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Inleiding 

 
 

Dit boek is bedoeld om de beginnende trader op weg te helpen. 
Het is een prachtige aanvulling op de Candlestick Trading Bible, een boek dat de basis vormt voor het 
traden. Dit boek gaat daarop verder, met informatie om de juiste trade setup te vinden, en vooral 
om je eigen weg in het traden te vinden. 
Want uiteindelijk gaat het er om dat je een tradetechniek gebruikt die jou het beste ligt. 
Alhoewel dit boek vertaald is naar het Nederlands, worden er nog steeds Engelse trade-termen in 
gebruikt. 
Omdat deze termen ook in de dagelijkse gesprekken over trades niet worden vertaald is het 
belangrijk om deze te kennen in de juiste context. 
Er wordt enige basiskennis verwacht, zoals uitgelegd staat in de Candlestick bible. 
Mensen die net begonnen zijn of nog moeten beginnen kan ik alleen maar adviseren om dat boek als 
eerste te lezen. Pas dan zul je de stappen in dit boek goed kunnen begrijpen.  
 
Persoonlijk heb ik erg veel gehad aan de Nederlandse Telegramgroep DTC Crypto Trading, een 
vriendelijke en behulpzame community waar beginners en ervaren crypto traders elkaar vooruit 
helpen. Hoewel ik het prima vind dat dit document ook in andere groepen (in originele staat) wordt 
verspreid, heb ik het voor DTC vertaald. Het kopieren en bewerken van dit document wordt dan ook 
niet gewaardeerd. 
 
Hiernaast dienen mijn vertalingen het doel om zelf een betere trader worden. Ik hoef er dan ook 
geen donaties voor te ontvangen en hoop alleen dat we allemaal een beetje meer winst kunnen 
maken dan verlies.  
 
 
 
 

The Innkeeper. 
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Hoofdstuk 1 
 

Het levensverhaal van de schrijver bedekt door een dikke laag Amerikaanse retoriek die soms 
Trumpiaanse vormen aanneemt. De rest van het boek is beter. Of moet ik zeggen “The greatest of all 
time”. Ga direct door naar hoofdstuk 2. 
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Hoofdstuk 2:   Een Tradingsessie voorbereiden 
 
Zoals bij alles in het leven is een goede voorbereiding het halve werk. Het traden begint bij het 
evalueren van de markt. Wat er in het verleden is gebeurd bepaalt de verwachting van wat er gaat 
gebeuren in de markt. Hieronder volgen de stappen om je voor te bereiden op een trade. Het 
belangrijkste hierin is de close van de voorgaande candles en de bijgaande price action in de 
minuten, uren of dagen voordat je begon te kijken naar een bepaalde markt. 
 
 

■ Patroonanalyse van voorgaande candles 

 
Voorbereiding voor de markt start met een analyse van voorgaande candles waarvan de close 
bekend is. Je zoekt hier naar patronen die mogelijk een indicatie geven voor een sterke setup voor 
een trade. Sterk wil hier zeggen dat de gevonden setup een goede risk/reward ratio heeft. 
In de voorgaande candles zoek je naar 3 belangrijke zaken, het liefst alle drie tegelijk aanwezig: 
 

 “Key bullish price action”, een teken dat de bulls de macht hebben/willen; 

 Samengaand met een relatief hoger trade volume dan normaal; 

 In combinatie met een breakout door een belangrijk support- of resistance level (S/R) 
 
Hiernaast ga je op zoek naar patronen, zoals flags, wedges, pennants en triangles. Deze patronen 
vormen een voorteken voor een volgende sterke beweging. Deze sterke beweging wordt vaak new 
wave, leg up of leg down genoemd.  
Als je al het bovenstaande vindt in een bepaalde markt, hoort deze in je “watchlist”, zodat je het 
tijdens de verdere tradingsessie kunt volgen en mogelijk door een juiste setup een goede trade kunt 
maken.  
 
Hieronder enkele voorbeelden van patronen die een duidelijke indicator waren voor een sterke 
beweging in de markt. 
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Patronen kunnen een aanduiding geven dat de markt in dezelfde trend doorgaat (continuation) of 
dat de trend omdraait (reversal). Het is belangrijk om te weten welk patroon welke indicatie geeft. 
 
Een markt beweegt vaak in 5 golven (waves) zoals ook beschreven wordt in boeken over Elliot waves. 
Ook in dit boek zal daar in een later hoofdstuk meer over verteld worden. Hieronder alvast een 
voorbeeld waarin 5 golfbewegingen (waves) te zien zijn: Opening surge (1), Bull wedge formation (2), 
surge breakout (3), Bull wedge formation (4) en surge breakout (5).  
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■ De ochtend trading routine 

 
In het traden van normale aandelen check ik als eerste de algehele trend van de aandelenmarkt. 
Ligt de druk omhoog of omlaag? 
Dit beïnvloedt met name het timeframe waarop ik ga traden. 
Als de markt omlaag lijkt te gaan zoek ik naar scalptrades waar ik snel in en uit kan, het liefst met 
profit, maar in ieder geval met weinig verlies als alles zakt. 
Als de markt omhoog lijkt te gaan zoek ik naar langere trades (enkele uren) om zoveel mogelijk uit de 
bullish trend te halen.  
Voor het daytraden van crypto kun je op dit moment het beste kijken naar de trend van BTC. 
Als BTC bullish trending is of sideways gaat (ranging), kun je langere trades maken dan wanneer BTC 
bearish trending is. 
Ook kan het helpen om belangrijk nieuws in de gaten te houden. Komt er een grote aankondiging? Is 
er sterk positief dan wel negatief nieuws? 
Ga niet traden op het nieuws, maar kijk goed welk effect dat heeft op de prijs. Als het belangrijk 
nieuws is, kan dat nog dagen of weken gevolgen hebben voor de prijs.  
Begin daarna met het kijken naar de stijgers in de markt en let dan op of deze stijgingen gepaard 
gaan met groeiend volume. Dit kan een teken zijn dat deze markten de rest van de dag ook nog 
verder gaan stijgen. Hier kun je al kijken of er patronen te herkennen zijn die je houvast geven voor 
de rest van de dag. 
Heb je een aantal markten in het vizier? Praat er dan met anderen over, kijk op Tradingview naar 
charts van die markt, en bepaal zo je “focus list" voor die dag, een lijstje met de hoogste potentie uit 
de “watchlist” die je eerder al gemaakt hebt. 
Het kan zijn dat er - nadat je begint met traden op een bepaalde dag - ineens een andere markt 
opvalt door sterke bewegingen. 
Mits deze markt aan de eisen voldoet, kun je hem altijd alsnog aan je lijstje toevoegen.  
 
 

■ Waar moet je naar zoeken? 

 
Bij het analyseren van patronen in charts is het heel belangrijk om goed te letten op voorgaande 
support- en resistance levels. Daarnaast kun je gebruik maken van trendlijnen en moving averages, 
met name 10, 21 en 50 dagen perioden. 
Als je deze goed in kaart hebt gebracht zul je sneller een breakout detecteren en erop kunnen 
handelen. 
Ook het bepalen van goede targets is hier sterk van afhankelijk.  
Het draait om voorbereiding van je trade: zorg vooraf dat je een goede planning hebt, vanaf welke 
prijs je gaat kopen, waar je stop loss zit en waar je sell targets zitten. 
Deze drie dingen moeten eigenlijk van te voren al bepaald zijn. Wijk er daarna ook niet meer vanaf. 
Als je alles goed hebt uitgewerkt is je voorbereide strategie de beste en kan het alleen maar slechter 
worden als je hem tijdens de trade nog aanpast. Plan je trade en trade je plan! 
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Hoofdstuk 3:  Analyse van het begin van een trend 
CHAPTER 3 
Ik ben er van overtuigd dat een groot deel van de potentiële intraday trades (buy and sell binnen 1 
dag) hun eerste signalen laten zien op of bij de open (voor crypto minder van belang, gezien de 24 
uurs handel). Wel van groot belang is de close van de candles die volgen op de open van de dag, voor 
de eerste 30 minuten na de open. Dit geeft vaak al een patroon om te herkennen en kan al een 
eerste signaal zijn in combinatie met de ontwikkeling van het volume in die eerste 30 minuten. 
In het geval van crypto trading gaat het hierom: als je je tradedag begint (hoe laat dan ook), kijk je 
naar de open van de laatste candles in hogere timeframes (daily, 4h, 1h) en volg je vanaf dat punt de 
eerst 30 minuten aan candles op lagere timeframes. 
Combineer dit met patroonherkenning en volume-ontwikkeling. Je kunt dan al besluiten of dit een 
potentiële trade optie is of gaat worden die dag. 
Maak op deze manier een focus list: het lijstje coins waar je potentie in ziet voor die dag en waar je je 
verder in gaat verdiepen met behulp van technische analyse. 
 
 

■ Het ontwikkelen van een gedisciplineerde en georganiseerde aanpak 

 
Niets van wat je leert in dit boek heeft zin als je je niet aan drie geboden houdt: discipline, 
organisatie en focus. Alleen dan profiteer je optimaal van wat je leert in dit boek en van je eigen 
uitvoering van trades. 
Het is duidelijk dat de meest succesvolle trade adviezen en dus ook de meest succesvolle traders 
voortkwamen uit discipline (stick to the plan!), organisatie en focus. Ook zij en andere voorgangers 
hebben dit waarschijnlijk geleerd door vallen en opstaan. Er gaat nog steeds niets boven ervaring om 
vertrouwen te hebben in wat je weet en doet.  
Organisatie en discipline gaan hand in hand. 
 
 

■ Op tijd monitoren en signaleren van price action (PA) en volume action (VA) 

 
Buiten de 24 uurs crypto-tradewereld zoek ik naar price gaps, gaten tussen de close van de dag 
ervoor en open van de volgende ochtend. Bij crypto trading is dit niet van belang, omdat de markt 24 
uur open is. Een verschil van 4-5% of meer is ideaal, helemaal als deze gap met volume wordt 
gecreëerd. Ik noem dit een price/volume surge, een sterke prijsstijging met relatief hoog volume. 
Vervolgens kijk ik naar hoe dit relateert aan de voorgaande trend (up/down/ranging).  Ook eerdere 
hogere resistancelevels breng ik in kaart. Zo’n gap treedt regelmatig op als supportlevel. Als de prijs 
van de markt in het begin deze support houdt is er een grote kans dat er trademogelijkheden komen 
in die markt op die dag. Als de price surge wordt opgevolgd door een sterke daling in prijs, is het 
beter om die dag niet meer naar die specifieke markt om te kijken.  
 
Als er een duidelijke gap surge is ontstaan en deze blijft stand houden, zal dat meestal duidelijk 
worden in de eerste 20-30 minuten  daarna. De meer ervaren trader zal niet anticiperen op een 
mogelijke uptrend, maar observeren en wachten tot de trend daadwerkelijk begint. Pas dan zal hij/zij 
een trade in gaan. Sommige traders kiezen er voor om nog langer te observeren en beginnen een 
trade bij een pullback (retracement) of een consolidatiepatroon zoals een “Boxer Wedge”. Een 
dergelijk consolidatiepatroon ontstaat bij een dalend verkoopvolume, een indicatie dat er steeds 
minder verkopers zijn. Zie de chart hier onder: 
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■ Worden Brothers Volume Buzz Indicator 

 
Een van mijn favoriete technische indicatoren om vroegtijdige beweging te spotten in een markt, is 
de Volume Buzz indicator van de gebroeders Worden. 
Het geeft simpelweg per candle weer wat het percentage aan tradevolume is ten opzichte van het 
gemiddelde volume over de afgelopen 100 candles. 
Zodoende is de VB-indicator gebaseerd op de 100-simple moving average van het volume. 
Deze indicator is zeer waardevol in het opsporen van markten met krachtige vroege kopers in een 
trend en dus zeer handig voor het bepalen welke markt verder uitgewerkt kan worden op je focus 
list. 
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■ Het maken van een focus list 

 
Na de ochtendroutine van marktevaluatie van de vorige dag - en het observeren van de markt op dat 
moment - volgt het zoeken naar beweging in volume en het analyseren van potentiële patronen. 
Hier moet een lijst uit komen met potentiële markten om te traden voor die dag, je focus  list. 
De lijst mag, zeker aan het begin van je tradingsessie, flexibel zijn. 
Voeg markten toe als ze interessant worden, haal markten uit de lijst als er niets gebeurt na een 
initiële price/volume surge.  
Een belangrijke eigenschap van een succesvolle daytrader is natuurlijk zijn capaciteit om de winnaars 
er uit te pikken. 
Dit is eigenlijk het moeilijkste van de hele tradingsessie en ook het meest kritieke. Voor de 
beginnende trader is het hierbij van belang dat je de kleinere markten in beginsel vermijdt (penny 
coins), tenzij er een price surge van honderden procenten is ontstaan. 
En ook dan moet je heel goed weten waar de support- en resistance levels liggen, omdat dit soort 
markten met een klein volume zeer gevoelig zijn voor manipulatie (pump & dump). 
 
Het is beter om te beginnen in een markt met redelijke liquiditeit waar ook wat volatiliteit in te 
vinden is in de vorm van een price/volume surge bijvoorbeeld. De grote instituties die op de markt 
traden zullen zich voornamelijk bezighouden met de echt grote markten met het hoogste 
handelsvolume. De markten net daar onder zijn dus ideaal om trade-ervaring op te doen en te 
verbeteren. 
Buiten de technische analyse is het ook verstandig om het nieuws rondom een markt in de gaten te 
houden. Nog belangrijker is het beoordelen van dit nieuws op waarde en mogelijke invloed op de 
markt.  
Nu je een basisplan hebt om te beginnen met traden sta je veel sterker en kun je veiliger aan de slag! 
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Hoofdstuk 4:  Mijn favoriete daytrading patronen 
 
In dit hoofdstuk komen al mijn favoriete daytrading patronen voorbij en geef ik wat voorbeelden in 
charts hoe ze werken 
 Iedere trader heeft zijn eigen favoriete patronen die voor hem/haar het beste werken.  
 
 

■ Het intraday rising channel patroon met relatief hoog volume 

 
In al mijn jaren als trader vond ik dit het beste intraday patroon (dus een patroon wat gedurende een 
dag ontstaat). 
Meestal begint een dergelijk channel met een price surge, waarna een bullish consolidatiepatroon 
gevormd wordt dat eindigt in een kleine price-range met laag volume, totdat er een breakout van dit 
consolidatiepatroon optreedt en daardoor een extensie krijgt naar een channel waarin de markt zich 
de rest van de dag gaat bewegen.  
 
 

■ Het beste day trade patroon 

 
Een intraday rising channel zorgt er voor dat je lang genoeg in een trade kan blijven om alles uit de 
trend te halen en de meeste opbrengst genereert uit de trade.  
Idealiter blijft de markt de hele tradesessie in dit channel. 
Dit channel is zeer vaak in een hoek van 45 graden, zonder belangrijke intraday moving averages of 
support-/resistancelevels te kruisen. Het is wonderbaarlijk om te zien hoe vaak dit patroon een hoek 
heeft van rond de 45 graden, zelfs op de hogere timeframes zoals de daily. Hieronder twee 
voorbeelden van een intraday rising channel: 
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In het bovenste figuur begint de tradesessie met een gap en volume surge op de 1 min. chart. Daarna 
ontstaat een vroege bullish wedge als consolidatiepatroon met een laag volume. 
Wanneer er nu een breakout van de wedge ontstaat met weer een stijging in volume (surge), 
ontstaat vanzelf een uptrend channel. 
Bij een channel patroon blijft de hoek van het patroon gedurende de hele sessie hetzelfde, waardoor 
je makkelijker en veiliger in de trade kunt blijven.  
 
In het onderste van de twee figuren begint de dag ook met een price gap, een run omhoog en 
vervolgens consolidatie. Tijdens het rising channel patroon ontstaan andere kleinere patronen en 
breakouts, maar de hele tijd worden geen belangrijke support levels gebroken. De gehele duur van 
het patroon blijft een stabiele uptrend bestaan. 
 
 

■ De Low-Volume “Ebb” 

 
Meestal begint een rising channel met een price/volume surge; een flinke prijsstijging in korte tijd en 
met een sterk relatief volume. Dit relatieve volume is goed te detecteren met de Volume Buzz 
indicator die eerder genoemd is. 
Zo is in een overzicht te zien welke markten een sterke beweging maken aan het begin van je 
tradesessie, en kun je deze op zijn minst toevoegen aan je focus list. 
Na deze sterke stijging ontstaat vaak een consolidatie patroon, waarbij het volume steeds verder 
wegebt (low volume ebb). 
De range waarin de prijs beweegt wordt ook steeds kleiner. 
Een laag volume in een kleine range betekent eigenlijk dat de bulls en bears beiden in afwachting zijn 
van de volgende beweging met meer momentum en ze zijn dus heel even in balans met elkaar. 
Vaak zie je aan het einde van zo’n patroon dat er een nieuwe surge ontstaat, vaak in dezelfde richting 
als de eerste sterke prijsbeweging. 
Je krijgt dus een verlenging (extension) van de vorige prijsbeweging. 
Hieronder twee voorbeelden van de low volume ebb: 
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In bovenstaande chart begint de dag met een price surge en opening gap. 



