
12 WAARDEVOLLE 
CRYPTO TIPS VOOR 
BEGINNERS
Met deze tips maak jij een vliegende start in 

de wereld van crypto!

A L L E S O V E R C R Y P T O

Het is belangrijk om deze brochure 

aandachtig door te lezen aangezien het je kan 

behoeden voor het maken van grove fouten 

die veel geld kunnen gaan kosten.

IN SAMENWERKING MET 
COINGIDS



TIP 1:
ZORG  DAT  JE  WEET  

WAAR  JE  IN  INVESTEERT

De eerste keer dat wij in crypto stapten, deden we het stiekem 

alleen voor het geld. Het ging direct erg goed, want binnen no-

time verdubbelden we onze investering, maar helaas sloeg 

direct daarna het noodlot toe. 

 

In november 2013 klapte de markt zoals dat ook in 2018 

gebeurde en we raakten bijna al ons geïnvesteerde geld kwijt. 

Doordat we echt helemaal niks van blockchain en haar 

potentie wisten, raakten we al snel ons vertrouwen in de 

gehele crypto-economie kwijt en keken er vervolgens niet 

meer naar om.

 

Als we hadden geweten wat deze economie precies inhield, 

dan was ons dit nooit overkomen en hadden we tijdens de 

periode dat de prijzen ongekend laag waren (tussen 2014 en 

2015) flink kunnen inslaan en daar hadden we nu van kunnen 

profiteren. 

 

Blockchain is namelijk niet zomaar een uitvinding. Het wordt 

veel vergeleken met het internet, maar wij denken eigenlijk 

dat het voor een nóg veel grotere revolutie kan gaan zorgen. 

Het internet zorgde voor de vrijheid van informatie, maar 

blockchain kan zorgen voor de vrijheid van waarde!

 

Om even een vergelijking te trekken hoe groot dit kan worden: 

acht jaar geleden al zei de toenmalige CEO van Google, Eric 

Schmidt, dat we elke twee dagen meer content produceren 

dan we in totaal hebben gedaan vanaf het ontstaan van de 

mensheid tot en met 2010. Laat dat maar even inzinken. 

 

 

 

https://allesovercrypto.nl/


"ZORG  ERVOOR  DAT  JE  BLOCKCHAIN  

GOED  BEGRIJPT  VOORDAT  JE  INVESTEERT  

EN  DOE  HET  NIET  ALLEEN  VOOR  HET  

SNELLE  GELD "

Kortom, zorg ervoor dat je blockchain goed begrijpt voordat je 

erin investeert en doe het niet alleen voor het snelle geld. Het 

is belangrijk om te weten waar je jouw zuurverdiende centen 

in stopt. Wij kunnen je heel leuk vertellen dat het zorgt voor de 

vrijheid van waarde, maar het is belangrijk dat je zelf ook snapt 

waarom het zo werkt en wat voor impact dit kan hebben. 

 

Bovendien zorgt dit ervoor dat je een duidelijker beeld krijgt 

van welke cryptocurrency’s meer potentie hebben dan andere. 

Het is daarnaast erg leuk om wijzer in een populair onderwerp 

als  blockchain te worden, zodat jij straks degene bent die op 

verjaardagen het aan andere kunt uitleggen!



TIP 2
INVESTEER  ALLEEN  

GELD  DAT  JE  BEREID  

BENT  TE  VERLIEZEN

Door tip 1 goed op te volgen, raak je al snel in de verleiding om 

je hele hebben en houwen in crypto te stoppen. Vooral als de 

koers hard omhoog gaat, heb je het gevoel de boot te missen 

en staan de dollartekens in je ogen. Je krijgt al snel gedachtes 

als “Als ik 50 euro investeer en het gaat keer 20 dan heb ik 

1000 euro verdiend! Maar met 1000 euro kan ik nog niet 

zoveel, dus wat als ik 500 investeer? Dan wordt het al 10.000! 

Maar dan kan ik net zo goed 5.000 investeren?!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je zo beredeneert dan kan kom je in vicieuze cirkel en 

verkoop je straks  je vriend(in) of kinderen om alles in crypto te 

stoppen. En inderdaad, bij een goede markt, kan je dan heel 

rijk worden. Het probleem is alleen dat wanneer jij te veel geld 

erin stopt, je emoties een vies spelletje met je gaan spelen. We 

hoeven je waarschijnlijk niet te vertellen dat er weinig markten 

zijn die zo volatiel zijn als de cryptomarkt. 

