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DE TRADERS TOP 10 VOOR SWING EN 
TRENDVOLGERS             reader Paul Babeliowsky 2017 

 
 
Hoe zijn de toppers te vinden? 
Wanneer kunnen we traden? 
En hoe kunnen we er geld mee verdienen? 
 
Preambule 
 
Een belangrijke les van succesvolle traders. 
 
De markt speelt de muziek. Hoe je danst hangt af van de muziek die gespeeld wordt. 
 
Ik garandeer je dat door steeds dezelfde handeling op de effectenmarkt te verrichten 
je zeer verschillende resultaten boekt. In de meeste gevallen zijn dat verliesgevende 
resultaten. De markt is constant aan verandering onderhevig en geen enkel systeem 
zal blijvend werken. 
 
Wat een stuk beter uitpakt is een strategie van verschillende instapmomenten die je 
in de uiteenlopende markten kan toepassen. In een bullmarkt kan iedereen 
gemakkelijk winst maken. In een markt die een correctie ondergaat of een hoge 
volatiliteit heeft zal niet iedereen die winst weten te handhaven. Een goede trader is 
in staat om zich in een veranderde markt snel aan te passen. 
 
Veel aspirant traders dromen ervan om snel rijk of financieel onafhankelijk te worden. 
Het probleem is dat veel traders in het begin van hun carrière een veel te hoge 
verwachting hebben. Ze starten met te weinig kapitaal en hebben vaak geen idee 
wat ze aan het doen zijn.  
Als je over te weinig kapitaal beschikt zal je waarschijnlijk een van de volgende 
fouten maken: 
 

- te grote posities innemen 
- geen juiste systeem-strategieën toepassen (het wordt dan een vorm van 

gokken) 
- door middel van een derivaat een te grote hefboom nemen 
- teveel traden 
- traden in laag geprijsde ‘junk’ effecten. 

 
Vaak hoor je dat de oplossingen voor alle tradersperikelen discipline en risk-
management zijn. Als je in de markt stapt en dat niet volgens een duidelijke systeem-
strategie toepast zal dat op de duur niet werken. 
 
discipline + een verliezende positie = consistent verlies en frustratie 
 
Alles op de beurs draait om wat voor risico’s je neemt. Een goede trader houdt zich 
in de markt staande door het herkennen, inschatten en vermijden van teveel 
mogelijke risico’s. Het belangrijkste wat je in je trading-carriere kan verbeteren is het 
leren herkennen van veranderingen in de markt, zodat je in staat bent om je trade 
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snel te kunnen aan passen. In de verschillende markten werken verschillende 
koopsignalen het beste. Weten wat werkt en niet werkt is voor 80% bepalend ten 
faveure van een goed resultaat.  
 
Er zijn vier belangrijke markten en iedere markt vereist een verschillende 
benadering: De uptrend, de zijwaartse beweging, de downtrend en het 
bodemproces. In deze blog zal ik voor alle vier de markten de juiste systeem-
strategie bespreken. 
 
De factoren die op de korte termijn de grootste impact voor de koersvorming hebben 
zijn: 

- de richting van de markten (aandelenindexen) 
- koersmomentum 
- industriemomentum 
- nieuwswaardigheid (bijvoorbeeld een recente IPO) 
- marktreactie naar aanleiding van een recente winst 
- de korte rente 

 
Zowel in deze blog als in mijn persoonlijke trading focus ik op zijn minst op twee 
bovenvermelde factoren. Hoe ze te vinden zijn, hoe in te stappen en vooral ook hoe 
uit te stappen. Voor iedere markt is er een complete strategie.  
 
 

Hoofdstuk 1 Instappen bij een uitbraak 
 
Hoe je van uitbraken kan profiteren? 
 
Als de marktindex in een uptrend zit en er een effect stijgt, is het in 9 van de 10 
gevallen beter om op een bepaald moment in een long-positie te stappen dan in een 
short-positie. Er zijn drie strategieën om in een stijgend effect te stappen: 
 
1.01) Als er net een recente consolidatie heeft plaatsgevonden en er een significante 
uitbraak is kopen we direct het effect, of na sluiting van de beurs op de volgende 
beursdag. We plaatsen een stop net onder de consolidatie.  
 