    
Vertaald door The Innkeeper  

 

14 

 
Daarna ontstaan maar liefst drie consolidatie patronen achter elkaar, allen met een breakout naar 
boven. 
Aan het eind van ieder patroon zakt het volume langzaam weg, tot de uitbraak. 
Omdat de markt in een rising channel zit, kun je met goed opletten de hele rit uitzitten van begin tot 
eind, met een potentiele winst van 50%! 
In bovenstaande chart zie je in het eerste consolidatie patroon ook continu een geleidelijke stijging. 
Dit kan zeker gebeuren, maar vaak zie je in dit patroon een retest van de prijs die ontstond door de 
price surge, met na de low volume ebb een nieuwe prijsstijging. Dit zijn de ideale patronen, en geven 
een betere bevestiging van komende bewegingen. 
Als het consolidatie patroon succesvol een retest heeft gehad en daarna opgevolgd wordt door een 
nieuwe price surge, wordt de kans op continuatie van de rising channel zeer sterk verhoogd. Traders 
gaan hier echter verschillend mee om. Sommigen kiezen ervoor te wachten tot duidelijk een channel 
is gevormd, anderen anticiperen al tijdens de low volume ebb en kopen de breakout. 
Mijn advies is om in ieder geval totdat de breakout van het consolidatie patroon bevestigd is, niet te 
veel in deze trade te stoppen. Begin met een kleinere positie en vergroot deze als de breakout 
krachtig is en voldoende volume heeft. Je kunt vervolgens een stop loss plaatsen onder de low van 
het consolidatie patroon.  
Deze stop loss is een absolute must! Je moet te allen tijde je eigen fondsen beschermen en een klein 
verlies voor lief nemen om jezelf grotere verliezen te besparen. 
 
Als de intraday rising channel verder vormgegeven wordt, moet je deze continu blijven monitoren. 
Zoek hierbij van tevoren naar mogelijke support- en resistance levels. 
Deze zijn vaak beter te vinden op de hogere time frames, vanaf 15 minuten en hoger. 
De gulden regel is: een prijs level wat voorheen diende als support wordt resistance wanneer de prijs 
daar doorheen zakt. 
Deze levels zijn zo belangrijk, omdat op die prijsniveaus een wijziging in de trend kan plaatsvinden en 
de markt bijvoorbeeld uit de rising channel kan vallen. 
In dezelfde gedachtegang moet er ook op de onderste lijn van de rising channel gelet worden, 
aangezien deze ook als support dient en bij het falen daarvan een reversal van de trend kan 
optreden. Het moeilijke hieraan is dat de lijnen van de rising channel en de hoek waarin hij stijgt over 
de dag kan veranderen en je deze dan ook moet aanpassen. Anders heb je misschien niet op tijd door 
dat de markt uit zijn patroon valt.  
Nogmaals, het is zeer belangrijk om op de goede plekken een stop loss te plaatsen en deze aan te 
passen aan de veranderende omstandigheden van je trade. 
Je kunt hiervoor met speciale programma’s een trailing stop gebruiken, waardoor de stop loss 
automatische meestijgt met de prijsstijging om je winsten te beschermen. 
Risico daarvan is wel dat je uit een trade gestopt kan worden waarna deze toch verder stijgt. 
Beter is om zelf goed op te letten en te bepalen waar key support levels zitten, het allerliefst levels 
waar confluence optreedt tussen bijvoorbeeld moving average, rising channel support level en 
Fibonacci retracement levels. 
Dit zou je positie goed moeten beschermen tegen al te grote verliezen. 
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Hoofdstuk 5:  Gebruik maken van Moving Averages 
 
Na jaren van traden is voor mij wel gebleken dat de 10-, 21- en 50- perioden Moving Averages (MA) 
het beste werken op de korte tot middellange timeframes, zelfs vanaf de 1 min. TF tijdens intraday 
trading. Het kruisen van deze MA’s (cross over) kan een zeer sterke indicator zijn voor trend reversal. 
Net zoals voorgaande highs en lows dienst kunnen doen als support- en resistance grenzen, zo 
kunnen de verschillende MA’s ook een indicatie zijn voor resistance en support. Het is dus handig om 
tijdens je (intra)day trade hier op te letten.  
Vroeger gebruikte ik de 40-perioden MA voor langere timeframes, zoals de daily chart. 
Later ben ik gewisseld naar de 50-perioden, omdat veel van mijn collega’s dat deden (en hoe meer 
mensen handelen naar een indicator, des te groter de betrouwbaarheid wordt). 
De 50MA geeft je ook iets ruimte en buffer om niet te snel je stop loss te triggeren.  
 
Naast de andere key support/resistance levels op een chart, zijn de MA’s op mijn chart net zo 
belangrijk om te bepalen of er een trend reversal zal plaatsvinden, zeker als er een cross over 
plaatsvindt. 
Het is door de jaren heen wel gebleken dat het doorbreken van de 50MA een zeer sterk signaal is 
voor een trend reversal, juist omdat zoveel grote investeerders naar deze MA kijken. 
Je kunt dit terugzien in alle grote markten; de grootste stijgers over de afgelopen jaren waren een 
goede koop toen zij hun 50-day MA succesvol testen als support. 
Hier hebben namelijk veel institutionele investeerders hun positie ingenomen. 
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In bovenstaande chart zie je het aandeel MU, dat vanaf de 5 dollar een grote stijging heeft 
doorgemaakt. 
Vanaf de 5 dollar begon er een stijging in een hoek van 45 graden gedurende het opvolgende jaar, 
waarbij een toename ontstond van 350%. 
Tijdens de stijging had dit aandeel 4 testmomenten van de support in de vorm van de 50-day MA 
binnen het stijgende channel (rising channel). 
Al deze punten waren ideale entry points.  
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In het volgende figuur zie je het aandeel JKS dat een soort gelijke beweging maakt. 
Een stijging in een hoek van 45 graden, het ontstaan van een rising channel, en meerdere testpunten 
waarbij de 50-day MA succesvol dient als support. 
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In de volgende chart begint het aandeel aan een mooie rising channel. 
In dit geval wordt de 50-day MA maar liefst 6x getest voor support. Iedere keer na een retrace dus 
een goede entry point voor een daytrade of intraday trade. 
 
Veel professionele traders die de Elliot Wave theorie of Fibonacci analyse gebruiken, gebruiken MA-
perioden die vaak sterke confluence vertonen met deze benaderingen. De 10-, 21- en 50- perioden 
MA komen hier zeer dichtbij. Zodoende bevestigen zij elkaar en versterken ze de mogelijkheid op het 
aanwijzen van belangrijke support en resistance levels. De niet-professionele trader kan zijn kunde 
sterk verhogen door alleen al gebruik te maken van deze MA’s. Ze zijn van groot belang in het 
bepalen van de richting van de trend en dienen als hulpmiddel om de keuze tot koop of verkoop 
goed te onderbouwen. 
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■ Moving Average Crossover 

 
Een belangrijk trend reversal signaal en een persoonlijke favoriet is de MA cross over. Hiervan zijn 
twee types:  
 

 Bij type 1 betekent dit dat de prijs van een bepaalde markt stijgt tot boven de gekozen MA 
(signaal) en er ook een candle close plaatsvindt boven de MA (bevestiging signaal).  

 Omdat de MA’s op verschillende timeframes ontstaan, zullen zij ook elkaar doorkruisen als er 
een sterke prijsbeweging of reversal gaande is. Een crossover van een korte termijn MA over 
een lange termijn MA heen geeft dus ook een indicatie van trend reversal.  
 

De ervaring leert dat de eerste pullback na een crossover een prima entry point kan zijn, want in veel 
gevallen is het beste moment om te kopen aan het begin van een grote trend reversal. Een klein 
voorbeeld: stel een markt zit in een dalende trend. Er heeft zich enige tijd een parallel channel 
gevormd. Plotseling verandert de markt van richting en zet een stijging in met voldoende volume (!), 
waarbij een breakout plaatsvindt van het channel. Je kunt nu controleren of er daadwerkelijk een 
crossover heeft plaatsgevonden. Zo ja, dan is de support van de MA een prachtig entry point.  
Samengevat: 

 Zoek de breakout 

 Heeft de breakout voldoende stijging in volume? 

 Heeft er een MA crossover plaatsgevonden? 

 Is er een retracement naar de MA om als support te testen? 
 
Bij 3x ja betekent het dat je dit als entry point kunt gebruiken, uiteraard wel met een goede stop-
loss! 
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In bovenstaande chart wordt een indrukwekkende beweging getoond van het aandeel ADEP op de 
daily chart. Er vond in september een grote prijsbeweging plaats (breakout) waarbij er een crossover 
plaatsvond van alle drie de MA’s. Dit ging gepaard met stijging in volume.  
 

 
 
Dit figuur laat iets soortgelijks zien, een stijging met volume en MA crossovers. 
Tijdens de stijging ontstaat ook nog een bull wedge (continuatie patroon).  
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Bovenstaand figuur laat mooi de retrace/pullback zien na breakout in de vorm van een bull wedge. 
Na succesvolle retest van de MA als support stijgt de markt verder door.  
 
De MA’s als indicator voor trend reversal werken beide kanten op, zoals te zien is in onderstaande 
chart. 
Breakout naar beneden met volume, crossover van de MA’s en meerdere bearish continuation 
patronen tijdens de daling, die tevens een retest geven van de MA die nu resistance geworden is.  
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In de volgende chart is weer een voorbeeld gegeven van een bearish scenario waarbij de MA’s als 
indicator dienen. 
De trend reversal begint met een double top en vervolgens een sterke daling met volume toename. 
Hierbij vindt er een crossover van de MA’s plaats. 
Daarna ontstaat een bear wedge om de MA als resistance te testen. 
Dit resulteert in een verdere daling. 
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In samenwerking met andere indicatoren - die we nog gaan bespreken - zijn MA crossovers een zeer 
sterke reversal indicator. 
Andere indicatoren die hier goed mee samenwerken zijn trendlijnen, Support/Resistance levels, 
Bollinger Bands en Moving Average Convergence/Divergence (MACD). 
Ook op de 1 min. chart is de crossover gewoon te gebruiken, zeker in combinatie met eerder 
genoemde andere indicatoren en chart patronen voor extra bevestiging. 
Ook al gaat de 1 min. chart heel snel, toch zijn er punten op de MA’s te vinden die ook van belang zijn 
later op de dag, en dus op hogere time frames. 
Het gaat hier dan met name om testen van de MA als support of resistance.  
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Bovenstaande chart laat een sterke intraday sessie zien met in het begin een flinke stijging met 
volume. Hierna vond cross over plaats van de MA. Er ontstond een mini bull flag die diende als retest 
van de MA. Deze werd als support gehouden en zodoende kon de markt verder doorstijgen. 
Gedurende de hele dag werden alle support levels gehouden, waardoor een mooie stijging te zien is. 
 

 
In dit laatste figuur is een zelfde patroon te herkennen. Waarbij de breakout, stijging van volume, 
crossover en retest elkaar exact opvolgen. 
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Hoofdstuk 6:  Tekenen van trendlijnen en waarom deze lijnen zo belangrijk zijn 

in trendanalyse 
 
Het tekenen van trendlijnen geeft de technische analyse zijn visuele aspect waardoor alles veel 
duidelijker wordt. Door het tekenen is veel sneller te zien of er een grote beweging in de markt zit 
aan te komen. Trendlijnen zijn ook belangrijk om een deel van de emotie uit te schakelen: het zorgt 
er voor dat we niet gokken op een beweging en geeft duidelijkheid vanaf wanneer we op moeten 
letten. In één oogopslag is te zien vanaf welk punt in de markt we moeten opletten voor tekenen van 
een breakout of reversal en dus wanneer we moeten kopen of verkopen.  
De belangrijkste trendlijnen kunnen weken tot maanden of jaren op je chart blijven staan. Het blijft 
verbazend dat belangrijke trendlijnen na zo’n lange tijd nog steeds geldig zijn en dat de markt dus op 
een oude trendlijn reageert door een bounce op deze lijn.  
Trendlijnen op basis van weekly of monthly charts zijn dus ook vaak geldig op kortere timeframes. 
Andersom geldt dit niet; trendlijnen op kortere timeframes zullen ook alleen op korte termijn effect 
hebben.  
De duur waarin een trendlijn bevestigd wordt is ook van belang. Hoe vaker een trendlijn geraakt 
wordt en er een bounce op plaatsvindt, des te meer validiteit heeft deze trendlijn. Als deze 
belangrijke trendlijn uiteindelijk toch gebroken wordt, kan dit juist van grote betekenis zijn voor het 
verdere verloop van die bepaalde markt. Zeker als deze break met veel volume gepaard gaat. Ook op 
de korte timeframes, zelfs tot 1 min. is dit van belang. Laat deze dus altijd op je chart staan, zo kun je 
nooit belangrijke support- en resistance levels vergeten. 
 
 

■ Channels en Angles 

 
Bij een groot deel van de normale bullish of bearish parallel channels beweegt de prijs tussen twee 
trendlijnen die beiden onder een hoek van 45 graden (angle) staan. Dit feit alleen is al belangrijk en 
kan je helpen om te bepalen of een prijsbeweging te hard van stapel loopt of juist achterblijft. Hieruit 
kun je bijvoorbeeld opmaken dat een trend zijn momentum verliest of ernstig overbought is. Een 
pullback zou dan eerder in de verwachting liggen dan een verdere prijsstijging. Tijd om uit te stappen 
dus. Ja 
 
Daar wordt vaak ook de grootste fout gemaakt in het traden; op momenten dat er een pullback 
plaatsvindt of - nog erger - consolidatie. De markt ligt dan even op zijn gat en emotie gaat een 
grotere rol spelen omdat men onrustig wordt. Stilstand is immers achteruitgang. Zeker in het 
intraday traden, waarbij je niet in een trade vast wil komen te zitten tijdens consolidatie periodes. Dit 
betekent minder middelen voor een volgende trade en uiteindelijk dus minder winst op de korte 
termijn. Het is dus van belang om te herkennen wanneer een markt vanuit een trend gaat 
consolideren zodat je daarvoor uit kan stappen. Uiteindelijk komt het neer op geduld. Heb je er veel 
van, dan kun je rustig de consolidatie of retrace periode uitzitten. Heb je er te weinig van, zoals de 
meesten, stap dan op tijd uit en zoek naar nieuwe kansen. Hier hangt dan ook weer vanaf op welk 
timeframe je het beste kan gaan traden. Dit is voor iedereen anders. 
 
Om het juiste channel en de juiste hoek te tekenen is veel herhaling van stappen nodig. De hoek 
waarin een prijsbeweging begint is zelden de hoek waarin het channel zich langere tijd beweegt. Dit 
zal continu opnieuw bekeken moeten worden en de trendlijnen zullen aangepast moeten worden. 
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Door dit continu bij te stellen bepaal je veel preciezer waar je support en resistance liggen in het 
channel en de trend.  
 
De eerste hoek waarin een prijs stijgt is dus zelden de hoek waarin hij blijft stijgen. De hoek is al 
nauwkeuriger te bepalen door de low van de eerste pullback te verbinden met de volgende lows. 
Door vervolgens de ontstane highs te verbinden zul je merken dat er heel vaak twee exact parallelle 
lijnen getekend kunnen worden.  
 
In onderstaand figuur zie je dat de markt explodeerde met een sterke prijsstijging gecombineerd met 
flink wat volume. Deze flinke stijging werd belemmerd door twee kleine bull wedges en een bull flag 
patroon. 
Hierdoor ontstond een channel waarvan de hoek rond de 45 graden was en dit 5 maanden lang zo 
bleef. 
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In het volgende figuur is wederom een sterke prijsbeweging omhoog te zien, waarna een channel 
ontstaat in een hoek van ongeveer 45 graden. 
Hierin zijn meerdere bull wedges en bull flags te vinden die het channel vorm geven. 
In de tussentijd wordt iedere keer de 50 MA als support gerespecteerd.  
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In het volgende figuur zie je het aandeel GTN, dat 16 maanden lang rond een prijs schommelde. 
Het aandeel brak hier uit met een stijging in prijs en volume. 
Na deze steile prijsbeweging ontstond een consolidatieperiode in de vorm van een bull coil 
(symmetrical triangle) van 6 weken lang. 
Deze brak uit en de markt begon aan een bull wedge patroon. 
Het channel bleef een jaar lang in stand en zorgde voor een prijsstijging van 400%.  
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Ook op 1 min. charts zijn dezelfde patronen en kanalen te vinden: 
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Onderstaande figuren laten de stijgende en dalende kanalen duidelijk zien. 
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■ Support en Resistance Lijnen 

 
Zoals al eerder gezegd: laat oude trendlijnen op je chart staan, als deze lijn vaak gerespecteerd is zal 
dat ook in de toekomst een belangrijk level zijn om in de gaten te houden. Gebruik deze lijnen als 
targets of juist als stop loss levels.  
Hoe belangrijk een prijs level is (en dus hoe moeilijk of makkelijk deze te breken is) hangt niet alleen 
af van het aantal keren dat de prijs een bounce laat zien op dit level. Ook het volume waarmee deze 
bounce ontstaat kan extra gewicht geven aan dit level, en bepaalt hoe moeilijk het is om in de 
toekomst dit level te breken. Daarnaast is het ook van belang om te kijken naar de tijdsperiode 
waarin de highs en lows zich vormen. Hoe korter deze op elkaar zitten, des te belangrijker het level 
waarop zij gevormd zijn. Ook is recente volume action op een bepaald level belangrijker dan volume 
action van langer geleden. Het volume kan immers inmiddels verdwenen zijn op een bepaald 
prijsniveau. 
De basis ligt bij het goed intekenen van trendlijnen. Het is simpelweg het verbinden van de pieken 
(highs) met elkaar, en dit eveneens te doen met de dalen (lows). Dit geeft een visuele reminder van 
belangrijke punten om in de gaten te houden. Met name een beweging met veel volume door deze 
lijnen heen is een direct signaal dat de trend verandert of zich nog sterker voortzet. Onderstaande 
drie figuren zijn voorbeelden van belangrijke trendlijnen die zorgen voor support en resistance. 
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■ Beoordeling en aanpassen van trendlijnen 

 
Een van de belangrijkste onderdelen van het charten is het continu monitoren van de price action en 
het daarop aanpassen van je support- en resistance levels en trendlijnen. Bij een korter time frame is 
dit nog belangrijker. Door het continu monitoren en aanpassen van je trendlijnen worden deze 
nauwkeuriger. Hierbij is de hoek van 45 graden in het geval van een channel altijd als basis te 
gebruiken - en kan deze worden meegenomen in de beoordeling of een prijsbeweging te steil of te 
vlak is - waardoor eerder een beslissing genomen kan worden om uit de trade te stappen en je winst 
te nemen. Vaak betekent de verandering van de hoek namelijk dat een markt snel overbought of 
oversold zal raken. De kans op een retracement wordt dan groter. 
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Hoofdstuk 7:  Targets vaststellen 
 
Er zijn veel methoden om targets te bepalen in het traden. In dit hoofdstuk zal ik een paar van mijn 
favoriete methoden verder uitlichten. Kennis over deze methoden kunnen je verder helpen om zelf 
nauwkeuriger targets te bepalen. Enkele voorbeelden van deze methoden zijn: 
 
Measured move 
Elliot Wave analyse 
Price cycle analyse 
Fibonacci retracements 
 
 

■ Exit point bepalen 

 
Het maakt niet uit op welk time frame je aan het traden bent, het is altijd zeer belangrijk om te 
weten wanneer je moet verkopen. De meeste mensen proberen het verkooppunt te bepalen zonder 
TA, dus een target op een bepaald % winst, of een bepaald % stop loss, of fundamentele analyse (FA). 
Toch blijkt keer op keer dat de technische analyse zeer nauwkeurig kan zijn in het bepalen van goede 
exit points.  
 
