
‘Toenmetdiebonussenbij
IMCkneep ikhemwel even’

MaartenMosselman: ‘Als je in
deze industrie werkt is anoni-
miteit een voorwaarde, omdat
je anders alleen positieve
stukjes kunt schrijven.’
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Het is al acht jaar een raadspelletje
onderAmsterdamsebeurshandela-
ren:wieis ‘Jack’,deschrijvervanhet
blogAmsterdamtrader?HetEngels-
taligeblog,gestartkortvoorhetfail-
lissementvanhandelshuisVander
Moolen, is de plekwaar nieuws én
geruchtenwordenuitgewisseldover
deNederlandsehandelshuizen.Be-
zoekkomtnietalleenuitNederland,
maarbijvoorbeeldookuitChicago,
HongkongenLonden.

Amsterdamtrader onthulde de
bonussenbijIMC,speculeerdeover
dewinsten vanOptiver en joeg de
discussieoverdenieuwebeursTOM
en de nieuwe broker DeGiro aan.
Het haalde de kolommen van FT,
FD,TelegraafenNRC.Maarnaacht
jaarishet ‘mooigeweest’,vindtJack.
AmsterdamtraderstoptenMaarten
Mosselman, vroeger werkzaambij
VanderMoolenennubijWebbTra-
ders, treedtuitdeanonimiteit.

VWaaromstoptAmsterdamtrader?
‘Op een gegeven moment maak
je steeds dezelfde stukjes. Elk jaar
weerde jaarcijfers vanpartijen,het
voetbaltoernooienderijkenlijstvan
Quote.Maarikmerkookdatikafen
toe ineengrijs gebiedkomendaar
wil ik niet zijn.Het voelt niet com-
fortabel om te schrijven over Flow
Traders, terwijl ikdemarktmaakin
hun opties of over derivatenbeurs
TOM, waar ik ook op handel. En
danblijfterweinigmeerover.Toen
ik acht jaar geledenbegon,washet
wereldjenogeengroot ecosysteem
metheelveelbrokersenhonderden
handelaren.Nuisernogéénbroker,
AFS, en zijn er veelminder hande-
laren. Vroeger waren er teams van
25handelaren.Nudoe ikhetzelfde
werkmetnogééncollega.’

Blogger ‘Jack’ van Amsterdamtrader stopt en treedt uit anonimiteit

WEBLOG

overdebedrijvenwaarmensenwer-
ken.Niet dat ik alleenwil schrijven
watgoedgelezenwordt.Maarinhet
eerstejaargingVanderMoolenfail-
liet, vervolgens bleek All Options
honderdenmensentemoetenont-
slaan.Het blogwerd een platform
voormensendieanoniemietskwijt
wilden.Zokwamerafentoeinside-
informationnaarbuiten,diejener-
gensanderskon lezen.’

VZoalsdebonussenbij handels-
huis IMC.
‘Dat was in 2013. Ik kreeg via ano-
nieme e-mail een foto opgestuurd
vanhetbladwaardebonussenover
2011en2012bijIMCopstonden.Ik
hebdie—opde top 2na—geano-
nimiseerdgepubliceerd,metalleen
devoorletter. IMCwasdaarnietblij
meeenstuurdeadvocatenopmeaf,
op zoek naar het interne lek.Maar
ikhadookgeen ideewiedatwas, ik
konopdee-mailnieteensantwoor-
den. Ik kneep hem toenwel even,
zag bij wijze van spreken vakanties
naarAmerikaal in rookopgaan.’

VAnonimiteitwasnoodzakelijk
omhetblog temaken?
‘Ik bennatuurlijk geen journalist,
deed niet aanhoor- of wederhoor.
Alsjeindezeindustriewerkt, isano-
nimiteit een voorwaarde omdat je
andersalleenpositievestukjeskunt
schrijven. Aan de andere kant heb
ik demooiste verhalennooit opge-
schreven. Omdat ik dan personen
zou kunnenbeschadigen. En toen
Van der Moolen, waar ik destijds
werkte, failliet ging, heb ik ook al-
leenmaaropgeschrevenwatextern
ook te vindenwas en nietmijn ei-
genwaarnemingen.Maarnooitisie-
manderachtergekomendatikach-
ter dewebsite zat en ik deed in het
beginookmeemetradenwie“Jack”
konzijn. Ikweesaltijdopoptiehuis
Scrocca,want “daar staatnooitwat
overopAmsterdamtrader”.’

VGa jehetmissen?
‘Ja, want er staat wel het een en an-
der te gebeuren. Ik verwachtmeer
consolidatie,Mifid 2 (nieuwewet-
gevingvoordemarkten; red.)komt
eraanin2018enTOMstaattekoop.’

‘Toen ik begon, was
het wereldje nog een
groot ecosysteemmet
heel veel brokers en
honderdenhandelaren’

VHetblog vielmetdeneus inde
boter. Er gebeurde in2009heel
veel. Liephetookmeteen?
‘In het begin niet. Ik ben het blog
voor de gein begonnen en schreef
afentoewatalgemenestukjes.Daar
kwam geen bezoek op af. Maar al
heel snel kwam de overname van
SaenOptions door All Options en
toenvielhetmeopdatmensendat
welwilden lezen. Als hetmaar gaat
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