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Welkom bij de Crypto Cursus voor Beginners. 

In deze cursus vind je alle informatie die je nodig hebt om je eerste stappen te zetten in 

cryptoland 

én meer! 

Hoe werkt het?  

Je voelt je misschien een beetje overweldigt als je dit allemaal ziet: 'help, waar begin ik?' Er is 

daarom een handige roadmap voor je gemaakt. Print deze 2 pagina’s uit en houd het bij de 

hand. Zo kun je aanvinken waar je bent, en wat je al hebt gedaan.  

Ik ga er van uit dat je in het begin, de eerste 2 maanden, zeker 2 uur per week hiermee bezig 

bent! Je hoeft niet van begin tot eind te lezen maar kan willekeurig dat lezen waar jij nu een 

vraag over hebt.  

 

Mijn wens voor jou 

Mijn wens is dat cryptoland 'saai' voor je wordt of in ieder geval niet zo overweldigend als in 

het begin. Dat niks meer nieuw is, dat je weet wát je moet doen en hóe.  

De snelste weg om je cryptoland goed eigen te maken is door GOED te LEZEN. Wat staat waar, 

wat wordt daarmee bedoeld, wat moet ik nu doen, waar vind ik dat, wat gebeurt er dan etc. 

etc. etc. Door goed te lezen, en sommige dingen wel 10x te lezen, ga je de stappen onder de 

knie krijgen. En ja, ik weet het: het is allemaal héél véél. Dat komt puur dat je hersenen hier 

nog geen linkjes voor hebben. Ik begrijp het helemaal als je je overweldigd voelt, dat was ik 

ook! Daarom: neem de tijd en gun jezelf de tijd voor dit enorm prachtige proces richting 

cryptoland!  

Mijn wens voor jou met deze crypto cursus is, dat jij je vrij voelt in deze nieuwe wereld. Dat jij 

kan omgaan met dit digitale geld. Digitaal geld is, naast cash, de volgende stap. Dit gaat je 

lukken! 

Liefs van Crypto Queen Doreen  

Dorien Ketel  

 

PS: alle memes die je tegenkomt zijn bedoeld als knipoog naar 

deze haast ondoorgrondelijke nieuwe wereld van crypto ;-) 

onder de memes vind je, voor het geval dat, toch een korte uitleg 

van de grap.  

Uitleg meme: als je begint je te verdiepen in cryptoland heb je echt hersenkrakers. Uiteindelijk 

begin je het te snappen. Soms duurt dat een maand, bij andere onderwerpen hebben je 

hersenen langer de tijd om linkjes te maken. Uiteindelijk kan je achterover leunen zogezegd, als 

je helemaal doorhebt wat er nu eigenlijk de bedoeling is én de grote meerwaarde weet van 

cryptoland.  
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Over Dorien 
 

Dorien werd een paar jaar geleden in cryptoland gedropt. ‘Vanaf nu betalen we je niet meer in 

euro’s maar in crypto’. Ok.... hoe werkt dat?  

Dat was behoorlijk spannend. Met beide handen greep ze deze kans en is direct begonnen met 

investeren. Dit heeft gelukkig goed uitgepakt. Puur en alleen omdat ze de juiste mensen trof die 

haar het vertrouwen gaven in deze nieuwe markt. Dit alles opende vele nieuwe wegen.  

Ze hielp diverse mensen op weg hier ook ‘iets’ mee te doen. Vele uren gingen samen met het 

concreet helpen ‘klik hier, klik daar’. Ze kwam erachter dat veel vragen dezelfde strekking 

hadden. Dit heeft zij nu samengevoegd tot dit Crypto Cursus E-book voor Beginners.  

Door de opzet van deze cursus is het mogelijk om alles in jouw tempo te kunnen herhalen en 

terug te lezen zo vaak als jij dat nodig hebt.  

Eva Kettles | Fitbuddha.com 

"What I would say about Dorien is, that she is able to break up a subject that would be 

undigestible for me - into little pieces, makes them easy to understand and still allows a big 

picture vision to be seen. She does this with so much grace and a very deep perfectionism that 

trust is naturally developed. I trust her and feel truly supported by her. 

Dorien is a very tuned in and capable human being and acts with high integrity. 

She will serve many to feel a deeper connection to their own sovereignty in the financial area. 

I can only speak in the highest regard about her and will not stop consulting her in the years to 

come." 

 

Stephanie van Workum | https://act-coach.nl/ 

“Dorien heeft een missie, een prachtige zielszuivere missie. En dat in combinatie met een 

grondige kennis over crypto en geld, en een wakkere blik op de wereld maakt dat ik haar een 

kei vind in haar vak.” 

 

Gerda van der Plas 

“Dorien legt duidelijk en geduldig uit wat en hoe crypto werkt. Ze laat je niet aan je lot over 

maar helpt je tot aan het einde van het traject om crypto te kopen. Ook de nazorg is goed en ze 

reageert snel op vragen om je verder te helpen.” 

 

  

http://www.fitbuddha.com/
https://act-coach.nl/
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Quiz 

Volg je de Roadmap en ben je klaar met deel 1?  

 

Doe dan hier de quiz over dit deel! 

Wachtwoord: CC1 

 

Volg je de Roadmap en ben je klaar met deel 2?  

 

Doe dan hier de quiz over dit deel! 

Wachtwoord: CC2 

 

 

  

https://quizglobal.com/playquiz/CC1
https://quizglobal.com/playquiz/CCweek2
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A. Waarom crypto?  

A1.1 Betekenis cryptocurrency 

Cryptocurrency is het engelstalige woord om digitale valuta mee aan te kaarten. Deze digitale 

valuta kenmerkt zich door een decentrale setting waar tegenover het ons bekende fiat geld 

'euroland' draait op een gecentraliseerd systeem.  

 

Wat betekent cryptocurrency?  

 

Ik heb 2 interessante manieren van uitleg ontdekt.  

Als we cryptocurrency opsplitsen zien we: crypto - curren - cy 

 

Crypto -  

1. de eerste uitleg die iedereen aanhoudt is dat crypto komt van 'encrypted', 'cryptographic', 

gecodeerd. Door middel van een code komt een unieke cryptotoken en transactie tot stand. 

Alles draait om deze digitale encryptie. Gegevens worden getransformeerd om de werkelijke 

betekenis ervan te versluieren.  

(bron: https://www.ensie.nl/betekenis/cryptographic).  

Cryptocurrency is dus een soort geheimtaal, een codetaal.  

 

2. de tweede uitleg is van Pao Chang.  

Hij gaat dieper in op de woorden en vertelt dat Crypto komt van het Griekse kryptos - wat 

verborgen, geheim betekent. Gaan we naar het Latijn dan komt crypt van crypta wat kluis of 

grot betekent. Een crypte is ook een plaats waar de doden worden begraven, in een verborgen/ 

geheime/ besloten ruimte onder het midden van de kerk. Nu zien we langzaam de link ontstaan 

naar de bezwaren die sommigen hebben tegen cryptocurrency: het is 'verborgen' dus 'niet 

goed'.  

Currency - betekent officieel 'geld' en gaat over het uitwisselen van levensenergie. Wij 

verdienen ons geld met het verkopen van onze tijd/ het doen van een fysieke inspanning. We 

geven onze levensenergie en krijgen daarvoor geld als retour. 

Curren-cy klinkt als current sea. In het Latijn komt currens van currere - to run. De current is de 

stroom waarin het water zich begeeft naar de zee toe. De zee, water, is dat wat leven geeft: 

currency is dan het water wat naar de zee stroomt, 'het stromen van energie'.  

Cy - klinkt als sea, de zee, dat wat vloeit 

(boek: word magic, the powers and occult definitions of words).  

Alles samengevoegd krijgen we dan:   

cryptocurrency is het vloeien van gecodeerde levensenergie/ geld.  



© Dorien Ketel  
14/129 

A1.2 Is cryptocurrency zuivere koek? 

 

Wat ik hoor van mensen die zich niet of nauwelijks hebben verdiept in cryptocurrency is dat zij 

het volgende bezwaar hebben: crypto wordt gebruikt voor slechte zaken, je moet er dus ver 

van blijven. Cryptocurrency is, zegt men, bewust de wereld in gebracht door de cabal, de elite, 

het duister, het kwaad - welke naam je daar ook aan wilt geven, om ons mensen nóg meer 

onder controle te kunnen houden. Immers, in cryptoland kunnen al je transacties getraceerd 

worden. Als je weet van wie welke wallet is, is niks meer geheim. De overheid is ook bezig om 

een gecentraliseerde cryptomunt te bouwen waardoor zij bijvoorbeeld kunnen bepalen 

hoeveel wij mogen uitgeven. Het extreme voorbeeld hierbij is dat je wilt afrekenen bij de 

bakker en je debitcard op dat moment wordt geblokkeerd met als uitleg dat je deze week al 

genoeg brood hebt gekocht, je punten zijn op als het ware. Je kunt dit vergelijken met het 

puntensysteem wat nu al actief is in China: mensen met te weinig punten mogen niet op reis. 

Dit is absoluut niet ok. De toepassing van cryptocurrency op deze manier is dan geen zuivere 

koek. 

 

Even terug naar de betekenis van cryptocurrency.  

 

We zagen in het eerste artikel over de betekenis van cryptocurrency dan ook de volgende 

betekenis. 

*** 

Crypto komt van het Griekse kryptos - wat verborgen, geheim betekent. Gaan we naar het 

Latijn dan komt crypt van crypta wat kluis of grot betekent. Een crypte is ook een plaats waar 

de doden worden begraven, in een verborgen/ geheime/ besloten ruimte onder het midden 

van de kerk.  