1.02) Zodra je in de veronderstelling bent dat er spoedig ergens een uitbraak volgt 
stap je in een zijwaarts bewegende consolidatie. Als de visuele consolidaties goed 
zijn is dat in een bullmarkt een slimme strategie. Maar voor andere markten een 
slechte strategie.  
 
1.03) Koop nadat er een kleine koersreductie (een pullback) heeft plaatsgevonden 
op de 10 of 20 daagse stijgende EMA (exponential moving averages). Of bij een 50 
daagse SMA (Simple moving averages). 
 
Koopsignalen bij uitbraken: 
 
Koers > €1,- 
Een minimale 4% uitbraak bij een nieuwe 20 daagse hoogste koers (doorbreking van 
de bovenste band van het 20 daagse Donchian kanaal) bij een gemiddeld 20 daags 
volume van 100.000 aandelen. 
Alle belangrijke markten (indices) zijn in een bevestigde uptrend. 
De reeks koers-contracties staan boven de 10 en 20 EMA. 
 



	 3	

Waarom een minimale 4% uitbraak na een smalle koersconsolidering bij een nieuwe 
20 daagse hoogste koers? 
Omdat de koers-expansie in de dagelijkse koersrange vaak een nieuwe trend inluidt. 
Dit gegeven kan je ook toepassen in de verschillende tijdframes zoals de intra-day, 
de dagelijkse of de wekelijkse. 
Voor een potentiele start van een effect in een opgaand momentum is vier procent 
groot genoeg. Het werkt alleen in een stijgende markt. (let op de indices!) 
 
Wat zijn de verwachte resultaten na een uitbraak? 
 
1.04) Een onmiddellijke continuering van oplopende koersen. (Bij veel uitbraken 
gebeurt dat niet altijd. Zij gaan niet in vier tot vijf dagen 5 tot 10% omhoog. Na een 
eerste uitbraak bewegen deze effecten nogal grillig en hebben vaak een intra-day 
pullback. Vaak stappen bij iedere tik omlaag de ongeduldige traders uit.) 
 
1.05) De volgende dag zie je een krappe range consolidatie, meestal vlakbij het 
bovenste gedeelte van de uitbraak. De derde dag loopt de koers verder op. 
 
1.06) De koers blijft een aantal dagen in een krappe range consolidatie bewegen. Er 
kan kort een koersreductie (pullback) te zien zijn waarna de koers weer opveert. 
 
1.07) Een dalende koers die beneden de laagste koers van de uitbraak komt heeft 
gefaald. We noemen dat een valse uitbraak.   
 
De belangrijkste factor die de kansen voor een winnende uitbraak vergroot is de 
richting van de markt (indices) en de expansie van de industrie waartoe het effect 
behoort. 
 
Hoe het werkt? 
 
In een bullmarkt gaan de meeste effecten omhoog. Het is van belang om maximaal 
gebruik te maken van een overtuigende bullmarkt en ons vooral te richten op de 
effecten die zich voortbewegen. Zelfs in een bullmarkt zal niet ieder effect even 
makkelijk stijgen. Slechts 20% van de tijd vormen effecten een trend. De rest van de 
tijd is er een zijwaartse grilligheid van de koersen met weinig mogelijkheden om 
winsten te maken. Daarom wachten we op een uitbraak in een range-contractie 
periode voordat we instappen. 

Op welk moment stappen we volgens deze strategie in? 
  
Deze strategie werkt het best als alle markten in een bevestigde uptrend zitten.  
Small caps (ASCX), mid caps (AMX), en large caps (AEX) bewegen boven het 50 
daagse SMA.  
(Voor de Duitse beurs zijn dat de (SDAX), de (MDAX), de (TecDAX) en de (DAX). 
Voor de Amerikaanse beurs gebruiken we liever de ETF’s. de IWM =Ishares Russell 
2000,  de MDY =S&P midcap 400 ETF, en de SPY of QQQ =S&P 500 ETF of 
Nasdaq ETF. Ook de markten in andere landen kunnen gebruikt worden. 
 
Uitbraken werken niet in een range-bound markt of in een correctiefase. Probeer je 
toch te traden bij een uitbraak in deze markten dan zal je in de meeste gevallen geld 
verliezen. 
Het goede nieuws is dat de markt op zijn minst voor een aantal weken per jaar, zelfs 
in de meest sombere markt altijd kansen biedt voor dit winnende concept. Leer deze 
koopsignalen goed te herkennen om met voordeel in te stappen. 
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Wanneer in te stappen? 
 
