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e Rotterdammer Rob 
Wessels omschrijft 
zichzelf als een geboren 

handelaar. En daytraden is in 
zijn ogen de mooiste handel die 
bestaat. “Je hebt geen pakhuizen 
nodig, geen personeel, geen kan-
toor. Je bent niet gebonden aan 
vaste tijden. Kortom, je bent vol-
ledig eigen baas, hoeft voor nie-
mand te werken. Het enige wat je 
nodig hebt is startkapitaal.”

Emoties
Gevraagd naar de belangrijkste 
eigenschap van een daytrader, 
antwoordt Wessels: “Je moet het 
leuk vinden. Een voorwaarde is 
dat je een handelsgeest hebt. Je 
hoeft niet intelligent te zijn, het 
gaat erom dat je er lol in hebt 
om iets wat je koopt voor meer 
geld te verkopen.” Verstand van 
bedrijven of kennis van econo-
mische ontwikkelingen is niet 
nodig, is zijn boodschap. 
De grootste valkuil bij handelen 
op de beurs is je laten meeslepen 
door emoties, weet Wessels. “Op 
het moment dat je heel veel geld 
kunt winnen of verliezen, loop je 
tegen emoties op waarvan je niet 
wist dat je die had. Daar moet je 
mee leren omgaan. Je krijgt ze 
pas onder controle na veel vallen 

en opstaan.” Wie zich daarop wil 
voorbereiden, kan beter de cursus 
Daytraden volgen, adviseert hij.

Klappen krijgen
Op de beurs ben je totaal niet 
voorbereid op wat er zal gebeu-
ren, waarschuwt Wessels. “Als 
je net begint met handelen, denk 
je dat je alles weet. Vooral als je 
een paar keer wint. Pas als je een 
paar keer verliest, ontdek je dat je 
eigenlijk geen mallemoer weet.” 
De les die hij beginnende beleg-
gers wil meegeven, luidt: “Eerst 
moet je een paar klappen krijgen, 
waarbij je flink verliest, zodat je 
gaat nadenken over kapitaalbe-
scherming in plaats van de winst 
die je denkt te maken.” 
Hij vergelijkt het leerproces met 
de periode dat je nog jong bent 
en net je rijbewijs hebt gehaald: 
“Als beginnend automobilist heb 
je het gevoel dat je de hele wereld 
aankunt.” Op de beurs is het niet 
anders: “Pas als je verlies hebt, 
kom je erachter hoe gecompli-
ceerd de beurs is. Het gaat erom 
wat je doet met die ervaring. Na 
een ongeluk stap je ook weer ach-
ter het stuur, maar wel met een 
ervaring rijker. Het is de kunst om 
je te herpakken en door te gaan 
met handelen. Handelen leer je 
met vallen en opstaan. Je moet 
begrijpen waarmee je bezig bent.” 

Snelheid
Het verschil tussen een day-
trader en een belegger is dat de 
laatste hoopt dat de beurs op 
langere termijn omhoog gaat. 
“Een daytrader maakt treedjes 
door te kopen en te verkopen. 
Het is ontzettend leuk om te 
doen. De koers is beweeglijk, 
gaat de hele dag op en neer. 

De snelheid maakt het span-
nend. Het vermogen van een 
belegger staat 24 uur per dag 
aan alle risico’s en wereldschok-
kende gebeurtenissen bloot.” 
Daytraden is, als je weet wat je 
doet, in zijn ogen veel minder 
riskant dan beleggen, meent hij. 
Zelf handelt Wessels alleen in 
westerse beursindexen, zoals de 
AEX-index en de Duitse DAX-
index, en niet in aandelen in 
bedrijven. “Een bedrijfsaandeel 
kan op nul eindigen, zoals bij het 
faillissement van Imtech. Een 
beursindex eindigt nooit op nul.”

Hebzucht
Het gros van de traders ver-
liest geld. Wessels heeft zoveel 
cursisten gehad, dat hij wel 
denkt te weten waarom dat zo 
is. “De standaardopmerking die 
mensen maken bij winst, luidt: 
ga je nu al verkopen? Dé fout 
van veel mensen is dat ze puur 
uit hebzucht niet verkopen als ze 
op winst staan. Op het moment 
dat de winst weer naar beneden 
schiet, raken ze in paniek en 
verkopen ze met verlies.” 
Het brengt hem bij les één: 
vasthouden aan je target. “Je 
moet tevreden zijn. Ik heb een 
dagdoel. Heb ik dat behaald, 
dan stop ik.” Hij vergelijkt het 
met het runnen van een winkel-
tje. “Je zet het artikel dat je hebt 
ingekocht voor een vaste prijs 
in de etalage. Als vervolgens 
een klant komt die het artikel 
wil kopen, ga je toch ook niet 
wachten op een klant die bereid 
is meer te betalen?”

Daytradercursus
Hoe je moet handelen als je op 
verlies staat en het verlies kunt 

omdraaien, houdt Wessels voor 
zich. “Net als een kok ga ik mijn 
recept niet gratis prijsgeven. 
Daarvoor moeten mensen 
maar naar de cursus komen.” 
Gevraagd waarom hij de cursus 
geeft, als hij toch al genoeg ver-
dient als daytrader, antwoordt hij 
dat hij het leuk vindt om te doen. 
“Het is gezellig en je bent de hele 
dag onder gelijkgestemden.”

Meer weten over de 

cursus Daytraden? 

Kijk op Robwessels.nl. 

Een dag per week doet Rob Wessels 
aan beginnende daytraders zijn 
handelsstrategie uit de doeken. 
Tijdens deze cursusdag handelt hij 
live. “Ik geef een cursus waarvan ik 
wilde dat ik ’m zelf had gehad bij mijn 
eerste stappen op de beurs. Dat had 
me heel wat ellende bespaard!”

D Wat is day-
traden?

Een daytrader probeert 
op dezelfde dag aandelen 
te kopen én te verkopen. 
Daarbij wordt geprofiteerd 
van de bewegelijkheid 
van de koers, die telkens 
kleine sprongetjes omhoog 
en omlaag maakt. De day- 
trader probeert te profite-
ren van de koersschomme-
lingen die binnen seconden 
plaatsvinden.

“EEN BEDRIJFSAANDEEL KAN 
OP NUL EINDIGEN, ZOALS 
BIJ HET FAILLISSEMENT VAN 
IMTECH. EEN BEURSINDEX 
EINDIGT NOOIT OP NUL

WWW.ROBWESSELS.NL    010  519 21 15
Rob Wessels

16 jaar ervaring

Let op! U kunt snel winst boeken maar net zo snel een groot verlies lijden, zelfs meer dan de initiële inleg.

CURSUS DAY TRADEN 
Transparante cursus met track-record

Live handel met Rob Wessels
Wanneer kopen en verkopen
Bescherming van uw kapitaal
Cursus met ontbijt en lunch
100% begeleiding en service

Voor 
indexen

zoals: AEX, DAX etc.

DEN BOSCH  30 SEPTZWOLLE  23 SEPTBREUKELEN  16 SEPT

CliniClowns geven zieke 
kinderen weer plezier. Team 
Wessels steunt de CliniClowns.

“Daytraden is minder 
riskant dan beleggen”

Rob Wessels: “Bij daytraden 
moet je je niet laten leiden 
door emoties.” 

Het team van 
Rob Wessels. 


