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INTRODUCTIE
Bitcoin is een nieuw, onafhankelijk
financieel systeem. Een openbaar
protocol laat zien hoeveel geld
(bitcoin) iedereen heeft en de
snelheid waarin nieuw geld kan
worden aangemaakt.

Al deze gegevens kunnen niet
worden aangepast of
gemanipuleerd door de overheid of
een centrale bank. Bitcoin stelt
iedereen in staat om geld te
versturen en aan te maken, waar
ook ter wereld. Het wordt dan ook
wel eens 'de valuta van het internet
genoemd'.

Bitcoin heeft de weg vrijgemaakt
voor een samenleving waar ruimte
is voor nieuwe economieën, zonder
afhankelijkheid van een centrale
bank die geld kan bijdrukken.
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WEES VOORZICHTIG
Cryptocurrency zijn nog relatief
nieuw. De markt staat nog steeds in
zijn kinderschoenen en daarom kan
de markt nog wel eens overkomen
als het wilde westen. Schimmige
cryptoprojecten en hackers proberen
geld van je af te troggelen door
misbruik te maken van het feit dat er
nog weinig tot geen regels zijn.
Veiligheid is dan ook zeer belangrijk.
Houd je coins veilig en ga er altijd
vanuit dat er hackers zijn die het
specifiek gericht hebben op jouw
investering.
In deze gids zullen we je helpen met
het herkennen van oplichting en het
veilighouden van jouw portfolio.
Echter is het ook belangrijk dat je
zelf 3 keer nadenkt voor je
investeert in een nieuw project.
Geen enkele informatie in deze gids is
beleggingsadvies, doe altijd je eigen
onderzoek. Wij zijn geen financieel adviseur.
Raadpleeg een deskundige bij het maken
van financiële beslissingen en investeer
alleen geld dat je kunt missen.
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SPECIALE CRYPTO PROMOTIES
Cryptocurrency bedrijven geven vaak speciale kortingen
voor nieuwe gebruikers. Hierbij een handig overzicht van
alle promoties:
€ 1000 gratis handelen bij Bitvavo. Nu registreren
Levenslang 20% extra vriendenkorting bij Binance.
Nu registreren
6 maanden 10% korting op alle fees bij BitMEX.
Nu registreren
Tot $90 bonus bij ByBit. Nu registreren
Bekijk hier een overzicht waar je gratis Bitcoin kan
verdienen

LITECOIN

BITCOIN

ETHEREUM
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CRYPTOVALUTA KOPEN
Er zijn twee Nederlandse brokers die een zeer goede
reputatie hebben opgebouwd. Bij beide brokers kan je
eenvoudig met iDEAL en Bancontact betalen.
De goedkoopste broker/exchange van Nederland
Bitvavo is de goedkoopste exchange van Nederland en
rekent MAXIMAAL 0.25% handelskosten per transactie.
Ter vergelijking, Coinbase rekent 1.49% per transactie.
Registreer nu bij Bitvavo en handel de eerste € 1000
volledig GRATIS.
De broker met het grootste assortiment
Een andere goede keuze is Bitcoin Meester. Hier kan je
meer dan 200 verschillende cryptocurrencies kopen met
euro. Klik hier om een account aan te maken bij Bitcoin
Meester.
Ons advies is om je te registreren bij beide brokers.

LITECOIN

BITCOIN

ETHEREUM
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TIP: CRYPTO PRIJZEN
VERGELIJKEN
Er zijn tientallen brokers actief waar je eenvoudig met
iDEAL kan betalen. Iedere broker rekent andere
handelskosten, terwijl je overal de gewenste
cryptocurrency ontvangt. Het is dus onzin om onnodig
hoge kosten te betalen aan brokers of exchanges. Om
snel de prijzen van tientallen cryptocurrencies te
vergelijken adviseren wij om CryptoPrijzen te gebruiken.

