Tradingpsychologie
SPIEKBRIEF

Een kijkje in het brein van de trader
Vraag je je af waarom het zo moeilijk is om op een consistente manier geld te verdienen op de
aandelenmarkten? De verklaring is even eenvoudig als ontnuchterend: het is de menselijke
factor met zijn genetische aanleg. De neurale structuur van het menselijk brein is het resultaat
van onze evolutionaire ontwikkeling. Oude denk- en gedragspatronen, zoals de diepgewortelde vecht-of-vluchtreflex, beïnvloeden ook tegenwoordig nog je beslissingen op de financiële
markten. Je bent van nature niet geschikt om te traden. Maar je kunt het leren. Het menselijk
brein is veranderlijk en in staat zich te ontwikkelen. Je kunt de mentale vereisten voor slim
traden leren. Met de juiste mindset herken en vermijd je fouten in een vroegtijdig stadium. De
baanbrekende bevindingen van het moderne neurofinanceonderzoek wijzen je de weg naar de
succesfactoren voor succesvol traden.

Oefening baart kunst
Succesvol traden hangt af van hoe consequent je oefent en traint. Een demorekening maakt het
gemakkelijker voor je om je strategieën te testen, met paper trading train je procedures en
processen net zo lang tot je ze automatisch kunt oproepen. De voordelen van soepele tradingprocessen en vaste regels bij het traden liggen voor de hand en voorkomen door emoties beïnvloede verkeerde beslissingen. Ondertussen leer je ook technieken voor patroonherkenning.
Aan de ene kant zijn er markt- en koerspatronen, aan de andere kant door emoties gestuurde
denk- en gedragspatronen. Je leert je kansen op winst te verbeteren en tegelijkertijd je risico
op verlies te beperken.

»

Je hebt processen vormgegeven en je tradingwerkwijze gesystematiseerd. Je handelt uitsluitend
met je geteste en beproefde strategieën.

»

Je concentreert je op winst en de doelen die je wilt bereiken en hebt voor elke trade een winst
doel bepaald.

»

Diep van binnen heb je verliezen geaccepteerd en omarmd als leermomenten. Je beperkt je ver
liezen consequent met verliesstops.
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Je traderpersoonlijkheid
Er zijn verschillende methoden en technieken die je helpen om je persoonlijkheid als trader
verder te ontwikkelen en om emotioneel soeverein en mentaal sterk op de markten te opereren. Een belangrijke professionele en psychologische component is het bijhouden van een tradingdagboek. Het is de sleutel tot je persoonlijke ontwikkeling. Je leert psychologische patronen herkennen en oplossen. Met al deze kennis vind je de tradingstijl die bij je persoonlijkheid
past. Technieken voor zelfcoaching zijn een andere belangrijke bouwsteen. Alle oefeningen
zijn erop gericht je mentale strategieën aan te reiken om beter om te gaan met verliezen, stress
en angst.

»

Je kunt je karaktereigenschappen en vaardigheden goed inschatten en hebt in de simulatie de
tradingstijl gevonden die bij je past.

»

Je gebruikt een tradingdagboek voor foutanalyse, zelfreflectie, professionele en persoonlijke
ontwikkeling.

»

Je handelt uitsluitend in een emotioneel evenwichtige staat.

Besluitvormingsprocessen bij het traden
Het is niet gemakkelijk om slimme en doordachte tradingbeslissingen te nemen. Het is belangrijk om de onbewuste processen van besluitvorming te kennen en strategieën te ontwikkelen
hoe je beter kunt omgaan met de gevoeligheid voor verstoringen. Als je eenmaal de evolutionaire ontwikkeling van je hersenen begrijpt, kun je irrationele denk- en gedragspatronen
vroegtijdig herkennen en vermijden. De ervaring leert dat de meeste traders zich van nature
irrationeel en bevooroordeeld gedragen. Onderzoek op het gebied van behavioral finance biedt
in dit verband spannende inzichten. Stelselmatig verkeerde inschattingen, waarnemingsvervormingen en een uitgesproken kuddementaliteit hebben soms ernstige gevolgen.

