
Investeren in cryptocoins 
voor beginners 
Wil je geld verdienen dan zijn er grofweg twee mogelijkheden.  

1. Je blijft gewoon voor een werkgever werken en je blijft 
tevreden met je maandelijkse salaris. Dikke prima.. 
 

2. of je gaat zelf aan de slag om je eigen succes te realiseren.  

 

“Voor dat laatste is niet zo gek veel nodig..”  

 

Een goede dosis lef, een goede motivatie, discipline en de wil 
om te presteren. In veel gevallen zijn dat juist de 
eigenschappen waar bijna iedereen over beschikt.  

 

Het probleem is vaak dat men denkt over een groot vermogen 
te moeten beschikken om echt succesvol te worden. Dat 
laatste is zeker niet het geval als je besluit te investeren of 
traden in cryptocoins. 
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Ik hoop dat ik je met dit waardevolle e-book kan inspireren 
en motiveren om ook succesvol te worden met 
cryptocurrencies.. Succes!  
 

Groetjes, Coen van Coingids 

 
 
 
P.S. De goedkoopste cryptocurrency van Nederland is de 
Bitvavo Exchange. Tevens is deze crypto handelsbeurs 
betrouwbaar en veilig. 

Klik hier voor de Bitvavo welkomstbonus en verhandel 
€1000 zonder handelskosten te hoeven betalen. 

 
P.P.S. Wil je echt leren geld verdienen met cryptocurrencies 
door deze te kopen en verkopen? Bijvoorbeeld Bitcoin of 
andere coins? Volg dan de onderstaande gratis online training. 

Klik hier voor de gratis online Bitcoin (trading) cursus.   
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Investeren en traden in Bitcoin 
en andere cryptovaluta 
Iedereen kent ondertussen wel de bitcoin munt. De digitale punt haalt 
regelmatig het nieuws en is nog altijd springlevend. De bitcoin is echter 
niet de enige cryptocoin. Er zijn honderden andere coins, elk met hun 
eigen unieke doelstelling en waarde. Dat maakt het ook interessant om 
dieper in de materie te duiken. Investeren in cryptocoins is namelijk 
niet alleen een mogelijkheid om geld te verdienen, het betekent ook 
investeren in een technologie die de komende jaren alleen maar 
belangrijker zal worden. Om echter volop te kunnen investeren van de 
mogelijkheden geven we een drietal tips die elke beginnende belegger 
of investeerder zou moeten gebruiken. Beleggen is namelijk risico 
nemen en vooral cryptocurrencies, maar een slimme belegger weet hoe 
hij of zij die risico’s kan minimaliseren. 

   

Klik voor €1000 welkomstbonus bij Bitvavo ← CoinGids → Klik voor gratis online Bitcoin (trading) cursus 

https://coingids.nl/bitvavo-aanmelden
https://coingids.nl/gratis-bitcoin-cursus


Tip #1  

Zorg dat je weet waar je in investeert 
Maak je geen zorgen! Elke belegger die begint met investeren doet dat 
om er beter van te worden. Sterker nog, de winst is voor de meeste 
beginnende beleggers de drijfveer. In veel gevallen gaat dat goed en 
merk dat je binnen afzienbare tijd winst boekt. Dat is mooi, maar je 
moet ook winst kunnen behalen op de lange termijn. Dan volstaat het 
niet om te vertrouwen op je intuïtie, maar heb je iets anders nodig: 
kennis. 

Kennis is macht 
Er zijn tal van invloeden aanwezig die uiteindelijk bepalen of de waarde 
van een cryptomunt gaan stijgen of dalen. Zo gaat het niet enkel om de 
vraag naar de munt, maar ook om zaken daarom heen zoals de 
ontwikkelingen binnen de organisatie achter een cryptocoin. Kortom, 
ook als je besluit te investeren in digitale munten is het van belang je te 
verdiepen in de wereld van de cryptocoins. Ook hier geldt dus letterlijk 
dat kennis macht is. 

Blockchain zorgt voor vrijheid van waarde 
Blockchain wordt veelal gezien als het magische woord als het gaat om 
cryptocoins. Dat is overigens geen vaag begrip, maar een zeer goed 
ontwikkelde techniek met tal van mogelijkheden voor zowel de 
cryptocoins als in de gewone wereld. Daar waar het internet heeft 
gezorgd voor een grotere mate van vrijheid, daar zorgt de blockchain 
technologie voor een grote mate van vrijheid in het betalingsverkeer. 
Het heeft de potentie om een geheel veilig systeem voor het 
betalingsverkeer te realiseren zonder tussenkomst van een derde partij 
als een bank. Die ontwikkeling is overigens razendsnel gegaan en 
voorlopig is het einde nog niet in zicht. Dat is dan ook de reden dat 
cryptocoins nog steeds aan populariteit winnen. 
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Blockchain: de basis van de cryptocoin 
Uit bovenstaand verhaal wordt dus duidelijk dat de blockchain een 
belangrijke rol speelt bij veel cryptocoins. Je doet er dus verstandig aan 
om nog voordat je geld gaat investeren, jezelf te verdiepen in de 
werking van de blockchain. Het is in de meest letterlijke zin het hart van 
menig digitale munt. Dat is overigens geen saaie stof, het geeft je juist 
voldoende kennis om de juiste beslissingen te nemen als je al geld hebt 
geïnvesteerd in cryptocoins als Bitcoin of Ethereum. 
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Tip #2  