BEZOEK CRYPTOPRIJZEN.COM

LITECOIN

BITCOIN

ETHEREUM
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CRYPTOVALUTA TRADEN
Wil je echt traden, dan dien je een account aan te maken
op een crypto exchange. Traden is een goede manier
om extra rendement te halen uit je crypto investering. Is
er belangrijk nieuws op komst over Ethereum? Dan wil je
hier op inspelen door je portfolio meer op te schuiven
richting Ethereum. Op een exchange platform gaat dit
heel makkelijk. Hier kan je gemakkelijk de ene coin
verruilen voor de andere.
De meest gebruiksvriendelijke exchange van dit moment
is Binance. Binance heeft het grootste coinaanbod en
werkt zeer gebruiksvriendelijk, ook voor beginners. Hoe
je zelf met Binance aan de slag kan gaan lees je in dit
artikel.
Registreer nu een Binance account en wij delen
levenslang 20% commissie met jou!
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STARTERS PORTFOLIO
We wilden een goed voorbeeld leveren van een portfolio
met een aantal crypto's die specifieke problemen in de
huidige maatschappij kunnen oplossen. De portfolio is zo
samengesteld dat deze niet afhankelijk is van één coin of
één specifieke toepassing. Denk hierbij aan transacties,
applicaties of datagebruik.
Een groot deel van het portfolio bestaat uit Bitcoin. Deze
crypto heeft nog steeds de grootste kans van slagen. Het
is extreem veilig en wordt al op grote schaal gebruikt. Er
zijn een aantal nadelen maar daar wordt al hard aan
gewerkt.
Andere coins zijn Ethereum, Neo, IOTA, Ripple, Stellar,
VeChain en Cardano
Cardano
TheKey
10%

Bitcoin
25%

VeChain
10%

Stellar Lumens
8%
Ripple
8%

NEO
15%
IOTA
15%

Ethereum
10%
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STARTERS PORTFOLIO

BITCOIN
De eerste en meest stabiele cryptovaluta
ETHEREUM
Slimme contracten en gedecentraliseerde applicaties
VECHAIN
Inzicht in het productie- en leverancierstraject
NEO
De Chineze tegenhanger van Ethereum
RIPPLE
Snelle en veilige transacties tussen banken onderling
CARDANO
Alles met betalingen, identiteiten, rechten en kredieten
IOTA
Internet of Things (IoT) betalingen
STELLAR LUMENS
Snelle en veilige transacties voor consumenten
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VEILIGHEID
Voorkom dat je gehackt wordt

Een van de grootste uitdagingen binnen de
cryptowereld is veiligheid. Helaas worden er
wereldwijd op dagelijkse termijn accounts
gehackt en soms zelfs een hele exchange.
Maak daarom bij voorkeur gebruik van
hardware wallets, 2FA en lange wachtwoorden
met cijfers en tekens, zeker voor je e-mailadres.
Op de volgende pagina's leggen we uit hoe je
jouw coins veilig kan opslaan.
Belangrijk: sla nooit je wachtwoorden op in een
dropbox of andere cloud omgeving! Zorg er ook
voor dat je computer 'schoon' is en er niet via
malware kan worden meegekeken naar de
wachtwoorden die je intypt.
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VEILIGHEID
Two Factor Authentification / 2FA

Zeer belangrijk is het om jouw inloggegevens veilig te
houden. Deze kunnen gehackt worden.
Zorg dat je, waar mogelijk, altijd gebruik maakt van 2FA.
Doe dit voor zowel je e-mail account als platformen waar je
coins bewaard of verhandeld.
2FA is een beveiligingsprotocol waarbij je via twee
verschillende manieren moet bevestigen dat je ergens wil
inloggen. Via 2FA moet je echter ook nog op je telefoon
bevestigen dat je wil inloggen. Hierdoor kunnen hackers
nog steeds niet bij je account wanneer zij je wachtwoord
hebben gehackt.
Gebruik maken van 2FA doe je door de Google
Authenticator app te downloaden op je telefoon.
Let op: maak altijd gebruik van 2FA door middel van de
Google Authenticator, en niet 2FA via SMS. Dit kan
namelijk toch gehackt worden.
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VEILIGHEID
Ledger Nano X