Currency - betekent officieel 'geld' en gaat over het uitwisselen van levensenergie. Wij 

verdienen ons geld met het verkopen van onze tijd/ fysieke inspanning: onze levensenergie en 

krijgen daarvoor geld als retour. 

Curren-cy klinkt als current sea. In het Latijn komt currens van currere - to run. De current is de 

stroom waarin het water zich begeeft naar de zee toe. De zee, water, is dat wat leven geeft: 

currency is dan het water wat naar de zee stroomt, 'het stromen van energie'.  

Cy - klinkt als sea, de zee, dat wat vloeit 

(boek: word magic, the powers and occult definitions of words).  

Alles samengevoegd krijgen we dan:   

cryptocurrency is het vloeien van gecodeerde levensenergie/ geld.  



© Dorien Ketel  
15/129 

*** 

Als je de link legt met crypto = crypte = plek van de doden = geen plek voor de levenden. Ja, dan 

wil je als Levend Mens daar ver van blijven. Kijk je er op deze manier naar dan geef je inderdaad 

je levensenergie weg aan het duister.  

 

Laat dat nou absoluut niet zijn wat wij willen.  

Wat ik je wil meegeven is dat een munt (!) altijd twee kanten heeft, mooie woordspeling in dit 

geval. En het is aan ons, aan jou en mij, om te kiezen welke aandacht wij waar aan geven. Ook 

in euroland kunnen wij onze euro's uitgeven aan zaken die het daglicht niet verdragen. Die 

keuze ligt bij ons, bij ieder individu die zijn levensenergie verhandelt/ uitgeeft. Waar geef jij 

jouw geld, jouw currency, aan uit.  

 

Er is naast alles wat het daglicht niet kan verdragen nog een kant: de kant van het zogeheten 

goede. En dát is waar wij mee bezig zijn! De kant die licht en leven brengt aan IEDEREEN. Díe 

kant heeft cryptocurrency namelijk ook, dat IEDEREEN erbij hoort. Dat kom je in euroland niet 

tegen. In euroland zijn er mensen buitengesloten van geldverkeer. Er zijn mensen die om wat 

voor reden dan ook geen bankrekening mogen openen. Een centraal orgaan besluit dat zij er 

niet bij horen.   

Juist het gegeven dat cryptocurrency een decentraal middel is om onze levensenergie 

decentraal uit te wisselen maakt dat dit een gouden oplossing is. IEDEREEN kan op een 

smartphone een wallet downloaden, zelfs de meest arme mensen hebben tegenwoordig vaak 

een smartphone. En daarmee heeft IEDEREEN dus toegang tot het ontvangen en versturen van 

geld.  

 

En dat betekent dat IEDEREEN kan kiezen om iets moois te bouwen. Om zijn/ haar 

levensenergie uit te wisselen met het opbouwen van deze aarde naar een plek waar ALLES het 

Licht en de Zon kan verdragen. Hoe gaaf is dat!  

Waar gaat jouw aandacht naartoe, jouw tijd, jouw gedachten, jouw gevoelens?  

Cryptocurrency is óók of beter gezegd juist zuivere koek, want dat is de keuze die WIJ hiermee 

maken.  

Aan welke GOEDE/ GOUDEN zaken geef jij jouw levensenergie uit? 
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A1.3 Centraal & decentraal 

 

De grote kracht van cryptocurrency is dat het oorspronkelijke doel is om een gedecentraliseerd 

systeem te hebben. Werkelijk cruciaal om te weten wat hiermee de bedoeling is. Wat wil dat 

zeggen?  

 

Een gecentraliseerd systeem wil zeggen dat er altijd een 'middelman' nodig is, de centrale 

computer in het plaatje. Deze middelman is degene die toestemming geeft. Het is de bank die 

akkoord gaat en een transactie uitvoert. Zonder de bank als middelman zou het niet mogelijk 

zijn om geld te versturen. Er is dus een zekere mate van hiërarchie gaande, de bank staat boven 

ons en wij hebben ons hiernaar te schikken. Gaat de bank niet akkoord dan kunnen we springen 

wat we willen, er gebeurt niks.  

 

Deze middelman kan je op alle vlakken terugvinden. De overheid, een werkgever, ... een 

tussenpersoon zonder wiens goedkeuring jij als individu geen stappen kan zetten. Je bent 

afhankelijk van deze goedkeuring om verder te kunnen. Het is de middelman die het contract 

opstelt, je hebt maar weinig invloed op de inhoud van het contract. Je kunt ermee instemmen 

of afkeuren maar wijzigen is lastig zo niet onmogelijk. De overheid doet een mededeling, de 

bank doet een mededeling en zo is het.  

Een gedecentraliseerd systeem wil zeggen dat er geen middelman meer nodig is. Qua 

hiërarchie is iedereen gelijk, én iedereen is zelfs nodig om het systeem draaiend te houden. 

Beslissingen worden door meerderen gemaakt. Iedereen keurt de transacties goed, iedereen 

houdt het netwerk in stand. Iedereen is nodig om gebruik te maken van dit systeem. 

De controle van het systeem wordt door meerdere nodes gedaan. Een node is een fysieke 

locatie, een fysieke computer waar meerdere transacties bij elkaar komen. Iedereen zou thuis 

een node kunnen opzetten, jouw computer ondersteunt dan het hele systeem van in en 
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uitgaande transacties die 'overal lokaal' tegelijk worden opgeslagen.  

Het systeem wordt door meerdere computers gedragen zoals op het onderste plaatje in plaats 

van 1 centrale computer. Wat op jouw computer staat, staat ook op mijn computer.  

 

Zou je een wijziging willen aanbrengen aan een transactie dan moet dat niet alleen op 1 

centrale computer gebeuren maar op alle computers tegelijk die het systeem dragen. 

Aangezien dat onmogelijk is kan een decentraal systeem bijvoorbeeld niet gehackt worden. Het 

is althans nog nooit gebeurd omdat het vooralsnog te ingewikkeld is om in 10 minuten tijd 

duizenden computers tegelijk te hacken en wijzigingen door te voeren.  

Een voorbeeld uit de praktijk.  

Stel ik wil geld via de bank overmaken naar jou. Jij hebt hiervoor een bankrekening nodig. Maar 

wat nou als de bank zegt dat jij geen bankrekening mag hebben? Er zijn wereldwijd vele 

mensen buitengesloten van een bankrekening omdat de bank om wat voor reden dan ook 

heeft besloten dat deze mensen geen rekening mogen hebben. Zij zijn nu buitengesloten van 

het geldverkeer en vaak heeft dat op meerdere vlakken een (nadelig) vervolg.  

 

In cryptoland download je jouw wallet op jouw smartphone, bv Exodus, en tada:  je kan nu geld 

ontvangen en versturen.    

 

Meme uitleg: er wordt door veel mensen de draak gestoken met zoveel crypto coins, 'het is 

allemaal scam'. Nu is de grootste scam ontdekt:  

Deze coin heeft 27 triljoen munten in omloop, maar er kunnen er nog zoveel worden 

bijgemaakt als maar nodig, er is maar 1 node (1 locatie die alles controleert, de overheid), wel 

25% van al deze munten zijn de afgelopen 6 maanden uitgegeven... het gaat hier om de us 

dollar. Als dat geen scam is... 
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A2.1 Stukje geschiedenis 

 

Bitcoin is de grondlegger van alle crypto currencies, de oudste en meest bekende 

cryptocurrency. Welke crypto je ook wilt kopen, je zult nog steeds (vaak) eerst Bitcoin moeten 

kopen. 

Bitcoin is de digitale reservevaluta. Je kunt het vergelijken met goud. En goud, dat in 

tegenstelling tot papiergeld wel een waarde heeft, is net als Bitcoin niet echt handig als contant 

geld. Daarvoor is Bitcoin te traag! Bitcoin is wel een prachtig ruilmiddel. Je kunt met een paar 

klikken geld overmaken naar elkaar zonder tussenpersoon. Dat maakt het zo fantastisch, we 

hebben geen controle en bemoeienis door overheden en bankinstituten meer nodig.  

Hoe is Bitcoin ontstaan? 

De Bitcoin whitepaper werd op 31 oktober 2008 gepubliceerd door Satoshi Nakamoto. Een 

whitepaper is een soort ‘businessplan’ voor een token. Hierin wordt o.a. beschreven wat de 

functie is van de token, wie het team erachter is die deze token heeft ontwikkeld. Het is nog 

altijd onbekend wie Satoshi Nakamoto was. Was dit slechts 1 persoon, of is het een groep 

cyberphunks geweest die deze code hebben bedacht? We zullen het nooit weten! Wat er wel is 

gebeurd is dat Satoshi Nakamoto een ware digitale revolutie is begonnen! 

Tot eind 2020/ begin 2021 waren het voornamelijk particulieren die hun geld in crypto staken. 

De grote investeerders bleven er ver van en waarschuwden vooral voor alle gevaren. Toch zie je 

steeds meer berichten over bedrijven die alsnog besluiten de stap te wagen. Je ziet dat er 

steeds meer grote bedrijven Bitcoin gaan kopen. De grote investeringsbedrijven gaan allemaal 

stap voor stap een beetje van hun portefeullie omzetten in Bitcoin. De vraag ernaar zal dus 

toenemen! 

