
 

Sit and Trade 
Seize Opportunities   ●    Learn   ●    Do   ●    Practice   ●   Become   ●    Experience  

Trade Week 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TAKE A SEAT 
AND LET YOUR TRADING 

JOURNEY BEGIN 

TRADE WEEK: BEURSPLEIN 5 (AMSTERDAM)  

Het Beleggingsinstituut nodigt u uit om tijdens een intensieve Trade Week een 

gedisciplineerde en succesvolle trader te worden. Investeer een week in uzelf en ga met 

André Brouwers de beurs op om alle aspecten rondom traden te leren, ervaren en zelf in 

de praktijk toe te passen. Met een succesvolle aanpak gaat u onder begeleiding traden 

met uw eigen portefeuille. Start deze reis tot succesvolle trader op het meest bekende 

financiële adres van Nederland: Beursplein 5, te Amsterdam. Een unieke en enerverende 

ervaring die ervoor zal zorgen dat u die succesvolle trader wordt die u altijd voor ogen 

heeft gehad. 



Waarom traden? 

André Brouwers: 
“Rendement behalen met beleggen kan op verschillende manieren. De meeste beleggers en vermogensbeheerders volgen 

een strategie gericht op stijgende koersen. In de afgelopen 10 jaar was deze strategie niet succesvol. De vraag is of dat in het 

komende decennium anders zal zijn.  

De traditionele strategie van ‘buy and hold’ wordt in mindere tijden vaak een strategie van ‘buy and hope’, en soms zelfs ‘buy 

and pray’. We zien daarom een tendens dat steeds meer beleggers op zoek zijn naar een andere strategie. Een goed 

alternatief is trading. Een misvatting is het om te denken dat trading betekent dat men de hele dag achter een scherm zou 

moeten zitten. Dit kan natuurlijk, maar het tijdsinterval dat de belegger/trader kiest is afhankelijk van zijn persoonlijke 

situatie en voorkeur. Feit is in ieder geval wel dat men de dynamiek van de markt gebruikt om minder kwetsbaar te zijn. 

Waarom alleen wachten op een stijgende markt voor het behalen van rendement als markten ook dalen en soms langere 

tijd zijwaarts gaan? 

In beginsel is trading eenvoudig. Maar we zeggen er altijd bij dat het niet gemakkelijk is. Bij trading gaat het in de kern om 

een drietal zaken. We noemen het de 3 M’s.  Het begint met het hebben van de juiste mentale instelling, de Mindset. 

Psychologie speelt namelijk een grote rol. Dit erkennen wij op basis van onze eigen leercurve in het verleden en daarom 

hebben wij een methode ontwikkeld waarbij de trader met de juiste mindset leert te traden. De trader krijgt daarbij controle 

over zijn gedrag en zijn denken. Dit is cruciaal. 

Een ander onderdeel is de M van Money Management.  Money management gaat over het efficiënt omgaan met je trading 

kapitaal. De ideale en maximale positiegrootte bepalen is zeer belangrijk. Hierbij moet je bijvoorbeeld inzicht hebben in je 

hitratio, en deze bepaalt weer waar je de stop-loss moet plaatsen en hoe de verhouding tussen potentieel verlies en winst 

moet zijn per transactie.  

De laatste M gaat over Methode. Hoe bepaal je koop en verkoopmomenten? Welke signalen en indicatoren zijn betrouwbaar 

en hoe test je dat? Hoe zorg je ervoor dat het niet te ingewikkeld wordt?  

Kortom, trading is simpel  maar niet eenvoudig. Het hebben van succesvolle aanpak vergt meer dan simpel drukken op een 

knop voor koop of verkoop. De kunst is het om het eenvoudig te maken. 

Waarom de Trade Week? 
Uit onze ervaring blijkt dat het leren traden een combinatie is van doen, voordoen en nadoen. Net als leren autorijden of leren 

golfen is de coach continu aanwezig en laat hij zelf zien hoe hij het aanpakt. Wij traden op onze eigen rekening en laten onze 

eigen aanpak zien. Daarnaast hebben wij een intensief leerprogramma ontwikkeld waarbij de deelnemers  leren traden met 

de 3 M’s. Omdat een korte intensieve periode heel effectief blijkt te zijn gaan wij een week ’intern’ met een selecte groep. Op 

die manier is er veel persoonlijke aandacht, omdat dit noodzakelijk is om snel te leren.  