Regel 1 bij het bepalen van een exit point: 
Bepaal je exit point voordat je in de trade stapt.  
 
Hiermee bereik je twee doelen: 

 Je verbetert je winstgevendheid door een duidelijk tradeplan te hebben 

 Je bouwt vertrouwen op in je eigen tradestrategieën. 
 
 
De Measured move methode 
 
In de aandelenhandel is in de laatste 50 jaar wel gebleken dat aandelen in vergelijkbare “measured 
moves” stijgen of dalen. De lengte van een vorige leg up is dus een goede maatstaf voor de lengte 
van de volgende. Deze methode kan vooral gebruikt worden voor de korte termijn trader die niet wil 
blijven hangen in een retest, pullback of consolidatie. De measured move is nog betrouwbaarder als 
de lengte van de tweede leg up stopt bij een ander resistance level, bijvoorbeeld doordat hier 
eerdere resistance was, of door bijvoorbeeld resistance van een moving average. 
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Het onderstaande figuur geeft een voorbeeld van de measured move methode. 
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De Fifth Wave exit methode 
 
Deze methode kan met name voor het day traden gebruikt worden. Een five wave methode levert 
een zeer nauwkeurig exit point aan het einde van de fifth wave.  
Bij zeer veel intraday trades is gebleken dat er een patroon van 5 waves (golven) te zien is, waarna 
een diepere correctie (pull back) volgt.  
Hieronder enkele voorbeelden. 
 

 
 
De 5 waves van bovenstaande chart: 
Wave 1: Breakout met gap 
Wave 2: Symmetrical triangle/pennant (consolidatie) 
Wave 3: Breakout van de symmetrical triangle  
Wave 4: Mini bullish wedge 
Wave 5: Breakout van de wedge 
Daarna volgt een correctie en vervolgens lang sideways, dus een exit point in wave 5 was hier de 
juiste strategie. 
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Ook hier zijn 5 waves te vinden: 
Wave 1: price surge met volume toename en gap 
Wave 2: Symmetrical triangle (consolidatie en continuation patroon) 
Wave 3: Breakout van de triangle 
Wave 4: Bull flag patroon (continuatie) 
Wave 5: Breakout bull flag 
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De logaritmische of procentuele scaling methode 
 
Bij een logaritmische schaal correspondeert de ruimte tussen twee verticale punten met het 
procentuele verschil tussen deze punten. De afstand tussen 10 en 20 (100% stijging) is dus net zoveel 
als tussen 50 en 100. Hiermee zijn vaak duidelijker targets en punten vast te stellen voor een entry of 
een exit. De logaritmische chart wordt ook wel semi-log (alleen de y-as van de grafiek is in log) of 
procentuele scaling genoemd. 
Onderstaande 2 grafieken laten duidelijk het verschil zien. 
De eerste is een analoge chart, de tweede een logaritmische chart. 
 

 
 

 
 



    
Vertaald door The Innkeeper  

 

40 

 

■ Gebruik van Fibonacci en Elliot Waves 

 
Wave Cyclus Analyse 
 
Fibonacci en de Elliot Wave theorie voegen nog een andere dimensie toe aan je chart. Zeker in 
combinatie met je andere analyse methoden kunnen ze je targets en exit/entry points kracht bij 
zetten. Wel is op beide methoden de volgende spreuk van toepassing: “Een klein beetje kennis is 
gevaarlijk.” Het is dan ook verstandig om eerst goed te oefenen met deze technieken en ze te 
toetsen met behulp van charts uit het verleden. 
 
Fibonacci analyse 
 
De Fibonacci retracement is een zeer populaire tool voor traders en is gebaseerd op de Fibonacci 
reeks, een serie essentiële getallen die gevonden is door wiskundige Leonardo Fibonacci. 
De getallen uit de reeks zijn eigenlijk van ondergeschikt belang aan de verhouding tussen de getallen 
van de reeks. 
In het traden wordt dit gebruikt door twee extreme punten (laagste en hoogste punt binnen het 
gewenste time frame) met elkaar te verbinden en de verticale afstand tussen deze twee punten 
onder te verdelen in de verschillende ratio’s van de Fibonacci reeks. Dit zijn de 23.6%, de 38.2%, de 
50%, de 61.8% en de 100%. 
Ter hoogte van deze punten kunnen horizontale lijnen getrokken worden op de chart die resulteren 
in mogelijke support- en resistance levels.  
 
Om dit beter toe te kunnen passen moeten we terug naar de essentie van de Fibonacci reeks. De 
reeks is een oneindige serie getallen, waarbij het volgende getal een optelsom is van de twee 
getallen daarvoor: 
 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 enz. 
 
NOTE: De Nederlandse Telegramgroep DTC Crypto Trading gebruikt ook fib. level 0.705 (OTE = 
Optimal Trade Entry). Gebleken is dat bij een retracement dit level vaak even wordt aangetikt. Je 
kunt deze aan de reeks op je chart toevoegen. 
 
Een opvallende eigenschap tussen deze getallen is dat ieder getal ongeveer 1.618 (61.8%) keer groter 
is dan zijn voorganger in de reeks. 
Deze relatie tussen opeenvolgende getallen is de basis van de Fibonacci retracement analyse in het 
traden. De verhouding van 61.8% wordt gezien als de “golden ratio”.  
De 38.2% ratio wordt gevonden door een getal uit de reeks te delen door het getal wat 2 plekken 
verder in de reeks staat. 
Bijvoorbeeld 55/144 = 0.3819. De 23.6% ratio is de verhouding tussen een getal in de reeks en het 
getal wat 3 plekken verderop in de reeks staat. 
De 50% en de 78.6% ratio’s zijn niet echte Fibonacci ratio’s, maar blijken wel vaak te dienen als key 
retracement level. 
In een trending markt wordt de trend vaak gecontinueerd na het bereiken van de 50% retracement. 
De ratio’s spelen een belangrijke rol in het traden omdat support- en resistance levels vaak gevonden 
worden ter hoogte van deze ratio’s. 
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Er is geen enkele wetenschappelijke reden te bedenken waarom de golden ratio net zo goed in de 
aandelenhandel werkt als voor het voorspellen van de groei in een konijnenpopulatie. Toch wordt te 
vaak een relatie met de ratio’s gevonden om toeval te zijn. Veel traders handelen daar ook naar 
waardoor het - zoals wel vaker in het traden - een “self fulfilling prophecy” wordt. Zolang iedereen 
dezelfde Fibonacci retracement levels in een chart tekent wordt deze ook door iedereen 
gerespecteerd. En alleen al daardoor is de Fibonacci analyse een goede manier om de richting van de 
markt te voorspellen. Dit is ook te toetsen: als in het recente verleden van een chart duidelijk de 
Fibonacci levels worden gerespecteerd is het aannemelijk dat er traders actief zijn die aan Fibonacci 
analyse doen. In de nabije toekomst zal dit dan zeer waarschijnlijk ook zo zijn.  
 
Elliot wave analyse 
 
Ralph Nelson Elliot ontwikkelde de Elliot wave theorie in de jaren 1920. Hoe chaotisch een chart ook 
leek, er was vaak sprake van een herhalend patroon, een cyclus. Elliot ontdekte dat deze cycli 
ontstonden door reacties van investeerders op nieuws van buitenaf of de psychologie van de massa. 
Een beweging omhoog of omlaag in een aandeel was altijd in een herhaald patroon. Dit zich continu 
herhalend patroon bestond dan weer uit kleinere patronen, die hij waves (golven) noemde. Zijn 
theorie is gebaseerd op het idee dat aandelenmarkten altijd een “fractal” vertoonden, een continu 
herhalend patroon. De Elliot wave theorie kon echter deze fractals in veel groter detail in kaart 
brengen.   
 
Marktvoorspelling gebaseerd op wave patronen 
 
Elliot deed voorspellingen gebaseerd op unieke eigenschappen van een aandelenmarkt, die te vinden 
waren in de wave patronen. Hij ontdekte dat een impulsive wave, die altijd meegaat in de richting 
van de huidige trend, bestond uit 5 waves. Op een kleiner time frame bestonden deze 5 waves ieder 
ook weer uit 5 waves. Dit patroon herhaalt zich tot in het oneindige op steeds kortere time frames. 
Deze steeds kleinere patronen van 5 waves worden “wave degrees” (graden) genoemd. We weten 
dat in de handel iedere actie leidt tot een reactie. Een sterke prijsbeweging omhoog of omlaag wordt 
vroeg of laat altijd opgevolgd door een corrigerende beweging in tegenovergestelde richting. Elliot 
noemt dit impulsive waves (sterke prijsbewegingen) en corrective waves (corrigerende 
prijsbewegingen). 
 
 

■ Interpretatie van de Elliot wave theorie 

 
De Elliot wave theorie kan als volgt geïnterpreteerd worden: 
 

 Iedere actie wordt opgevolgd door een reactie 

 5 impulsive waves in de richting van de huidige trend worden opgevolgd door 3 corrective 
waves 

 De 5-3 beweging maakt de cyclus compleet 

 Deze 5-3 beweging is een tweedelig onderdeel van een 5-3 beweging op een hoger time 
frame. 

 De 5-3 beweging is constant, de tijdsspanne waarin deze plaatsvindt is variabel. 
 



    
Vertaald door The Innkeeper  

 

42 

 
In het volgende figuur is een Elliot wave patroon te zien van 8 waves, 5 omhoog (1-5) en 3 omlaag (A, 
B en C). 

 
 
Drie van de vijf waves zijn opwaartse (impulsive) bewegingen (1, 3 en 5). Deze waves bestaan op hun 
beurt ook weer uit 5 waves. Dit is beter in beeld te brengen met de volgende twee figuren: 

           
 
Twee van de vijf waves zijn neerwaartse (corrective) bewegingen (2 en 4). Deze waves bestaan op 
hun beurt ook weer uit 3 waves (A, B en C). 

 
 
Belangrijk om te onthouden is dat het patroon dat tegen de richting van de huidige trend in gaat 
maar uit 3 waves bestaat. Dit is dus niet automatisch gekoppeld aan een neerwaartse beweging. Een 
opwaartse beweging kan dus ook een corrective wave zijn als de huidige trend omlaag is, zoals te 
zien is in bovenstaand figuur. De Elliot wave cyclus kan dus zowel in een bull market als in een bear 
market gebruikt worden.  
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■ Benaming van wave series 

 
Er zijn een aantal categorieën benoemd om de series van Elliot waves te rangschikken van groot naar 
klein: 
 

 Grand supercycle 

 Supercycle 

 Cycle 

 Primary 

 Intermediate 

 Minor 

 Minute 

 Minuette 

 Subminuette 
 
Om de Elliot wave theorie te gebruiken in het dagelijkse traden, wordt eerst de hoofdcyclus 
opgezocht in de chart (grand supercycle) en vanaf die basis wordt dan verder gekeken.  
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Hoofdstuk 8:  Wat voor een trader ben je? 
 
Het allerbelangrijkste van het starten van een trade is van te voren weten wanneer je uitstapt. 
Bepaal van te voren wat je targets zijn voor de trade en stel deze in als sell order zodra de trade 
actief is. Alleen door dit met discipline te blijven doen kun je een goede trader worden met 
consequent goede trades. Je kunt je exit targets bepalen door gebruik te maken van alle eerder 
behandelde tools, zoals de Elliot wave theorie, de Fibonacci retracement analyse of measured move 
exits.  
 
Nu gaan we bepalen wat voor soort trader jij bent. Dan kunnen we discussiëren over exit methoden, 
omdat zij verschillen op o.a. het time frame waarop je wil traden. We moeten dus kijken naar het 
time frame waarbij jij je het beste op je gemak voelt om te traden.  
 
Day traden vergt veel meer discipline dan swing traden of lange termijn traden. 
Aan het einde van de dag moet je weer uit de trade zijn, dus dat beperkt de speelruimte die je hebt 
voor een goede trade. Je moet vooral je inleg beter bepalen om je kapitaal te beschermen en om te 
voorkomen dat je vast komt te zitten in een trade door een scherpe pullback of verlies van een key 
support level. 
Dit betekent dus altijd een stop loss zetten en de positie van de stop loss van te voren zorgvuldig 
bepalen. 
Een day trader zal dus vaker uit een trade gestopt worden en kleine verliezen lijden. 
De gedisciplineerde day trader zal dit gemakkelijk kunnen compenseren door succesvolle trades met 
hogere percentages winst.  
 
De measured move, zoals eerder beschreven, kan een goede indicatie geven voor het bepalen van 
een entry-exit strategie. Een eerdere intraday move in combinatie met de meeste recente low geeft 
een exit strategie die verassend vaak resultaat geeft. 
Hierbij blijkt dat een leg van een move up als maatstaf genomen kan worden voor de lengte van een 
volgende leg up. 
De measured move is een reversal patroon, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld bij een bullish measured 
move er eerst sprake moet zijn van een downtrend. 
De eerste leg up bepaalt de lengte waar we van uit gaan. 
Na deze leg up volgt een consolidatie patroon, dit kan een wedge of triangle zijn o.i.d. 
Pas hierna is het patroon van een measured move zichtbaar in een chart. 
Als entry point kiest men een punt net boven de breakout van het consolidatie gedeelte van dit 
patroon 
 Het exit point is de lengte vanaf breakout tot de identieke lengte van de eerste breakout. 
Stel, een measured move patroon begint zich te vormen en er is een leg up geweest van $20 naar 
$40. 
Daarna volgt een correctie (consolidatie) van $40 naar $30. Breakout boven de $30 (entry point) 
betekent een grote kans op weer een leg up van $20, dus naar $50. Dit is dan je exit point. 
De measured move kan ook gebruikt worden met procentuele stijgingen; je moet zelf bepalen welke 
jouw voorkeur heeft of welke beter werkt in jouw trade gebied.  
 
 
Fibonacci en Elliot Wave theory kunnen ook gebruikt worden voor het bepalen van exit points. 
Hiervoor is wel veel meer achtergrondkennis nodig om deze goed toe te kunnen passen. 
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Ik raad aan om hier ook veel filmpjes op Youtube van te bestuderen voordat je deze methoden gaat 
toepassen, zeker als je alleen op deze methoden gaat vertrouwen. 
Deze methoden combineren met andere tactieken levert wel sneller betrouwbare trades op.  
De grootste frustratie voor een day trader (en misschien wel alle soorten traders op de korte tot mid-
lange termijn) is het met winst verlaten van een trade om vervolgens toe te kijken hoe de prijs nog 
veel verder doorstijgt. 
Hieronder zal ik een methode uiteen zetten om de frustratie hiervan in ieder geval deels te 
verlichten.  
 
In eerste instantie is het belangrijk om te bepalen of je een day trade in gaat met de bedoeling om 
aan het einde van de dag weer terug in cash of bijv. BTC te zitten of dat je aan het scalpen bent met 
meerdere entries en exits op een dag. In het laatste geval zul je iets flexibeler moeten zijn in het 
aanpassen van je stop loss en exit point, als de signalen (price/volume action) in de markt sterk 
genoeg zijn om dit te valideren.  
 

■ Waar zet je targets 

 
Na het scannen van de markt, het bestuderen van bewegingen in de markt van de vorige dag en het 
op waarde schatten van je gebruikte technische indicatoren, ben je goed voorbereid om targets te 
bepalen. Ik gebruik hier 3 niveaus voor, targets van laag naar hoog, bepaalt door mijn favoriete 
technische indicatoren: 
 

 Target 1 is een exit voor 25-50% van mijn trade volume. Dit geeft een solide basis voor een 
winstgevende trade. 

 Target 2 is een exit voor 25-50% van het overgebleven trade volume.  

 Target 3 is een exit voor 100% van het overgebleven trade volume.  

 T3 wordt vaak genoeg niet gehaald, dus bij het behalen van T2 kun je er voor kiezen om je 
stop loss rond T2 te zetten of op T2 voor 100% exit te gaan. 

