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Tradingplan TradingTom 
Om te beginnen wil ik je enorm veel succes wensen met je tradingcarrière. Als ik je ergens mee van 

dienst kan zijn schroom dan niet om te mailen. Hier vind je een opzet en deel van mijn tradingplan. 

Alles wat hierin staat houd ik bij de hand met traden om mijn regels niet te vergeten. Zelf ben ik 

technisch trader die trade op support, resistance en trends. Het is een soort swingtraden. Ik gebruik 

zo nu en dan indicatoren maar dat heb ik hier verder niet in verwerkt.  

Ik wil je vragen je eigen tradingplan op te stellen en dit document puur ter inspiratie te gebruiken. 

Om te voorkomen dat mensen mijn plan één op één overnemen houdt ik het beperkt, het is namelijk 

wettelijk niet toegestaan mensen financieel advies te geven. Vandaar dat ik mijn complete plan niet 

met je kan delen. 

Olie & Goud 
1. Trade maximaal twee candles van een uur en sluit de trade. Tenzij blijkt dat er meer aan de 

hand is en de trend doorzet. Wacht niet op andere markten van andere continenten om te 

openen, correcties zullen zeer vaak optreden bij overlappende markten! 

2. Volg de trend. Trade niet op reversal maar volg gewoon de 4 uurs, 1 uurs en 15 minuten 

trend. Check met de 1 dags chart of dit de juiste trend is en of er geen heftige resistance of 

support gebrokken moet worden. 

3. Ga nooit down in een uptrend of up in een downtrend! Bekijk daarvoor de trends op frame 

H1 en H4. M15 geeft de minitrends aan en voornamelijk consolidatie.  

4. Wacht consolidatie af en trade pas als de consolidatie gebroken wordt. Volg de kant van de 

uitbraak. Houdt in gedachte dat de consolidatie vaak het proces is waar de koers stukje bij 

beetje terug beweegt van de laatste trend. Nu nemen traders en bots hun winst waardoor de 

koers een stukje terugbeweegt. Vaak zal na de consolidatie de trend weer opnieuw dezelfde 

richting op gevolgd worden. 

5. Maak duidelijk onderscheid tussen een trend en consolidatie. Houd je de trade vast tijdens 

consolidatie? Hou vol! Deze zijn taai om doorheen te komen en het is ook de bedoeling dat 

veel mensen uit stappen tijdens dit proces. Als je deze consolidatie uitzit kan er echter een 

hoger of lager punt bereikt worden dan die daarvoor en is het het wachten waard geweest. 

6. Trade nooit uit ‘fear of missing out’. Jammer dat je de piek of break-out hebt gemist maar 

morgen is er weer een nieuwe kans! De koers zal nooit stilstaan en er komen nog duizenden 

kansen voorbij. Door op ‘fear of missing out’ te traden kun je vaak te laat zijn en gevangen 

worden in je trade. 

7. Niet altijd je verliezen meteen sluiten. Wacht soms op wat de volgende candle doet in de 1H 

of 15M chart. Is het een false break-out? Soms zijn de false break-outs ervoor om of een 

candle te manipuleren of om stop-loss orders of buy/sell orders te triggeren zodat de koers 

juist de andere kant op gaat vallen.  

8. Als een koers lijkt te stabiliseren wanneer je in verlies staat kun je een zelfde lot size bijkopen 

tot twee keer. Wees hierbij er wel zeker van dat de trend niet is gekeerd en tegen je gaat 

werken om grote verliezen te voorkomen. De tweede keer dat je bijkoopt is puur bedoeld 

om op minimaal break-even uit te komen en niet bedoeld om grot winsten te maken. 

9. Als de outbreak niet meteen doorzet is er een grote kans op een correctie of breakout de 

andere kant op. Het kan dan dus ook juist een mogelijkheid zijn om bij te kopen of verkopen. 

Wacht tot de koers stabiliseert en kijk wat er gebeurt. 

10. Onthoud dat bots vaak geprogrammeerd zijn op een maximale beweging per tijdseenheid. Je 

zult zien dat een koers vaak na deze beweging stabiliseert.  
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11. Bij het openen van een nieuwe candle zal deze bijna altijd eerst twee kanten op springen. 

Bots nemen posities in op basis van de vorige gesloten candle of beweging. Daarbij is er in 

deze nieuwe candle weer de nodige ruimte om te bewegen. 

12. Bij het openen van de amerikaanse markt (15:30 zomer, 14:30 winter) kan de koers gekke 

bewegingen maken omdat er trades gesloten en geopend worden. Dit is bijna nooit de 

break-out! Wacht tenminste 30 minuten voor er nieuwe posities ingenomen worden. 