00_650281_TradingpsychologieVrDum_BOEK.indb 2

25-10-21 10:21

Inhoud in vogelvlucht

In

Inleiding .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Deel 1:
Hoofdstuk 1:
Hoofdstuk 2:

Deel 2:
Hoofdstuk 3:
Hoofdstuk 4:

Deel 3:
Hoofdstuk 5:
Hoofdstuk 6:
Hoofdstuk 7:
Hoofdstuk 8:

Deel 4:
Hoofdstuk 9:
Hoofdstuk 10:
Hoofdstuk 11:

Deel 5:
Hoofdstuk 12:
Hoofdstuk 13:
Hoofdstuk 14:
Hoofdstuk 15:

Deel 6:
Hoofdstuk 16:
Hoofdstuk 17:
Hoofdstuk 18:

1

De zelfverzekerde trader �������������������������������������������� 11
Slim traden ����������������������������������������������������������������������������������������13
Mentale kracht ontwikkelen ����������������������������������������������������������21
Gids voor succesvol traden �������������������������������������� 39
Je persoonlijke tradingsysteem ontwikkelen ������������������������������41
De praktische uitvoering van je tradingplannen ������������������������69
Emotionele soevereiniteit ������������������������������������������ 89
Traden als persoonlijkheidsontwikkeling ������������������������������������91
Mentale zelfcoaching in de praktijk ������������������������������������������� 113
De psychologie van verliesverwerking ������������������������������������� 127
Mentale technieken voor stress- en angstbeheersing ��������� 145
Met vertrouwen beslissingen nemen ����� 157
De kronkelige paden van de besluitvorming ontwarren ����� 159
Vuistregels uit de evolutionaire doos gebruiken ������������������� 171
De juiste basis voor tradingbeslissingen ��������������������������������� 177
Verkeerd gedrag vermijden ����������������������������������� 191
Duidelijke inschattingsfouten vermijden ��������������������������������� 193
Collectief foutief gedrag op de beurs ��������������������������������������� 205
Grip krijgen op het ego bij trading ��������������������������������������������� 221
Angst: je constante begeleider bij traden ������������������������������� 229
Het deel van de tientallen ��������������������������������������� 247
Tien vermijdbare psychische valkuilen van traden ��������������� 249
Tien succesgeheimen van mentaal superieure traders ������� 255
Tien basisregels voor de perfecte tradingdag ������������������������� 261

Index .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

271

Inhoud in vogelvlucht

v

00_650281_TradingpsychologieVrDum_BOEK.indb 5

25-10-21 10:21

1

De zelfverzekerde
trader

00_650281_TradingpsychologieVrDum_BOEK.indb 11

25-10-21 10:21

IN DIT DEEL . . .

Je leert waarom de mens met zijn genetische aanleg zo veel
moeite heeft om met succes op financiële markten te opereren.
De evolutionaire ontwikkeling en de neurale structuur van het
menselijk brein laten je de mogelijkheden en beperkingen zien
waarmee je te maken krijgt bij het traden.
Met de kennis en het begrip van je onbewuste denk- en
gedragspatronen, leer je de mentale vereisten kennen om slim
te traden. Je leert hoe je met de juiste instelling fouten in een
vroegtijdig stadium kunt herkennen en vermijden. Dit is hoe
je slimme besluiten neemt. De baanbrekende bevindingen
van modern neurofinanceonderzoek wijzen je de weg naar de
succesfactoren voor slim en succesvol handelen.
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IN DIT HOOFDSTUK

Evolutie en financiële
besluitvormingsprocessen
Neurofinance: een blik in het tradersbrein
Neurale schakelpatronen en biochemische
processen begrijpen
Neurale plasticiteit: de wonderbaarlijke
transformatie van de hersenen