Investeer alleen geld dat je bereid bent 
te verliezen 
 
Naast de bovenstaande tip is er nog iets wat je niet uit het oog mag 
verliezen: investeer alleen dat bedrag wat je kunt verliezen. Beleggen en 
investeren betekent risico lopen en je moet bereid zijn om dat risico te 
nemen. Het is namelijk niet enkel een tactisch spelletje waarbij je kunt 
leren hoe je de eindstreep zo veilig mogelijk kunt bereiken. Door de 
juiste kennis op te doen, zoals geadviseerd in de eerste tip, kun je wel 
het grootste risico minimaliseren.  De financiële markt is immers 
continu in beweging en wat vandaag gebeurt kan direct een forse 
impact hebben op de koersen. 

Investeer met beleid 
Dat gezegd hebbende kan het verleidelijk zijn om in een tijd van 
hoogconjunctuur fors te investeren. Laat je echter niet leiden door de 
waan van de dag en beperk je investering tot hetgeen je bereid bent te 
verliezen. Dat betekent niet dat je het achteloos moet investeren, maar 
het voorgoed wel dat een eventueel verlies ook impact heeft op je privé 
leven. Kortom, sta niet toe dat jij jezelf gek gaat maken door de 
mogelijke (grote) winsten. Het afsluiten van een lening om te kunnen 
beleggen is dus iets wat je ten alle tijde moet voorkomen. Heb je er dus 
moeite mee om een verlies van 1000 euro te accepteren, ga je dan niet 
gokken met 5000 euro spaargeld. Probeer daarom ten alle tijden je 
emoties in toom te houden en vraag je eerst af of de geplande 
investering wel zo slim is. 
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Tip #3  

Investeer tijd en geld in beveiliging   
Je zal er wellicht niet bij stil staan als je nog nooit hebt geïnvesteerd, 
maar de veiligheid van je beleggingen is minstens zo belangrijk als je 
beleggingsstrategie. Alhoewel het gegeven dat je door middel van 
cryptocoins meer controle hebt over je investeringen, het wil niet 
zeggen dat je de manier waarop je jouw persoonlijke data hebt 
opgeslagen minder aandacht moet geven. 

Cryptocoins bewaren 
Het bewaren van cryptocoins gaat, in tegenstelling tot wat veel mensen 
denken, niet op de traditionele manier. Een Bitcoin munt kun je niet 
vasthouden, sterker nog er bestaat geen fysieke cryptocoin. Je kunt het 
dus niet in je portemonnee stoppen. Je bewaard je investeringen in 
cryptocoins namelijk ook digitaal: in een e-wallet. Het is in feite niets 
meer dan een stukje software wat ervoor zorgt dat alleen jij toegang 
hebt tot de digitale munten die je bezit. Dat is overigens de meest 
eenvoudige manier op je digitale munten te bewaren. Ga je serieus aan 
de slag, dan zul je het wellicht prettiger vinden om gevoelsmatig meer 
controle te hebben. In dat geval kun je kiezen voor een hardware wallet. 
Dit is eigenlijk een kluis in de vorm van een usb-stick. Hierop staan al je 
gegevens veilig opgeslagen en het ding is nagenoeg niet te kraken.  

Hardware wallet kopen of niet? 
Uiteraard kun je de vraag stellen of het noodzakelijk is om te investeren 
in een hardware wallet. Als je immers via een exchange digitale munten 
koopt, kun je deze gewoon via je eigen account verhandelen. Dat klopt, 
maar in het verleden is gebleken dat een exchange ook ten prooi kan 
vallen aan hackers. In dat geval is het handig om jouw investering veilig 
zelf te bewaren en dit dus niet uit handen te geven. 
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Beleggingsstrategieën 
Naast de ogenschijnlijk logische tactieken om het beleggen / investeren 
in cryptocoins zo veilig en comfortabel mogelijk te maken, gaat het 
natuurlijk ook om de beleggingsstrategie. Kortom, hoe laat je jouw 
investeringen groeien. De andere, daaraan gekoppelde vraag is hoe het 
risico kunt minimaliseren. Als beginnende belegger is dat eigenlijk heel 
eenvoudig. Het is een kwestie van toepassen van beproefde methodes. 
De belangrijkste twee willen we je zeker niet onthouden. 
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Tip #4  

Stop Loss instellen 
De Stop/Loss strategie is wellicht de meest succesvolle en meest 
gebruikte beleggingsstrategie. Met name als beginnende investeerder is 
het zinvol kennis te nemen van deze strategie omdat het je helpt om 
grote verliezen te voorkomen. Ga je aan de slag via een van de vele 
exchanges, dan is de kans groot dat deze functie beschikbaar is. 
 