13. Combineer nieuwstraden met technisch traden. Nieuws kan enorme impact hebben op de 

koersen. Daarom altijd gecombineerd traden! Support en resistance blijven ondanks nieuws 

vaak sterk maar niet altijd realistisch. 

14. Probeer geen wraak te nemen op een koers maar probeer wel op het juiste moment de 

trend en break out mee te pakken. Wacht geduldig op een re-test of pullback. 

15. Kijk niet naar winst of verlies in euro’s of in procenten op het moment van beslissen. Kijk 

naar de charts en de ruimte die er nog is om te bewegen. 

16. Wanneer een trade de hele nacht heeft open gestaan en je hebt er een mooie profit op sluit 

deze trade dan tussen 8:00 en 9:00 tenzij de beweging dat bevestigd wordt verder jouw kant 

op. In veel gevallen zal de markt ook zijn winsten pakken en een stuk de andere kant op 

bewegen in de Europese sessie. 

17. De koers van goud kan gekke kleine sprongen maken die binnen een seconde weer 

gecorigeerd wordt. Let op dat dit niet hoeft te betekenen dat de trend is bevestigd of is 

gebroken of dat de wedge compleet is. 
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Forex 
1. Wacht tot er een wedge gecreëerd is voor je positie inneemt. 

2. Wees er zeker van dat de wedge compleet is en uitgebroken is. 

3. Wees niet bang dat je te laat instapt. Forex beweegt langzamer en volgt meer steady de 

trend dan bijvoorbeeld olie. Er is tijd genoeg om in te stappen als de uitbraak bevestigd is 

door het sluiten van een candle buiten de wedge. 

4. Als er gekke pieken ontstaan is dit hoogstwaarscijnlijk door nieuws gebeurtenissen. Pas 

daarmee op met posities innemen gezien er sterke retraction kan ontstaan. 

5. Kies de richting waarop de wedge uitbreekt en trade niet op reversals. 

6. Kies bij forex de richting die het uitbreekt na een wedge. Wacht ook tot de wedge 

gecreëerd is en volg de trend bij de uitbraak. Er is ruimte genoeg om iets later in te 

stappen tot je volledig zeker bent van de uitbraak en van de richting. 

7. Forex beweegt langzamer maar wel meer steady. De pieken die er bij bijvoorbeeld olie 

ontstaan en vlugge bewegingen  zijn er minder in de meeste forex. Als forex een richting 

heeft gekozen zal het vaak deze richting volgen. 

8. De charts met CHF vertonen veel spikes op de H1 en H4 chart en nog kleine spikes op D1 

timeframe. Let daarbij op met het innemen van posities. Een break-out is daar niet altijd 

een break-out.  

9. Niet altijd je verliezen meteen sluiten. Wacht soms op wat de volgende candle doet in de 

1H of 15M chart. Is het een false break-out? Soms zijn de false break-outs ervoor om of 

een candle te manipuleren of om stop-loss orders of buy/sell orders te triggeren zodat 

de koers juist de andere kant op gaat vallen.  

10. Als een koers lijkt te stabiliseren wanneer je in verlies staat kun je een zelfde lot size 

bijkopen tot twee keer. Wees hierbij er wel zeker van dat de trend niet is gekeerd en 

tegen je gaat werken om grote verliezen te voorkomen. De tweede keer dat je bijkoopt is 

puur bedoeld om op minimaal break-even uit te komen en niet bedoeld om grot winsten 

te maken. 

11. Wanneer een trade de hele nacht heeft open gestaan en je hebt er een mooie profit op 

sluit deze trade dan tussen 8:00 en 9:00 tenzij de beweging dat bevestigd wordt verder 

jouw kant op. In veel gevallen zal de markt ook zijn winsten pakken en een stuk de 

andere kant op bewegen in de Europese sessie. 
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Reminders 
- De psychologische moeilijkheid zit hem niet zozeer in je verlies nemen of na een winning 

streak denken dat je de volledige markt snapt. De moeilijkheid zit ‘m ook in het niet altijd 

kunnen sluiten op de maximale winst. Soms zie je dat je had kunnen sluiten op +1000 of 

misschien wel meer maar sluit je uiteindelijk pas op +100 doordat de markt veranderd. Dit is 

lastig gezien je jezelf rijk gaat rekenen maar dit uiteindelijk toch tegenvalt. 

- Een ander psychologische moeilijkheid is het openen van een trade en deze meteen naar 

verlies te zien keren. Wacht tot de koers stabiliseert voor je overhaaste beslissingen neemt. 

De koers beweegt meerdere kanten op en je zult altijd je trade in verlies moeten openen. Dit 

betekent niet dat als je trade in verlies staat dat dit de kant van uitbraak is en je verkeerd 

hebt gekozen. 
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