 

Als jij er moeite mee hebt om 1.000 euro op één dag te 

verliezen, dan is het wellicht niet verstandig om meer dan 

5.000 euro te investeren. 

 

https://allesovercrypto.nl/


"WEES  NIET  TE  HEBBERIG  EN  INVESTEER  

EEN  BEDRAG  DAT  NIET  ERG  IS  OM  TE  

VERLIEZEN  EN  HEB  OOK  GEEN  SPIJT  DAT  

JE  MEER  HAD  MOETEN  INVESTEREN "

We zijn vaak geneigd om alleen naar het positieve te kijken, 

zoals dat die 5.000 euro zomaar 300.000 euro waard kan 

worden, maar ondanks dat je het misschien niet wilt geloven,

is het in de cryptowereld niet heel vreemd als je investering 

binnen een dag 20% minder waard wordt.

 

Het probleem is vaak dat mensen hierdoor in paniek raken en 

niet nog eens 1.000 euro willen verliezen. Het eerste wat ze 

doen is hun cryptocurrency’s met verlies verkopen. Daarna 

gaat de prijs weer omhoog en zien ze dat ze hierdoor 1000’en 

euro’s mislopen. Ze kopen weer in en wederom 

zakt de prijs in elkaar waardoor ze weer 

meer geld verliezen  dan ze emotioneel 

aankunnen. 

 

Als deze mensen wat minder hebberig waren 

geweest en 1.000 euro hadden geïnvesteerd 

dan hadden ze wellicht minder last gehad van 

emoties en het geld gewoon kunnen laten staan, 

waardoor ze meer winst hadden gemaakt dan 

met die 5.000 euro. Bovendien gaat het ten kosten van je 

levenskwaliteit als je alleen maar in de stress zit en de hele dag 

naar de koersen van je cryptocurrency’s loopt te kijken.

 

Wees dus niet te hebberig, investeer een bedrag dat niet erg is 

om volledig kwijt te raken en heb vervolgens ook geen spijt 

dat je meer had moeten investeren. De kans is namelijk groot 

dat dit je juist alleen maar geld en levenskwaliteit had gekost.



TIP 3
INVESTEER  TIJD  EN  

GELD  IN  BEVEILIGING

Dit is misschien wel de allerbelangrijkste crypto-tip voor 

beginners. Een van de grootste voordelen van crypto is dat wij 

burgers weer het heft in eigen handen nemen over onze eigen 

financiën. We krijgen weer de volledige controle en 

verantwoordelijkheid over ons eigen geld in plaats van dat we 

die verantwoordelijk aan de banken overlaten. 

 

Op z'n zachtst gezegd, hebben de banken de afgelopen jaren, 

en met name in 2008, laten zien dat ze niet heel goed met 

deze verantwoordelijk om kunnen gaan, dus we gaan naar een 

tijd toe dat we het weer zelf doen. 

 

Dit voordeel is echter ook meteen het grootste nadeel van 

crypto, want we zijn zo gewend geraakt aan het feit dat 

anderen dit voor ons deden, dat we de deze 

verantwoordelijkheid nog lastig kunnen dragen. Het feit dat 

we zelf het volledige beheer over ons geld hebben, zorgt 

ervoor dat we er altijd bij kunnen en niet van ze afhankelijk 

zijn, maar het betekent ook dat we verantwoordelijk zijn voor 

de beveiliging ervan.

 

 

 

 

 

 

 

Blockchain en cryptocurrency’s zijn enorm veilig, laten we dat 

voorop stellen. Het levert miljarden euro’s op om de 

blockchain van Bitcoin te hacken, dus de allerbeste hackers op 

de wereld is er alles aan gelegen om dit voor elkaar te krijgen. 

Toch is het ze niet gelukt en het gaat ze waarschijnlijk ook 

nooit lukken. 

https://cryptomaan.nl/products/ledger-nano-s?ref=59980fa4c3c70
https://allesovercrypto.nl/


"HACKERS  DOEN  ER  ALLES  AAN  OM  JOUW  

CRYPTO 'S  TE  BEMACHTIGEN ,  ZORG  

ERVOOR  DAT  JE  JOUW  ZUURVERDIENDE  

CENTEN  ZO  GOED  MOGELIJK  BEVEIL IGT "

Wat deze hackers echter wel kunnen doen, is jouw computer 

of een crypto exchange hacken waar jouw cryptocurrency’s 

staan opgeslagen. Exchanges en onwetende beginners in de 

wereld van crypto zijn dan ook de populairste doelwitten van 

scammers en hackers en, net als in de begindagen van het 

internet, krioelt het van de slimme tactieken om jouw 

cryptocurrency’s in handen te krijgen. Het is daarom belangrijk 

om goed je cryptocurrency’s te beveiligen en dit doe je het 

beste met een hardware wallet.