Hoofdstuk 1

Met procesoriëntatie op weg naar succes

Slim traden

I

n dit hoofdstuk nemen we grote stappen in de tijd. Miljoenen jaren van
evolutionaire selectie hebben ons gemaakt tot wat we nu zijn. Het is
belangrijk om dit in gedachten te houden als je je verbaast over gedrag
dat eigenlijk niet past in onze moderne tijd. Een blik in het brein van de
trader verschaft antwoorden. Het moderne hersenonderzoek levert opwindende inzichten op over hoe het besluitvormingsproces in feite werkt;
welke delen van de hersenen erbij zijn betrokken en welke biochemische
processen er plaatsvinden. Hersenonderzoekers kunnen nu financiële
beslissingen voorspellen op basis van de activiteit van bepaalde hersengebieden.
Je hersenen en hun circuits zijn van nature niet geschikt om te traden.
Maar je kunt het leren. Het menselijk brein is veranderlijk en kan zich met
veel training aanpassen aan veranderende omstandigheden. Met andere
woorden: je kunt gedrag aanleren voor succesvol traden. Succesvol traden
is slim traden, gericht op je neurale structuren.
De sleutel tot succesvol traden is procesoriëntatie, waarbij je je aanpak
systematiseert. Je hebt een professionele set regels en een beproefde tradingstrategie nodig om te kunnen overleven op de onvoorspelbare markten. Als je eenmaal de tradingstijl hebt gevonden die bij je persoonlijkheid
past, staat er niet veel meer in de weg van een succesvolle carrière als
trader.

Hoofdstuk 1 Slim traden
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Waarom wij mensen eigenlijk niet
gemaakt zijn om te traden
Het menselijk gedrag in economische besluitvormingsprocessen is in de
afgelopen decennia door de wetenschap uitvoerig bestudeerd. De bevindingen zijn ontnuchterend. Mensen worden gevormd door emotionele
denk- en gedragspatronen die zich in de loop van de evolutie hebben ontwikkeld. Deze onbewust verlopende automatismen zijn eigenlijk ongeschikt voor verstandige financiële beslissingen. Gedragseconomen hebben in talrijke studies aangetoond hoe irrationeel de mens is bij het
investeren van geld. Ons beslissingsgedrag raakt vervormd al naargelang
de situatie en onze gemoedstoestand:

»
»
»

We overschatten onze capaciteiten.

»
»
»
»

We laten ons graag meeslepen door de massa.

We zijn nauwelijks in staat om van fouten te leren.
Emoties zoals angst en hebzucht bepalen onbewust ons gedrag bij het
nemen van financiële beslissingen.

Wij zijn niet in staat om risico’s objectief te beoordelen.
Onze houding tegenover risico’s hangt af van de situatie.
We nemen de winst te vroeg en laten verliezen doorlopen.

Een blik in het brein van beleggers en traders laat zien waarom dit zo is
en hoe de besluitvormingsprocessen werken. De laboratoriumexperimenten van het nog jonge neurofinanceonderzoek bieden spannende
antwoorden.

Neurofinance: in het brein van de
trader
Neurofinance is een interdisciplinair onderzoeksgebied dat in de jaren
negentig is ontstaan uit de samenwerking tussen economen, gedragspsychologen en neurowetenschappers. Het onderzoek analyseert financiële
besluitvormingsprocessen en maakt gebruik van de methoden van
modern hersenonderzoek. De centrale vragen zijn: hoe gaan onze hersenen om met geld? Welke neurale structuren zijn betrokken bij het verwerken van geld? Wat is de betekenis van de biochemische processen in de
hersenen? In de wetenschappelijke studies wordt bijzondere aandacht
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besteed aan het tradinggedrag van de spelers op de financiële markten en
aan de invloed van persoonlijkheidskenmerken van de marktdeelnemers.
De neurobiologische grondslagen van financiële besluitvormingsprocessen zijn nu ontcijferd. De hersenscanner onthult in realtime de enorme
invloed van emoties, cognitieve vooroordelen en archaïsche instincten.
De mens handelt in aanzet niet op een rationele manier. Veel van de fenomenen die door gedragseconomisch onderzoek worden beschreven, kunnen worden verklaard door in de hersenen van de trader te kijken. Hersenonderzoekers zijn nu in staat om het gedrag van beleggers te
voorspellen en te beïnvloeden.

DE ONTWIKKELING VAN
HERSENSCANNERS
Met behulp van nieuwe meettechnieken heeft hersenonderzoek ons de afgelo
pen 20 jaar meer geleerd over de werking van de menselijke hersenen dan in
de 100 jaar daarvoor. Beeldvormingstechnieken, met name functionele magnetic resonance imaging (fMRI), maken de activiteiten van de hersenen zichtbaar en
laten zien welke gebieden tijdens bepaalde taken worden geactiveerd. Wij kun
nen onze hersenen als het ware rechtstreeks in ‘realtime’ aan het werk zien. Dit
maakt het mogelijk om het menselijk gedrag in de omgang met geld neurowe
tenschappelijk te analyseren. Laboratoriumexperimenten kunnen worden
gebruikt om inzicht te krijgen in irrationele financiële beslissingen, emoties en
de invloed van de evolutie op ons gedrag op de kapitaalmarkten.

