


BESTE 

TRADER,

Bedankt voor het downloaden van dit e-boekje. Dit e-boekje is gemaakt 

om je te helpen met het traden op de Amerikaanse aandelenmarkt. 

Wanneer je deze gratis day trading strategie consequent gaat gebruiken 

verhoogt het je trading prestaties aanzienlijk! 

Dit e-book gaat over een specifieke tradingstrategie die al vaak tot 

mooie of zelfs enorme winsten heeft geleid. Deze strategie is jaren lang 

gebacktest en wanneer deze consequent en correct wordt uitgevoerd 

biedt het een 80% win rate. Deze strategie is een van de strategieën die 

in de Day Trading Masterclass Nederland wordt gebruikt. Een strategie 

die zelfs na een maand tijd al profits heeft opgeleverd voor vele 

Masterclass studenten!

Houdt er rekening mee dat elke handelsstrategie altijd met een 

bepaald hoeveelheid risico komt (de price action kan tegen u keren) 

echter is dit geen big deal zodra je je risk management goed in orde hebt. 

https://geldgroeien.nl/dtm-aanbieding


D A Y  T R A D I N G 3M A S T E R C L A S S

EVEN EEN AANTAL 

FUNDAMENTALS

Daytrading op de Amerikaans aandelenmarkt. Dus geen valuta of crypto’s, maar traden in echte 
aandelen zoals Apple, Facebook en bijvoorbeeld Tesla. 

LONG GAAN
Long gaan betekent niets anders dan een x aantal aandelen/shares kopen waarbij je verwacht dat 
de prijs per share zal stijgen. Je koopt bijvoorbeeld 100 aandelen/shares van Apple en verkoopt 
deze na een bepaalde tijd voor een hogere of lagere prijs. Bij een hogere prijs heb je uiteraard 
winst. En verkoop je ze voor een lagere prijs, dan is he verschil vanzelfsprekend je verlies.

SHORT GAAN
Met short gaan kun je winst maken met 
aandelen/shares die in waarde dalen. Dat 
je winst maakt doordat de waarde van je 
aandelen/shares stijgen klinkt logisch. Als een 
aandeel meer waard wordt, kun je het namelijk 
verkopen voor een hoger bedrag dan jij er ooit 
voor betaalde. Maar dat je winst kunt maken 
als de waarde van je aandelen dalen, klinkt voor 
sommige als abracadabra… 

Toch is dit mogelijk door zogenaamd short te 
gaan. Zonder hier te diep of te technisch op in 
te gaan zullen we dit kort en heel simplistisch 
uitleggen. Om short te gaan verkoop je feitelijk 
aandelen/shares die je niet in je bezit hebt. Dit is 
mogelijk doordat je de aandelen/shares als het 
ware leent van bijvoorbeeld de online broker 
waar je jezelf bij aansluit. 

Dit is uit te leggen aan de hand van het volgende 
voorbeeld: Stel Kevin wil tien telefoons verkopen 
van Jordi voor honderd euro per stuk. Maar 
Jordi heeft die telefoons niet, maar verkoopt ze 
toch. Omdat Jordi denkt dat hij ergens anders 
voor tachtig euro die telefoons kan krijgen. Dus 
op papier verkoopt hij deze telefoons al met in 
achterhoofd hij ze spoedig voor tachtig euro 
kunt kopen ergens anders. 

Dit is heel simplistisch uitgelegd “Short gaan”. 
Dit is voor de daytrader erg handig omdat hij 
dan meer mogelijkheden heeft op een dag 
om winst te maken met het verhandelen van 
aandelen/shares.

Laten we eerst even duidelijk zijn in wat 
daytrading niet is. Het is niet beleggen. 
Beleggen is het proces van het kopen van een 
aandeel dat hopelijk op lange termijn winst 
oplevert. Beleggers houden over het algemeen 
hun aandelen jaren of zelfs tientallen jaren aan. 
Dit zijn vaak aandelen van bedrijven waarvan 
zij denken dat deze solide winsten zullen gaan 
maken in de toekomst, schulden zullen gaan 
afbetalen of bijvoorbeeld met sterke producten 
zullen komen. 

Daytraden daarentegen houdt in dat aandelen 
binnen dezelfde dag worden gekocht en 
verkocht. We noemen nu aandelen maar dit 
zouden ook andere effecten kunnen zijn zoals 
opties, futures, valuta of wat tegenwoordig ook 
populair is cryptovaluta. Echter zullen we ons in 
dit e-book beperken tot aandelen.
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DE 15 MINUTE 

BAR PLAY

De 15 min bar play is een setup en play gebaseerd op een 
moment van breakout of breakdown van de koersprijs.

Deze strategie werkt het beste in de ochtend en begin middag 
na lunchtijd op de Amerikaanse stock market. In Amerika is de 
stock market open van 09:30 tot 16:00. In Nederlandse tijd is dit 
van 15:30 tot 22:00.