 

We zien overal om ons heen dat mensen soms wel 

tienduizenden euro’s in cryptocurrency’s beleggen, geld waar 

ze duizenden uren voor hebben gewerkt, maar ze nemen niet 

een paar uurtjes de tijd om een hardware wallet voor 70 euro 

aan te schaffen en te kijken hoe dit werkt. Het gevolg is vaak 

dat ze hun gehele investering verliezen aan een vernufte 

hacker. 

Wees alsjeblieft niet zoals deze mensen en zorg ervoor dat je 

jouw zuurverdiende centen zo goed mogelijk beveiligt. Hoe je 

dit doet, lees je op allesovercrypto.nl



TIP 4
KIJK  NAAR  DE  TOTALE  

MARKTWAARDE  EN  NIET   

NAAR  DE  PRIJS

Wil je weten waarom cryptocurrency’s als Ripple zo populair 

zijn bij beginners? Omdat ze hopen en denken dat het net 

zoveel waard kan worden als Bitcoin, terwijl het nog maar een 

fractie van de waarde van Bitcoin waard is. 

 

Bitcoin is momenteel duizenden dollars waard, terwijl je voor 1 

Ripple (XRP) op het moment van schrijven minder dan 1 dollar 

betaalt. Dat zou dus betekenen dat je investering minstens 

keer 1000 kan gaan! Helaas is niks minder waar. Het gaat 

namelijk niet om de prijs van een cryptocurrency, maar om de 

totale marktwaarde. 

 

 

 

 

 

 

 

De reden dat Ripple zoveel minder waard is, komt 

voornamelijk door het feit dat er gewoonweg een stuk meer 

van bestaan. Waar er van Bitcoin momenteel maar 17,4 miljoen 

zijn, zijn er van Ripple 40,8 miljard (!). Dit betekent dat 

wanneer Ripple Bitcoin van de troon zou stoten, de prijs maar 

iets meer dan 4 keer over de kop zal gaan. 

https://allesovercrypto.nl/


" INVESTEER  NOOIT  IN  EEN  

CRYPTOCURRENCY  OP  BASIS  VAN  DE  

PRIJS  DIE  HET  HEEFT ,  MAAR  KIJK  

VOORAL  NAAR  DE  MARKTWAARDE  VAN  

DE  MUNT "

Dus in het zeer onwaarschijnlijke geval dat dit gebeurt, heb je 

in plaats van 1000’en keren je inleg terug, ‘maar’ 4 keer je inleg 

terug. Wanneer we dan naar een andere redelijk goede, maar 

onbekende cryptocurrency kijken als Neblio, dan zien we dat 

deze qua prijs momenteel meer waard is dan Ripple.

 

Maar wanneer het Neblio lukt om zo groot te worden als 

Bitcoin, dan krijg je op het moment van schrijven maar liefst 

3680(!) keer je inleg terug. Eerlijk is eerlijk, de kans dat deze 

cryptocurrency naar nummer 1 stijgt is vele malen kleiner dan 

bij Ripple, maar je maakt dan ook heel wat meer winst. 

Investeer dus nooit in een cryptocurrency op basis van de prijs 

die het heeft, maar zorg dat je naar de marktwaarde kijkt. 



TIP 5
LAAT  JE  NIET  GEK  

MAKEN !

Helaas zijn het vooral de beginners in de cryptowereld die zich 

makkelijk gek laten maken en dat komt vooral doordat ze 

tip #1 niet goed hebben gevolgd. Wanneer je in crypto 

investeert, kom je in een enorme emotionele rollercoaster 

terecht en hoe meer je investeert, hoe heftigere deze achtbaan 

zal zijn. Het is daarom belangrijk dat je jezelf niet gek laat 

maken. 

 

Een paar van de bekendste termen binnen de crypto-wereld 

zijn niet voor niets FOMO en FUD en het zijn vooral de 

beginners die hier last van hebben. FOMO staat voor Fear of 

Missing Out en FUD staat voor Fear, Uncertainty and Doubt.