Professor Bernd Weber, arts en neuro-econoom aan de universiteit van
Bonn, komt in zijn studies tot de conclusie dat de mens als gevolg van zijn
evolutionaire ontwikkeling helemaal niet in staat is tot rationeel denken
en handelen. Het menselijk brein is gewoon niet gemaakt om succesvol op
de aandelenmarkt te beleggen. Financiële markten volgen geheel andere
wetten.
De neurale netwerken in de hersenen hebben zich in de loop van miljoenen jaren ontwikkeld en aangepast aan de toenmalige levensomstandigheden. De mens is het resultaat van een evolutionair selectieproces. De
evolutie veranderde de genetische samenstelling van de mens en ook de
structuur van de hersenen gedurende zeer lange periodes van ongeveer
50.000 jaar. De evolutie heeft de snelle ontwikkeling van de wereld in de
afgelopen eeuwen gewoonweg niet kunnen bijbenen. Onbewust en sterk
geautomatiseerd gedrag is geëvolueerd door de best mogelijke aanpassing
aan de heersende omgevingsomstandigheden. In bedreigende situaties
worden ook nu nog stimulus-responspatronen in werking gesteld die
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oorspronkelijk in het stenen tijdperk onze overleving verzekerden
(vecht-of-vluchtreactie).
De levensomstandigheden van de menselijke soort zijn fundamenteel
veranderd, maar de evolutie gaat niet zo snel. De menselijke hersenen
stammen uit een andere tijd. Diepgewortelde instincten bepalen ook
tegenwoordig nog ons gedrag, vooral onder emotionele druk en stress.
Deze mechanismen passen echter niet bij de wijze waarop de financiële
markten werken. Mensen zijn geconditioneerd om in actie te komen, terwijl juist geduld en wachten vaak worden beloond op de aandelenmarkt.
Zijn onze evolutionair gezien oeroude hersensystemen überhaupt wel
geschikt om verstandige tradingbeslissingen te nemen? Neurofinance
onderzoek heeft deze vraag met ‘nee’ beantwoord. Onze hersenen zijn
ons gegeven om te overleven en zijn van nature gewoonweg niet geschikt
om economisch rationele beslissingen te nemen op complexe financiële
markten.

Typisch menselijke gedragspatronen
begrijpen
Tegenwoordig weten we dat onze hersenen zich in de loop van de evolutie
zo goed mogelijk hebben aangepast aan de levensomstandigheden. Vergeleken met de miljoenen jaren van onze ontstaansgeschiedenis zijn de
laatste paar eeuwen slechts een zeer klein tijdsinterval, maar wel een met
ongekend snelle veranderingen. Onze hersencircuits hebben waarschijnlijk nog meerdere generaties nodig om zich aan te passen aan het moderne leven.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de gedrags- en denkpatronen van
veel marktdeelnemers niet altijd rationeel zijn en veeleer in een evolutionaire context kunnen worden verklaard.
Het heeft er alle schijn van dat diepgewortelde reflexen en onbewuste
reacties uit andere tijden onze financiële beslissingen bepalen. Dit geldt
zowel voor de individuele trader als voor de grote massa van marktdeelnemers. Sterke koersbewegingen hebben een emotioneel aanstekelijk
effect en leiden soms tot collectief kuddegedrag. Dat is waarom de aandelenmarkt beïnvloed wordt door doorgemaakte emoties uit een andere tijd.
Dit is psychologie met irrationele overdrijvingen in beide richtingen.
Speculatiebubbels en beurscrashes herhalen zich met regelmatige tussenpozen, zoals de beursgeschiedenis aantoont.
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Dit klinkt misschien erg ontnuchterend voor jou als trader. Maar het verklaart de realiteit op de markten.
Maak je geen illusies: de neurobiologische voorwaarden voor succesvol
traden zijn ons niet van nature gegeven.
PAS OP

Toch is er hoop: je kunt veel van de menselijke tekortkomingen compenseren en de nodige instrumenten uit de neurofinance gebruiken om jezelf
slim traden eigen te maken. Dit vergt veel oefening en training. Zelfkennis en zelfreflectie zijn de eerste stap. Het is belangrijk voor jou als trader
om te begrijpen en te aanvaarden hoe je hersenen werken. Wees je ervan
bewust dat de structuur van je hersenen niet aansluit op de mechanismen
van de financiële markten. Je hebt geen andere keuze dan dit te accepteren. Je hebt maar dit ene brein.