De strategie heeft de naam 15 bar play te danken aan de 15 
minuten bars/candle-sticks die worden gebruikt om de juiste 
set-up en entry te vinden.

Allereerst zullen we de voorwaarden uiteenzetten die nodig zijn 
om een juiste setup te vinden waarbij de trader deze strategie 
kan inzetten.

SUPPORT EN 
RESISTANCE LEVELS
Een supportlevel verwijst naar 

een prijsniveau waarbij de 

prijs moeilijk naar beneden te 

doorbreken was, terwijl een 

resistancelevel verwijst naar 

een prijsniveau waarbij de 

prijs moeilijk naar boven te 

doorbreken was.

DE 15 MINUTE BAR PLAY RULES!
Gap up of gap down op de daily chart. Met een gap van minimaal 
2.5%. Dit betekent dat de koersprijs van de stock minimaal 2.5% 
hoger of lager moet zijn dan de sluitingsprijs van de dag ervoor. 

De volgende voorwaarde is dat het een clear chart moet zijn. 
Dus er moeten niet teveel daily resistance of support levels zijn. 
Daarmee wordt bedoeld dat zodra je een trade plaatst niet direct 
te maken hebt met resistance of support levels. Met anderen 
woorden op het moment dat je long gaat op een prijs van 120,- 
dollar wil je niet dat 120.3 een resistance level is, dit omdat de 
kans bestaat dat je daar direct te maken krijgt met een snelle 
prijszakking oftewel een pullback.

PULLBACK
Een pullback is een tijdelijke 

onderbreking of daling van de 

algemene trend op dat moment. 

Het lijkt er in eerste instantie op 

dat de trend van de prijskoers 

veranderd, echter is dit maar 

tijdelijk. Na een korte pullback 

houdt de prijskoers gewoon 

dezelfde trend aan.
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De volume van een stock is ook een voorwaarde. We willen namelijk zien 
dat tijdens de pre-market een verhoogd volume te zien is.

Als vuistregel hanteren we dat er meer dan 40.000 aandelen verhandeld 
zijn tijdens pre-market tijd. Dus voor de markt daadwerkelijk open gaat 
zijn er al meer dan 40.000 aandelen verhandeld.

VOLUME
De volume geeft aan hoeveel aandelen er verhandeld worden op bijvoorbeeld de dag, 

per maand of per jaar. De volume kan nogal variëren, dus het is belangrijk dit in de 

gaten te houden als trader. Hoe hoger de volume, hoe gemakkelijker het is om snel te 

kopen en verkopen voor de juiste prijs.

Op de afbeelding is te zien waar je de volume indicator kunt zien. Er is duidelijk te 

zien dat het volume omhoog gaat zodra de aandelenmarkt open gaat.

Een andere voorwaarde is een juiste price action trigger. Hiermee wordt bedoeld dat we een 
mogelijk entry zien aan de hand van de koersprijs. We zien een juiste entry zodra we een kleinere 
15 min bar/candle-stick zien dan de voorganger. Dit noemen we een ïnside bar”.
 
Dus we hebben minimaal twee 15 min bar/candle sticks nodig om een juiste setup te vinden, 
waarbij de tweede candle als het ware past in de eerste candle. De entry die we dan zetten is op 
de wick van de tweede, dus kleinere bar/candle. Welke wick is afhankelijk van een gap up of gap 
down. Bij een gap up plaatsten we de entry aan het uiteinde van de bovenste wick en bij een gap 
down is dat op de onderste wick.

WICK
Een wick is een lijn op een candle die wordt gebruikt om aan te geven waar de koers 

van een aandeel fluctueert ten opzichte van de openings- en sluitingskoers van de 

vorige candle. In wezen illustreren deze wicks de hoogste en laagste prijzen waartegen 

een aandeel gedurende een specifieke periode is verhandeld. Het dik gedrukte 

gedeelte van de candle noemen we de ‘body’.

De laatste voorwaarde is dat er altijd getrade 
wordt in de richting van de gap. Hebben we te 
maken met een breakout, dus een gap up, dan 
gaan we long. 

Hebben we te maken met een breakdown, dus 
een gap down, gaan we short. 

GAP
We spreken van een ‘gap up’ als de koersprijs opent 

boven de sluitingsprijs van de handelsdag ervoor. We 

spreken over een ‘gap down’ wanneer de opening 

koersprijs van vandaag lager is dan de sluitingsprijs van 

gisteren. Veel traders die een aandeel flink hoger of la-

ger zien openen, proberen hier direct op in te springen. 

Hoe groter de gap, hoe groter het prijsverschil. Deze is 

vaak het makkelijkst te zien op een daily chart.

EZELSBRUGGETJE – THE TREND IS YOUR FRIEND!
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HIERONDER NOG EENS DE 

15 MIN BAR PLAY RULES 

OP EEN RIJ.