Als je serieus bent over je cryptovaluta dan is
het belangrijk dat je een groot gedeelte van je
portfolio op een hardware wallet bewaard.
Met een hardware wallet staan je coins
opgeslagen in een 'offline' omgeving en ben je
niet kwetsbaar tegen virussen of hackers.
De Ledger Nano X is zo'n hardware wallet. Het
gebruik ervan is erg simpel. Momenteel ligt de
prijs van deze hardware wallet rond de € 119.
Iedereen die meer dan € 1000 heeft
geïnvesteerd dient de aanschaf van een wallet
te overwegen.
Bekijk HIER alle Ledger hardware wallets.
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VEILIGHEID
Trezor

De Trezor is de concurrent van de Ledger Nano
S. De prijs begint bij € 79, al is er ook een
duurdere versie met touchscreen. Ook deze
hardware wallet sluit je aan op je computer door
middel van een USB stick.

Bekijk HIER waar je een Trezos kan kopen en
welke coins er op de Trezor kunnen worden
opgeslagen.

Let op: het is niet mogelijk om met coins die op
je hardware wallet staan opgeslagen te traden.
Wil je wel traden? Houd dan een deel van je
portfolio op een online handelsplatform zoals
Binance.
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CRYPTO- EN
BLOCKCHAIN TERMEN
CRYPTOCURRENCY
Cryptocurrency is een digitaal betaalmiddel
dat is beveiligd door middel van cryptografie.
Elke cryptocurrency heeft vooraf vastgestelde
regels waarin staat wat de maximum
hoeveelheid is die van de cryptocurrency
kunnen bestaan. Bitcoin was de eerste crypto.

WALLET
Een cryptowallet is een plek waar je jouw
cryptovaluta kan opslaan. Dit kan online via
websites van derde partijen, maar ook via een
zogeheten hardware wallet. Deze laatste
methode biedt een stuk meer veiligheid.

PRIVATE KEY
Een private key is een stukje code dat
fungeert als een wachtwoord. Elke private key
is gekoppeld aan een 'public key', wat
vergelijkbaar is met een rekeningnummer.
Het invoeren van je private key is het bewijs
dat jij de rechtmatige eigenaar bent van de
rekening en de bijbehorende bezittingen.
Bewaar je private key altijd zeer zorgvuldig op
een veilige plek.
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CRYPTO- EN
BLOCKCHAIN TERMEN
NODE
Een node is een apparaat binnen een netwerk
dat communiceert met de andere apparaten
binnen het netwerk. Het is een connectiepunt
dat data kan opslaan, creëren, ontvangen en
doorsturen.

MINING
Mining is het beschikbaar stellen van jouw
computer en de daarbijbehorende rekenkracht
om een blockchain werkend en up-to-date te
houden. In ruil hiervoor worden miners
beloond met cryptovaluta.

DECENTRALISATIE
Stel je voor, jij hebt belangrijke gegevens
opgeslagen op je computer. Om toegang te
krijgen tot jouw gegevens hoeft iemand alleen
toegang te krijgen tot jouw computer. Dit heet
centralisatie (één punt). Blockchains zijn
gedecentraliseerd. Alle data is verdeeld over
een groot aantal computers. Wanneer een
computer uit het netwerk gehackt wordt, zijn
alle gegegevens nog steeds veilig.
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TRADING STRATEGIEËN
Traden is het handelen van aandelen, of
in dit geval cryptocurrency op de
openbare markt.
Traden is een vak opzich. Een goede
trader is altijd op de hoogte van
ontwikkelingen in de markt, en is constant
bezig om te analyseren wat de bodem
prijzen zijn om daar vervolgens op in te
spelen.
Traden leer je niet in één dag. Om je toch
op weg te helpen hebben we een aantal
trading strategieën uitgeschreven die je
direct kan toepassen. Strategieën waar je
geen kennis voor nodig hebt van
technische analyses, maar alleen
gezonde kennis en logica.
Wees ervan bewust dat elke situatie
anders kan zijn. Voor je deze strategiën
toepast moet je altijd goed bij jezelf te
raden gaan of dit een juist moment is en
er zeker van zijn dat je alle informatie die
van belang is ook tot je hebt genomen.
Veel succes met het behalen van
successen!
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TRADING STRATEGIEËN