 

 

 

 

 

 

 

FOMO betekent eigenlijk dat je bang bent om de boot te 

missen. Hier kan je vooral last van hebben wanneer je jouw 

vrienden of buren hoort opscheppen over hun crypto-winsten 

en dat ze denken dat het niet lang meer duurt voordat ze 

miljonair zijn. Je bent bang dat jij straks de enige bent die niet 

in crypto heeft geïnvesteerd en als een arme sloeber 

achterblijft, terwijl zij lekker op hun luxe jacht genieten van 

hun pensioen. 

 

Vervolgens koop je uit blinde paniek de eerste de beste 

cryptocurrency die ze aanraden voor de absolute hoofdprijs in. 

En je raadt al wat er dan gebeurt, de koers kukelt naar 

beneden en aangezien je geen flauw idee hebt waar je nu 

precies in geïnvesteerd hebt (zie tip 1), verkoop je met verlies. 

En die verkoop wordt vaak weer ingeluid door FUD.

https://allesovercrypto.nl/


"WANNEER  ER  NEGATIEVE  BERICHTEN  

KOMEN ,  ZOEK  DAN  EERST  UIT  OF  DEZE  

KLOPPEN  EN  WAT  VOOR  EFFECT  DIT  

HEEFT ,  VOORDAT  JE  AL  JOUW  MUNTEN  

VAN  DE  HAND  DOET . "

Het gebeurt namelijk ook nog weleens dat er mensen zijn die 

jouw crypturrency zo goedkoop mogelijk willen inkopen. Deze 

mensen willen de prijs omlaag krijgen door paniek te zaaien 

op de markt door allerlei negatieve verhalen te verzinnen over 

jouw cryptomunt. 

 

Dit zorgt er vervolgens voor dat alle beginners de 

cryptocurrency uit paniek gaan verkopen, waardoor de prijs in 

elkaar zakt. Wat daarna gebeurt kan je wel raden, de 

paniekzaaier kopen lekker goedkoop de cryptocurrency’s in en 

de prijs gaat weer omhoog, terwijl alle beginners niks meer 

hebben.

 

Laat je dus niet gek maken. Als je genoeg tijd hebt 

geïnvesteerd om je cryptocurrency te leren kennen en je hebt 

er vertrouwen in, dan zit je erin voor de lange termijn. Wanneer 

er negatieve berichten over komen, zoek dan eerst uit of deze 

kloppen en wat voor effect dit heeft, voordat je al jouw 

munten van de hand doet. 

 

Wees ook niet bang dat je de boot mist, want de kans is heel 

groot dat er weer een goed moment komt om je in te kunnen 

kopen. Er is nog nooit een koers geweest die nooit is gestopt 

met stijgen zonder weer een keertje naar beneden te gaan.



TIP 6
PAK  AF  EN  TOE  JE  

WINST

Het lijkt er soms op dat de koers van een cryptocurrency voor 

eeuwig blijft stijgen. Veel mensen dachten dit in 2017 ook toen 

Bitcoin van 200 dollar bleef stijgen en richting de 20.000 ging. 

Als een cryptocurrency van 200 naar 20.000 kan stijgen, 

waarom zou hij dan niet richting de 1 miljoen gaan?! 

 

Omdat de wereld helaas niet zo werkt. Zelfs de cryptowereld 

niet. In 2018 raakten heel veel investeerders al hun winsten van 

2017 weer kwijt. Zo was er iemand die in 2016 en 2017 maar 

liefst 1,2 miljoen dollar had verdiend en vervolgens is hij dit in 

2018 allemaal kwijtgeraakt. 

 

 

 

 

 

 

Het is dus belangrijk om af en toe je winsten uit te betalen. Het 

is wel belangrijk om daarbij te vermelden dat je het beste 

steeds een percentage kan pakken in plaats van in één keer 

alles uit te laten betalen. 

 

Als je namelijk alles in één keer uitbetaalt en de koers blijft 

stijgen, dan is de kans groot dat je alsnog weer met alles de 

markt in stapt vanwege FOMO. Bovendien is het echt geen 

slecht idee om ook echt leuke dingen te gaan doen van het 

geld of te investeren in jezelf. 