 
De vuistregel bij day traden is dat je de trade verlaat aan het einde van de tradesessie, zonder 
uitzondering! 
 
Door altijd 3 niveaus van targets te bepalen blijf je altijd voor een deel van je trade met de trend mee 
bewegen, en kun je dus genieten van onverwachte winst als de trend zich verder doorzet dan je in 
eerste instantie verwachtte. Het allerbelangrijkste hierin is het beheersen van een grote mate van 
discipline. Plan je trade en trade je plan. Het wijzigen van je exit point of stop loss is alleen verstandig 
als je van te voren bepaald hebt wanneer je dat gaat doen, niet als je het impulsief verandert op 
basis van een impuls in de markt. 
Als ik op zoek ben naar een goede trade setup kijk ik eerst naar de 1 min. chart voor een bullish 
patroon. Daarna zoom ik verder uit op de 5- en 15 minuten chart, om te zien welke price action er 
aanwezig was in de markt in de voorgaande tradesessies. Hier kunnen goed key support- en 
resistance zones bepaald worden. Vervolgens kijk ik nog naar de daily chart om te zien of er geen 
belangrijke zones in het oog springen waar ik op moet letten. Soms zijn deze niet goed zichtbaar op 
kortere time frames. Door het bepalen van key support- en resistance levels - in combinatie met het 
op waarde schatten van het trade volume rond deze waarden - kan ik beter mijn 3 targets bepalen. 
Ook de trendlijnen kunnen hierin van groot belang zijn. Laat deze dan ook altijd op je chart staan 
totdat ze echt overbodig zijn geworden.  
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Hoofdstuk 9:  Het bepalen van stops 
 
Zonder het zetten van een stop loss is traden op zijn gunstigst verraderlijk en moeilijk, en op zijn 
ergst financiële zelfmoord. 
 
De nummer 1 regel in het traden is:  
 

Bewaak je kapitaal 

 
Dit zorgt er voor dat je morgen ook nog kunt traden. Als je kapitaal door het putje is gegaan ben je 
financieel, maar zeker ook mentaal, klaar met traden. Het zetten van een strategische stop loss kan 
voorkomen dat je op dit punt komt. Naast het bepalen van een entrypoint en exitpoint is het zetten 
van een stop loss het belangrijkste wat je doet voordat je een trade ingaat. 
Om deze te bepalen kijk je naar voorgaande key support/resistance levels, in de vorm van 
voorgaande highs en lows, trendlijnen en moving average levels. Als meerdere van deze factoren op 
hetzelfde punt uitkomen (confluence), biedt dat extra bevestiging van een goede setup voor een stop 
loss. Een extra mogelijkheid is het handmatig bijhouden van een trailing stop loss. Dat wil zeggen, de 
stop loss omhoog schuiven naar nieuwe intraday support levels als de trade waar je in zit een rising 
channel aan het vormen is. Binnen de uptrend kun je dan de stop loss steeds onder een kleine 
pullback of retest zetten.  
 
 
■ Stop loss zetten waar een key price level doorbroken wordt  
 
In een uptrend en/of rising channel patroon is het belangrijk om te waken voor een beweging van de 
prijs onder een belangrijk support of voorgaande low. Er wordt dan een lower low gevormd, en als 
dit gepaard gaat met een stijging in volume (selling pressure) kan het een trigger zijn voor reversal. 
De truc is om te kunnen zien wanneer een key support level echt gebroken wordt. Hiervoor kijken we 
naar het doorzetten van deze beweging. Belangrijk hierbij is bevestiging van trend reversal door 
candlestick price action. Het is dus van belang om deze patronen te kunnen herkennen.  
De voorkeur gaat uit om de stop loss net onder de low van een vorige intraday pullback te zetten. Bij 
het doorbreken van dit support is er een redelijk grote kans dat de uptrend verandert in een 
downtrend (breakout  reversal) of dat er op zijn minst een langdurige consolidatie periode 
aantreedt, waarin je trade niets doet behalve tijd in beslag nemen.  
 
 
■ Stop loss zetten waar een trendlijn doorbroken wordt 
 
Bij het traden van een rising channel is de trendlijn waarin dit channel zich bevindt een sterk support 
level. Een markt in een trend is geneigd om in deze trend te blijven totdat een trendlijn doorbroken 
wordt. Na breakout is er een zeer grote kans op trend reversal, ongeacht het time frame waar je naar 
kijkt. Belangrijk daarbij is dus wel dat je met grote zekerheid weet dat een markt op dat moment 
trending is.  
Als er confluence aanwezig was, met een trendlijn en een andere factor om support te bepalen, is 
het signaal des te sterker voor een reversal als deze doorbroken wordt. Als dit ook nog een gepaard 
gaat met een stijging in sell volume, weet je zeker dat het tijd is om de trade te verlaten en ben je blij 
met de stop loss die je daar neergezet hebt. 
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■ Stop loss zetten waar een Moving average doorbroken wordt 
 
Veel traders gebruiken moving average om key support- en resistance levels te bepalen. 
In mijn ogen zijn de 10-, 21- en 50-MA het beste om mee te traden, ongeacht het time frame. 
Zelfs op de 1 min. TF zijn deze prima te gebruiken. Een breakout van een of alle MA’s is een signaal 
voor een mogelijke trend reversal 
 Confluence met andere factoren zoals trendlijnen bevestigen het belang van een support level 
bepaald met behulp van de MA’s. 
Bij DTC Crypto Trading worden de EMA’s 14, 21, 50, 55, 100 en 200 het meest gebruikt. Dus niet de 
MA’s, die meer lagging zijn dan EMA’s. 
Hieronder volgen wat voorbeelden waarbij een stop loss getriggerd werd. 
 

 
 
Bovenstaand figuur bevat een sterke uptrend waardoor de prijs verdrievoudigde. 
Daarna zakte de prijs in en doorbrak als eerste een key trendlijn support; de kruising tussen een 
horizontaal trendlijn support en de grote rising wedge trendlijn support. 
Vervolgens worden de drie MA’s tegelijkertijd doorbroken; de stop loss moet inmiddels getriggerd 
zijn. 
Vervolgens ontstaan er meerdere bear flags en wedges, die samen op groter time frame een channel 
voor de beartrend vormen. 
De prijs is uiteindelijk bijna 100% teruggekeerd naar voor de stijging.  
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Dit figuur toont een sterke rising channel waarbij continu een higher low wordt gevormd (bullish). 
In de tweede helft van de rising channel ontstaat een rising wedge; de lows blijven hoger eindigen 
dan de trendlijn van de originele rising channel. 
Bovenaan ontstaat een trend reversal, de trendlijn van de interne rising wedge wordt als eerste 
doorbroken. 
Niet veel later vindt er een breakout plaats van het trendlijn support van de rising channel. MA’s 
worden hierbij ook doorbroken naar beneden en de trend reversal is een feit.  
 
We hebben nu geleerd dat een breakout van een combinatie van support levels een krachtige 
indicator is voor een trend reversal en dus een goede plek voor een stop loss. 
Enige speling om de stop loss onder deze support levels te zetten is wel belangrijk om er niet te vaak 
uitgestopt te worden door fakeouts (een tijdelijke prijsdaling tot net onder een support level om 
vervolgens de uptrend toch door te zetten). 
Wel kun je een strakke stop loss zetten bij een support level als je eerste target is behaald en je al 
een deel winst hebt genomen. 
Mocht je eruitgestopt worden en de prijs gaat daarna toch verder omhoog, kun je altijd kijken of de 
risk/reward ratio goed genoeg is om weer terug in te stappen. 
Zeker als de stijging zorgt voor het doorbreken van een belangrijk resistance level. Probeer je 
emoties er buiten te laten (je hebt immers net verlies gemaakt in deze trade) en beoordeel weer 
opnieuw of het de moeite waard is om de trade opnieuw in te gaan. 
Ook als je vaak door een fakeout uit een uptrend gestopt wordt moet je je stop loss nooit 
achterwege laten! 
Het beperken van je verlies is veel belangrijker dan het mislopen van grotere winsten 
 Door ervaring kun je uiteindelijk wel beter bepalen waar een stop loss minder risico loopt om vals 
getriggerd te worden.  
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Veel beginnende traders bepalen een stop loss puur aan de hand van het maximale percentage 
verlies dat ze willen hebben. Dit is totaal nutteloos en er is geen enkele goede beredenering voor te 
vinden om dit te doen.  
 
De belangrijkste vraag is nu: waar onder het key support level zet ik mijn stop loss? Dit is afhankelijk 
van je eigen pijntolerantie, maar een goed houvast is maximaal 1-2% onder het support level. Het 
hangt ook nog af van het soort traden dat je doet: swing traders willen niet door elke schommeling 
er uit gestopt worden op lage time frames omdat zij een stijging verwachten op hogere time frames.  
Ik kijk zelf naar ronde getallen onder het key support level. Deze dienen vaak ook nog als (tijdelijk) 
support als psychologische barrière.  Doorbraak van een rond getal kan een extra trigger zijn voor 
versnelde trend reversal. Je zet je stop loss dus net iets onder dat ronde getal. 
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Hoofdstuk 10: Technische divergence en verlies van momentum 
 
De afwijking (divergence) van een stijgende lijn in prijs of afwijking van een technische indicator kan 
een eerste signaal zijn van een aankomend verlies van momentum of een mogelijke trend reversal. 
Er is een groot scala aan technische indicatoren beschikbaar bij de meeste charting services, zoals 
bijvoorbeeld Tradingview. 
Het kan geen kwaad om naar allemaal te kijken, maar ik geloof sterk in het simpel houden van de 
technische analyse. 
Gebruik van te veel technische indicatoren kan er voor zorgen dat het verwarrend en onduidelijk 
wordt wat deze indicatoren aangeven en welke kant de prijs waarschijnlijk op zal gaan, zeker voor de 
niet zeer ervaren trader. 
Er is in de wereld van het traden veel discussie over welke indicatoren het betrouwbaarst zijn en het 
minste ruis geven. 
De indicatoren die ik eerder in dit boek heb genoemd bieden mij na jarenlang experimenteren en 
ervaring voldoende betrouwbaarheid om te traden. Het is beter je te focussen op enkele indicatoren 
en gevoel voor deze indicatoren te krijgen dan maar zoveel mogelijk indicatoren te verzamelen. 
 
 
■ Prijs trend divergence 
 
De belangrijkste technische factor om in de gaten te houden tijdens het traden is de divergence van 
de prijs ten opzichte van de trend. 
Dit betekent niets meer en niets minder dan het doorbreken van een trendlijn of moving average. Als 
dit gebeurt - en andere indicatoren bevestigen dat dit een cruciaal prijspunt is (confluence) - is het 
belangrijk om hier extra goed op te letten.  
De combinatie van prijsdivergence ten opzichte van de trend, gecombineerd met een sterke 
verandering in volume, is voor mij de belangrijkste indicator voor een trend reversal. 
Bij het goed kunnen observeren van deze situatie kun je niet alleen je winst vergroten maar ook je 
verlies beperken.  
 
 
■ Onderliggende technische aspecten van prijsdivergence 
 
Onderliggende technische indicatoren kunnen dienen als voorspelling voor een prijsdivergence door 
“negatieve non confirmatie”. 
Dat wil zeggen, in bijvoorbeeld een uptrend worden de laatste higher highs in de prijs niet bevestigd 
door meebewegende indicatoren. 
De prijsstijging wordt niet versterkt door de indicatoren, waardoor de kans op een trendwijziging 
groter wordt. 
De indicator kan zelfs in tegengestelde richting bewegen van de prijs. 
 

In de volgende twee figuren is een voorbeeld hiervan te zien, weliswaar met indicatoren die niet in 
crypto gebruikelijk zijn.  
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In bovenstaande figuren zijn Balance of Power en Moneystream als technische indicatoren gebruikt. 
Ook al zijn deze indicatoren niet heel gebruikelijk in het traden van crypto, zal ik hieronder enige 
uitleg geven over wat de indicatoren meten en weergeven.  
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■ Balance of Power (BOP) 
 
Balance of Power is het intellectueel eigendom van Worden Brothers. 
Het vertelt je of de handel van een bepaalde markt gekarakteriseerd wordt door systematisch 
opkopen van het aandeel (accumulatie) of juist de systematische verkoop van het aandeel 
(distributie). Het sterke aan deze indicator is dat het zeer duidelijk kan aangeven dat een prijsstijging 
zijn beste tijd gehad heeft. 
Hierin gaat BOP veel verder dan de divergence die de meeste indicatoren laten zien. In de analyse 
van divergence door middel van een technische indicator zie je meestal dat de prijs en de indicator in 
dezelfde richting bewegen. 
Divergence wordt dan aangetoond doordat de prijs bijvoorbeeld een higher high maakt en de 
indicator dit niet bevestigt met eenzelfde beweging. BOP gaat in zijn divergence veel verder: 
wanneer de prijs een higher high maakt kan het zijn dat de BOP zelfs een lower low maakt en dus een 
totaal tegenovergestelde beweging maakt.  
De BOP beweegt zich rond een horizontale 0-lijn. Echter is het geen oscillator die boven en onder 
deze lijn swingt wanneer de prijs stijgt en daalt. Het gaat als het ware zijn eigen gang, ongeacht de 
richting van de prijs. Boven de 0-lijn geeft de BOP aan dat er sprake is van systematisch opkopen, 
onder de lijn juist systematisch verkopen. Ook wordt dit vaak met kleuren aangegeven; groen voor 
kopen en rood voor verkopen. Rond de 0-lijn, waarbij nog niet duidelijk is of er sprake is van meer 
kopen of verkopen, is de indicator vaak geel. 
De kleuren zijn - niet geheel verassend - gerelateerd aan een stoplicht om het mensen makkelijk te 
maken.  
De BOP kun je scharen onder een groep indicatoren die “trend kwaliteit indicatoren” heten. Het 
geeft dan ook niet een exact koop- of verkoopmoment aan, maar vertelt je iets over de kwaliteit van 
de huidige trend, en helpt je in de beslissing of de risk/reward ratio je voldoende kans geeft voor een 
goede trade door een waardeoordeel te geven over de vraag en aanbod in de huidige markt. 
Accumulatie en distributie (vaak veroorzaakt door grote whales) kunnen goed verborgen zijn, maar 
worden enigszins blootgelegd door deze indicator. En traden in dezelfde richting als de grote jongens 
in dit spel levert je vaker voordeel op. Kijk hiervoor naar verandering in de BOP bij mogelijke tops en 
bottoms. Let wel op: in sommige markten geeft de BOP een totaal verkeerd en misleidend signaal 
aan. De kans is zeer groot dat - als dat vaak gebeurt - het in dezelfde markt ook in de toekomst zal 
gebeuren. Test deze indicator dus eerst in het verleden voordat je hem gebruikt voor toekomstige 
trades. 
Er moet nog een belangrijke vraag beantwoord worden over de BOP: 
“Wat is het belangrijkst: het feit dat de BOP boven of onder de 0-lijn zit, of de richting waarin de BOP 
zich beweegt?” 
Het eerste is het belangrijkst. Dit geeft in absolute waarden weer of er meer gekocht of verkocht 
wordt. Het tweede kan soms ook van belang zijn, maar alleen als er sprake is van divergence ten 
opzichte van de prijs. Als de BOP boven de 0-lijn zit maar dalende is, terwijl de prijs stijgt, heb je te 
maken met divergence, in dit geval een bearish divergence. Als de BOP boven de 0-lijn zit, dalende is, 
en de prijs ook daalt, kun je niet zeggen dat de indicator bearish signalen afgeeft (geen divergence). 
Het tegenovergestelde werkt ook zolang er maar divergence (afwijking) is tussen de richting van de 
BOP en de richting van de prijs.  
De absolute waarde van de BOP, dus niet de richting van beweging, geeft overigens meer een 
indicatie voor de langere termijn. De richting van beweging zegt iets voor de kortere termijn.  
Belangrijke noot: probeer de BOP op meerdere timeframes uit voordat je hem daadwerkelijk gaat 
toepassen in je trades.  
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■ MoneyStream 

 
De Cumulatieve Moneystream (CMS) is eveneens het intellectueel eigendom van Worden Brothers. 
Het is in de basis een prijs/volume indicator en werkt voor een groot gedeelte hetzelfde als de On-
Balance Volume (OBV) indicator.  
Je zoekt bij deze indicator naar divergence. Simpele divergence is te zien door het gebruik van 
geautomatiseerde lineaire regressielijnen in zowel de prijs als de indicator. 
Het idee is dat je snel en makkelijk verschil ziet in de hoek van stijging of daling in de regressielijnen. 
Als de CMS regressielijn een sterkere stijging laat zien dan de regressielijn van de prijs is er sprake 
van een bullish indicator en vice versa. 
Het grootste verschil tussen Moneystream en On-Balance Volume is dat CMS een beter signaal kan 
geven van een trend reversal dan OBV. 
Dit komt omdat CMS alle gegevens in een candle gebruikt en niet alleen de close. 
Je kunt zelf oefenen door in verschillende markten de CMS en OBV te bekijken. 
Je zult zien dat de CMS in de meeste gevallen een grotere voorspellende waarde heeft. 
Moneystream is ontstaan na jaren ervaring en gebruik van prijs/volume indicatoren zoals OBV. 
Het resultaat is een indicator die logische fouten uit de P/V indicatoren weg filtert. 
CMS is niet zo volatiel in zijn bewegingen als andere P/V indicatoren en geeft een sterker signaal dan 
OBV dat een bepaalde trend niet lang meer stand kan houden.   
CMS werkt zeer goed in combinatie met BOP. Ze zijn beiden ontstaan uit totaal verschillende 
concepten en zullen elkaar soms ook volledig tegen spreken. 
De truc is om te wachten totdat deze twee indicatoren het volledig met elkaar eens zijn. 
Hierbij geeft CMS dan beter de timing aan dan de BOP, omdat CMS sterker beïnvloed wordt door 
prijsfluctuatie. 
De BOP stelt daar tegenover dat verborgen accumulatie en distributie in beeld worden gebracht.  
De regressielijnen van CMS kunnen in 30 of 100 tijdseenheden worden weergegeven, waardoor deze 
twee ook met elkaar vergeleken kunnen worden.  
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■ On-Balance Volume 
 