Korte en middenlange termijn
COIN LISTINGS

Dagelijks wordt er voor vele miljoenen aan cryptocurrency
gehandeld. Dit gebeurd via het internet, via zogenaamde
exchanges. De meest populaire exchanges zijn Coinbase
en Binance.

Er bestaan momenteel meer dan duizend cryptovaluta, en
Coinbase en Binance bieden slechts een fractie van deze
coins aan. Veel munten zijn alleen te verkrijgen via kleine,
onbekende, en soms zelfs onbetrouwbare exchanges.
Wanneer een crypto waar veel mensen potentie in zien
wordt aangeboden door Binance of Coinbase, is deze in
één klap toegankelijk voor miljoenen investeerders. Dat
betekent dat heel veel mensen deze currency gaan kopen
wat vaak tot een extreme prijsstijging kan leiden. Om hier
van te profiteren moet je zo snel mogelijk nadat het nieuws
dat een crypto door een van deze 2 platformen wordt
aangeboden inkopen. Let er wel op dat deze strategie
meestal alleen werkt bij een select aantal coins dat populair
is bij de massa.
Volg de twitteraccounts van Binance en Coinbase om zo
snel mogelijk van een nieuwe coinlisting op de hoogte te
zijn. Ook de verschillende crypto topics op reddit zijn erg
interessant om te volgen, alleen moet je wel in staat zijn
om 'bullshit informatie' eruit te filteren.
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TRADING STRATEGIEËN

Korte en middenlange termijn
REBRANDINGS / ANNOUNCEMENTS / PARTNERSHIPS
Een belangrijke factor voor prijsstijgingen en dalingen is
emotie. Emotie zorgt ervoor dat mensen besluiten te kopen
of te verkopen. En belangrijke aankondigingen hebben een
grote impact op de emotie van mensen.
Belangrijke aankondigingen kunnen zijn; een rebranding
(nieuwe naam en/of logo en huisstijl), een announcement
of een partnership met een groot merk. Vaak wordt een
rebranding of partnership ruimschoots van tevoren
aangekondigd. Direct na de aankondiging is het juiste
moment om in te kopen. Mensen zullen inkopen omdat ze
geloven dat de prijs zal stijgen. Echter zullen de meeste
mensen de daadwerkelijke rebranding of partnership
announcement afwachten. Om een goed rendement te
pakken is het juist belangrijk om 1 of 2 dagen hiervoor jouw
coin weer van de hand te doen. In +- 90% van de gevallen
zal de prijs namelijk weer dalen nadat de rebranding of
partnership announcement is doorgevoerd.
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TRADING STRATEGIEËN

Korte en middenlange termijn
SWING TRADING

Swing trading is ook voor beginnende traders toegankelijk.
Hoewel je voor deze strategie wel naar de koerstrends
moet kijken, heb je er niet heel veel technische kennis voor
nodig. Vandaar dat we hebben besloten om deze strategie
toch op te nemen. Swing Trading is een techniek waarbij
de trader kijkt naar terugkerende patronen (swings) binnen
de koersprijs. De periode waarnaar gekeken wordt bevind
zich tussen een paar dagen tot aan maximaal een paar
weken. Deze swings zijn in feite natuurlijke schommelingen
van de koersen tussen een hoog en een laag punt.
Bedenk wel dat patronen vaak over een beperkte periode
afspelen en dat belangrijk nieuws deze patronen kunnen
breken.
Zie hieronder van een voorbeeld van de IOTA koers over
een maand, en hoe je daar zou kunnen op inspelen door
middel van swing trading.