• Gap up of gap down op de daily chart met een minimale gap van 2.5%

• Clear chart (geen vroege resistance of support levels)

• Verhoogd volume (meer dan 40.000 aandelen pre-market)

• Price action trigger (candle 2 past in candle 1)

• The trend is your friend! (down = short, up = long)

VOORBEELD VAN EEN 15 

MINUTE BAR PLAY.

Stel we zien een stock, laten we zeggen 
Facebook, dat aan de voorwaarden voldoet. We 
zien dat de eerste bar van vandaag op de chart 
direct bij opening 3% (dus meer dan 2.5%) up 
is vergeleken met de sluitingskoersprijs van de 
dag ervoor. 
 

We weten dus dat we bij dit aandeel zoeken 
naar een setup om long te gaan. Zoals hieronder 
in de afbeelding zien we een inside bar/candle 
al na de eerste bar/candle sinds de markt open 
is. We zetten de entry op het prijsniveau van 
10.40 bij de bovenste wick van de inside bar 
(gele streep). 

Op deze prijs gaan we dus long omdat we te 
maken hebben met een gap up zoals te zien 
op de daily chart (vorige afbeelding). Echter 
we zetten niet alleen een entry, maar ook een 
stop loss. De stop loss zetten we in dit geval op 
het prijsniveau van 10.00 aan de onderkant van 
de inside bar wick (gele streep). We hebben in 
deze situatie dus te maken met een stop loss 
van 0.40 cent.
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WAT TE DOEN ZODRA WE 

EENMAAL LONG ZIJN GEGAAN EN 

DE ENTRY IS DUS GETRIGGERD?

Vanaf dit moment gaan we het risico om verlies te lijden zo klein 
mogelijk maken. We gaan dus niet wachten tot een willekeurig 
moment om de eventuele winst of verlies te nemen!  De regel 
is dat er bij 0.20 cent positief prijsverschil een zogenaamde 
uitbetaling wordt gedaan.

We noemen dit partial gaan. Dit betekent dat als de prijs per 
aandeel 0.20 cent is gestegen dat we een deel van de aandelen 
weer verkopen. Stel we zijn met 300 aandelen long gegaan, dan 
verkopen we bijvoorbeeld 150 aandelen met 0.20 cent winst per 
aandeel. De rest houden we nog even aan. 

PARTIAL GAAN
Partial gaan is een deel van je aandelen 
verkopen om jezelf in ieder geval al te 

verzekeren van winst. Dit is een belangrijk 

onderdeel van risico management.

Zodra we deze aandelen hebben verkocht verzetten we de stop loss naar het prijsniveau waarop 
we de aandelen hebben gekocht, dus wat eerst onze entry was. Dit doen we om een verliezende 
trade te voorkomen. 

We hebben al een uitbetaling gedaan en hebben dus al winst geboekt. Ongeacht wat het 
prijsniveau nu gaat doen, de stop loss zorgt ervoor dat we geen verlies kunnen maken. Zie onder 
geïllustreerd in afbeelding.

Na het deels uitbetalen is de 
volgende winsttarget twee 
keer de grootte van de in eerste 
instantie geplaatste stop loss. 
In deze situatie was de stop 
loss 0.40 cent, dus de volgende 
target is een 0.80 cent positief 
prijsverschil. Zodra de koerst 
deze prijs bereikt nemen we 
onze volledige winst door 
alle uitstaande aandelen te 
verkopen. 

Wanneer dit niet gebeurt en de prijs daalt tegen verwachting in en bereikt het stop loss level, dan 
is de trade voorbij. In dat geval heb je een kleine winst door de eerste uitbetaling of zogenaamde 
partial. Deze risico management strategie beperkt de kans om grote verliezen te lijden tijdens het 
daytraden.
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Ondanks dat de strateegie gebaseerd is op 15 bars/candles-sticks, is het te allen tijde aan te raden 
om dat koersprijs oftewel price action in de gaten te houden aan de hand van een 1 of 2 minuten 
bar/candlestick chart. Wanneer je deze strategie consequent en correct uitvoert zul je zien dat de 
winrate van je trades aanzienelijk hoger wordt. Mocht je meer willen weten of vragen hebben over 
deze 80% winrate daytrading strategie. 

EXTRA VOORBEELDEN

Advies is altijd om een nieuwe strategie te testen en oefenen doormiddel van papertrading. Om 
meer overtuigd te raken kun je altijd deze strategie eerst backtesten. Heb je nog vragen of wil je 
serieus aan de slag met daytraden, neem contact op met Kevin Timmer of volg zijn Instagram. 

HAPPY TRADING!

https://geldgroeien.nl/kevin-timmer
https://geldgroeien.nl/dtm-aanbieding
https://geldgroeien.nl/dtm-aanbieding
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