OBV is bedacht door Joe Granville en geïntroduceerd in 1963. Het meet de koop- en verkoopkracht. 
Het is een cumulatieve indicator, dat wil zeggen dat het volume bij elkaar opgeteld wordt bij groene 
candles en er afgehaald bij rode candles. 
Het was een van de eerste indicatoren die de positieve- en negatieve flow weergaf. 
Divergence ten opzichte van de prijs kan prijsbewegingen voorspellen. 
Gelijke stijging of daling kan bevestiging van de trend geven.  
OBV is een simpele optel- en aftreksom van het totaal positieve- en negatieve volume in een 
bepaalde periode.  
Granville geloofde dat het volume altijd voorafging aan de prijs. 
De OBV stijgt als het positieve volume binnen een bepaalde periode groter is dan het negatieve 
volume. Een stijgend OBV geeft dus aan dat er meer koopdruk ontstaat in de markt, wat kan lijden 
tot een hogere prijs en vice versa. 
De OBV beweegt vaak eerder dan de prijs. 
Als de prijs gelijk blijft of dalende is en de OBV stijgende, is de verwachting dat de prijs gaat stijgen. 
Als de prijs gelijk blijft of stijgt en de OBV daalt, is de kans groter dat de prijs ook gaat dalen.  
De absolute waarde van OBV doet er niet toe. Het gaat om de beweging die de OBV maakt. Bij het 
charten kun je dit als volgt gebruiken: 

1. Bepaal de trend van de OBV indicator 
2. Bepaal of deze trend gelijk is aan de trend van de prijs 
3. Zoek in de prijs naar potentiele support- en resistance levels 

 
Als deze levels gebroken worden zal de OBV indicator zeer waarschijnlijk van richting veranderen en 
dus een signaal afgeven.  
Let op: de OBV indicator wordt berekend met de close van candles. 
Trendlijnen om divergence te ontdekken moeten dus ook over de close van de candles getekend 
worden. 
Grote pieken in volume kunnen deze indicator tijdelijk onvoorspelbaar maken waardoor een 
afkoelperiode vereist is.  
OBV kan puur voor divergence gebruikt worden. Als de close van de prijs candles higher highs maken 
en de OBV daalt of lower lows maakt, is er sprake van een bearish divergence. 
Als de close van de prijs candles lower lows maken en de OBV stijgende is of higher lows maakt, is er 
sprake van een bullish divergence.  
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Bovenstaande chart van Starbucks toont een bullish divergence op basis van de OBV indicator. 
De prijs maakte een lower low terwijl de OBV een higher low maakte. 
Duidelijk is te zien dat de OBV eerder uitbreekt dan de prijs. 
De stijging in volume kwam dus eerder dan de stijging in prijs.  
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Dit figuur laat een ranging market zien, waarbij de OBV langzaam maar zeker stijgt. 
Dit geeft een indicatie dat er sprake is van accumulatie, op zichzelf al een bullish signaal. 
 



    
Vertaald door The Innkeeper  

 

57 

 

 
 
Dit figuur laat een bearish divergence zien waarbij het volume weer voorloopt op de price action. 
De prijs maakt higher lows terwijl de OBV indicator lower highs maakt en door zijn supportlijn zakt. 
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Ook in dit figuur is weer sprake van een bearish divergence 
 
De OBV indicator kan ook gebruikt worden als bevestiging van een trend, breakout naar boven of 
breakout naar beneden. 
  



    
Vertaald door The Innkeeper  

 

59 

 
In onderstaande chart staan een aantal voorbeelden, waarbij stijging of daling steeds bevestigd 
wordt door de OBV indicator. 
 

 
 

Soms zal de OBV stap voor stap dezelfde bewegingen maken als de prijsbeweging. 
Dit is bevestiging voor de kracht van de trend, de kans op doorzetten van deze trend is dan dus groot, 
zoals in onderstaande chart te zien is.  
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■ Conclusie 
 
De OBV indicator is een simpele indicator die gebruikt maakt van volume en prijs om de koop- en 
verkoopkracht te meten. 
Er is koopkracht aanwezig in de markt als een negatieve OBV wordt omgezet in een positieve. 
Er is verkoopkracht als een positieve OBV wordt omgezet in een negatieve. 
Hiernaast wordt de OBV gebruikt voor trendbevestiging en geeft divergence ten opzichte van de prijs 
een indicatie voor een trend reversal. 
Voor alle indicatoren geldt dat het belangrijk is om deze altijd te gebruiken in combinatie met andere 
vormen van technische analyse zoals patronen en trendlijnen.  
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Hoofdstuk 11: Interpretatie en gebruik van Stochastic Oscillators 
 
In dit hoofdstuk worden verschillende oscillators besproken die de afgelopen 50 jaar zijn ontwikkeld 
om een indicatie te geven van: 

 Overbought: letterlijk “over-kocht”, er is zo veel opgekocht dat de kans op een prijsdaling 
toeneemt.  

 Oversold: letterlijk “over-verkocht”, er is zo veel verkocht dat de kans op een prijsstijging 
toeneemt. 

 
Oscillators dienen nooit als enige indicator gebruikt te worden maar kunnen in combinatie met 
eerder besproken indicatoren een sterke tool vormen om de markt in beeld te brengen. 
Je kunt overbought en oversold condities zien als een elastiek: het is te snel te ver uitgerekt en zal 
binnenkort moeten terugspringen. 
Dit is zeker het geval bij daytraden en swingtraden, maar ook op langere termijn kan het een goede 
indicator zijn. Zeker als het uitrekken van de prijs zich beweegt richting een key support of resistance 
waartegen de prijs kan terugveren.  
Een oscillator is geen trend indicator, maar meet de snelheid waarmee een prijs beweegt. 
Gecombineerd met een trend indicator kan het dus van grote waarde zijn voor het bepalen van 
goede entry en exit points.  
In dit hoofdstuk zullen we een aantal oscillators verder bekijken, hoe ze zijn opgebouwd en hoe je ze 
moet interpreteren.  
 
 

■ Introductie 

 
De stochastic oscillator is ontwikkeld door George C. Lane in de jaren ’50.  
Het is een momentum indicator dat de hoogte van de close relateert aan de range van highs en lows 
in een gegeven periode voor deze close. 
De stochastic oscillator volgt niet de prijs, niet het volume, maar de snelheid en het momentum van 
de prijs. Het is een vast gegeven dat het momentum van richting verandert voordat de prijs dat doet. 
Een stochastic oscillator kan zeer gevoelig zijn voor veranderingen. 
Dit kan verminderd worden door de periode waarover gekeken wordt aan te passen of een moving 
average te berekenen van het resultaat van de oscillator. 
Bullish en bearish divergences kunnen gebruikt worden om trend reversals op te sporen 
 Omdat deze oscillator binnen een bepaalde range beweegt kan hij ook gebruikt worden om een 
overbought of oversold signaal te geven.  
 
 

■ Berekening en interpretatie 

 
De standaardinstelling voor een stochastic oscillator is 14 perioden. 
Dit kunnen minuten, uren, dagen, weken of maanden zijn, afhankelijk van de chart waarop je deze 
gebruikt. Bij deze standaardinstelling wordt er dus gebruik gemaakt van de meest recente close, de 
highest high van de afgelopen 14 perioden en de lowest low van de afgelopen 14 perioden.  
De oscillator oscilleert dus rond de middenlijn van 50%. Boven de 80% is een teken dat de prijs zijn 
(tijdelijke) top heeft bereikt, onder de 20% is een teken dat mogelijk een (tijdelijke) bodem bereikt is.   
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In het volgende figuur is een voorbeeld te zien van de stochastic oscillator bij aandelen IBM.  
 

 
 

■ Snel, langzaam of volwaardig 

 
Er zijn drie versies van de stochastic oscillator.  
 
De snelle variant is gebaseerd op de originele formule van George Lane voor het berekenen van %K 
en %D. In de snelle versie zal de %K een choppy beeld laten zien (veel heen en weer gespring). Lane 
gebruikte hiervan met name de %D om divergences te spotten. Hij beweerde dat de %D divergences 
“het enige signaal voor kopen of verkopen hoeft te zijn”. 
 
In de langzame variant is %K eigenlijk de %D van de snelle variant, dus de SMA van 3 perioden van de 
snelle %K. de %K wordt als het ware gladgestreken door er een SMA van 3 perioden van te 
berekenen en deze dan weer te gebruiken als %K. De langzame variant heeft ook weer een %D dat 
een SMA van 3 perioden is van de langzame %K variant. Er wordt dan dus twee keer doorberekend 
met de SMA van 3 perioden. De langzame %D is dan een SMA van een SMA.  
De volwaardige variant is een langzame stochastic oscillator die volledig aan te passen is. 
DTC Crypto Trading raadt aan om de instellingen te gebruiken zoals die op Tradingview standaard 
staan aangegeven. 
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In onderstaand figuur is gebruik gemaakt van alle drie de oscillatoren. 
Hier kun je zien dat de langzame %K gelijk is aan de snelle %D. 
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■ Overbought en Oversold 

 
Omdat het hier een oscillator betreft, die per definitie is gebonden aan zijn bereik (0 t/m 100), kun je 
gemakkelijk overbought en oversold condities inzichtelijk maken.  
Traditionele instellingen maken hier altijd gebruik van grenswaarden bij 80% en bij 20%. 
Voor de ervaren trader zijn deze naar eigen inzicht aan te passen al naar gelang een markt mogelijk 
anders reageert op deze condities. 
De theorie blijft hetzelfde: boven de bovengrens is er sprake van overbought condities, onder de 
ondergrens is er sprake van oversold condities.  
Hier moet een belangrijke kritische noot bij geplaatst worden. 
Een overbought conditie van een markt wil niet zeggen dat dit een bearish signaal is. Het kan zijn dat 
er sprake is van zo’n sterke uptrend dat de oscillator gedurende langere tijd overbought blijft zonder 
dat de prijs zakt. 
Het is juist een teken van sterkte, er blijft continue druk van de kopers op de prijs 
Andersom geldt dit ook voor een oversold conditie. 
Tijdens een sterke downtrend kan de oscillator langere tijd in oversold conditie blijven zonder dat de 
prijs omhoog gaat. 
Het is daarom belangrijk om eerst de richting van de trend te identificeren en altijd in de richting van 
de trend te traden. 
Dat wil zeggen, tijdens een uptrend trade je op oversold condities, en negeer je tot op zekere hoogte 
de veel voorkomende overbought signalen. 
In een downtrend trade je op overbought signalen en negeer je tot op zekere hoogte de vaak 
voorkomende oversold condities.  
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In bovenstaand voorbeeld is gebruik gemaakt van een langere periode om terug te kijken (20 i.p.v. 
14) en een langere SMA (5 i.p.v. 3) om de %K af te vlakken. 
Dit maakt de oscillator minder gevoelig en geeft minder vaak signalen af. Het aandeel Yahoo 
schommelde tussen de 14 en de 18 in deze chart, waar goed inzicht in verkregen kan worden met 
behulp van een stochastic oscillator. 
Hier kun je duidelijk zien dat de oscillator langere tijd in oversold of overbought conditie kan zitten 
(oranje blokken). 
Na lang boven de 80% te zitten geeft een daling van de oscillator onder de 80% juist een sterke 
indicator van een trendwijziging, aangegeven met een rode onderbroken verticale streep. 
Na lang onder de 20% te zitten geeft een stijging van de oscillator boven de 20% juist een sterke 
indicator dat de prijs zou kunnen gaan stijgen, zoals aangegeven met een groene verticale 
onderbroken streep.  
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In bovenstaand figuur is een duidelijke uptrend te herkennen. 
Hier werd in de oscillator alleen op oversold signalen gelet om op te traden, en werden de 
overbought signalen genegeerd. 
Blijf altijd traden in de richting van de trend! 
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In het voorbeeld van het aandeel AZO hierboven is met behulp van een trendlijn een duidelijke 
downtrend te herkennen. 
De stochastic oscillator wordt hier gebruikt om overbought signalen op te pikken, de oversold 
condities worden genegeerd.  
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■ Bullish en Bearish divergences 

 
Divergences van een stochastic oscillator ontstaan wanneer een nieuwe high of nieuwe low van de 
prijs niet bevestigd wordt door de stochastic indicator. 
Bullish divergence: de prijs maakt een lower low, maar de stochastic oscillator maakt een higher low. 
Dit betekent dat er verminderd momentum is om nog lager te gaan en kan dus duiden op een trend 
reversal van downtrend naar ranging of uptrend.  
Bearish divergence: de prijs maakt een higher high, maar de stochastic oscillator maakt een lower 
high. 
Er is dan verminderd momentum omhoog en dit kan duiden op een trend reversal van uptrend naar 
ranging of downtrend. 
Dit is het moment om op zoek te gaan naar bevestiging van een mogelijke reversal, door bijvoorbeeld 
het breken van een trendlijn of key support/resistance levels. 
Ook het breken van de 50% lijn van de stochastic oscillator kan als extra bevestiging dienen. 
Zie dit als een voetbalveld: de kans op scoren is groter als je je op de helft van de tegenpartij bevindt. 
Als de stochastic oscillator zich boven de 50% grens bevindt betekent dit dat de prijs op dat moment 
in de bovenste helft van de range zit van de afgelopen 14 candles.  
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In bovenstaande chart heeft het aandeel een lower low gemaakt. 
De stochastic oscillator maakt een higher low. 
Er is dus sprake van een bullish divergence, dus nu gaan we zoeken naar bevestiging voor trend 
reversal. 
De eerste bevestiging is het stijgen van oscillator tot boven de 20% grenswaarde. 
De tweede bevestiging is het kruisen van de %K met de %D lijn. Dit is het vroegst mogelijke signaal 
voor een entry point. 
De volgende bevestiging is het stijgen van de oscillator tot boven de 50% grenslijn. 
De laatste bevestiging is een breakout van de prijs van een key resistance level. 
Vervolgens is de trend reversal een feit.  
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In het voorbeeld hierboven maakt de prijs een higher high, terwijl de oscillator lower highs maakt. 
Er is sprake van bearish divergence. 
Bevestiging voor een trend reversal is vervolgens te vinden in het dalen van de oscillator onder de 
80%, alhoewel dit geen sterke bevestiging was. 
De prijs blijft immers nog een tijdje stijgen. Pas als de 80% grenslijn een resistance blijkt en de 
oscillator onder de 50% grenslijn duikt, is een sterkere bevestiging te zien van een trend reversal. 
Dan wordt ook nog eens een key support level van de prijs gebroken en is een downtrend 
onvermijdelijk. 
Deze chart laat wel zien dat hele vroege signalen niet altijd het goede moment aangeven om een 
trade te maken. 
Een gevoelig ingestelde oscillator kan ook vaker valse signalen geven doordat de schommelingen 
frequenter en groter zijn.  
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■ Bullish en Bearish Setups 

 
George Lane ontdekte nog een andere vorm van divergence om de pieken en dalen te kunnen 
voorspellen. Een bull setup is in principe het omgekeerde van een bullish divergence. De prijs vormt 
een lower high, maar de stochastic oscillator vormt een higher high. Dit is in feite een hidden bearish 
divergence. Ook al kon de prijs dus nu niet verder omhoog, de stijging in de oscillator geeft aan dat er 
toenemende sterkte zit achter de huidige koopkracht en het stijgende momentum. De volgende dip 
kan dan een goed moment zijn om te kopen. Let wel: we hebben hier te maken met een hidden 
bearish divergence. Dit heeft een voorspellende functie voor een daling op korte termijn. Het is dan 
mogelijk om in de dip te kopen, maar alleen als er dan nog meer bullish signalen zijn! Anders is de 
kans op verdere daling na een bearish divergence juist groot.  
 

 
 
Bovenstaande chart laat een lower high van de prijs zien en juist een higher high van de oscillator: 
een hidden bearish divergence. 
Na de divergence is duidelijk een dip in de prijs te zien. Vervolgens is het verstandig om te kijken naar 
bullish signalen, zoals: 

- Toenemend koopvolume 
- Aanhouden van key support level 
- Bullish signalen op andere indicatoren, zoals EMA, MACD, etc. 
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Deze chart laat een bear setup volgens George Lane zien. 
De prijs maakt een higher low en de oscillator een lower low. 
In feite is dit een hidden bullish divergence. 
De verwachting is dat er ruimte is voor een bounce omhoog, maar er is sprake van een toenemend 
momentum naar beneden. 
Ook hiervoor geldt: maak gebruik van andere trendlijnen en indicatoren om bevestiging te zoeken 
voor zowel de bounce als de daling.  
 