VERKOPEN
KOPEN

De rode lijn vormt in dit patroon de 'support'. Dit is het
moment om te kopen. De weerstand zit soms op de gele
lijn en soms op rood. Om op safe te spelen kan je het best
verkopen op geel.
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TRADING STRATEGIEËN

Lange termijn

USE CASES / TEAMS
Heb je geen tijd, of zin om dagelijks of wekelijks bezig te
zijn met traden, maar wil je toch een graantje meepikken
van de opkomst van blockchain en cryptovaluta? Dan is het
verstandig om te investeren in projecten die een goede
langetermijnstrategie hebben en daadwerkelijk waarde
toevoegen.
Om dit te beoordelen is het heel erg belangrijk om je eigen
research te doen. Stel jezelf een aantal vragen:
* Is blockchain echt nodig voor het project?

ja =

* Heeft het team achter het project een goed netwerk en
hebben zij een bewezen trackrecord? ja =
* Lost het idee een bestaand probleem op? ja =
* Is er reden voor overheden om het project tegen te
werken, zoals bij privacy coins het geval is? nee =
* Zitten er grote gaten in de roadmap? nee =
Het antwoord op deze vragen krijg je door research te
doen. Bekijk alles kritisch, en ga NOOIT af op advies van
vrienden of kennissen zonder je eigen onderzoek te doen.
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TRADING STRATEGIEËN

Lange termijn
USE CASES / TEAMS

Denk je dat je een project hebt gevonden wat voldoet aan
de juiste voorwaarden, maar heb je toch nog twijfels?
Kijk dan naar partnerships. Partnerships met echte, grote
multinationals zijn een uitstekend signaal. Het is namelijk
een bewijs voor de potentie van een project. Een
bestaand bedrijf zal namelijk niet zo snel geld en tijd
investeren in een project wat geen bestaand probleem
oplost of verbeteringen doorvoert.
Zie hieronder een lijst van blockchain projecten met
bekende partnerships.
REQUEST
NETWORK

IOTA

RIPPLE
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TRADING STRATEGIEËN

Lange termijn
USE CASES / TEAM

Minstens net zo belangrijk als de use case is het team wat
achter een project schuilt. Er zijn talloze voorbeelden die
aantonen dat succesvolle ondernemers succesvol zijn met
meerdere projecten.
Dat heeft verschillende redenen. Zo hebben zeer
succesvolle ondernemers veel geld verdient, wat natuurlijk
helpt bij het investeren in nieuwe projecten. Maar deze
ondernemers hebben iets wat nog waardevoller is; een
groot en invloedrijk netwerk. Dit is zeer belangrijk in de
internationale zakenwereld.
Hieronder wat voorbeelden van projecten waar een goed
team of persoon achter staat.
CHARLIE LEE

ERIK T. VOORHEES

VITALIK BUTERIN
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TRADING STRATEGIEËN

Lange termijn
TETHER

Traden kan in het begin erg lastig zijn. Vooral de eerste
paar keren zal je fouten maken. Vooral in een dalende
markt (bear market) is het lastig om winst te maken.
Hoewel dit niet onmogelijk is voor goede traders kan het
als beginnende trader erg lastig zijn. Merk je dat jouw
trades niet succesvol zijn in een dalende markt? Dan kan je
een deel van je portfolio omzetten in Tether. Tether is een
cryptocurrency waarvan de koers zo dicht mogelijk bij die
van de dollar blijft.
Met andere worden; 1 Tether = 1 dollar $.
Wanneer de markt daalt zal je daar weinig last van hebben
wanneer al jouw coins zijn omgezet in Tether. De koers
van Tether zal namelijk nagenoeg stabiel blijven, zoals in
onderstaande grafiek te zien is. Er is echter ook veel kritiek
op de 'crypto dollar'. Critici beweren dat de koers van de
Tether in de toekomst in een keer kan klappen.
Om dit risico te dragen raden wij dan ook aan om niet jouw
gehele portfolio in Tether om te zetten.
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TOOLS