 

https://mobile.twitter.com/PeterMcCormack/status/1073196778705559553
https://allesovercrypto.nl/


"SPREEK  MET  JEZELF  AF  WANNEER  JE  

JEZELF  GAAT  UITBETALEN "

De persoon van bovenstaand verhaal betaalde zichzelf 

namelijk ook elke keer netjes uit, maar hij werd te hebberig en 

stopte al het geld dat hij zichzelf had uitbetaald tóch weer 

terug de crypto markt in. Uiteindelijk stortte alles in en had hij 

dus niks van zijn geld over. Een voorbeeld van wat je zou 

kunnen doen met 1000 euro inleg is om 20% uit te betalen 

elke keer als je een van de volgende mijlpalen hebt bereikt:

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan uiteraard er ook voor kiezen dat, hoe hoger het bedrag 

wordt, hoe groter het percentage wordt dat je uitbetaalt. Dit is 

puur een voorbeeld van wat je zou kunnen doen. Spreek dit 

van tevoren goed met jezelf af en hou je er ook aan wanneer 

het zo ver is. De kans is namelijk groot dat tegen de tijd dat je 

bijvoorbeeld op 50.000 euro staat, je emoties je flink in de weg 

kunnen zitten en je hebberig wordt.



TIP 7
CONTROLEER  JE  

TRANSACTIES  VOORDAT  

JE  DIGITALE  VALUTA  

VERSTUURT

Wanneer jij geld overmaakt naar bijvoorbeeld je moeder, dan 

vraagt je bank of je zowel de naam als het rekeningnummer 

op wilt geven. Vervolgens checkt de bank in de meeste 

gevallen voor je of de naam en het bankrekeningnummer 

kloppen. Zo niet, dan krijg je een waarschuwing. 

 

Ook als je toch per ongeluk een keer geld naar de verkeerde 

persoon hebt overgemaakt, kan je vaak nagaan naar wie het is 

gegaan en dit geld terugvragen. In sommige gevallen kan je 

het zelfs terugvragen van de bank. 

 

Met crypto werkt het helaas niet zo makkelijk allemaal en 

vooral voor beginners kan dit nog weleens ervoor zorgen dat 

ze hun cryptocurrency’s kwijtraken. 

 

Doordat er geen tussenpersoon is, is de kans groot dat je jouw 

crypto nooit meer terugkrijgt wanneer je deze naar de 

verkeerde persoon stuurt. Je zult bovendien (bijna) nooit na 

kunnen gaan wie bij het adres hoort waar je ze naar verstuurt 

hebt en dit wordt dus ook niet gecheckt wanneer je 

cryptocurrency’s verstuurt. Controleer daarom altijd minstens 2 

keer of je het juiste adres hebt ingevuld voordat je op de knop 

“verzenden” klikt.

https://allesovercrypto.nl/


" IN  DE  CRYPTOWERELD  IS  ER  NIEMAND  

DIE  JOUW  TRANSACTIE  CONTROLEERT ,  

ZORG  DAAROM  DAT  JE  ZELF  DE  

OVERBOEKING  MEERDERE  MALEN  

CHECKT "

Daarnaast is het heel belangrijk dat je Bitcoins daadwerkelijk 

naar een Bitcoin wallet stuurt en Litecoins naar een Litecoin 

wallet. Als jij Bitcoins naar een Litecoin wallet stuurt, zul je 

helaas ook je Bitcoins voorgoed kwijt zijn. 

 

Nu is het met deze cryptocurrency’s misschien nog eenvoudig 

om de namen uit elkaar te houden, maar er zijn veel 

cryptocurrency’s waarvan de namen bijzonder veel op elkaar 

lijken. 

 

Zo heb je Bitcoin, Bitcoin SV, Bitcoin ABC, Bitcoin Gold, et 

cetera. Als jij Bitcoin overmaakt naar een Bitcoin SV wallet, 

geldt hetzelfde als hierboven, je Bitcoins zie je nooit meer 

terug. Controleer dus goed het adres waar je jouw 

cryptocurrency’s naar verstuurt en check ook goed of dit 

daadwerkelijk de wallet is waar deze crypto bij horen.



TIP 8
ZORG  DAT  JE  NIET  TE  

EMOTIONEEL  

BETROKKEN  RAAKT  BIJ  

EEN  CRYPTOCURRENCY

Je eerste liefde heeft toch altijd iets speciaals. Voor de meeste 

mensen geldt dat ze daar toch altijd wel een zwak voor zullen 

blijven houden. Datzelfde geldt voor cryptocurrency’s. Je eerste 

cryptocurrency is vaak de cryptocurrency waar je verliefd op 

wordt en mee wilt trouwen. Het maakt niet uit wat de 

buitenwereld je te vertellen heeft, je hebt duizenden euro’s 

erin geïnvesteerd dus je gaat op zoek naar redenen waarom 

dit absoluut de beste munt is die er bestaat. Dit noemen ze in 

de psychologie ook wel de “choice supportive bias”.