Ook is de eerste Bitcoin ETF op de markt. Een ETF is een exchange traded fund, een mandje van 

aandelen op de reguliere aandelenmarkt. Deze ETF zal ervoor zorgen dat, door middel van één-

klik, mensen in staat zullen zijn om geld in de Bitcoin en cryptocurrency te brengen. Het is vrij 

lastig om toegang te krijgen tot Bitcoin en de cryptocurrency wereld. Je moet veel dingen zelf 

doen en openen, wat tijdrovend en lastig kan zijn, zoals je direct zult ondervinden. Daarom is 

een ETF voor sommigen een makkelijke oplossing. 

Maar, wat Bitcoin onhandig maakt is dat de transactie snelheid zeer traag is. De bitcoin 

blockchain is niet gemaakt om duizenden transacties per minuut te kunnen uitvoeren. Daarvoor 

wordt een ander netwerk gemaakt én zijn er andere tokens ontwikkeld waarmee je wél sneller 

kunt betalen. 

Je betaalt ook altijd een fee om een Bitcoin transactie te doen. Dit is afhankelijk van het bedrag 

wat je verstuurt en de snelheid waarmee dit gebeurt. 

https://whitepaper.io/document/0/bitcoin-whitepaper
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Wil je een crypto portefeuille gaan opbouwen dan is het raadzaam om ook een beetje Bitcoin 

te hebben. Geen zorgen, je kunt ook deeltjes van een Bitcoin kopen en hoeft dus niet HELE 

Bitcoins te kopen. Totaal worden er 21 miljoen Bitcoin tokens op de markt gebracht waarvan er 

nu al 18 miljoen in omloop zijn. Dat betekent uiteindelijk dat er 0,02 Bitcoin per persoon 

beschikbaar zal zijn. Zie hier de schaarste van Bitcoin en waarom dit op de lange termijn 

interessant is om in bezit te hebben. 

PS: mocht je een afbeelding tegen komen van ‘de ware’ 

Satoshi Nakamoto ... er is zowaar een man die ook écht 

Satoshi Nakamoto heet en last ondervindt van alle 

bitcoin ‘paparazzi’. 

 

A2.2 Wat is een whitepaper? 

Een whitepaper is een soort ‘businessplan’ voor een token. Hierin wordt o.a. beschreven wat de 

functie is van de token, wie het team erachter is die deze token heeft ontwikkeld. 

Het is echt aan te raden om de whitepaper te lezen van de cryptomunten waarin jij wilt gaan 

investeren. Je ontdekt hierin alles wat je moet weten om voor jezelf een keuze te maken: wil ik 

dit? Sta ik hier achter?  

 

Het is absoluut niet eenvoudig om een whitepaper te lezen. Het is niet bepaald een zomers 

romannetje! Je zult onbekende (economische) termen tegen komen. Zoek ze op, bestudeer het 

dusdanig totdat jij voor jouw gevoel tevreden bent en dusdanig snapt dat je inderdaad kan 

zeggen: 

'Ja, in deze cryptocurrency wil ik graag/ absoluut niet in investeren'.  

 

A3. Crypto vs Fiat 

Bekijk je liever een filmpje?  

Wat zijn de voordelen van crypto? 

Ik leg het zo uit: we hebben euroland, en we hebben crypto land dus in euroland betalen we 

met euro's, met dollars, met de Japanse Jen met fiatgeld, zo heet dat. 

En in crypto land betalen we met digitale munten waarvan Bitcoin de bekendste is. Wat is er 

nou zo gunstig aan crypto land? Wat maakt dat nu zo anders dan Fiat land? 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_p76KovuUg
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Ik heb het even voorgesteld dat er 5 gigantische voordelen aan zitten. 

 

1. De eerste is dat in crypto land iedereen de beschikking heeft over cryptogeld. In Fiat land in 

euroland, zijn er mensen die geen bankrekening mogen hebben om wat voor reden dan ook. Ja 

ze hebben geen vaste woon en verblijfplaats adres. Er zijn redenen dat mensen geen 

bankrekening mogen hebben van de bank en dus buitengesloten zijn om geld te ontvangen 

dan wel te versturen. In crypto land is het enige wat je nodig hebt: een smartphone of een 

laptop in ieder geval een digitaal middel waarbij je de wallet, je bankrekening kan downloaden 

en dan heb jij dus toegang tot geld versturen en ontvangen. Niemand is buitengesloten. It's all 

inclusive: iedereen hoort erbij en ik vind dat echt dikke vette plus voor crypto land. 

2. Het tweede voordeel zijn de lage kosten. Als ik in euro land geld zou willen versturen naar 

zeg Afrika dan kost dat via mijn bankrekening best wel veel geld. Ik ga dus niet zomaar even een 

tientje overmaken. Dat ja, de kosten zijn veel meer dus dat tientje stelt niks voor, het gaat echt 

pas om grotere bedragen dat het interessant is maar in crypto land maakt het niet uit hoe groot 

het bedrag is wat je verstuurd, want je betaalt een fee afhankelijk van dat bedrag wat je gaat 

versturen, dus de kosten zijn laag zelfs als ik dus een tientje zou willen versturen. Dan is dat 

haalbaar, fantastisch. 

3. Derde punt: crypto land is snel, ik ga weer geld versturen naar Afrika in euroland. Nou ja, dan 

gaat dat weet-ik-het-hoelang en dan is het ook nog maar op Hoop van Zegen dat het aan gaat 

komen, want je hebt geen idee waar het geld is en wat er nog nodig is voordat het daar 

aankomt, maar als ik in crypto land geld ga versturen, dan zie ik exact waar het is en wat er nog 

moet gebeuren voordat het geld bij jou is, dus dat is gewoon stuk sneller. 

4. In euroland zegt de bank vrijdagmiddag succes hè? Goed weekend. We spreken je maandag 

weer. Terwijl in crypto land de bank er 24 uur per dag zeven dagen in de week open is, want jij 

bent de bank, dus Jij beslist wanneer er iets gebeurt en dat kan altijd. Ja er zijn geen 

sluitingsuren en de bank wel. Ja, het nadeel van crypto land is: Jij bent de directeur van de 

bank, maar jij bent ook de klantenservice, dus als er iets is wat onduidelijk is, dan zal je zelf 

ook onderzoek moeten uitgaan van Hey hoe ga ik dit oplossen. Wat is nu de volgende 

stap? Hoe vind ik dit? Waar vind ik dat terwijl in euroland? Kan je de klantenservice bellen? Kan 

je dit even voor mij oplossen? Natuurlijk gaan we doen. Dus dat is het leerpunt van crypto 

land dat we zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat er gebeurt. 

En ja, dat is even spannend en dat is onbekend, want we zijn zo gewend aan de klantenservice 

dat we kunnen bellen dat een ander voor ons oplost, maar dat gaat niet meer waar 

mogen 100% verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er gebeurd met ons geld. 

5. En het laatste punt. Waarom ik cryptoland zo vet gaaf vindt ten opzichte van euroland. En 

dat is dat euroland is gecentraliseerd. Dat betekent dat er een centraal orgaan is. De overheid, 

het bankwezen, de instituten, die in de gaten houden wat er gebeurt en waar jij je geld aan 
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uitgeeft en als zij niet akkoord daarmee zijn krijg je een belletje. Wat bent u aan het 

doen? Weet u het zeker dat u dit wil? Want wij hebben onze twijfels. Of zelfs transacties die 

geblokkeerd worden. Er is altijd een derde partij nodig om een transactie uit te voeren, terwijl 

in crypto land is er geen derde partij geen middelman nodig. Behalve jij en de ontvanger en dat 

maakt het gedecentraliseerd. We hebben geen trusted third party nodig, je hebt geen geen ja, 

je hebt geen bank nodig, want we zijn allemaal onze eigen bank.  

Wij mensen kunnen dit helemaal zelf samen met elkaar goed oplossen als wij daar de 

verantwoordelijkheid voor nemen en dat begint bij ons. Nou dus 5 voordelen van crypto land 

ten opzichte van euro land. 
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A4.1 Wat is de blockchain? 

De blockchain uitgelegd in een filmpje.  

De blockchain is als het ware het 'grootboek', de boekhouding van een cryptomunt. Op de 

blockchain wordt exact bijgehouden wat er gebeurt, welke wallet stuurde/ ontving hoeveel van 

welke andere wallet.  

 

Bitcoin heeft een eigen blockchain, Ethereum heeft een eigen blockchain. Er zijn heel veel 

cryptomunten die gebruik maken van het Ethereum netwerk. 

Je kunt per blockchain zien wat er allemaal is gebeurd als je weet om welk wallet adres het 

gaat..  

Kopieer bijvoorbeeld jouw eigen bitcoin wallet adres van Exodus en plak deze rechtsboven op 

de pagina https://www.blockchain.com/ Je ziet nu alle transacties die er met dat wallet adres 

zijn gemaakt.  

Het mooie aan de blockchain is dat er een tijdslimiet aan hangt. Elke zoveel minuten, elke 

zoveel transacties wordt een block gesloten en kan er niks meer aan veranderd worden. Het 

staat vast genoteerd in het grootboek. Het zijn de miners die deze transacties allemaal in de 

gaten houden: mensen die hun computer ter beschikking stellen van het netwerk. Zij worden 

hiervoor beloond met een cryptomunt.  

Het hacken van de blockchain is onmogelijk. Wil je een transactie wijzigen dan moet je dit 

wereldwijd op meerdere computers tegelijk doen voordat het block gesloten wordt. Je begrijpt, 

dat is niet te doen.  