TIP

Je kunt de genetische opzet niet veranderen, maar je kunt wel leren om
bewuster om te gaan met je emoties en je aangeboren reflexen. En wel
vanuit de positie van een waarnemer. Als je leert je reactiepatronen
bewuster waar te nemen, kun je veel evolutionaire valkuilen vermijden. Je
past je met je gedrag aan de markten aan, je observeert, analyseert en
volgt de markten bewust.
Vakkennis en ons analytisch-logisch denkvermogen kunnen alleen dan
worden aangesproken wanneer je de negatieve invloeden van emoties
beperkt. Want alleen dan ben je in evenwicht en in het volle bezit van je
mentale prestatievermogen, met ongefilterde toegang tot verstand en
intuïtie.
De inzichten van modern hersenonderzoek kunnen een brug slaan tussen
de realiteit van het menselijk gedrag en de werking van de financiële
markten. Neurofinance levert een belangrijke bijdrage op de weg om een
succesvol trader te worden.

Slim gebruikmaken van kennis uit de
neurowetenschappen
De grenzen aanvaarden die je hersenstructuren je opleggen klinkt in het
begin frustrerend. Modern hersenonderzoek heeft echter ook goed
nieuws: het menselijk brein heeft geen vaste interne verbindingen en is
niet onveranderlijk, maar is kneedbaar en in staat om tijdens het leven te
veranderen.

Hoofdstuk 1 Slim traden
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Nog geen 50 jaar geleden was de wetenschap ervan overtuigd dat het
menselijk brein vastlag en niet in staat was te veranderen. Tegenwoordig
weten we dat het centrale zenuwstelsel en onze hersenen voortdurend
veranderen als reactie op onze handelingen en ervaringen. En wel een
leven lang.

De veranderlijke hersenen: neurale
plasticiteit
De zogeheten neurale of synaptische plasticiteit verwijst naar het vermogen
van onze hersenen om processen en procedures afhankelijk van het
gebruik te veranderen en te optimaliseren. Eenvoudig gezegd werkt het
brein als een spier: neurale structuren en synaptische verbindingen die je
niet gebruikt, worden mettertijd afgebroken, terwijl netwerken die je
intensief gebruikt, stabiliseren en sterker worden. Dit kan gevisualiseerd
worden in een hersenscanner en is gemakkelijk te herkennen.
De psycholoog Donald Hebb wordt beschouwd als de ontdekker van
synaptische plasticiteit. Al in 1949 formuleerde hij de naar hem genoemde
theorie (Hebb’s rule), volgens welke leerprocessen in neurale netwerken
plaatsvinden door synaptische overdracht tussen neuronen (in het
Engels: ‘neurons that fire together, wire together’). Consequente herhaling creëert stabiele nieuwe verbindingen en versterkt de geheugenprestaties.
Neurale plasticiteit werkt altijd in twee richtingen en ongeacht de leeftijd:

»
»

Je kunt vaardigheden afleren als je ze niet gebruikt.
Je kunt vaardigheden aanleren als je consequent oefent.

De meesten van jullie gebruiken waarschijnlijk navigatiesystemen wanneer je in een vreemde omgeving reist. In auto’s zijn navigatiesystemen al
bijna standaard. Maar het op een zijspoor zetten van cognitieve functies
(cognitive offloading) leidt tot degradatie van hersenfuncties, zoals studies
met hersenscanners aantonen. Je ziet dat ons natuurlijke oriëntatievermogen aanzienlijk verslechtert door het gebruik van navigatiesystemen.
Regelmatige herhaling is van cruciaal belang als je nieuwe vaardigheden
wilt aanleren. Oefening baart kunst, luidt een oud gezegde. We kunnen
alles voor elkaar krijgen als we maar regelmatig en intensief oefenen.
Vaardigheden zijn niet aangeboren, noch is er een natuurlijke aanleg voor
traden. Maar omdat het tegenwoordig zo gemakkelijk is om een tra-
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dingrekening te openen en gewoon te beginnen, onderschatten de meeste
beginners hoeveel tijd, doorzettingsvermogen en oefening het kost om
succesvol te traden.
Ken je de 10.000 urenregel? Met ijver en discipline kun je alles bereiken, is
de overtuiging van bestsellerauteur Malcolm Gladwell. In zijn in 2008
verschenen boek ‘Outliers: The story of success’ stelt hij dat extreem succesvolle mensen, bijvoorbeeld in de sport en klassieke muziek, gemiddeld
10.000 uur training achter de rug hebben. Oefening is belangrijker voor
succes dan talent, beweert de auteur.