 

 

 

 

 

 

 

Dit houdt in dat, wanneer jij iets gekocht hebt, je brein op zoek 

zal gaan naar redenen waarom dit een goede koop was. Als 

het ware ben je voor jezelf aan het “goed praten” waarom je 

hier geld aan hebt uitgegeven. Doordat jouw brein dit doet, zal 

het alleen focussen op de positieve aspecten van je nieuwe 

aankoop en alles en iedereen dat zich negatief uitlaat erover, 

zul je negeren. 

 

 

https://allesovercrypto.nl/


Het is in feite een soort beschermingsmechanisme, zodat je 

niet het nare gevoel krijgt dat je misschien een miskoop hebt 

gedaan. En hoe meer geld je geïnvesteerd hebt, hoe naarder 

dit gevoel zal zijn en hoe harder je brein dus zijn best zal doen 

om je te beschermen hiervoor.

 

Helaas kan dit ook tegen je gaan werken, vooral als het gaat 

om crypto. Wanneer jij door FOMO geld hebt geïnvesteerd 

waar je jaren kneiterhard voor hebt gewerkt, dan zal je brein er 

alles aan doen om ervoor te zorgen dat je hier niet een slecht 

gevoel bij gaat krijgen. Dat kan je er namelijk niet bij hebben. 

Je gaat dus op zoek naar alle positieve eigenschappen van de 

cryptocurrency en negeert de waarschuwingen.

 

Een goed voorbeeld waarbij dit gebeurd is, is Bitconnect. Deze 

cryptostart-up beloofde grote sommen geld uit te betalen en 

mensen die erin geïnvesteerd hadden, waren inderdaad lekker 

geld aan het verdienen. De gehele cryptogemeenschap 

schreeuwde echter moord en brand dat dit om een ponzi-

scheme ging en als je ook maar een beetje onderzoek deed, 

dan kwam je hier ook snel achter. 

 

 

 



"HET  IS  GOED  OM  VERTROUWEN  TE  

HEBBEN  IN  EEN  MUNT ,  MAAR  STA  OOK  

OPEN  VOOR  TEGENGELUIDEN  ZODAT  JE  

NIET  ZAL  TOEGEVEN  AAN  DE  CHOICE -

SUPPORTIVE  BIAS "

De mensen die hierin hadden geïnvesteerd wilden echter van 

niks weten, want zij zagen alleen het positieve. Ze waren 

verliefd geworden op hun eerste cryptocurrency en het geld 

stroomde binnen, dus de rest schreeuwde maar wat in hun 

ogen.

 

Uiteindelijk ging dit natuurlijk helemaal fout en stortte de prijs 

binnen 2 dagen 99% naar beneden. Iedereen was zijn/haar 

geld kwijt. Door hun choice-supportive bias bleven ze 

vertrouwen in de verkeerde cryptocurrency en sloegen ze alle 

waarschuwingen in de wind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrijp ons niet verkeerd, het is absoluut goed om vertrouwen 

te hebben in je favoriete cryptocurrency en dat is ook heel 

belangrijk voordat je erin investeert, maar zorg ervoor dat je 

altijd open blijft staan voor tegengeluiden. Als het team 

opeens gekke dingen gaat doen waar je niet achter staat, 

moet je in staat kunnen zijn om over te stappen naar een 

cryptocurrency die misschien de dingen beter aanpakt.



TIP 9
VERSPREID  JE  

PORTFOLIO

Het is daarbij belangrijk om niet te gaan wedden op één 

paard. Hoe goed jij al je emoties ook onder controle hebt, er is 

altijd een kans dat je onbewust toch last hebt van iets als 

choice-supportive bias. Bovendien bestaat er de mogelijkheid 

dat een cryptocurrency gehackt wordt doordat hij niet zo veilig 

in elkaar is geprogrammeerd als Bitcoin en als jij dan ál je geld 

hierin hebt zitten, dan is dat erg zonde. 

 

Het is daarom van belang om je investering over meerdere 

cryptocurrency’s te verspreiden. Dit kunnen er 5 zijn, maar ook 

30. Dat laatste zouden we alleen doen als je wat meer ervaring 

en genoeg tijd over hebt. Het kost namelijk een hoop tijd en 

ook geld om alles goed in te gaten te houden en te beveiligen. 