De blockchain technologie is dé techniek die cryptoland zo bijzonder maakt! Eigenlijk draait het 

allemaal om deze techniek, beter gezegd: het draait hier op.  

 

https://youtu.be/5C4LTwFOLmk
https://www.blockchain.com/
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Dit is overigens de beste blog die ik ben tegen gekomen over de blockchain. En uiteraard 

hebben we wikipedia.  

 

A4.2 Visuele blockchain 

Dit is een heel leuk project wat de transacties op de BTC en ETH blockchain visueel heeft 

gemaakt. Alle transacties staan in de rij om met de bus (een nieuw block) te mogen vertrekken.  

 

Klik op de link voor actuele weergave:  

 

https://txstreet.com 

 

Klik links of rechtsboven op 'Ethereum' of 'Bitcoin' om een andere blockchain te zien (Monero, 

BCH, ...).  

 

  

https://klaas.leuss.ink/blog/blockchain/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blockchain#Consensusvarianten
https://txstreet.com/


© Dorien Ketel  
24/129 

A5. Het belang van privacy 

We komen er steeds meer achter dat onze privacy zwaar wordt geschonden. Er wordt 

ongevraagd met ons meegekeken, meegeluisterd. We worden getraceerd: waar we zijn, wat we 

zeggen, met wie we zijn. Ongekend.  

 

Wat is nu eigenlijk privacy en waarom is dit zo belangrijk? Een voorbeeld.  

 

Vroeger gingen wij op vakantie naar Zwitserland. We hadden hiervoor 3 fysieke uitklap kaarten 

nodig om er te komen: een kaart van Nederland, Duitsland en Zwitserland. Onderweg stopten 

we zo nu en dan eens voor benzine en een broodje, stonden we wellicht ergens even in de file, 

en eenmaal aangekomen werd de tent opgezet en gingen we heerlijk uit eten.  

Nu, 30 jaar later, ahum, ziet de situatie er totaal anders uit.  

Hoe zou het zijn geweest als er voortdurend een auto achter je aanreed, die reed even hard, en 

stopte op exact dezelfde plekken waar jij stopte. Na een aantal km zou je je toch afvragen 

waarom deze auto jou de hele tijd blijft volgen! Dat is wat google maps nu doet. En aan het 

eind van de maand krijg je een mail met alle gegevens waar je bent geweest, hoeveel km je 

hebt gereden etc. Dit is waarom ik nooit mijn locatie aan heb staan, tenzij dit op dat moment 

nodig is.  

In het restaurant aangekomen wil je lekker gaan eten na het opzetten van de tent. Je zit samen 

gezellig te kletsen. Helaas komt de serveerster naar je toe: "waar jullie nu over praten mag niet, 

wilt u dit restaurant ajb verlaten?" Dat is wat er nu gebeurt op diverse social media: censorship. 

Er wordt voor jou bepaald waar je het wel en niet over mag hebben.  

Dat is wat je smartphone nu allemaal bijhoudt zonder dat jij dat weet.   

Je telefoon weet exact waar jij het over hebt gehad want prompt verschijnen er advertenties 

over die onderwerpen waar jij net over praatte. Je kunt voor de grap eens een uur lang gaan 

praten over verschillende paraplu's. Drie keer raden welke advertenties er langs komen... 

En op sommige social media platforms wordt je geblocked of verwijderd als je praat over iets 

wat een ander niet uitkomt of waar dat platform niet wil dat jij over praat. Wie bepaalt dat? 

Waarom zijn sommige onderwerpen taboe? Voor wie is dat schadelijk?  

Het gaat nog een stap verder.  

Je kent vast mensen die een Ring deurbel hebben. De vraag is wie deze beelden allemaal zien. 

Hoelang dit wordt bewaard, en vooral: wie doet hier wat mee? Je bent te volgen waar je ook 

gaat, via je eigen telefoon danwel via de deurbel van buren in de wijk, en de volgende wijk, en 

de volgende stad... waarom worden wij zo in de gaten gehouden?! 

 

https://arstechnica.com/tech-policy/2019/11/cops-can-keep-ring-footage-forever-share-it-

with-anyone-amazon-confirms/ 

https://arstechnica.com/tech-policy/2019/11/cops-can-keep-ring-footage-forever-share-it-with-anyone-amazon-confirms/
https://arstechnica.com/tech-policy/2019/11/cops-can-keep-ring-footage-forever-share-it-with-anyone-amazon-confirms/
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Terug naar ons Zwitserland verhaal. Je hebt wél wat te verbergen. Het gaat niemand wat aan 

waar jij naar toe gaat, waar je tankt en waar je uit eten wil en waar je over praat. Dát is privacy. 

In cryptoland is alles traceerbaar. Mits je van iemand weet wat zijn wallet adres is, dan kun je 

dit helemaal traceren en zien welke transacties er waarheen hebben plaatsgevonden. Het is 

daarom dat de Nederlandse overheid wilde dat alle wallet adressen bekend waren. Speciaal 

voor het privacy issue is Monero ontstaan: dé privacy munt (zie D5).  

Zie ook G6 voor een emailprovider die gebouwd is op privacy: protonmail.  

A6. Het belang van mindset 

 

Mindset is hoe jij denkt en voelt over een situatie. Daar kunnen we op zich al een hele cursus 

aan wijden! Binnenkort komt dan ook de cursus 'Gedachten Worden Dingen' online, een oude 

cursus van mij ook via deze vorm. Dat terzijde, we hebben het hier nu over mindset in 

cryptoland.  

 

Waar moet je dan aan denken?  

 

Cryptoland is nieuw. Heel nieuw. Spannend. Onbekend. Een raadsel. Rare, nieuwe woorden.  

Je moet het allemaal zelf doen, zelf snappen. Je bent ineens 100% zelf verantwoordelijk. Dat 

zijn we zowieso in het hele leven maar juist in cryptoland zie je dat ineens heel duidelijk, dit is 

wat eigen verantwoordelijkheid nu echt betekent. Je kunt bij niemand aankloppen als er iets 

mis is gegaan, jij moet het allemaal zelf weten op te lossen. Lieve help, dat is nogal wat!  

 

En dan nog die koersen! Die zo ENORM kunnen fluctueren. Ga je echt dieper in op het 

investeren in crypto dan is dat ook absoluut geen kinderspel. Je wéét dat je zomaar ineens 40% 

minder kunt hebben maar lieve help... daar moet je wel mee leren omgaan!  

 

En dat triggert iets in jou. Hoe je reageert op nieuwe, spannende, onbekende, ingewikkelde 

situaties zegt iets over jou. Reageer je vol vertrouwen met een open mind of zit er ergens een 

sprankeltje angst? Wat is dit allemaal? Kan ik dit wel? Snap ik dit wel?  

 

Een crypto mindset gaat niet over 1 nacht ijs. Je zult jezelf dus gaan tegenkomen.  

Eerlijk is eerlijk, ik denk dat dat het mooiste is wat er is. Jezelf in de spiegel aankijken en bij 

jezelf te raden gaan hoe jij je nu voelt, wát je voelt en daar 100% vrede mee hebben. Alles 

aankijken, omarmen en weten dat met de juiste hulp van jezelf en evt. een buitenstaander jij 

ENORM kan groeien in mindset.  

 

Zo buiten, zo binnen.  

 

De wereld aan de buitenkant wordt gevormd door onze wereld aan de binnenkant.  
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Ga vooral met jezelf aan de slag. Met jouw denken, jouw voelen.  

 

Over geld (hola triggers....), over crypto, over alllle aannames die je ooit hebt aangenomen. Wat 

is waar, en wat dient jou niet langer.  

 

Als je aan jouw mindset, jouw gedachten én gevoelens, de meeste tijd en aandacht aan besteed 

komt het met de rest helemaal goed.  

Leef in vrede met jezelf over alles. Dat is al een voldoende uitdaging!  
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B. Wat is crypto?  

B1.1 Wat is crypto 

De termen 'crypto currency', 'altcoins' en 'tokens' worden vaak door elkaar gebruikt. Dat is 

geen probleem, in de praktijk is het als beginner allemaal hetzelfde. Ook ik gebruik alles door 

elkaar.  

 

Toch hebben deze drie namen technisch gezien een andere betekenis.  

Cryptocurrency is de verzamelnaam van digitaal geld wat middels een encryptie, middels de 

blockchain wordt verstuurd. Je zou kunnen zeggen dat alleen Bitcoin een echte cryptocurrency 

is. Deze heeft zijn eigen blockchain, de eerste die er ooit is gebouwd (er zijn ondertussen meer 

cryptovaluta met een eigen blockchain). Maar Bitcoin: hier is het mee begonnen. 

 

Omdat er altijd ruimte is voor groei en nieuwe ontwikkelingen, waren er mensen die tegen de 

beperkingen van de Bitcoin blockchain aanliepen (traag en duur) en hun eigen blockchain 

ontwikkelden. De altcoins kwamen in opkomst.  

 

Mensen die geen idee hebben van cryptoland horen 'Bitcoin' en denken dat dát het is. Dat zijn 

de no-coiners: er is 1 keuze, c'est tout! Maar er is véél meer, dat zijn de coiners, mensen die 

investeren in veel meer dan alleen Btc.  
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B1.2 Wat zijn altcoins 

Altcoins zijn kort door de bocht alle tokens buiten Bitcoin om. Je hebt dus Bitcoin én de rest, en 

die rest valt allemaal onder de noemer 'altcoin' - alternatieve Bitcoin. 

