
Durf te blijven beleggen!  

Elke belegger weet dat het cruciaal is om op het juiste moment in te stappen. Als de beurs zich op 
een dieptepunt bevindt, moet je aankopen. Nadat je een mooie rit naar boven hebt gemaakt, stap je 
op het hoogste punt uit. Dit is dé manier om rendement te maken! Toch? 
 
Timen: “Het op de juiste momenten in- en uitstappen op de beurs met als doel een optimaal 
rendement te behalen.” 
 
In de grafiek hieronder van RTL-Z wordt het verschil weergegeven tussen ‘goed’ en ‘slecht’ timen. 
Doe je het goed, dan heb je 157 x zoveel rendement dan wanneer je het verkeerd timet. Dat is een 
enorm gat dat zomaar de verleiding kan geven om het te proberen.  
 
Om goed te kunnen timen moet je weten wat de beurskoers op korte termijn gaat doen en weten of 
de huidige stand in lange termijnperspectief hoog of laag is. Kortom, het is dus van groot belang om 
te bepalen hoe de beurs ervoor staat. 

 
 
Timen kan niet  
Het probleem is echter dat niemand het antwoord weet wanneer de juiste tijd is. Dit komt omdat 
beursdalingen bijna altijd onvoorspelbaar zijn. Denk maar aan de Brexit, de handelsoorlog tussen de 
Verenigde Staten & China en niet te vergeten; de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Deze 
situaties zorgden voor dalingen op de beurs. Daar tegenover staat dat de oplevingen na deze crises 
erg opvallend zijn. En hier schuilt een probleem, want als belegger moet je twee keer goed timen. 
Namelijk als je uit de markt stapt en als je weer terugkomt. Onderzoek wijst uit dat het niet kan. Het 
gevolg? Je hebt een slechter beleggingsresultaat en je verwachtingen komen niet uit.  
 
Als het mogelijk zou zijn om te timen dan zouden crises niet plaatsvinden en zou iedereen makkelijk 
rijk worden. De realiteit is echter anders en tóch mooi. Kijk nog eens naar de bovenstaande grafiek 
van RTL-Z. Daarin staat ook dat een belegger die in 1984 begon een rendement heeft van 569% (en 
dit is nog zonder dividend!). Je hebt dan al die jaren niets gedaan en je geld het werk laten doen. Een 
goed rendement is het gevolg. Een bijkomend voordeel is je gemoedstoestand. Het doorlopend 



volgen van de beurs levert namelijk onrust op. Veel mensen zijn erg betrokken bij hun vermogen en 
merken het aan. 
 
Wat kun je dan wel doen? 
We kunnen uitsluiten dat timen kan, omdat niemand weet wat er gaat gebeuren. Beleggen werkt wel 
als je de tijd hebt en koersschommelingen aan kunt. Het makkelijkste om dat te bereiken? Maak een 
financieel plan en beleg richting je persoonlijke doel. Het belangrijkste? Kijk niet te vaak en laat 
iemand met minder emotionele betrokkenheid bij je vermogen je helpen bij beslissingen. Uiteraard 
help ik je hier graag bij. 
 
Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met me op via 071-4010210 of info@qp-advies.nl 


