  hem 
voorop. Winst komt op 
de tweede plaats. 

Bent u geïnteresseerd in 
de cursus Daytraden?
Heeft u nog vragen? 
Een kennismakings-
gesprek is altĳ d zinvol. 
Aarzel niet om te bellen 
of te mailen. 
Rob, Robbin of Adam 
staan u graag te woord!

010 - 519 2115 
info@robwessels.nl
www.robwessels.nl

Let op! Rob handelt niet voor derden en geeft géén advies! Het enige wat hij doet is laten zien hoe hij zelf handelt. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Zijn systeem / handelsplan kan 
worden toegepast op aandelen, futures en opties. Maar ook op producten zoals speeders, turbo’s, CFD’s etc. Beleggen in deze laatst genoemde producten wint aan populariteit, maar pas op: dit 
zijn fi nanciële hefboomproducten. Dit betekent dat u versneld kunt profi teren van een stijging of een daling van een bepaalde onderliggende waarde, maar dit kan ook risico’s met zich  meebrengen. 
U kunt snel winst boeken maar net zo snel een groot verlies lijden dat zelfs de initiële inleg kan overstijgen. Zorg dat u zichzelf vooraf goed informeert over de mogelijke risico’s.

Rob Wessels, bekwaam 
 daytrader, levensgenieter en 

grondlegger van de cursus 
Daytraden stelt dat iedereen 

kan daytraden zolang men 
maar een  handelsgeest heeft. 

Mooiste spreekwoord
Liever een kleine baas 
dan een grote knecht.

Lievelingsdrankje
Als het maar boven 
de 40% is.

Grootste wens
Dat kinderen niet 
hoeven te lijden.

Beste boek
Reminesses of a 
stockoperator.

Leukste tv programma
De kist. 

Eerste baantje
Patatboer.

Krijgt energie van
Gedreven ambitieuze 
positieve mensen met lef.

Beste bedrijf
Van der Valk.

Beste uitvinding
Internet.

Grootste ergernis
Mensen die zich niet aan hun 
afspraak houden.

Lievelingsfi lm
The Sound of Music.

Mooiste stad
Rotterdam.

Mooiste herinnering
Oud Rotterdam.

Houdt niet van
Zuurpruimen.

Beste muziek
Wallstreet shuffl  e

Persoonlijk motto
Show must go on. 

Mooiste uitspraak
Ik wens u veel personeel.

Lekkerste eten
Mosselen.

Buy low sell high 
en niet andersom

Daytraden: eye-opener voor de belegger? 

Door: Roger Peters
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Rob, Robbin en Adam 
steunen de CliniClowns.
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Rob Wessels

Liever pak ik een 
paar keer €100 dan 

in één keer € 500 
proberen te scoren.