Een belangrijk technisch onderscheid tussen altcoins en tokens is dat een altcoin ook zijn eigen 

blockchain heeft, terwijl een token gebruik maakt van de blockchain van een andere altcoin., 

Bitcoin was de eerste crypto met een eigen blockchain maar men ontdekte al snel dat er iets 

soortgelijks moest komen maar dan sneller én goedkoper of bijvoorbeeld meer focus op privacy 

zoals Monero voor ogen heeft. Zo zijn er andere blockchains ontworpen.  

 

Wat is bijvoorbeeld een altcoin met een eigen blockchain?  

Ethereum, Litecoin, Monero, NEO, Cardano. 

 

De termen altcoin en tokens worden vaak door elkaar gehaald. Een token is een crypto die 

gebruik maakt van een andere blockchain.  

 

Stijgt de Bitcoin in prijs, dan zie je de koers van altcoins vaak volgen. En andersom ook, daalt de 

koers van Bitcoin dan zie je de Altcoins ook dalen.  

Een paar extra weetjes:  

Wat is Altcoin season?  

Als 75% van de Top 50 munten beter presteerde dan Bitcoin in het afgelopen seizoen (90 

dagen) is het Altcoin Seizoen. Op deze website kun je zien of het altcoin season is. 

Vergelijk de verschillende altcoins.  

Op deze website kun je verschillende tokens met elkaar vergelijken t.o.v. hun totale marketcap 

(de totale hoeveelheid geld die er in die token zit).  

Waar kan je altcoins kopen?  

Dat verschilt per token, je kunt het opzoeken op coinmarketcap waar de token verkrijgbaar is. 

In de exodus wallet zit bijvoorbeeld ook een exchange waar je gebruik van kunt maken.  

Wil je andere tokens kopen die niet in exodus verkrijgbaar zijn dan is Binance een grote 

exchange. Vaak moet je dan wel weten hoe je een trade/ een aankoop uitvoert.  

In de coins waar we dieper op in gaan staat ook vermeld waar je deze kunt verkrijgen.  

  

https://www.blockchaincenter.net/altcoin-season-index/
https://thecoinperspective.com/
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B1.3 Wat zijn tokens 

Er zijn gigantisch veel tokens op de markt, echt duizenden. Iedereen zou zomaar zijn eigen coin 

kunnen maken, dat heb je zo geregeld. Maar dat wil nog niet zeggen dat het een interessante 

token is voor de rest van de wereld, waar iedereen wat aan heeft, waar dus draagvlak voor is. 

Nogmaals, elke coin heeft een doel. Elke token is gemaakt omdat het voorziet als oplossing 

voor een bestaand of toekomstig probleem. Verdiep je daarom goed in de token die jij zou 

willen kopen.  

Een token heeft geen eigen blockchain maar maakt gebruikt van de blockchain van een altcoin. 

Het Ethereum netwerk is de bekendste blockchain op dit moment waar veel alternatieve coins, 

tokens, gebruik van maken. Dit zal in de toekomst veranderen, er worden andere blockchains 

gebouwd die op grotere schaal in gezet kunnen worden met lagere fees. De fees voor het doen 

van een transactie middels de Ethereum blockchain kunnen echt zeer hoog zijn en dat is geen 

pretje.  

De tokens kan je ook weer onderverdelen in 2 types:  

security token 

Een security token is een aandeel van een bedrijf. Net zoals je nu met fiatgeld aandelen kan 

kopen op de beurs kan je dus ook aandelen kopen van een bedrijf in cryptoland.  

Waarom zou je aandelen van een bedrijf in cryptoland willen hebben? 

Omdat ook hier dividend over wordt uitgekeerd of er volgt bijvoorbeeld een (jaarlijkse) 

winstverdeling uit, en dat is weer heerlijk passief inkomen.  

 

utility token 

Een utility token is een gebruikstoken.  

Een token die ingezet wordt om gebruik te kunnen maken van 'iets'.  

 

Speculaties 

Uiteraard kopen mensen ook deze type tokens omdat er toekomstige prijsspeculaties rondgaan 

en men verwacht hier een mooie winst mee te kunnen behalen. 
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B2. Korte vs lange termijn 

Er zijn grofweg gezegd twee soorten mensen in cryptoland: mensen die hier in actief zijn voor 

de korte termijn, danwel mensen die hierin actief zijn voor de lange termijn.  

Korte termijn mensen zijn de (dag-)traders. Dat zijn de mensen die hun dagelijkse boterham 

verdienen door geld te verhandelen. Als je op het juiste moment je geld koopt, dan wel weer 

verkoopt kan je in cryptoland goed geld verdienen. Ik laat graag anderen voor mij traden, het is 

echt een vak apart.  

 

Of er zijn mensen die 'snel' rijk denken te worden: 'deze token gaat het worden! Deze token 

gaat supersnel naar the moon.' (To the moon is een uitdrukking dat de prijzen van 

een cryptocurrency naar verwachting "door het dak" of "extreem hoog" zal gaan. Maar ja, die 

verwachting komt niet altijd uit).   

Maar... het (dag-)traden is niet voor beginners. Dit is echt een vak apart. Begin hier niet zomaar 

aan. Heb je hier wel interesse in, weet dan dat je vele uren achter je computerscherm zult 

zitten om grafieken te lezen.  

lange termijn 

Lange termijn mensen doen aan HODLEN.  

To HODL betekent: Hold On for Dear Life. Deze uitspraak komt uit een bericht uit de beginjaren 

van crypto waarin iemand zei dat hij zijn tokens wel zou HOLDen, zou vasthouden voor de lange 

termijn. Maar door een typefout maakte hij hier HODL van en deze uitspraak is vanaf dat 

moment in cryptoland een vaste uitdrukking geworden.  

 

Waarom zou je hodlen? 

 

* omdat je focust op de lange termijn. De technologie in cryptoland wordt nu gebouwd en is 

nog lang niet overal geïmplementeerd. Alles staat echt nog maar in de kinderschoenen. Daarom 

is het interessant om nu al hierin te investeren.  

Mensen die HODLen gaan met alle markten mee en raken niet zo snel van slag als de koers 

ineens 30% dropt of stijgt.  

'I'm in it for the tech'. Dit is een zin die je hoort van mensen die opeens verlies hebben. Ook hier 

worden overigens grapjes over gemaakt door mensen die niet op het juiste moment hun crypto 

hebben verkocht om te cashen maar die aangeven dat ze in crypto zitten voor de technologie 
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erachter. Overigens, verlies heb je pas als je je crypto verkoopt! Houd je de crypto aan ook al is 

deze gedaald in waarde, dan heb je deze nog wel!  

* omdat je hier inkomsten uit wilt verkrijgen, je verwacht ofwel een winst op je investering, 

ofwel passieve inkomsten door je crypto te staken (zie: kan ik geld verdienen met crypto).   

Let op: lange termijn is niet 3 maanden. Lange termijn in cryptoland is zeker 18 maanden tot 5 

jaar. En vaak is het ook zo dat investeerders lange termijn zien als 'de rest van hun leven' en 

(sommige) crypto nooit meer willen verkopen.  

 

meme uitleg: eind mei 2021 vond er een correcte plaats van ongeveer 50%. Dat is veel! Er was 

dan ook een ENORME paniek onder de crypto investeerders (de schreeuwende mensen op het 

plaatje). Toch waren daar ook de mensen met een lange termijn visie, de ware hodlers, die 

verder kijken dan vandaag en dus in alle rust deze achtbaan aan emoties en koersfluctuaties 

doorgaan.  
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B3. Hoe om te gaan met een exchange 

Een exchange is de 'online winkel' waar je dan wel Bitcoin koopt dan wel de Bitcoin omwisselt 

in een andere token. In euroland kan je het vergelijken met het grenswisselkantoor waar je 

fysiek andere valuta kunt kopen, in cryptoland doe je dat via een exchange.  

Waarom moet je voorzichtig zijn bij het gebruiken van een exchange?  

Een exchange kan gehackt worden. Daarbij is Mt. Gox het meest bekende voorbeeld wat 

iedereen wil voorkomen. Mt. Gox was een exchange in de beginjaren van crypto die 

verantwoordelijk was voor 70% van alle bitcoin transacties die er toen plaatsvonden. Er is 

'zomaar' 850.000 bitcoin verdwenen waarvan er slechts 200.000 is terug gevonden. 

Dit was een grote waarschuwing voor iedereen die een exchange gebruikt: 'not your keys, not 

your wallet'. Heb jij niet de private keys van jouw tokens dan heb jij niet jouw tokens in eigen 

beheer.  

 

Vandaar dat het gebruik van een exchange een absolute noodzaak is. Zonder een exchange 

zouden we immers geen bitcoin kunnen kopen of andere tokens kunnen verhandelen. Maar als 

we dan de tokens hebben die we willen hebben zorgen we er ook meteen voor dat het geld 

naar een wallet wordt verstuurd die van jou is, waar jij de private keys van hebt.  

 

Let erop dat je weet hebt van de volgende exchange 'regels'.  

1. Is de exchange eenvoudig: zeker als beginner wil je het SIMPEL hebben. Vandaar dat ik je 

Bitonic aanbeveel. De bitcoin kán daar niet eens blijven maar wordt direct door hen naar jouw 

wallet verstuurd. Ideaal!  

2. Wat zijn de kosten die deze exchange rekent: fees zijn zeer divers en verschillen echt per 

exchange. Je kan hier zelf uren voor gaan uitrekenen wat nu de goedkoopste fees zijn maar 

jouw tijd is ook geld waard. Is het uitrekenen van een nét iets goedkopere transactie jouw tijd 

waard? Ik heb ooit eens een exchange willen gebruiken omdat deze goedkoper was. Tegen de 

tijd dat mijn kyc was goedgekeurd was deze niet meer de goedkoopste. Om btc te kopen 

gebruik ik dus de exchanges waar ik al actief ben.  