 

Daarom is het goed om met een kleine hoeveelheid te 

beginnen en langzaam je portfolio uit te breiden wanneer je 

een hele goede cryptocurrency bent tegengekomen. Meer dan 

30 zouden we echt alleen doen als je er full-time mee bezig 

bent.

https://allesovercrypto.nl/


"DOOR  MEERDERE  MUNTEN  IN  JE  

PORTFOLIO  OP  TE  NEMEN  VERSPREID  JE  

ZOWEL  JE  KANSEN  ALS  JE  RIS ICO 'S "

Door het spreiden van je portfolio kan je ook je risico's 

spreiden. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om het grootste 

gedeelte in (een paar van) de top 10 grootste cryptocurrency’s 

te stoppen, een wat minder groot gedeelte in de top 100 en 

een nog kleiner gedeelte in hele kleine cryptocurrency’s. 

 

Deze laatste groep heeft de potentie om tot wel meer dan 

1000x over de kop te gaan, maar hierbij is de kans ook vele 

malen groter dat ze naar 0 gaan. Een voorbeeld van een goed 

verdeeld portfolio is:

 

- 50% in Bitcoin (minste risico)

- 25% in de top 5 cryptocurrency’s onder Bitcoin (hoger risico)

- 15% in de top 100 cryptocurrency’s (op een na hoogste risico)

- 10% in kleinere cryptocurrency’s (hoogste risico)



TIP 10
HOUD  DE  BELASTING  IN  

DE  GATEN

Iedereen die geld verdient, wordt in de gaten gehouden door 

de Belastingdienst, ook als je slapend rijk wordt. Helaas zijn de 

regels omtrent belasting voor cryptocurrency’s nog niet heel 

volwassen, maar het is absoluut verplicht om de munten op te 

geven bij de belastingaangifte.

 

Momenteel is het voor de Belastingdienst wellicht wat lastig 

om álle crypto-investeringen te controleren, maar als jij opeens 

een aanzienlijk bedrag laat uitbetalen uit je crypto-winsten, 

terwijl je deze investering nooit hebt opgegeven, dan zal de 

Belastingdienst zeker vragen gaan stellen. 

 

Als zij er vervolgens achter komen dat jij je investering altijd 

verzwegen hebt, dan wordt dat gezien als een misdrijf en kan 

je een flinke boete krijgen of misschien zelfs een celstraf. Dat 

laatste gebeurt natuurlijk alleen in hele extreme gevallen, 

maar de Belastingdienst is toch de laatste die je tegen je wilt 

hebben. 

 

 

https://allesovercrypto.nl/


"JE  CRYPTOGELD  DIEN  JE  OP  TE  GEVEN  

BIJ  DE  BELASTINGDIENST ,  ZORG  DAT  JE  

DIT  GOED  DOET  OM  PROBLEMEN  MET  

HEN  TE  VOORKOMEN "

Zorg dus dat je altijd goed je belasting opgeeft en lees je in 

hoe dit precies werkt. Doordat wij zelf al jaren in de crypto-

wereld investeren en geld in de vorm van crypto verdienen, 

hebben wij zo’n beetje alles al voor je uitgezocht. Hier hebben 

we een compleet overzicht van gemaakt in onze crypto 

belastinggids. Deze kan je hier downloaden, zodat je precies 

weet waar je aan toe bent (link).

https://allesovercrypto.nl/belasting/


TIP 11
BEGIN  MET  EEN  KLEIN  

BEDRAG  MET  TRADEN

Als je eenmaal geïnvesteerd hebt in cryptomunten en je loopt 

al een tijdje mee, dan zie je dat de koers heel extreem kan 

schommelen. De waarde van een cryptocurrency kan 

bijvoorbeeld zomaar van 1 euro naar 30 euro stijgen om 

vervolgens weer naar 3 euro te zakken. Daarna hoef je soms 

niet lang te wachten voordat de koers opeens weer naar 60 

euro schiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als jij je cryptocurrency’s gewoon vast had gehouden, dan had 

je met 1 euro investering, 59 euro verdiend. Maar als jij op 30 

euro had verkocht en op 3 euro weer opnieuw al je winst had 

geïnvesteerd, had je maar liefst 599 euro winst kunnen 

hebben! Dat is toch een hoop meer en daarom is het erg 

verleidelijk om te beginnen met crypto trading. 

 

Veel beginnende crypto-investeerders doen dit dan ook en 

juist doordat er veel beginners actief zijn in de wereld van 

crypto is het hier eenvoudiger om succesvol te zijn dan op 

bijvoorbeeld de forex-markt. 

https://allesovercrypto.nl/


"CRYPTO  TRADING  IS  EEN  STUK  

MOEIL IJKER  DAN  HET  L IJKT ,  OEFEN  

DAAROM  MET  EEN  KLEIN  BEDRAG "

Bovendien heeft blockchain voor de vrijheid van waarde 

gezorgd en dat is het ideale ingrediënt om crypto trading een 

gouden toekomst te bezorgen. Deze tak van sport kan dus nog 

weleens ongelooflijk groot worden en hoe eerder je erbij bent, 

hoe meer je hiervan kan profiteren.