Succesfactoren in het traden
Ook al komen de huidige studies over topprestaties tot de conclusie dat
het in de eerste plaats een kwestie van talent is, geldt dit slechts in
beperkte mate voor traden. Als je succesvol wilt zijn als trader, moet je
over een hoge mate van motivatie, discipline en uithoudingsvermogen
beschikken. Dit is een kwestie van mentaliteit. Zonder de juiste mindset
bereik je je doelen niet. Als je een meester in je vak wilt worden, moet je
jezelf voortdurend ontwikkelen en consequent trainen. Expertise komt
niet uit de lucht vallen en is niet iets waarmee je geboren wordt. Het verband tussen oefening en prestaties bij het traden is onbetwist.
Traden kent enkele fundamentele succesfactoren, die je in vier categorieën kunt onderverdelen:

»
»
»
»

processen;
oefening;
persoonlijkheid;
talent.

Het geheim van succes in trading bestaat uit duidelijke processen en
structuren, vooraf bepaalde strategieën en tradingplannen. Je moet dit
trainen totdat de vaste processen een tweede natuur voor je worden. Routines geven je steun en stabiliteit in stressvolle situaties zonder dat je
erover hoeft na te denken. Vaste gewoontes houden je geest vrij. Dit
bespaart cognitieve energie die je kunt gebruiken voor belangrijkere
zaken bij het traden. In neurowetenschappelijke termen gezegd: de neurale schakelpatronen van procesoriëntatie worden opgebouwd en versterkt door herhaling totdat ze automatisch kunnen worden opgeroepen.
Dit klinkt misschien niet erg opwindend, maar het is de sleutel tot succes.
Je gedrag verandert immers niet door van mening te veranderen. Pas als

Hoofdstuk 1 Slim traden
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je nieuw gedrag hebt ingestudeerd, wordt een nieuwe overtuiging
gevormd.

PAS OP

Traden stelt je voor een heel bijzondere psychologische en emotionele
uitdaging waartegen je van nature niet bent opgewassen. Beproefde en
geteste procedures geven je zekerheid en voorkomen dat emoties en oude
reflexen de overhand nemen in stresssituaties.
Je persoonlijkheid als trader speelt ook een niet te onderschatten rol,
omdat de markten je altijd een ongefilterde spiegel voorhouden en je specifieke sterke en zwakke punten aan het licht brengen. Daarom is een
goede mix van persoonlijke eigenschappen en vaardigheden belangrijk.
Elke trader heeft individuele talenten voor bepaalde tradingstijlen en
marktsegmenten of niches. Met veel oefening zul je je individuele vaardigheden perfectioneren. Zo word je een expert op je eigen terrein.
Zoek de tradingomgeving die bij je persoonlijkheid past.

TIP

Zie hoofdstuk 3 voor meer over persoonlijkheid en tradingstijlen.
Psychologische methoden om je persoonlijkheidskenmerken en competentiegebieden in kaart te brengen, helpen je om je specifieke sterke punten te ontdekken en deze zo goed mogelijk te ontwikkelen. Ik kan je verzekeren dat deze aanpak veel traders heeft geholpen om een doorbraak in
hun ontwikkeling te bereiken.
Daarmee heb je dus zelf in de hand, of in het hoofd, om de voorwaarden
en het fundament te scheppen voor succesvol traden.
Een expert worden vergt vele jaren van hard werken en veel oefening. Wat
succesvolle traders onderscheidt, is doelgerichtheid, wilskracht en een
permanente bereidheid om te leren en zich verder te ontwikkelen. Het
brein van de succesvolle trader heeft de bijbehorende neurale schakelpatronen opgebouwd en geconsolideerd. Traden doe je met je hoofd.

20 DEEL 1 De zelfverzekerde trader
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