De Stop/Loss functie zorgt er voor dat de positie die je hebt bereikt 
automatisch gesloten wordt op basis van ingegeven criteria. In gewoon 
Nederlands: als de koers een bepaald punt bereikt. Dit kan zowel gelden 
voor een situatie van stijgende als dalende koersen. Wat dat punt 
precies is bepaal je helemaal zelf. 
 

Stop/Loss voor beginnende crypto beleggers 

De Stop/Loss functie is in feite een veiligheidsmechanisme. Begin je 
net met het handelen in cryptocoins, dan ben je vaak geneigd om je 
positie lang vast te houden. Vooral als de koersen stijgen is het vrij 
normaal om ervan uit te gaan dat de koersen nog wel even zullen blijven 
stijgen. Dat is lang niet altijd het geval en de Stop/Loss functie zorgt 
ervoor dat je jouw positie langer vasthoudt dan wenselijk is. 
 
Deze Stop/Loss functie wordt overigens niet alleen maar door 
beginnende beleggers gebruikt, maar ook door ervaren handelaren. 
Ondanks de jarenlange ervaring en ruime kennis, zitten ook ervaren 
handelaren er vaak naast. Je kunt zelfs stellen dat handelaren in 80% 
van de gevallen verkeerde keuzes maken. Toch wordt er geld verdient 
en dat is met name te danken aan de Stop/Loss functie en het hebben 
van een duidelijke exit-strategie. Doe er dus je voordeel mee. 
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Met Stop/Loss de winst maximaliseren 

De Stop/Loss functie kun je naar wens aanpassen, ook als de koersen 
dalen of stijgen. Vanzelfsprekend is het niet slim om bij een dalende 
koers de criteria bij te werken. Aan de andere kant is het juist wel slim 
om tijdens een stijging van de koers, de gewenste positie iets onder de 
huidige koers vast te zetten. Het voordeel wat je daarmee behaalt is dat 
je de huidige koers-winst kunt verzekeren en dus het verlies bij een 
koersval kunt beperken. 
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Tip #5  

RSI indicator - Relatieve Sterkte-Index 
Naast de Stop/Loss functie is het investeren en dus geld verdienen met 
cryptocoins vaak een kwestie van het correct interpreteren van de 
indicatoren. In veel gevallen zul je baat hebben bij het gebruiken van de 
RSI strategie.  
De relatieve sterkte-index (RSI) wordt meestal gebruikt om sterke 
signalen te herkennen. Vaak gaat het dan om overbought of oversold 
condities. Een  intraday-forex-handelsstrategie wordt dan bedacht om 
te profiteren van indicaties dat een markt overbelast is en daarom 
waarschijnlijk zal terugkeren een ouder, stabiel niveau. 

Technische indicator 
De RSI is een veel gebruikte technische indicator die aangeeft dat een 
markt overbought is wanneer de RSI-waarde hoger is dan 70. Aan de 
andere kant duidt een RSI-waarde van 30 of minder op een oversold 
situatie. Die waardes zijn overigens relatief, veel (professionele 
handelaren hanteren juist afwijkende waarden van 80 en 20). 
Een zwak punt van de RSI is dat plotselinge, scherpe prijsbewegingen 
ervoor kunnen zorgen dat de RSI herhaaldelijk omhoog of omlaag gaat, 
en dus de neiging heeft om valse signalen te geven. Als die pieken of 
dalen echter een handelsbevestiging vertonen in vergelijking met 
andere signalen, kan dit een entry- of exitpunt aangeven. 
Het is niet ongebruikelijk dat de prijs zich blijft uitstrekken tot ver 
voorbij het punt waar de RSI voor het eerst aangeeft dat de markt 
overbought of oversold is. Om deze reden werkt een handelsstrategie 
met behulp van de RSI het beste wanneer deze wordt aangevuld met 
andere technische indicatoren om te voorkomen dat je te vroeg de 
beslissing neemt om te kopen of juist te verkopen.   
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Groetjes, Coen van Coingids 

 

 
 
 
P.S. De goedkoopste cryptocurrency van Nederland is de 
Bitvavo Exchange. Tevens is deze crypto handelsbeurs 
betrouwbaar en veilig. 

Klik hier voor de Bitvavo welkomstbonus en verhandel 
€1000 zonder handelskosten te hoeven betalen. 

 
P.P.S. Wil je echt leren geld verdienen met cryptocurrencies 
door deze te kopen en verkopen? Bijvoorbeeld Bitcoin of 
andere coins? Volg dan de onderstaande gratis online training. 

Klik hier voor de gratis online Bitcoin (trading) cursus. 
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