 

Veel mensen worden zeer enthousiast van deze gedachte en 

maken dan de fout om meteen met een veel te groot bedrag 

te beginnen. Na een paar goede beslissingen denken ze dat ze 

het traden en hun emoties wel onder controle hebben, maar 

zo snel gaat het meestal niet. Crypto trading is een stuk 

moeilijker dan het lijkt. 

 

Ga daarom lekker oefenen met een klein bedrag (maximaal 

5% van je portfolio, maar minder is sowieso beter) of speelgeld 

en als je er goed in bent, dan wordt dat bedrag vanzelf wel 

groter. Als je met meer geld gaat traden, krijg je hetzelfde 

probleem als dat we al een aantal keer eerder hebben 

genoemd, je emoties nemen de controle over waardoor de 

kans een stuk groter is op de verkeerde beslissingen.



TIP 12
ZORG  DAT  JE  

BASISKENNIS  HEBT  VAN  

TA

Er is helemaal niks mis mee om alleen in crypto te investeren 

en jezelf nooit bezig te houden met crypto trading. Het eerste 

kost namelijk weinig tijd en als je hier ook niet veel van hebt, 

dan is er weinig reden om je met crypto trading bezig te 

houden. 

 

Wel kan het zeker geen kwaad om een deel van je tijd te 

investeren in het onder de knie krijgen van de basis van 

technische analyse (TA). Technische analyse is een techniek die 

veel crypto traders gebruiken om te bepalen op welk moment 

het 't meest verstandig is om cryptocurrency’s te kopen of juist 

te verkopen.

 

 

 

 

 

 

 

Als je alleen investeert in cryptocurrency’s hoef je hier geen 

expert in te zijn, maar met een beetje basiskennis weet je wel 

op welke momenten je het beste je favoriete cryptocurrency 

kunt aanschaffen of op welk moment je hebt best je winst kan 

pakken. 

 

Veruit de grootste hoeveelheid van de beginners in crypto zijn 

ingestapt op het moment dat de piek van de cryptomarkt op 

zijn allerhoogst was en zijn hierdoor hun crypto-avontuur met 

flinke verliezen begonnen. 

https://allesovercrypto.nl/


"TECHNISCHE  ANALYSE  WORDT  DOOR  

CRYPTO  TRADERS  GEBRUIKT  OM  TE  

BEPALEN  WANNEER  HET  VERSTANDIG  IS  

OM  CRYPTOCURRENCY ’S  TE  KOPEN  OF  TE  

VERKOPEN "

Als zij basiskennis hadden gehad van TA, dan hadden zij 

geweten dat kopen op zo’n extreme piek grote risico’s met 

zich meebrengt en dat het niet verstandig was om in te 

stappen.

 

Aan de andere kant werkt het precies andersom. Wanneer de 

cryptomarkt in een dip zit en cryptocurrency’s voor een appel 

en een ei te koop zijn, raakt iedereen juist weer zijn/haar 

interesse in de cryptowereld kwijt. De mensen die tijdens de 

dip van 2014/2015 voor grote kortingen crypto hebben gekocht, 

hebben duizelingwekkende winsten gemaakt. 

 

Ook in de (huidige) dip na de piek van 2017/2018 kunnen weer 

de grootste winsten gemaakt worden. Helaas lijken alle 

beginners, zonder enige kennis van TA, hun interesse weer te 

zijn verloren, zoals ons dat ook is overkomen in 2013. 

 

De mensen die hiervan profiteren, zijn de investeerders met 

meer kennis van TA. Zij zullen nu goedkoop inkopen en 

uiteindelijk in de volgende piek hun crypto weer voor een veel 

hogere prijs aan de groep beginners verkopen. Voor jou dus 

taak om bij de groep te horen die aan de goede kant staat.



12 WAARDEVOLLE 
CRYPTO TIPS VOOR 
BEGINNERS
LEER VIA DEZE BUTTON HOE JIJ JOUW 

EERSTE CRYPTOCURRENCY KOOPT!

A L L E S O V E R C R Y P T O

 

 

https://allesovercrypto.nl/article/cryptocurrency-kopen-uitleg