Ons doel is om u te vormen tot een succesvolle trader. Aan ons en aan u de uitdaging.” 

EXPERIENCE TRADING 

EXPERIENCE US 
EXPERIENCE SUCCES 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Programma  

De week zal bestaan uit 5 dagen van maandag tot en met 

vrijdag. De indeling van de dagen zal bestaan uit: het 

behandelen van theorie, live toepassen van (technische) 

analyse, live traden onder begeleiding en evalueren . We 

starten dagelijks om 10.00 uur en eindigen rond 17.30 uur.  

De training wordt gestart met theorie, waarna deze direct 

wordt vertaald naar de praktijk. Dit is de kracht van het 

programma. Juist door zelf te traden onder onze 

begeleiding leert u alle aspecten van het traden en van uzelf 

kennen. 

Het zal een intensieve en enerverende week worden en om 

deze goed af te sluiten eindigen we vrijdag met een diner. 

 U staat als trader de gehele week centraal en daarom is er tijdens de laatste dag voldoende ruimte voor 

uw input en wordt de afgelopen week geëvalueerd. Wat ging er goed, wat ging er mis en wat ging er goed 

mis? Waar liggen uw sterke en zwakke punten? Door te reflecteren leert u te denken en handelen als een 

winnaar. Met deze unieke strategie leert u van ons, van elkaar en van uzelf.  

WE WILL 
GUIDE YOU 

Alle onderdelen van het programma op een rij: 

 In kaart brengen van eigen sterke en zwakke punten

 Behandelen benodigde theoretische kennis

 Het ontwikkelen van een eigen tradeplan

 Behandelen van verschillende succesvolle tradingmodellen

 Leren traden met de 3 M’s: Mindset, Money Management en Methode

 Bepalen van in en uitstap momenten aan de hand van Technische Analyse

 Live traden onder professionele begeleiding

 Presenteren van een eigen plan



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

TURN LOW RISK 
OPPORTUNITIES INTO 

NO RISK 
OPPORTUNITIES 
 

WITH SPONSORING 

Locatie  
Het Beleggingsinstituut hoopt u te mogen verwelkomen op het meest bekende financiële adres van 

Nederland: Beursplein 5, te Amsterdam. Een unieke plek voor een unieke ervaring.. In ieder geval bevindt 

u zich in het middelpunt van waar het om draait bij trading: handel in beleggingsproducten, 

beursnoteringen en de beurs.  

Hebt u zich altijd al afgevraagd waar die televisiebeelden vandaan komen van druk schreeuwende 

optiehandelaren in felgekleurde jasjes en later de traders achter de schermen? Tijdens de Trade Week is 

dit uw omgeving. Na de Trade Week bent u zelf die trader, maar dan thuis achter de computer. 

Datum  
Voor alle komende datums kunt u terecht op onze website of bellen met 020-2 601 602. 

Kosten 
Vanaf het moment dat u de tradersruimte betreedt tot het moment dat u deze verlaat wordt alles voor u 

verzorgd. Dit betekent dat de lunch en het diner op vrijdagavond en al het cursusmateriaal zijn inbegrepen. 

Voor €2.497,- (inclusief B.T.W.) kunt u deze unieke ervaring meemaken. 

Advies en vragen 
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of wilt u met een adviseur spreken om te bepalen of 
deze week training geschikt is voor u? Neem dan contact met ons op via: info@beleggingsinstituut.nl of 
bel met: 020- 2 601 602. 

https://www.beleggingsinstituut.nl/leren-beleggen/trade-week
http://www.beleggingsinstituut.nl/leren-beleggen
mailto:info@beleggingsinstituut.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand up and Be 
Professional    ●   Successful    ●   Decisive   ●    Self-confident   ●    Trader  