3. Wie is er in controle van jouw geld: exchanges kunnen gehackt worden, zorg dat jij zelf in 

controle bent van jouw geld.  

4. Veiligheid: het allerrrrbelangrijkste. Ben jij in crypto voor de lange termijn verstuur je geld 

dan direct naar een hardware wallet zoals een ledger of een trezor. Houd ook goed rekening 

met wachtwoorden en private keys (zie artikel hierover in C3). 

5. KYC (know your customer): wil je anoniem blijven in cryptoland dan kan dat als je al bitcoin 

in je bezit hebt. Maar om aan bitcoin te komen zul je in Nederland kyc moeten doen. De 

Nederlandse overheid is niet bepaalt enthousiast over cryptoland en doet er alles aan om 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox
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cryptoland gecentraliseerd te krijgen. Daarnaast wordt er ook op de meeste exchanges altijd 

om een kyc gevraagd dus helemaal anoniem zijn is zeker als beginner niet te doen. 

6. Liquiditeit: is er genoeg btc beschikbaar op deze exchange? Bij Bitonic zie je bijvoorbeeld in 

de bovenste rij op hun website hoeveel btc er op dit moment beschikbaar is.  

Op coinmarketcap zie je waar je een token kunt kopen, daar zie je een lijst van exchanges staan 

en of er recent nog van gebruik is gemaakt. Dan zie je ook hoeveel vertrouwen er is in deze 

exchange.  

 

B4.1 Nadelen van crypto 

 

Meme uitleg: er zijn niet zoveel nadelen te ontdekken aan crypto! Hoe meer je erin duikt hoe 

minder nadelen je ontdekt. Maar vooruit... als je net begint zijn er toch echt wel een paar 

nadelen te verzinnen:  

 

1. Het grote nadeel van crypto is dat je het niet zomaar snapt. Je moet er echt even voor gaan 

zitten. En dan heb je nog steeds te maken met hersenkrakers waar je U tegen zegt.  

 

Maar... daarvoor lees je al deze materie! Om jezelf stap voor stap te laten wennen aan anders 

denken, aan anders omgaan met geld, aan het nemen van 100% eigen verantwoordelijkheid.  

 

2. En dat is direct een volgend nadeel: het nemen van 100% eigen verantwoordelijkheid voor 

ALLES in het leven kan best een hele uitdaging zijn.  

We zijn zeker in onze Nederlandse maatschappij opgevoed met het idee dat de overheid wel 

voor ons zorgt. Er zijn talloze voorbeelden die laten zien dat dat echt niet zo is en de overheid 

mensen in de kou laat staan.  

Wat ons niet wordt verteld is de prijs die we daarvoor betalen, voor het idee dat er voor ons 

wordt gezorgd wat niet zo is: we geven onze vrijheid op als levende mens en zijn verplicht te 

leven volgens het systeem, de matrix, die de overheid voor ons vastzet.  

Met crypto wordt het voor ons weer mogelijk om het heft in eigen handen te nemen. Om over 
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te stappen van een centraal georganiseerd systeem naar een gedecentraliseerd systeem. Wij 

allen, hebben hiermee samen de touwtjes in handen.  

Terug naar crypto.... is er nog een nadeel? 

 

3. Je kunt een fout maken! Je kunt een verkeerd wallet adres ingeven, een verkeerde pagina 

link hebben, denken dat het klopt wat je doet en vervolgens blijkt dat je nét iets verkeerds deed 

waardoor het geld 'verdwijnt'. En helaas is er geen klantenservice in cryptoland waar je terecht 

kunt met vragen, je moet alles zelf oplossen.  

Nou is fouten maken helemaal niet erg, daar leer je van, maar het maken van fouten in 

cryptoland kan wel dure gevolgen hebben en dat willen we voorkomen. Dus let goed op bij 

alles wat je doet! 

 

Als je net begint in cryptoland ga dan beginnen met €100 om te ontdekken hoe alles werkt. Dat 

je ontdekt hoe je van euro's bitcoin maakt, hoe je dit verplaatst naar Exodus. Noem dit 

speelgeld. Elke keer als ik iets doe wat voor mij nieuw is, geld transporteren via een nog niet 

eerder afgelegde cryptoroute bijvoorbeeld, doe ik dit eerst met 'speelgeld'. Dat wil zeggen een 

transactie van zo min mogelijke waarde. Mocht ik dan iets fout doen is er geen man overboord 

en heb ik weer wat geleerd: zo moet het niet, haha. Gelukkig is dat nog maar 1x voorgekomen. 

Cryptoland is vooral een kwestie van GOED LEZEN, geduld, en alles nog maar weer eens GOED 

LEZEN. 

4. Daarnaast zijn er overmatig veel spammers en scammers actief in cryptoland. Zorg dat je 

goed beveiligd bent. DOE ALLES ZELF, laat nooit iemand iets voor jou doen. Verstuur NOOIT 

geld naar een onbekend persoon die voor jou gaat investeren. Onzin. Volg de tips over 

veiligheid goed op! 

5. Onvoorziene oorzaken. Het kan ook zomaar zijn dat een exchange ermee stopt, dat een 

token uit de handel gaat, dat er 'iets' gebeurt wat we nu nog niet weten wat echt zeer 

vervelende gevolgen gaat hebben. Dat maakt het onzeker en deze onzekerheid is wat veel 

mensen tegenstaat aan cryptoland.   

6. Een collectief 'nadeel' is het milieuvraagstuk (zie E.13) 
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B4.2 In geval van overlijden 

 

Het Leven duurt eeuwig maar het leven in onze huidige vorm niet. Het is goed om daar nu al bij 

te stil te staan en je te bedenken of je alles zo geregeld hebt dat een ander persoon jouw leven 

goed kan afronden dan wel diverse aspecten voortgang kan geven.  

 

Een van de aspecten die gewoon door zullen gaan is cryptoland. Je kunt echt met jouw 

investeringen jouw toekomstige familie lijn een andere financiële wending geven. Dan hebben 

we het wel over iets grotere investeringen dan een enkele duizend euro, dat snap je.  

Jouw nabestaanden hebben wellicht GEEN IDEE dát je uberhaupt crypto in bezit hebt! Het is 

immers nog steeds geen gemeengoed. Daarom hebben zij misschien ook GEEN IDEE wat je 

hiermee kan doen, hoe je hier toegang tot krijgt etc etc.  

 

TIP: schrijf in je wachtwoorden boekje op waar jouw nabestaanden advies kunnen vragen. Bij 

wie kunnen zij aankloppen voor vragen over crypto in geval van jouw overlijden.  

 

"In geval van mijn overlijden kun je met betrekking tot mijn crypto assets om hulp vragen bij ... 

(noteer naam, email en telefoonnummer). Hij/ zij kan jou hierin begeleiden mocht je hier zelf 

geen ervaring mee hebben." 

 

Vraag alsjeblieft nu al aan deze persoon die jij in jouw boekje vermeldt of hij/ zij daarmee 

akkoord gaat! 

 

In geval van nood 
 

Naast crypto heb ik dit ebook gemaakt waar je online al 

jouw informatie kunt invullen.  

 

* medische info 

* financiele gegevens 

* dieren 

* werk 

* etcetc 

 

Mocht jij om wat voor reden dan ook niet aanspreekbaar zijn dan hebben jouw geliefden in 1 

oogopslag toegang tot alles wat belangrijk is.  

 

Voor meer info & om te bestellen klik hier.  

http://www.allrightletsgo.nl/ingevalvannood.html
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B5. Verschil prijs en waarde 

"De waarde van bitcoin is op 1 dag met $20.000,- gedaald" schreeuwden de krantenkoppen. 

Niets is minder waar: de príjs daalde, de waarde bleef gelijk. Ook in cryptoland is het belangrijk 

om voor ogen te houden wat het verschil is tussen de prijs en de waarde van een crypto.  

 

De prijs is de koppeling naar een geldbedrag.  

De waarde is wat het jou persoonlijk doet.  

 

Je kunt een prachtig schilderij in bezit hebben van zeg eens een paar duizend euro, als jouw 

erfgenaam de prijs niet weet en er zelf geen waarde aan hecht kan dit schilderij zo maar bij het 

oud papier belanden. Helaas een voorbeeld van iemand dichtbij in onze familie. Dan sta je met 

je mond vol tanden als je wél de prijs weet en hoort dat het oud papier net is opgehaald.  

Vertaald naar cryptoland:  

 

De waarde van een token zal per persoon en per bedrijf verschillen. De ene persoon is 

gecharmeerd van Theta, de andere persoon vindt Monero veel belangrijker. Meningen 

verschillen, daar kunnen we niet over onderhandelen. Dat maakt cryptoland ook zo mooi! Voor 

ieder wat wils, er zijn zoveel mooie projecten in de maak.  

 

Op de prijs daarentegen kunnen we wél invloed uitoefenen (alhoewel dat als individu wel een 

lastig zo niet onmogelijk klusje is).  

De prijs wordt gebaseerd op de totale vraag en aanbod van de token. En die vraag wordt 

momenteel vooral gecreëerd door het vertrouwen wat er in de munt is.  