We kopen zodra er een grote uitbraak is van meer dan 4% bij een nieuwe 20 daagse 
hoogste koers. 
 
Waar plaatsen we onze stop? 
 
Je plaats je stop een half procent beneden de laagste koers van de dagcandle of nipt 
onder het 10 of 20 daagse EMA. 
 
Hoeveel stukken ga je kopen en hoe groot maak je het risico? 
 
Het gebruikelijke risico wat je inneemt is nooit meer dan 1% van je portefeuille. 
Bij een trading-kapitaal van €30000,- is 1% €300,- 
Als we er van uitgaan dat je Philips koopt voor €30,- en een stop plaatst bij €28,- dan 
is je risico €2,-. 
Delen we het totale risico van €300,- over het risico per aandeel van €2,- om de 
hoeveelheid aandelen die we kunnen besteden te berekenen dan zijn dat maximaal 
150 aandelen. 
Het totale kapitaal van 150 aandelen x €30,-= €4500,-. Dat is maximaal 15% van de 
portefeuille. 
 
Uitstappen? 
 
Verkoop de helft van je positie twee tot vijf dagen na de aankoop met winst. De 
andere helft laat je verder oplopen tenzij de koers beneden het 10 daagse EMA 
komt. Dan verkoop je onherroepelijk. 
 
Samenvatting 
 
De vier belangrijke redenen waarom uitbraken niet altijd voldoen: 
 
1.08) Zodra je in iedere markt met steeds dezelfde strategie instapt met de 
verwachting dat ze allemaal op de zelfde manier uitpakken. Het aandeel Adidas zou 
bijvoorbeeld kunnen stijgen terwijl de DAX zakt. 
Markten veranderen voortdurend. Verschillende strategieën van instapmomenten 
werken het beste in verschillende markten. Als voorbeeld blijken de uitbraken het 
meeste succes te hebben in stijgende markten maar kunnen verliesgevend zijn in 
een range-bound en woelige of correctieve markten. Je hebt twee opties: vindt een 
instapmoment dat werkt of blijf zitten aan de zijlijn totdat de marktconditie in jouw 
voordeel is. 
 
1.09) Het is beslist niet waar dat het hierboven beschreven concept van 
koopsignalen altijd werkt. Een succes-rate van 50% is een erg goede score. Het niet 
nemen van een klein verlies en het laten oplopen van dat verlies kan grote 
consequenties hebben. Een groot verlies kan je toekomstige positiegrootte bepalen 
omdat je door angst met een steeds kleiner bedrag of zelfs helemaal niet meer gaat 
instappen. Bovendien kan het demoraliserend werken omdat je steeds meer gaat 
twijfelen over de juiste instapmomenten. 
 
1.10) De verwachting gaat mank dat je met dit systeem een regelmatig inkomen 
genereert omdat er periodes zullen zijn met grote winsten, periodes dat je niets 
verdiend en periodes dat je flink verliest. Het doel is om het verlies tot een minimum 
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te beperken en om in de juiste omstandigheden strijdbaar te blijven. Slechts 20% van 
de trades zorgen verreweg voor de meeste winst. De rest zijn kleine winsten die de 
kleine verliezen compenseren. 
 
1.11) Het werkt catastrofaal om te proberen snel rijk te worden door het innemen van 
te grote posities. Dat gebeurd vooral bij hefboomconstructies zoals bij opties en 
turbo’s. Maar ook bij penny en small-cap aandelen. 
 
Voorbeelden: 
 

 
 
Koersuitbraak van $CLF na een korte rangecontractie vanaf 28/3 t/m 10/4 boven het 
stijgende 20EMA. De uitbraak van 11/4 is groter dan 4% en het volume is groter dan 
het 20 daagse gemiddelde volume. De belangrijke S&P500 index is in een 
bevestigde uptrend. 
 
 
 



	 6	

 
Koersuitbraak van €SOI bij een bevestigde uptrend van de CAC40 (de belangrijke 

index van de Parijse beurs)  
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koersuitbraak van €BESI bij een bevestigde uptrend van de AMX (de midcap index 
van Amsterdam) 
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Koersuitbraak van $LXU 

 
Deze uitbraak veroorzaakt een onmiddellijke continuering van de oplopende koersen 
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Koersuitbraak van $EMES  