P.S.: in crypto is vanwege de snelheid waarin prijzen kunnen stijgen en dalen het niet verstandig om 
gebruik te maken van deze setup. Wil je er toch mee beginnen, probeer het dan eerst uit op papier 
met trade history.  
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■ Conclusie 

 
Momentum oscillators komen het beste tot hun recht in markten waar een duidelijk zigzag patroon 
te zien is, zowel in een ranging market als een trending market. De stochastic oscillator is een 
gevoelige indicator die de pullbacks en bounces binnen de ranging of trending market snel oppikt en 
een signaal kan afgeven. Dit geeft je de mogelijkheid om binnen de huidige trend te traden. Het 
nadeel hiervan is dat er door de gevoeligheid weer snel valse signalen tussen komen.  
Gebruik je de oscillator, let dan goed op de waarde op het moment dat de prijs een resistance of 
support bereikt binnen de huidige trend. Een stijging naar boven de 20 of juist daling onder de 80 kan 
dan bevestiging geven voor een pullback of bounce.  
De stochastic oscillator is volledig naar eigen wens aan te passen en dus zeer handig voor mensen 
met een heel eigen trading stijl. Door de periode van terugkijken aan te passen kun je de oscillator 
gevoeliger maken (meer signalen van overbought/oversold) of juist ongevoeliger (minder signalen). 
En als laatste maar ook belangrijkste conclusie: gebruik de oscillator altijd in combinatie met andere 
indicatoren. 
 
DTC Crypto Trading raadt aan om de instellingen van oscillators niet aan te passen. Zoals ze in 
Tradingview staan zijn ze goed afgesteld voor crypto. 
 
Ook wordt door DTC eerder de RSI (Relative Strength Index) oscillator aangeraden. Deze oscillator 
geeft minder valse signalen dan de hierboven genoemde oscillators. 
 
Daarom onderstaand een toevoeging van DTC met de uitleg van de RSI (Relative Strength Index) 
 

 
 

■ Over- en ondergewaardeerde condities 

 

De belangrijkste en meest gebruikte functie van de RSI is het bepalen van over- en 
ondergewaardeerde condities. De Relative Strength Index heeft altijd een waarde tussen de 
0 en 100. Is de RSI onder de 30, dan is de munt ondergewaardeerd en is een (kleine) 
prijsstijging waarschijnlijk. Dit is een veelgebruikt koopsignaal. Is de Relative Strength Index 
boven de 70, dan is de munt overgewaardeerd en is de kans op een tijdelijke prijsdaling juist 
groter. Dit wordt dus als een goed verkoopmoment gezien. In onderstaande chart is de daily 
chart van Bitcoin te zien. Op de grafiek is goed te zien hoe de prijs reageert op een RSI onder 
de 30 en boven de 70. 
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■ Trendindicatie 

 

Een tweede functie van de RSI die we hier bespreken is de trendindicatie die de indicator 
geeft. Blijft de RSI lang boven de 50, dan is er sprake van een uptrend. Vaak is te zien dat de 
Relative Strength Index uit overgewaardeerd gebied naar beneden komt maar niet onder de 
50 zakt. Dat is een goed teken. Anderzijds, vliegt de RSI heen en weer tussen over- en 
ondergewaardeerde condities dan is er geen sprake van een trend maar van consolidatie (= 
geen trend). 
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■ RSI Divergences 

 

Iedere goede trader weet wat een RSI divergence is, daar zul je hen ook vaak over horen. 
Een RSI divergence houdt simpelweg in dat de prijs iets anders doet dan de Relative Strength 
Index. Dit kun je als een waarschuwing zien, het wordt vaak gebruikt als “headlights around 
the corner”. Nog vers in het geheugen hebben we de RSI divergence op de daily chart 
van Bitcoin op de absolute piek in december 2017. Als we kijken naar onderstaande grafiek, 
zien we bovenin dat de prijs een hogere top maakte, terwijl onderin de RSI al aan het dalen 
was. Dit is een teken van zwakte en een hele duidelijke RSI divergence geweest. Goede 
traders die dit gezien hebben, hebben precies op de piek kunnen verkopen 

 
 
  

https://www.blockchainstories.com/welke-coins-zijn-er/bitcoin-btc-de-eerste-crypto
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■ Cheatsheet RSI Divergences 
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Hoofdstuk 12: Moving Average Convergence/Divergence 
 
 
De Moving Average Convergence/Divergence (MACD) is een TA-indicator bedacht door Gerald Appel 
in de jaren ’70. 
Het is bedoeld om veranderingen in een aantal eigenschappen van een prijs te ontdekken: 

- Verandering in verkoop- of koopkracht 
- Verandering van richting 
- Verandering van momentum 
- Verandering in de duur van een trend 

 
De MACD indicator is een verzameling van drie signalen, berekend uit historische data van de close 
van de prijs. 
Er zijn 3 lijnen die getekend worden: de MACD lijn, de signaallijn (gemiddelde lijn) en het verschil 
(divergence lijn).  
 
De MACD lijn is het verschil tussen een “snelle” exponentiele moving average (EMA) en een 
“langzame” EMA. 
De signaal lijn is dan weer een EMA van de MACD lijn. 
Het verschil tussen deze twee lijnen, de divergence, wordt dan weer weergegeven in een histogram 
(balkengrafiek), deze is vaak ook met een lijn aangegeven en staat voor de derde lijn in een MACD 
indicator. 
Een snelle EMA reageert sneller en heftiger op prijsfluctuaties in vergelijking met een langzame EMA. 
Door de verschillen in twee EMA’s te kwantificeren in de MACD kunnen trendreversals opgemerkt 
worden, met name door het verschil tussen de EMA’s te vergelijken met een gemiddelde.  
EMA’s en MACD’s zijn voorbeelden van trendvolgende indicatoren, beter bekend als lagging 
(achterblijvende) indicatoren. 
Deze indicatoren zijn ideaal voor markten die zich vooral in relatief lang aanhoudende trends 
bewegen. 
Ze waarschuwen niet voor toekomstige verandering in prijs, ze vertellen alleen in welke trend de prijs 
zich op dit moment beweegt. 
Traden op deze indicatoren betekent dat je relatief laat koopt en verkoopt, maar daar staat 
tegenover dat je risico verminderd wordt omdat je makkelijker blijft traden in de richting van de 
trend. 
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Hierboven een voorbeeld van de MACD indicator met MACD lijn, signaallijn en divergence histogram.  
 
 

■ MACD Formule 

 
De meest populaire formule voor de MACD indicator is het verschil tussen de 26 dagen (of candles) 
EMA en de 12 dagen (of candles) EMA, waarbij de 12 dagen EMA de snelle is en de 26 dagen EMA de 
langzame. 
In alle gevallen wordt de prijs bij de close van een candle gebruikt. 
Vervolgens wordt een 9 dagen EMA van de MACD lijn gebruikt als signaal lijn, of ook wel “trigger” 
lijn. Als de MACD lijn stijgt en daarbij de signaal lijn kruist, spreekt men van een bullish signaal. 
Bij een dalende MACD lijn die daarbij de signaal lijn kruist, wordt gesproken van een bearish signaal. 
Bij de kruisingen zie je ook het histogram omklappen van negatief naar positief en vice versa. 
 
Ook hier geldt dat de standaardinstellingen in Tradingview prima te gebruiken zijn voor crypto. 
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■ Interpretatie 

 
De MACD dient als basis om veranderingen in een trend waar te nemen net nadat ze ontstaan. 
Het is daarom dus een trendvolgende indicator. 
Daarom is het niet aan te raden om de MACD te gebruiken in een ranging market. 
 
 
De MACD indicator produceert drie verschillende signalen:  
 

■ MACD lijn kruist de signaal lijn 

■ MACD kruist de 0-waarde in de histogram 

■ Divergence tussen de prijs en de MACD 

 
Het kruisen tussen de MACD lijn en de signaallijn is het meest gebruikte signaal dat deze indicator 
produceert. 
Heel kort door de bocht gezegd: kopen wanneer de MACD lijn de signaal lijn naar boven toe kruist en 
verkopen wanneer de MACD lijn de signaal lijn naar beneden toe kruist.  
Als het histogram boven de 0-waarde stijgt is er sprake van een bullish signaal. Een daling van het 
histogram beneden de 0-waarde is een bearish signaal.  
Er ontstaat een positive divergence tussen de MACD en de prijs als de prijs een lower low maakt en 
de MACD een higher low. 
Dit is een normale bullish divergence. 
Negatieve bearish divergence ontstaat wanneer de prijs een higher high maakt, en de MACD een 
lower high.  
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In bovenstaand figuur is de MACD lijn bearish, omdat de 12 dagen EMA lager staat dan de 26 dagen 
EMA. 
Tijdens de downtrend wordt het verschil (divergence) tussen de EMA’s groter, met een verder 
dalende MACD lijn als gevolg. 
Op een iets later moment rond december 2008 kruist de 12 dagen EMA de 26 dagen EMA naar 
boven. 
Hierbij wordt komt de MACD lijn boven de 0-waarde uit en wordt er dus een bullish signaal 
afgegeven.  
 
 

■ Signaal lijn kruisingen 

 
Kruisingen (crossovers) van de MACD lijn en de signaallijn zijn de primaire bron van signalen uit de 
MACD indicator. Kruising in een opwaartse beweging van de MACD lijn wordt een bullish crossover 
genoemd, in een neerwaartse beweging een bearish crossover. 
Het histogram geeft aan wanneer de kruising daadwerkelijk plaatsvindt omdat deze het verschil 
tussen de twee lijnen aangeeft. Bij een histogram van 0 is er geen verschil tussen de twee lijnen en is 
er op dat moment dus een crossover. Het histogram helpt dus eigenlijk alleen om de lijnen en de  
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crossovers visueel duidelijker te maken. Pluspunt is wel dat het verschil tussen de balken van het 
histogram een indicatie geven voor de snelheid waarmee de prijs aan het veranderen is.  
 

 
 
Bovenstaande chart laat 8 momenten zien waarbij de prijs genoeg fluctueerde om een MACD 
crossover als signaal af te geven. 
Wel is er duidelijk kwaliteitsverschil in de signalen. 
Halverwege april is een piek van de MACD te zien, en vervolgens een daling met twee maal een 
bearish crossover (rode pijlen). Toch blijft de prijs stijgen. 
Wat hierbij duidelijk opvalt is dat het histogram in deze periode vrij strak rondom de 0-waarde blijft, 
een teken dat er weinig kracht zit in de afgegeven bearish signalen. 
Pas half juni volgt een bearish crossover met daarna grotere divergence tussen de MACD lijn en de 
signaal lijn.  
 
 

■ 0-waarde of centraal lijn crossovers 

 
Een kruising van de MACD lijn door de centrale lijn (of 0-waarde), betekent eigenlijk dat er op dat 
moment geen verschil is tussen de 26 dagen EMA en de 12 dagen EMA. Een stijgende kruising is 
bullish, een dalende kruising bearish. 
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Het kruisen van de centrale lijn geeft wel een indicatie van de wijziging van de trend, maar kan niet 
zoveel informatie geven over het momentum waarmee dit gebeurt in vergelijking met een signaal lijn 
crossover.  
 
Op onderstaande grafieken zijn de 0-waarde crossovers aangegeven met rode en groene pijlen, met 
wisselende kwaliteit van het signaal. 
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■ Valse Signalen 

 
Bij elke indicator die je gebruikt kunnen valse signalen ontstaan. 
Een vals positief signaal zou een bullish crossover van de MACD zijn terwijl de prijs toch daalt. 
Je kunt hier voor trades een extra zekerheid inbouwen. 
 
Een trading strategie kan zijn dat je pas een trade in gaat na een bullish crossover als deze gedurende 
een X-aantal candles bullish blijft. Wederom mis je dus het optimale entry point, maar je risico op 
verlies daalt ook flink. 
 
Liever gemiste winst dan verlies moeten nemen. 
Zo bouw je voor jezelf een filter in voor valse MACD signalen.  
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■ Divergence en momentum verlies 

 
In het algemeen treedt er divergence op als de trend van een prijs niet overeenkomt met de trend 
van de indicator die gebruikt wordt. 
Zoals eerder al besproken zie je een bullish divergence als de prijs een lower low maakt en de MACD 
lijn een higher low. 
De lower low in de prijs geeft een downtrend aan, maar de higher low van de indicator is een teken 
dat het momentum, de druk voor een downtrend, zeer laag is. 
Hierbij moet wel opgelet worden dat een negatieve MACD altijd een teken is van meer downtrend 
momentum dan uptrend, alleen is dit momentum in het geval van een divergence wel aan het 
verminderen.  
 

 
 
In dit figuur zien we de Google aandelen, waarbij de prijs een lower low maakt en de MACD een 
higher low. 
Een teken dat de downtrend momentum aan het verliezen is, maar nog niet uitgespeeld zolang het 
histogram niet boven de 0-waarde blijft. 
Dit gebeurt uiteindelijk tegelijkertijd met een breakout van een key resistance lijn. 
De trend reversal met bullish divergence is een feit. 
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Deze chart toont een bearish divergence, gevolgd door een breakout van een key support lijn 
Deze support wordt vervolgens nog geretest, maar de MACD komt nooit meer boven de 0-waarde 
uit. 
Een verdere daling is onvermijdelijk.  
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MACD divergences moeten met voorzichtigheid behandeld worden. 
In sterke trends worden zowel bullish als bearish divergence signalen vaak genoeg volledig 
genegeerd en zet de trend zich gewoon voort. 
In het laatste figuur is dit duidelijk te zien. 
Meerdere malen ontstaat een bearish divergence en toch zet de uptrend zich voort. Het momentum 
omhoog was te sterk. 
Wat wel meteen duidelijk is is dat de MACD slecht 1 keer heel kort onder de 0-waarde uitkomt. 
Het opwaartse momentum verliest langzaam aan kracht, maar is altijd nog sterker dan het 
neerwaartse momentum. 
Relateer je divergence dus altijd aan andere elementen binnen de MACD indicator, zoals of de MACD 
zich boven of onder de centrale lijn bevindt. 
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■ Conclusies 

 
De MACD indicator is handig omdat het momentum van de prijs en de trend van de prijs in een 
indicator af te lezen is. 
De periode van de EMA’s die gebruikt worden is voor meer ervaren traders zelf aan te passen naar 
meer gevoelig (snelle EMA minder candles en langzame EMA meer meegerekende candles) of juist 
minder gevoelig. 
Meer gevoelig dan de MACD (12,26,9) zou bijvoorbeeld zijn een MACD (5,35,5). 
Ik adviseer je om deze dan op de grotere time frames te gebruiken om een tornado aan signalen te 
voorkomen.  
De MACD indicator is niet geschikt om overbought en oversold situaties te herkennen. 
Dit komt omdat de MACD in principe geen bovengrens en geen ondergrens heeft, zoals bijvoorbeeld 
een RSI. 
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Hoofdstuk 13: Bollinger Bands 
 
Deze indicator is ontwikkeld door John Bollinger 
 Het zijn in feite banden die de volatiliteit van een markt aangeven. 
Volatiliteit is gebaseerd op de standaard deviatie, welke verandert als de volatiliteit toeneemt of 
afneemt. 
Met andere woorden, bij een hoge mate van volatiliteit zijn er grote prijsverschillen in korte tijd, en 
bij een lage volatiliteit zijn de prijsverschillen klein over langere tijd. 
De Bollinger Bands bestaan uit twee lijnen (de banden) die naar elkaar toe vernauwen (squeezen) of 
juist wijder worden. 
Als een bepaalde markt volatiel wordt (toenemende volatiliteit) zullen de bollinger bands meer uit 
elkaar gaan. 
Als de markt minder volatiel wordt, zullen de bollinger bands squeezen. 
Bollinger Bands kunnen zo gebruikt worden om dubbel tops en dubbel bottoms te herkennen en de 
kracht achter een trend te bepalen.  
Bollinger Bands zijn een volatiliteits indicator die de mate van hoogte en laagte van de prijs 
weergeeft ten opzichte van voorgaande trades in de markt. 
 De %b en bandbreedte indicatoren zijn daar een onderdeel van. 
Een vergelijkbare volatiliteits indicator is de Keltner Channel. 
De Bollinger bands vallen onder de oscillator indicatoren. 
 
Bollinger Bands bestaan uit: 
 

 Een middle band (middelste band) van N-periode moving average (MA).  

 Een upper band (bovenste band) van K vermenigvuldigd met de standaard deviatie van N-

periode boven de moving average (MA + Kσ). 

 Een lower band (onderste band) van K vermenigvuldigd met de standaard deviatie van N-

periode onder de moving average (MA − Kσ). 

 
De waarde voor N is standaard 20 en voor K is dat 2. 
Deze waarden kunnen ook voor crypto gebruikt worden. 
Voor de moving average wordt standaard de simple moving average (SMA) gebruikt, maar hier kun je 
ook bijvoorbeeld een exponentiele voor gebruiken (EMA wordt ook veel gebruikt). 
Dezelfde moving average wordt gebruikt voor de middelste band als de berekening van de standaard 
deviatie. 
De middelste band wordt niet altijd weergegeven in charts. 
 
Ook hier geldt dat de standaardinstellingen in Tradingview prima te gebruiken zijn voor crypto. 
  