Op dit moment is de vraag groot, de cryptomarkt staat nog altijd aan het begin van alle 

toepassingen. Er zijn meer mensen die willen kopen dan mensen die hun crypto willen 

verkopen. Dit betekent dat de prijs stijgt. Maar het kan zomaar ineens afgelopen zijn. Dan vindt 

er een 'koerscorrectie' plaats en verkopen mensen meer crypto dan dat er gekocht wordt. De 

cijfers worden rood. Voor andere mensen betekent dit weer een signaal om crypto te gaan 

kopen: rode cijfers betekent voor hen dat er 'uitverkoop' is.  

 

Er kan ook door een groep mensen worden afgesproken om op een bepaald tijdstip de koers te 

gaan 'pumpen' tot een bepaald punt en dan met winst te 'dumpen'. Dit geeft niet echt een 

weergave van de totale marktvraag weer. 

 

Ook heb je dan de kans om in een klassieke FOMO terecht te komen: Fear Of Missing Out.  

Dit gaat over het moment waarop jij crypto zou willen aan- of verkopen.  'Oh help de koers gaat 

nu ineens zo hard omhoog/ omlaag, moet ik iets doen? Ik móet iets doen! Als ik het niet 

koop/verkoop is het foute boel. Ik ga nu kopen/verkopen'. Je handelt dan puur emotioneel en 

dat is wellicht niet handig. Je komt dan met jezelf in een psychologisch spelletje terecht en doet 
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dan dingen die je eigenlijk misschien achteraf gezien niet had willen doen. Dat is jouw mindset 

die aandacht vraagt. 

Alle kopers en verkopers laten zien hoe zeer zij de munt vertrouwen. Steeds meer mensen 

onderkennen het belang van bijvoorbeeld Theta en zien dat dit een bijzonder goede oplossing 

is voor een wereldwijd vraagstuk. Het vertrouwen in Theta is dusdanig dat nog steeds mensen 

deze munt willen kopen. Daarom is het interessant om naar het 24uurs handelsvolume te 

kijken van een token: hoeveel is er in dollarwaarde op die dag ge- en verkocht.  

 

NB: saillant detail over het woord 'dollarwaarde'. Er is officieel geen dollar meer waarmee 

wordt betaald. De papiertjes die tegenwoordig doorgaan voor dollars zijn federal notes, deze 

zijn aan niks gekoppeld en dus officieel ook geen dollar meer. In 1970 heeft Nixon bepaald dat 

de goudstandaard werd verbroken. Eerst lag er voor 1 papieren dollar een fysiek stuk goud in 

de kluis van de bank. Je wist dus dat jouw dollar gedekt werd door goud. Deze koppeling is 

losgelaten. Dit betekent dat geld oneindig kan worden bijgedrukt. Maar wat is dan nog de 

waarde? Zie hier ook het ontstaan van inflatie, maar dat komt op een ander moment.  

 

TIP:  

 spreek met jezelf een maximaal bedrag af wat je (per maand) in crypto investeert en 

houd je daar aan 

 spreek met jezelf af voor welke prijs jij een token maximaal koopt en minimaal 

verkoopt, als je ze ooit zou willen verkopen.  

 

Een mooi voorbeeld is Elon Musk die in februari 2021 twitterde dat hij bitcoin niet meer serieus 

neemt omdat het zoveel energie kost wat niet goed voor de aarde is. De hele crypto wereld viel 

over hem heen omdat hij overduidelijk niet wist hoe de energie vork in de steel zat.  

Daarnaast gaf hij ook aan dat hij al zijn geld in doge zou zetten.  

Wat hij daarmee bereikte was een gigantische marktbeïnvloeding. Wellicht ten gunste van hem 

maar dat is zeker niet zo voor de kleine man die geld verloren heeft. Er zit helemaal niks aan 

doge gekoppeld, geen project, geen doel, geen tool, alleen gebakken lucht. De coin is 

ontwikkeld als grapje 'eens zien hoeveel mensen dit kopen'. Dat gaat een tijdje goed qua prijs 

maar échte waarde voor de mensheid zit hier niet in.  
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B6. Mogelijke toepassingen van crypto 

B6.1 Diverse gebieden 

 

Er zijn verschillende tokens op de markt die ieder een ander doel nastreven.  

De blockchain technologie maakt het ook nog eens mogelijk dat er verschillende toepassingen 

gecreëerd kunnen worden.  

 

Waar kun je dan aan denken?  

 Defi: decentralised financing (zie B6.2) 

 peer2peer: snel en makkelijk van persoon tot persoon geld uitwisselen/ lenen 

 NFT: verzamelaars, kunstenaars & muzikanten (zie B6.3) 

 politiek stemmen via de blockchain (transparant, snel, geen fraude mogelijk) 

 de supply-chain die inzichtelijk wordt gemaakt: van producent tot consument is 

traceerbaar welke weg een koffieboon aflegt voor deze in jouw winkelwagen belandt. 

En dat geldt uiteraard voor alle soorten producten die er zijn. Alle logistieke transacties 

kunnen in een blockchain vermeld worden.  

 smart contract: het is een in codetaal geschreven overeenkomst die automatisch van 

kracht wordt, wanneer aan bepaalde omstandigheden wordt voldaan. 

Veel zou via een smart contract verkocht kunnen worden. Denk aan 

huizen  bijvoorbeeld. Wij maken onderling een smartcontract en verkopen zo in een half 

uur een huis. Beroepen zullen hierdoor gaan verdwijnen want de makelaar is dan 

overbodig en ook de notaris.  

Op elk van deze vlakken wordt er momenteel van alles en nog wat gebouwd. De toekomst is 

nog maar net begonnen!  
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B6.2 Defi 

DeFi is de afkorting voor 'decentralised financing'. Het is een algemene term die wordt 

gegeven aan gedecentraliseerde financiële diensten zoals gedecentraliseerde beurzen, 

gedecentraliseerde geldmarkten, gedecentraliseerde verzekeringsmaatschappijen, enz. Het 

beoogt gecentraliseerde financiële diensten te vervangen door autonome organisaties 

waaraan iedereen kan deelnemen. 

De nadelen van Cefi (centralised financing) zijn bijvoorbeeld mismanagement, fraude, 

corruptie. De middelman bepaalt immers wat er gebeurt. Wordt jouw pensioenfonds dusdanig 

beheerd dat jij het gehele bedrag gaat krijgen?  

 

Defi neemt deze bezwaren weg: de middelman gaat immers weg en wij zijn zelf weer 100% 

verantwoordelijk.  

 

meme uitleg: er zijn mensen die in crypto stappen omdat ze denken 'snel rijk te worden'. Tja, 

dat is totaal niet het doel van cryptoland. Uiteraard zal dat voor sommigen wél opgaan. Zeker 

nu, vóór dat de massa in cryptoland is gearriveerd kan je hier zeker goed geld mee gaan 

verdienen. Maar evengoed verliezen als je niet weet wat je doet.  

De kracht van cryptoland is dan ook dat het ook gaat om het geld te verdienen, maar het gaat 

vooral over het vervangen van oude systemen die de mens niet meer dienen. Ja, enkelen gaat 

het goed af maar het is hoognodig tijd dat het IEDEREEN goed af gaat! Welkom in cryptoland.  
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B6.3 NFT 

Een NFT staat voor Non Fungible Token, een token die niet te vervangen is oftewel helemaal 

uniek. Waar moeten we dan aan denken?  

Op dit moment verovert de NFT wereld de muziekindustrie en de kunsten. Alle creaties die 

gemaakt worden krijgen een eigen, unieke code op de blockchain. Nu zijn dat dus vooral 

muzieknummers en digitale kunst maar als je een beetje verder kijkt zie je al diverse 

mogelijkheden ontstaan. Kunnen we straks ons huis als NFT verkopen?  

En wat maakt een NFT dan zo uniek?  

 

* non-interoperable: je kan deze token niet uitwisselen om er bv mee in een ander spel te 

spelen. Stel je hebt een zwaard (in de vorm van een nft) in jouw bezit van game A, die kan je 

niet gebruiken als zwaard in game B. De ene speler kan niet in het andere spel spelen.  

 

* niet deelbaar, de token is 1 geheel.  En kan dus niet verdeeld worden in 10 stukken.  

 

* onvernietigbaar:  door middel van een gekoppeld smart contract kan een NFT niet vernietigd, 

verwijderd of verdubbeld worden. Het blijft altijd bestaan omdat het gestoeld is op een 

smartcontract. 

* verifieerbaar: alles kan teruggelinkt worden naar de eerste eigenaar, de ontwerper of 

creator. Je hebt geen derde partij nodig om de echtheid vast te stellen.  

Bekende NFT's zijn CryptoPunks of de "digitale pokemon kaartjes", of verschillende shots van 

NBA spelers (basketball). Een uniek moment van 15 seconden is dan gemaakt tot NFT.  

 

Ook van dit ebook heb ik een NFT gemaakt. Zo laat ik zien dat ik de auteur ben.  

 

Websites waar je NFT's kan maken, kopen en verkopen, zijn o.a.:  

 

ghostmarket.io 

opensea.io 

rarible.com 

opentheta.io 
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Een bekende NFT is 'Beeple' een kunstenaar die 5000 dagen een foto nam en die tot 1 werk 

maakte. Voor meer dan $69 miljoen werd dit vervolgens verkocht.  

Ik heb dan wel een screenshot gemaakt van dit werk en zou hier zelfs een fysieke print van 

maken, de waarde is en blijft 0. Pas als je de eigenaar bent van deze NFT is het geld waard.  

 

 

 

B6.4 Geld lenen 

Heb je geld nodig? Dan kun je met je crypto ook een lening regelen. 