COINPREDICTOR.IO

Voor we vertellen wat coinpredictor.io is en hoe je het
kan gebruiken, is het belangrijk om te vermelden dat je
nooit beslissingen alleen moet maken op basis van de
insights die deze tool je geeft.
Zie het als een soort eerste hulpmiddel om interessante
kansen te spotten in de markt. Als je iets interessants
ziet, kan je vervolgens je eigen research doen.
Coinpredictor gebruikt zeer grote bakken aan data om
een voorspelling te doen voor de koers van verschillende
cryptocurrency. Dit doen ze zowel op basis van
gebeurtenissen (events) en op basis van prijsanalyse.

Linksboven kan je schakelen tussen voorspellingen op
basis van events en op basis van prijs. Een goede
strategie is om 5 coins eruit te filteren die op beide
vlakken goed scoren. Vervolgens ga je jezelf inlezen in
deze coins. Kijk of de informatie die je kan vinden
betrouwbaar is en de analyse ondersteunt. Als dit het
geval is kan je besluiten om in te kopen.
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TOOLS

COINMARKETCAL

CoinMarketCal

CoinMarketCal is iets heel anders dan het bekende
coinmarketcap. CoinMarketCal is een verzameling van
alle grote events die spelen binnen verschillende
blockchain- en cryptocurrency projecten.
Om een aantal strategiën in deze gids toe te passen is
het belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende
gebeurtenissen. Echter kost het heel veel tijd om
dagelijks verschillende informatiebronnen te volgen,
zeker met het groeiend aantal currency op dit moment.

CoinMarketCal verzamelt alle informatie op basis van
datum. Ook wordt elk event gekoppeld aan een bron,
waardoor je zelf kan beoordelen of de informatie te
vertrouwen is.
Hoewel het nog steeds belangrijk is om te bepalen welke
gebeurtenissen invloed hebben op de koerswaarde,
geeft CoinMarketCal je goede informatie waardoor je
uren aan tijd kan besparen met het doen van research.
Je hebt zelfs de mogelijkheid om events te sorteren op
type, zoals airdrops, announcements of partnerships!
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TOOLS

CRYPTOCOMPARE PORTFOLIO

Er zijn verschillende tools in de markt om je portfolio en
investeringen te monitoren. Sommige betaald, en sommige
zijn gratis. Maar van de gratis tools op de markt is er geen
enkele die zulke duidelijke en mooie grafieken en insights
geeft als de portfolio app van CryptoCompare. De portfolio
app werkt zowel via je desktop, je mobiele browser als via
een Android en iOS app.

Er is geen verdere uitleg nodig, alles werkt erg simpel. Elke
currency wordt ondersteund en je kan gemakkelijk
invoeren welke coin je wanneer hebt aangeschaft en voor
welke prijs. Het bijzondere aan deze portfolio tracker is de
ingebouwde Risk Analysis.
De Risk Analysis feature geeft je een risico analyse
gebasseerd op meerdere factoren, waaronder volatiliteit en
liquiditeit.
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EXTRA

TWITTER
Voor veel branches en markten is Twitter niet het ideale
sociale platform. Voor crypto's en cryptotrading is het
echter een ideaal medium. Waarom? Twitter is supersnel!
Iedereen kan het nieuws wat hij of zij spot direct met de
wereld delen. We hebben de belangrijkste twitteraccounts
die je moet volgen op een rijtje gezet!
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EXTRA

INTERESSANTE WEBSITES
Tot slot nog een aantal interessante websites die jou
kunnen helpen om beslissingen te nemen:
CryptoUniversity.nl - Onze website met tips, reviews en
cryptocurrency nieuws
CryptoPrijzen.com - Tientallen crypto's vergelijken op
prijs
CoinTelegraph - Engelstalige crypto nieuwswebsite
CoinDesk - Engelstalige crypto nieuwswebsite
TradingView - Geavanceerde crypto koers grafieken
Blockchain.com - BTC wallets en statistieken Bitcoin
netwerk inzien