    
Vertaald door The Innkeeper  

 

90 

 

■ Interpretatie 

 
Het gebruik van Bollinger Bands is zeer verschillend per trader. 
Sommigen kopen als de prijs de lower band raakt en verkopen als de middle band wordt geraakt. 
Anderen kopen bij een breakout boven de upper band, of verkopen als de prijs onder de lower band 
komt. 
Bollinger Bands worden in verschillende markten gebruikt, zoals handelen in opties. 
De optiehandelaren die vooral handelen in volatiliteit verkopen vaak als de BB’s historisch ver uit 
elkaar liggen en kopen weer als de BB’s historisch dicht tegen elkaar aan zitten. 
Dit in de verwachting dat de volatiliteit van een aandeel altijd terugkeert naar het historisch 
gemiddelde level van dat aandeel.  
Als de Bollinger Bands dicht tegen elkaar aan zitten is er sprake van zeer weinig volatiliteit in prijs. 
Als de BB’s uit elkaar bewegen is er sprake van veel volatiliteit. 
Bij BB’s die in een licht stijgende helling parallel lopen aan elkaar zie je vaak dat de prijs heen en weer 
stuitert (oscilleert) tussen de upper- en  lower band, alsof het in een channel beweegt.  
Traders gebruiken Bollinger Bands vrijwel altijd samen met andere indicatoren om bevestiging te 
krijgen van price action. 
Meestal wordt een oscillator indicator zoals de BB’s gecombineerd met non-oscillator indicatoren 
zoals chart patronen of trendlijnen. 
Als beide indicatoren hetzelfde signaal geven (confluence) dan is er meer bevestiging dat de BB’s de 
juiste price action voorspellen in relatie tot de volatiliteit van de markt. 
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In de S&P 500 in bovenstaand voorbeeld worden de Bollinger Bands weergegeven met standaard 
instellingen. 
Deze instellingen kunnen aangepast worden naar de specifieke markt of de specifieke trading stijl 
van de trader. 
John Bollinger zelf adviseerde om de vermenigvuldiger van de standaard deviatie K in kleine stapjes 
te verhogen als je het aantal perioden N verhoogt. Zo gebruikt hij als waarde voor K 2.1 met een 
waarde voor N van 50, en een waarde van K van 1.9 bij een waarde van 10 voor N. 
Dit omdat het aanpassen van N van invloed is op het aantal perioden waarmee de moving average 
wordt berekend, maar daarna nog eens van invloed is op de standaard deviatie die daaruit 
voortvloeit.  
 
 

■ Signal: W Bodem 

 
Een “W bottom” vormt zich in een downtrend en bestaat uit twee lows in de prijs. Mr. Bollinger let 
hierbij vooral op of de tweede low lager is dan de eerste, maar nog wel boven de lower band sluit. 
Een W bottom is met 4 stappen te bevestigen: 
 

 Een eerste reactie low. Deze candle sluit vaak, maar niet altijd, onder de lower band 

 Een bounce richting de middle band 

 Een tweede reactie low, liefst lager dan de eerste, maar niet onder de lower low. Dit is een 
teken van toenemende koopkracht. 

 Een sterke bounce vanaf de tweede low met een resistance breakout 
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Bovenstaande chart laat een W bottom zien, keurig volgens de eerder genoemde 4 regels. 
Tot vlak na de tweede low zie je de Bollinger Bands dichter bij elkaar komen (squeeze). 
Tijdens de stijging die volgt verwijden ze juist.  
Bollinger Bands worden berekend aan de hand van de candle closes, dus signalen moeten ook 
bepaald worden op basis van de close.  
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■ Signal: M Top 

 
De M top kan worden gezien als de tegenhanger van de W bottom. 
Echter zijn deze soms moeilijker te vinden, doordat de toppen verder uit elkaar liggen. 
Ook kunnen ze in verschillende vormen verschijnen, zoals dubbel top en head-and-shoulders (HS). 
Een M top is over het algemeen hetzelfde als een dubbel top. 
Alleen kunnen bij de M top net zoals de W bottom de reacties niet gelijk zijn. 
De eerste high kan lager of hoger zijn dan de tweede high. 
John Bollinger adviseert bij de M top om te zoeken naar 4 regels die een verdere stijging ontkrachten 
(non confirmation): 
 

 Een reactie high boven de upper band 

 Een pullback naar de middle band 

 Een reactie high hoger dan de eerste, maar die niet de upper band raakt 

 Breakout naar beneden onder een key support level en/of bearish signal van een indicator 
 
De laatste regel is een teken van zwakte in de stijging: het momentum verliest aan kracht waardoor 
de upper band niet meer wordt gehaald. 
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In bovenstaande chart zien we een eerste high die iets uit de upper band breekt. 
Vervolgens een pullback onder de middle band. 
De tweede high haalt de upper band net niet en vervolgens daalt de prijs tot onder een key support 
level. 
Ook is er op dat moment een bearish divergence ontstaan op de MACD indicator. 
Deze daalt vervolgens ook onder zijn centrale lijn voor nog meer bevestiging. 
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In het volgende figuur hierboven zie je dat de prijs meerdere malen de upper band doorbreekt ter 
bevestiging van de uptrend. 
De eerste waarschuwing komt wanneer de higher high niet meer de upper band doorbreekt, terwijl 
dat bij de vorige twee highs wel gebeurt. 
Vervolgens vindt er een daling plaats tot onder de middle band. De daaropvolgende high haalt bij 
lange na niet meer de upper band. 
Tijdens de eerste higher high ontstaat er ook een bearish signal op de MACD; de MACD lijn kruist de 
signaal lijn naar beneden toe.  
 
 

■ Signal: Walking the Bands 

 
Bewegingen boven de upper band of onder de lower band hoeven niet per se signalen te zijn. Je kan 
deze zien als een “tag”, iets om op te letten. 
Een beweging richting de upper band toont kracht van de prijsstijging, een beweging richting de 
lower band is juist een teken van zwakte van de prijs. Dit is vergelijkbaar met momentum oscillators. 
Overbought is niet per se bullish. Overbought is een teken van kracht (het kost kracht om in de 
overbought zone te komen), maar verdere price action moet uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is 
van een uptrend. 
Tijdens een uptrend kan een momentum oscillator lang in de overbought zone blijven.  
Bij Bollinger Bands kan ongeveer hetzelfde gebeuren; de prijs blijft dan lang in het bovenste gedeelte 
van de BB en raakt meerdere keren de upper band (touches). 
Tijdens zo’n sterke uptrend kan het gebeuren dat de prijs nooit onder de middelste band komt. 
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De 20-SMA dient dan als support.Kleine dipjes net onder de 20-SMA kunnen dan goede entry points 
zijn voor een stijging naar de upper band. 
 

 
 
In deze chart zie je in juni en juli dat de prijs door twee resistance levels breekt. 
Vervolgens is er een candle close halverwege juli net boven de upper band. Dit alles is een teken van 
kracht in de uptrend. 
Daarna squeezen de Bollinger Bands, maar de prijs sluit nooit onder de lower band. 
De uptrend vervolgt zich en de BB’s verwijden zich weer door een sterke breakout met weer een 
close boven de upper band. 
Dit gebeurt in totaal 5 keer. 
Uiteindelijk komt er wel een close onder de lower band; een goed moment om aan een exit point te 
gaan denken. 
Onder de chart staat een momentum oscillator afgebeeld, de CCI. 
 
Deze wordt eigenlijk niet gebruikt in crypto, maar laat wel zien hoe je BB’s goed kunt combineren 
met dit soort indicatoren. 
De RSI indicator voldoet hier ook prima voor.  
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Bovenstaande chart laat een BB walk zien; de prijs wandelt als het ware over de lower band 
gedurende de downtrend. 
De eerste signalen voor deze downtrend zijn de support break en vervolgens een candle close onder 
de lower band. 
Dit zet zich voort in de maanden daarna. 
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■ Conclusies 

 
De 20-SMA geeft de richting van de prijs aan en de upper en lower bands zijn een waarde indicator 
voor de volatiliteit. 
Hierdoor kun je beoordelen of de prijs op dat moment relatief laag of relatief hoog is. 88 – 89 % van 
de price action gebeurt binnen de bands, dus als er een candle close buiten de bands plaatsvindt is 
dit een significant signaal. 
Simpel gezegd: de prijzen zijn relatief hoog als er een candle close boven de upper band is en relatief 
laag als er een candle close onder de lower band is. 
 
Let op: dit is relatief, een candle close boven de upper band betekent dus niet dat er verkocht moet 
worden! 
Andersom betekent een relatief lage prijs ook niet per se dat dit een goed moment is om te kopen. 
Net als veel andere indicatoren zijn Bollinger Bands niet bedoeld om als stand-alone te gebruiken, 
maar moet je ze met andere indicatoren combineren.  
 
 
22 regels voor het gebruik van Bollinger Bands: 

 
1. De Bollinger Bands geven een relatieve definitie van hoog en laag. De prijs is hoog bij de 

upper band en laag bij de lower band. 
2. De relatieve definitie van de prijs kan gebruikt worden om te combineren met price action en 

indicator action (zoals RSI) om een entry point en exit point te bepalen. 
3. Te combineren indicatoren kunnen momentum oscillators zijn, of volume- of trendlijnen, etc. 
4. Als je meerdere indicatoren combineert is het beter als deze een verschillende basis hebben. 

Twee momentum indicatoren zijn niet per se beter dan een. 
5. Bollinger Bands kunnen worden gebruikt voor patroonherkenning, zoals de W bottom en M 

top. 
6. Tags of touches van de bands zijn alleen maar een reden om op te letten; ze zijn geen signaal 

op zichzelf. Een touche van de upper band is dus geen verkoopsignaal en een touche van de 
lower band is geen koopsignaal.  

7. In een trending market kan de prijs langs een band “wandelen”. 
8. Candle closes buiten de bands zijn een teken van continuatie van de huidige trend, het zijn 

geen signalen voor een reversal.  
9. De 20 perioden SMA en de factor 2 voor de standaard deviatie van de bands zijn basis 

standaarden. Deze moeten soms aan verschillende markten worden aangepast. 
10. De middle band dient niet als een signaalverstrekker voor kruisingen van deze lijn, zoals wel 

het geval is bij MACD. Het dient als een weergave van de trend op middellange termijn.  
11. Om een juiste weergave van de BB’s te houden moet je beide variabelen aanpassen. Bij 

verlenging van de perioden van de SMA moet ook de factor van vermenigvuldiging voor de 
standaard deviatie iets verhoogd worden, en vice versa. 

12. In charten wil je dwangmatig consistent blijven. Er wordt gebruik gemaakt van de Simple 
Moving Average omdat deze ook in de berekening van de standaard deviatie gebruikt wordt. 
Mocht je bijvoorbeeld de EMA willen gebruiken, dan moet je deze ook gebruiken als basis 
voor de berekening van de standaard deviatie. 

13. Exponentiele Bollinger Bands (dus met EMA) filteren acute grote prijswijzigingen eruit, 
waardoor de afstand tussen de BB’s ineens flink kan veranderen.  
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14. Gebruik de Bollinger Bands berekening niet voor statistiek doeleinden. In de praktijk vallen 
niet 95% van de candle closes maar 90% binnen de bands. Dit komt omdat er een te korte 
periode van gegevens gebruikt wordt om een ware standaard deviatie te creëren. Bij een 
werkelijke standaard deviatie zou dit 95% moeten zijn.  

15. %b vertelt ons waar we ons bevinden ten opzichte van de Bollinger Bands. Deze wordt 
berekend met een adaptatie van de formule die gebruikt wordt voor stochastics. 

16. %b kent vele functies; identificatie van divergences, patroonherkenning, en voor het coderen 
van geautomatiseerde trading systemen die gebruik maken van Bollinger Bands. 

17. Indicatoren kunnen genormaliseerd worden met %b. Gebruik hiervoor de 50-perioden of 
hoger om de Bollinger Bands weer te geven van een indicator (zoals SMA of EMA) en 
bereken daar de %b van uit. 

18. De bandbreedte vertelt ons hoe ver de BB’s uit elkaar staan. De ruwe breedte is 
genormaliseerd door gebruik te maken van de middle band. In de standaard berekeningen is 
de bandbreedte 4x de coëfficiënt van de variatie. 

19. Bandbreedte kan voor veel dingen gebruikt worden. De meest populaire is de “squeeze”. 
Maar deze wordt ook gebruikt bij het identificeren van veranderingen in de trend. 

20. Bollinger Bands zijn breed toepasbaar, ook op futures, opties, obligaties etc. 
21. Bollinger Bands kunnen op alle time frames gebruikt worden, van de 1 min. tot maanden. 

Voor de betrouwbaarheid is het wel belangrijk dat er voldoende prijs action is. Als er weinig 
gekocht en verkocht wordt kunnen geen betrouwbare BB’s berekend worden. 

22. Bollinger Bands geven geen continuerend advies: ze helpen alleen met het identificeren van 
setups waar je kansen van slagen hoger liggen. 
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Hoofdstuk 14: Positie grootte en geldmanagement 
 
Nadat je alles hebt bestudeerd in de vorige hoofdstukken (en het kost jaren om ze op de juiste 
manier en met succes toe te passen) is er nog een belangrijk - en vaak onderschat - onderdeel van 
traden: management. 
Met alle kennis van indicatoren, price action en candlestick patronen kun je nog steeds failliet gaan 
door een gebrek aan portfoliomanagement en bepalen van positie grootte. 
Alleen dan kan het hogere doel bereikt worden, het vergroten van het kapitaal. 
Het beschermen van je huidige kapitaal moet daarvoor de eerste prioriteit hebben.  
CHAPTER 
 14 
■ Positie grootte en portfolio grootte 
 
Er zijn veel verschillende meningen over de maximale grootte van een positie en hoeveel posities er 
tegelijkertijd open zouden moeten staan. 
Mijn voorkeur gaat uit naar een laag aantal posities, maximaal 6. 
Dit houdt de trades overzichtelijk en zorgt er voor dat je meer kan spelen met positie grootte als de 
markt daar geschikt voor is. 
Door het trapsgewijs inschalen van posities (ladderen) en ook trapsgewijs te verkopen als een target 
behaald is, voorkom je iets wat iedere trader wel eens gebeurt: te vroeg verkopen waardoor je de 
grote stijging mist. 
Bij trapsgewijs verkopen kun je de hele beweging naar boven uitzitten met een deel van de positie. 
Dit voorkomt ook de emotie dat je een grote uptrend gemist hebt en uit emotie hoger weer in gaat 
kopen.  
Deze posities zorgen voor chaos in je trade plan en kunnen leiden tot grote fouten.  
Deze manier van traden is duidelijk verschillend van grote investeerders met een dollar waarde in het 
portfolio waar anderen slechts van kunnen dromen. 
Deze investeerders zijn meestal georiënteerd op de lange termijn en zullen - om hun kapitaal te 
beschermen - dit zoveel mogelijk spreiden. 
Hier zitten ook valkuilen voor de grote traders. 
Bij een te grote spreiding kan het zijn dat je niet meer vooruit en niet meer achteruit gaat in portfolio 
waarde, omdat je gemiddeld op 0 uitkomt in winnende en verliezende trades. 
Portfoliomanagement werkt aan beide kanten, dus je verlies beperken, maar ook je winst nemen en 
(tijdelijk) omzetten in cash (USD of USDT). 
Dit werkt goed als beloning voor je werk en je behoudt het overzicht over je portfoliowaarde.  
Het trapsgewijs inkopen en verkopen is hierbij cruciaal, dit geeft je de flexibiliteit om alles uit een 
trade te halen.  
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■ De Stop Loss als Money Management Tool 
 
Mijn filosofie is altijd geweest om voor het starten van een trade te bepalen waar de stop loss moet 
komen. 
Dit hoort bij de bescherming van je kapitaal 
De beste manier om een positie voor stop loss te bepalen is door te zoeken naar key support levels in 
de chart en het doorbreken van belangrijke indicatoren die eerder besproken zijn. Als meerdere van 
deze support levels en indicatoren doorbroken worden (confluence), zeker als daarbij ook nog eens 
een volume toename te zien is dan wordt het tijd om de trade te verlaten.  
Alleen is het een misvatting om te denken dat je dat zelf in de gaten kan houden. Vertrouw er nooit 
op dat je kan handelen nadat de prijs al een grote beweging heeft gemaakt. 
Je emotie gaat een te grote rol spelen in de beslissingen die je maakt. Door van te voren een stop 
loss te zetten en deze te laten staan kun je en nooit te laat zijn, en nooit een verkeerde inschatting 
maken op basis van emotie.  
Vrijwel alle platformen geven je genoeg middelen om een stop loss te zetten, of zelfs een target 
verkoop punt en een stop loss verkoop punt tegelijkertijd neer te zetten, waarbij de één vervalt als 
de ander gehaald wordt (OCO, oftewel One Cancels the Other).  
Mijn advies is om op grotere posities of leveraged posities ook de stop loss te ladderen. 
Bijvoorbeeld door voor een deel van de trade de stop loss onder een key support level op hoger time 
frame te zetten. 
Zo wordt niet je hele positie verkocht op het moment dat er een stop loss hunt plaatsvindt door de 
grote spelers in de markt. 
Op zoek naar liquiditeit zullen zij soms een sterke daling of stijging veroorzaken om stop loss 
opdrachten te triggeren, waardoor liquiditeit vrij komt. 
Als je geladderde stop loss opdrachten zet, moet je wel aandacht houden voor de markt. 
Als blijkt dat de prijsbeweging zo destructief is dat er een trend reversal optreedt voor de langere 
termijn, is het beter om meteen met de gehele positie te stoppen. 
Doe dit alleen na uitvoerige analyse van de markt op dat moment, hier zit ook weer het risico van 
emotie-traden! 
Als je dat moeilijk vindt, kun je beter 1 stop loss voor de hele positie hanteren, en de discipline 
kweken om er daarna van af te blijven.  
 
 
■ Verhogen en aanpassen van stop loss als de markt verandert 
 
Ook met een stop loss is het van belang om je trades te blijven monitoren. 
Ook een stop loss moet bijgestuurd worden als een markt daar om vraagt. 
Alleen dan dient het als een beschermende factor voor je kapitaal. 
Alleen een meestijgende stop loss zorgt voor maximale winst en bescherming tegen grote plotselinge 
koerswijzigingen, zeker als de koerswijziging in tegenovergestelde richting is van de huidige trend.  
Mijn advies is om de stop loss mee naar boven te bewegen, daar waar volgens je technische analyse 
het volgende key support level is. Je verschuift dan je stop loss naar net daar onder. 
Het is ook verstandig om bij iedere verschuiving van je stop loss ook wat winst te nemen. Dit noem je 
het inschalen van je stops.  
Voordelen: je bent na het halen van je eerste target verzekerd van winst doordat je je stop mee 
beweegt.Ook blijf je gedeeltelijk in de trade om hogere winsten niet te missen. 
Nadelen: Als je tussendoor niet uitschaalt is bij doorzettende trend je winst groter. 
Deze methode kan op elk time frame worden toegepast.  
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■ De Trailing Stop Methode 
 
Een veel gebruikte methode door traders om de stop loss automatisch te verhogen, is de trailing 
stop. Een trailing (letterlijk: er achter aan hangend) stop kun je instellen op een aantal prijspunten 
waar de stop naar toe schuift of op een bepaald percentage dat de stop onder de prijs blijft. 
Het grote voordeel van een trailing stop is de flexibiliteit ten opzichte van een vast ingestelde stop 
loss. 
Bij een sterke daling van de prijs wordt het verlies beperkt, bij een sterke stijging van de prijs wordt 
de winst verzekerd. 
 
Een klein voorbeeld: 
Je koopt een aandeel voor $50 per aandeel. Dat aandeel is nu $57 waard. Je wil minstens $5 winst 
per aandeel, maar wil ook meegenieten van hogere winsten, dus je zet je trailing stop op $2. Dit 
betekent dat de stop loss wordt getriggered als de prijs $2 lager zakt. 
Let op: een trailing stop stijgt mee, maar zakt niet mee met de prijs. 
Je hebt dus nu de garantie dat je $55 krijgt voor je aandeel. Stel de prijs stijgt door naar $62, dan is je 
gegarandeerde verkoopwaarde $60. Je winst is dan dankzij de trailing stop al $10 dollar voor je 
gehele trade. 
De trailing stop neemt dus ook werk uit handen, continue monitoring van de markt en de prijs zijn 
niet direct noodzakelijk.  
Maar, er zijn ook nadelen aan het gebruik van trailing stops. 
Een trailing stop houdt geen rekening met technische analyse. 
De plek van de stop is dus niet meer gebaseerd op een key support level. 
De ruimte die genomen moet worden tussen de actuele prijs en het prijsniveau van de stop is 
volkomen arbitrair 
Het gebeurt dan ook vaak dat de stop loss gehit wordt en je uit de trade bent gezet waarna de prijs 
toch verder doorstijgt 
 Het risico dat je ruimte tussen de actuele prijs en de trailing stop te klein is is groot. 
Het zelf omhoog laten stijgen van je stop loss aan de hand van key support levels is meer werk, maar 
mijn ervaring is dat dit veel nauwkeuriger werkt en het maximale uit een trade haalt. 
Dat gezegd hebbende, een trailing stop is nog vele malen beter dan geen stop hebben, of alleen een 
stop in gedachte hebben die je op het “moment suprême” toch aan je voorbij laat gaan door emotie 
in je trade te stoppen.  
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Hoofdstuk 15: Swing Trading 
 
Het is mijn stellige overtuiging dat price action en chart patronen vergelijkbaar werken op alle time 
frames. 
Ze kunnen op dezelfde manier geanalyseerd worden. Voor intraday trades gaat mijn voorkeur uit 
naar de 1 min. en 5 min. charts.  
De price action en onderliggende technische patronen op de 15 min., 1 uur, 4 uur en daily charts 
moeten ook gebruikt worden in het intraday traden om het effect van langere termijn prijs trends en 
key support- en resistance levels te zien op de huidige korte time frame charts. 
Zij bepalen mede waar je entry point, targets en stop loss moet staan.  
 
Voor het swing traden (meestal enkele dagen tot enkele weken) werken de 15 min., 1 uur, 4 uur en 
daily chart time frames het beste om patronen te analyseren. 
Vaak ontstaan mijn swing trades uit trades die ik begonnen ben als intraday trades, maar die door 
een resistance heen braken met hoog volume en daardoor op hogere time frames een positiever 
beeld kregen voor een langere trade. 
Soms kunnen de daaruit ontstane uptrends weken of maanden aanhouden. 
Dus het zoeken naar goede intraday trades kan soms hele goede swing trades opleveren.  
 
Swing traden wordt vaak gedefinieerd als “momentum traden”. 
Een swing trade staat langer dan een dag open, maar korter dan een “trendvolgende trade” of de 
aloude HODL strategie (Buy and Hold). 
Nog een verschil met investeerders voor de lange termijn is dat swing traders niet wachten tot een 
aandeel na een dipje weer verder gaat stijgen. Ze verlaten de markt eerst en stellen dan pas vragen. 
Dit maakt een swing trader flexibel maar vergt ook wel veel discipline en een goed gevoel voor trade 
timing.  
Het voordeel van swing traden - in vergelijking met daytraden - is dat je af en toe even pauze kan 
nemen. Je moet nog steeds op je lopende trades blijven letten, maar hoeft niet constant naar een 
scherm te staren. 
Zeker voor mensen die niet van traden leven maar ook nog een baan hebben is dit veel beter vol te 
houden. Je hoeft minder trade beslissingen te maken, maar je plan moet nog steeds solide zijn. 
Van te voren moet er een entry point, targets en stop loss bepaald worden. 
Per trade zijn de winstpercentages bij swing traden meestal een stuk hoger dan bij intraday traden, 
simpelweg vanwege het kijken naar een hoger timeframe. Je trades zijn ook minder frequent, 
normaal gesproken zit er enkele dagen tussen je trades. De reden hiervoor is dat je de markt de tijd 
moet gunnen om een “swing” te krijgen van het ene prijspunt naar het andere. 
Het risicoprofiel is ook anders dan bij daytrading. Een trade langer dan een dag open houden met 
stop levels op basis van een hoger time frame geeft minder risico. Een nadeel is echter dat de trade 
ook ’s nachts open blijft staan. Zeker in de 24-uurs wereld van crypto kan er elk moment iets 
gebeuren, soms door een nieuwsbericht aan de andere kant van de wereld. Dan is het toch minder 
fijn om de volgende ochtend te zien dat je stop loss geraakt is.  
Met swing traden is er ook meer geduld nodig. 
Als je niet bereid bent om dagen tot weken een trade af te wachten, is swing traden niet voor jou. 
Zeker een moment waarop de stop loss nog niet verhoogd kan worden en er dus een kans bestaat 
dat de trade in verlies eindigt, kan zenuwslopend zijn.  
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Zes criteria voor het zoeken naar goede swing trades 
 

1. De markt staat aan jouw kant. Jij hebt bepaald dat de market trending is in dezelfde richting 
beweegt die jij wil traden.  

2. De industriegroep staat aan jou kant. Als een bepaald soort industrie bijvoorbeeld 
uptrending is, is de kans groot dat een ander aandeel in een industrie ook gaat uptrenden. In 
crypto lijkt dit soms ook te gebeuren: grotere altcoins stijgen bijvoorbeeld vaak samen, en in 
2019 was er ook veel samenhang in timing van stijging in de IEO’s van Binance. 

3. Als je een trend aan het traden bent is de markt aan het wegtrekken van een basis, zoals een 
pullback, om daarna de trend te vervolgen. 

4. Als je een ranging market aan het traden bent, moet de markt net een bounce hebben gehad 
van een support- of resistance level, bevestigd door een technische indicator. Een divergence 
tussen de indicator en de prijs geeft nog extra bevestiging.  

5. De ingestelde stop loss is zo dicht mogelijk tegen je entry point aan als de technische analyse 
toelaat. De beste nooduitgang is vaak de dichtstbijzijnde. Dit om je verlies zo veel mogelijk te 
beperken. 

6. Je maakt een gedisciplineerde, emotieloze beslissing om een verstandige hoeveelheid van je 
portfolio in de trade te gebruiken. Bepaal altijd van tevoren wat je positiegrootte wordt. Stel 
hierbij de vraag: hoeveel wil ik maximaal verliezen in deze trade? 
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Hoofdstuk 16: Regels en richtlijnen voor beter traden 
 
In alle voorgaande hoofdstukken is alle technische analyse besproken die in vele jaren ontwikkeld 
zijn. Zij zijn onmisbaar om succesvol te worden in het traden. Als laatste wil ik je nog wat regels en 
richtlijnen mee geven waar elke trader zich aan zou moeten houden om vooruit te komen: 

1. Weet waar je entry point, je exit point en je stop loss zit voordat je een trade ingaat. Dit is 
niet voor niets regel nummer 1. Voordat je op enter drukt moet je weten wanneer je instapt, 
wanneer je uitstapt en wat je gaat doen als de trade niet loopt zoals je verwacht had. 
Minimaliseer je verlies met een stop loss. Het minimaliseren van verlies is belangrijker dan 
het maximaliseren van winst.  

2. Voorkom traden in de eerste 15 minuten van de markt. In aandelen is dit iedere ochtend, in 
de 24-uurs wereld van crypto geldt dit vooral bij de introductie van een nieuwe coin op een 
beurs. Er zijn veel paniekkopers- en verkopers en er zijn nog geen goede meetwaarden voor 
technische analyse. 

3. Gebruik limit orders, geen market orders. Dit werd wel duidelijk tijdens de flash crash van 
mei 2010 op de aandelenbeurs. Market sell orders werden veel lager verkocht dan de 
bedoeling was van de verkoper. Een limit order laat jou bepalen wat de onder- of bovengrens 
is waarbij je wilt kopen of verkopen. 

4. Beginnende traders moeten ver weg blijven bij margin trading, oftewel leverage trading. Je 
leent dan geld om je trade te financieren. Als het correct gebruikt wordt kan het snel veel 
geld opleveren, maar als het mis gaat is het verlies groter dan je eigen inleg. Hierdoor kreeg 
handelen op de beurs een slechte naam. Mensen zonder verstand gingen traden met 
leverage met hun spaargeld. Velen werden volledig geliquideerd. Leer eerst zonder leverage 
traden. 

5. Bepaal van te voren je targets. Veel beginnelingen denken meer aan wat ze wanneer willen 
kopen dan aan wanneer ze het willen verkopen. Daytraders moeten naast een target voor de 
prijs eigenlijk ook een target voor de tijdslimiet bepalen om niet te lang in een trade vast te 
blijven zitten. 

6. Houd een dagboek bij van al je trades, met exact wat je wanneer deed en wat de uitkomst 
daarvan was. Niet verassend misschien, maar je leert meestal meer van je verliezende trades 
dan van je winnende trades. 

7. Ga eerst paper traden. Dat wil zeggen, volg de echte markt, maar doe alleen alsof je het 
aandeel koopt op papier. Of gebruik een oefenaccount op de beurs die je wil gaan gebruiken. 
Wees er op bedacht dat dit een leerschool is en geen spelletje. 

8. Leer je verlies te nemen zonder je emotie daarin een rol te laten spelen. Om te overleven als 
daytrader moet je je verliezende trades goed managen.  

9. Wees bereid om te verliezen voordat je kan winnen. Veel mensen raken in het begin in 
paniek als een trade niet volgens plan verloopt. Vervolgens probeert men dat je corrigeren 
met impulsieve trades die nog meer geld kosten. Leer je verlies te nemen, de essentie is om 
van te voren te weten hoeveel je maximale verlies zal zijn (d.m.v. het zetten van een stop 
loss). Volg je eigen regels! 

10. Koop sterke aandelen in een uptrend (long), short zwakke aandelen in een downtrend. Dit is 
vooral op een aandelenbeurs met index van toepassing. 

11. Wacht op een pullback of retest. Gebruik trendlijnen om deze te herkennen. Wacht tot de 
prijs na een stijging boven de trendlijn weer terugzakt en een bounce maakt op de trendlijn. 
Dit geeft een lager risico bij het aangaan van de trade. Groot voordeel is dat de stop loss vlak 
onder de trendlijn gezet kan worden, waardoor het verlies beperkt wordt. 
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Nog een paar laatste richtlijnen om te overwegen: 
 

 Gooi niet al je geld in een trade. Er komen nog genoeg andere kansen voorbij. Houd altijd 
geld achter de hand om plotselinge kansen te kunnen grijpen.  

 Bestudeer technieken om te hedgen. Als de markt bullish lijkt, en jij ook, wil dat nog niet 
zeggen dat je geen bearish positie kunt innemen. Een hedge beschermt je als de markt 
onverwacht niet de kant op gaat die jij dacht.  

 Gebruik discipline en geduld in plaats van emotie en paniek. Angst en hebzucht (fear and 
greed) zijn soms de drijvende kracht achter irrationele prijsbewegingen. Ga daarin niet mee 
maar wacht op een goede kans om in te stappen. 

 Trade altijd met de trend mee, en wacht rustig af of er laag-risico kansen voorbij komen. 
Bepaal de kansen met behulp van je methodiek in technische analyse. 

 Trade niet als de trend niet duidelijk is. 

 De meest succesvolle traders zitten maar 30-40% van de tijd daadwerkelijk in een trade. In 
de rest van de tijd wachten zij geduldig op de juiste setup door te blijven analyseren.  
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Hoofdstuk 17: De 38 stappen die elke trader ondergaat om succesvol te worden 
 
De meeste traders kunnen zich wel identificeren met onderstaande lijst en kunnen bedenken waar zij 
zich nu op de lijst bevinden. 
Weinig traders zullen deze stappen in een rechte lijn bewandelen. 
Zo zou het zomaar kunnen dat het traden na enige oefening je goed afgaat, totdat blijkt dat de 
bullmarket waar de hele beurs in zat gebarsten is en er niets over blijft van je trading strategieën in 
een zware bearmarket. Zo kun je zomaar terugvallen naar stap 4. 
Zoals voor veel dingen in het leven geldt ook hier… de aanhouder wint!  
Bij de eerste helft van de stappen ligt de focus op externe factoren, zoals het leren van technische 
analyse, de mechanica van het traden doorgronden. 
In de tweede helft worden interne factoren belangrijker, zoals het uitschakelen van je emoties 
tijdens het traden. 
 
De stappen: 
 

1. We verzamelen informatie – kopen boeken, doen onderzoek op internet. 
2. We beginnen met traden met onze nieuw vergaarde kennis. 
3. We “doneren” consequent geld en realiseren ons dat we meer kennis en informatie nodig 

hebben. 
4. We verzamelen meer informatie. 
5. We veranderen de aandelen of munten die we aan het volgen zijn.  
6. We gaan terug de markt op met onze kennis update. 
7. We worden weer flink op ons nummer gezet en beginnen zelfvertrouwen te verliezen. De 

angst begint in te dalen. 
8. We beginnen te luisteren naar nieuws van buitenaf en naar andere traders. 
9. We gaan terug op de markt en gaan al snel verder met onze “donaties”. 
10. We veranderen de aandelen of munten weer waar we op letten. 
11. We zoeken meer informatie. 
12. We gaan terug de markt op en beginnen wat vooruitgang te zien. 
13. We raken overmoedig en de markt leert ons een lesje in nederigheid. 
14. We beginnen ons te realiseren dat succesvol traden meer tijd en kennis kost dan we 

verwacht hadden. 
 
(Veel mensen haken op dit punt af, omdat het nu ineens op werken begint te lijken. Ga 
vooral door!) 

 
15. We worden serieus en beginnen te werken aan een echte methodiek. 
16. We gaan traden met onze eigen methodiek met enig succes, maar beseffen dat er iets mist. 
17. We beseffen dat we regels nodig hebben om toe te passen op onze methodiek. 
18. We nemen een sabbatical van het traden om onze regels te onderzoeken en te ontwikkelen. 
19. We beginnen weer met traden, dit keer met duidelijke regels en hier en daar wat succes. 

Toch twijfelen we te veel bij het ingaan van een trade. 
20. We passen de regels aan om deze nog beter op onze eigen manier van traden toe te passen. 
21. We krijgen het gevoel dat we heel erg dichtbij een doorbraak zijn om echt succesvol te 

kunnen traden. 
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22. We nemen de verantwoordelijkheid voor onze traderesultaten en beseffen dat de methodiek 
een hulpmiddel is, maar wij zelf de grootste bepalende factor zijn. 

23. We gaan verder met traden en worden steeds succesvoller met onze regels en methodiek. 
24. Tijdens het traden hebben we nog steeds de neiging om onze eigen regels te negeren, 

waardoor de resultaten van onze trades nog wisselend zijn. 
25. We hebben het gevoel dat we heel dichtbij succesvol traden zitten. 
26. We gaan terug naar meer onderzoek en naar goede trade regels. 
27. We krijgen meer en meer vertrouwen in onze eigen regels en gaan terug de markt op. 
28. De trade resultaten worden steeds beter, maar we blijven toch nog twijfelen wanneer we 

onze trade regels daadwerkelijk uitvoeren. 
29. We zien het belang van trade regels omdat we het slechte resultaat zien als we ons er niet 

aan houden. 
30. We herkennen dat een gebrek aan succes niet aan de methodiek ligt, of de regels die we 

hanteren, maar aan het gebrek aan discipline om ze standvastig en zonder angst te 
gebruiken. 

31. We gaan verder met traden en leren onszelf steeds beter kennen. 
32. We beheersen onze methodiek en regels volledig. 
33. We beginnen consequent winst te maken op onze trades. 
34. We worden weer iets te overmoedig en de markt leert ons wederom een lesje in 

nederigheid. 
35. We blijven leren van onze trades. 
36. We stoppen met denken en laten onze regels het traden doen. Het traden wordt saaier maar 

succesvoller. Het kapitaal groeit en de positiegrootte per trade groeit mee. 
37. We verdienen meer geld dan we ooit gedacht hadden toen we begonnen. 
38. LAMBOOOOOO!!! (Sorry, ik kon het niet laten). 

 
 