Je kunt bijvoorbeeld via nexo.io een lening aanvragen die gekoppeld is aan de crypto die jij in je 

bezit hebt.  

Je hoeft dus niet meer je bitcoin te verkopen om fiat geld te krijgen, je kunt je bitcoin 

onderbrengen bij nexo.io en daar een lening voor aanvragen.  

Ik weet dat iemand bezig is via deze weg een huis te kopen. Hoeveel crypto deze man dan in 

bruikleen heeft staan weet ik niet. Een andere vrouw liet snel €500 naar haar fiat bankrekening 

overschrijven, dat kon door de crypto die ze daar bewaarde. 

 

Je kunt op Nexo ook je euro's laten staan en daar 12% rente per jaar op krijgen. Een stuk beter 

dan de bank! Klein nadeel van Nexo is dat het een gecentraliseerd bedrijf is.  

 

Omdat ook dit in de kinderschoenen staat zullen er in de loop van de tijd nog zeker bedrijven 

bijkomen bij wie dit allemaal mogelijk is.  

 

 

 

 

https://cryptheory.org/nft-digital-art-collection-sells-for-almost-800000/
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B7.1 PAS OP Spam & Scam 

Er zijn nog altijd mensen die denken dat ze eenvoudig van anderen hun geld kunnen stelen om 

er zelf snel beter van te worden. Dit betekent heel simpel dat deze mensen niet door hebben 

wat de universele wetten zijn, én hoe deze wetten voor ieder individueel altijd actief zijn. Wat 

bedoel ik met een universele wet? Bijvoorbeeld deze:  

Wat je zaait zal je oogsten.  

 

Dan nog zijn er dus mensen niet zuiver bezig. En in cryptoland is het zo dat als het geld is 

verstuurd naar een andere wallet het geld echt weg is. Er is geen klantenservice die deze 

transactie ongedaan kan maken. Hoe kan je hiermee omgaan? Door voorbereid te zijn.  

(Dikgedrukte woorden worden uitgelegd in een ander hoofdstuk ) 

 investeer alleen wat je bereid bent om kwijt te raken 

 gebruik een VPN  

 als je klaar bent: sluit je wallet af, laat NOOIT iets open staan, log altijd UIT 

 gebruik bij voorkeur niet je mobiel, een telefoonnummer is zo gekopieerd, vraag me 

niet hoe maar heb je toegang tot jouw nummer, dan kan je daar van alles en nog wat 

mee doen. Geef dus nooit zomaar je telefoonnummer!  

 gebruik altijd 2FA  

 koop een hardware wallet  

 klik NOOIT op een link in een mail/sms/ app als je die niet vertrouwt, check altijd bij de 

afzender wie het is en waarom die deze link stuurt. 

'Mam, ik heb een nieuw telefoon nummer, kan je me even wat geld sturen?' Eerst 'je 

kind' bellen en naar de stem luisteren! 

 check check dubbelcheck altijd en alles 

 check altijd het website adres en of daar iets raars in staat (2 letters omgedraaid bv 

zodat het als je nsel leest het wel correct lijkt, jaja.) 

 trust nobody: wees gezond achterdochtig. Stuurt een onbekende mij een mail, of 

privébericht 'hello' dan ga ik er eigenlijk op al van uit dat er iets achter zit dat er alleen 

maar op uit is om mij te belazeren. Ik ben dan ook geen lid van grote groepen over 
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crypto waar Jan en Alleman in zit, ik reageer nooit/ zeer zeer zelden publiekelijk op bv 

social media op vragen/ comments over crypto. Op die manier wil ik onder de radar 

blijven. Zelfs mijn telefoon neem ik tegenwoordig niet meer op met onbekende 

nummers: eerst wacht ik de voicemail af.  

Last but not least... het allerrbelangrijkste:  

Focus op jezelf! Op je eigen energie. Houd je vibe hoog. Denk goed, voel je goed, spreek de 

juiste woorden, focus op het mooie het goede van jouw leven. Hoe hoger jouw fysieke en 

energetische trilling is, dan heb je letterlijk geen raakvlak meer met lagere energie, zij kunnen 

jou niet bereiken/ zien jou simpelweg niet.  

Houd van het leven en houd van jezelf.  

B7.2 voorbeeld scams 

Ledger 

Diverse mensen hebben een Ledger thuisgestuurd gekregen zonder deze besteld te hebben. 

Alles ziet er uit alsof het een originele Ledger is maar dat is dus niet zo!!! 

 

https://www.itechpost.com/articles/106053/20210619/bitcoin-wallet-scam-dont-use-fake-

ledger-nano-x-steal.htm 

 

Vandaar: bestel alleen direct via de site van Ledger/Trezor zelf, koop NOOIT een tweedehands 

Ledger of andere hardware wallet, of via-via. NOOIT. 

 

Private keys 

En geef NOOIT je private keys aan NIEMAND. Zelfs niet als je een mail krijgt van de 

klantenservice dat je dit jouw private keys moet geven zodat zij je kunnen helpen met vragen. 

NIET DOEN, dat is een scam.  

 

Begin juli 2021 kreeg ik zelf een brief zogenaamd van 'Ledger'. Deze brief kwam in een HEMA 

envelop. Of ik even m'n seed wilde verifieren... dan weet je al genoeg. 

 

 
 

https://www.itechpost.com/articles/106053/20210619/bitcoin-wallet-scam-dont-use-fake-ledger-nano-x-steal.htm
https://www.itechpost.com/articles/106053/20210619/bitcoin-wallet-scam-dont-use-fake-ledger-nano-x-steal.htm


© Dorien Ketel  
44/129 

Je hoeft echt NOOIT je seed, je 12 HEILIGE WOORDEN, te verifieren.  

Dat betekent dat iemand toegang heeft tot jouw wallet en dus zo jouw geld naar zijn/haar 

wallet kan versturen en dat wil je niet. Dus LET OP WAT JE DOET. JIJ BENT VERANTWOORDELIJK 

en er zijn helaas nog genoeg gekken die denken zo makkelijk geld te krijgen. 

Website links 

Hoe ik zelf ben gescamd: ik wilde een NFT minten en werd eerst lid van de Discord groep. Direct 

erna kreeg ik een persoonlijk bericht dat het minten live was via deze website. Alle allarmbellen 

gingen af in mijn hoofd en TOCH klikte ik op die link en stuurde geld naar die andere wallet.  

Wat had ik kunnen doen? Ik had het wallet adres kunnen controleren voordat ik de betaling 

bevestigde. Dan had ik gezien dat er maar een paar honderd euro op deze wallet stond en dit 

absoluut niet het wallet adres was van de officiele NFT eigenaar.  

Ook kan je in Discord uitschakelen dat je prive berichten wilt ontvangen van andere deelnemers 

in die groep! Zo voorkom je een overload aan berichten van mensen die uit zijn op makkelijk 

geld.  

 

 

Ja, nu ben ik even de strenge schooljuf want dit is echt NIET OK.  

Duidelijk?!  
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C. Hoe werkt crypto praktisch?  

C1.1 Weet wat je wilt 

Weet wat je wilt, hier begint het allemaal mee. Waarom wil je crypto kopen? Omdat je er 

steeds meer mensen over hoort praten? Omdat je 'snel rijk' wilt worden? Dan is deze cursus 

niks voor jou! Omdat... tja, het kan allemaal, maar je moet weten wat je doet.  

Als beginner is het belangrijk om in je achterhoofd te hebben waarom je crypto wilt 

aanschaffen.  

De reden dat ik in cryptoland belandde was heel simpel: ik werd van de een op de andere dag 

niet meer in euro's uitbetaald maar in crypto. Ik móest dus wel gaan ontdekken hoe dit werkte, 

wilde ik van mijn inkomsten kunnen blijven genieten. Toen ging de wereld open, er bleek zoveel 

meer mogelijk te zijn.  

Wat is er dan allemaal mogelijk?  

Je investeert in deze token. Je koopt een paar tokens, daarmee zeg je tegen het bedrijf die 

deze crypto/ technologie uitgeeft 'JA, dit wil ik'. Je vertelt hen dat je wilt dat zij succesvol zijn 

met wat zij nastreven.  

 

Kun je dit vergelijken met het kopen van aandelen?  

Voorop gesteld, ik weet NIKS van aandelen. Mijn totale portefeuille in aandelen is ongeveer 

€2500 dus dat zegt genoeg. Het heeft niet mijn interesse. Dit voelt voor mij als 'de oude wereld' 

waarbij het goed ging met enkelen en kort door de bocht gezegd 'de blanke man' overheerste. 

In tegenstelling tot cryptoland wat voor mij aanvoelt als 'de nieuwe wereld' waarin het goed 

kan gaan met iedereen. Maar ik weet dat er genoeg goede mensen zijn die zich hier wel goed in 

verdiept hebben.  

Ja, met het kopen van aandelen zeg je ook tegen het bedrijf dat jij wilt dat zij succesvol zijn. 

 

Hét verschil wat ik op het eerste gezicht zie is dat ik voor aandelen nog altijd een broker nodig 

heb, een tussenpersoon van wiens website ik gebruik maak om aandelen te (ver-)kopen. De 

aandelen zijn niet direct in mijn bezit. Stopt dit bedrijf ermee, verdwijnt de website dan heb ik 

geen poot om op te staan! Dit geldt uiteraard niet voor alle aandelen, soms heb je ze wel nog 

schriftelijk. Ook heb ik een bankrekening nodig om aandelen te kunnen kopen en dat is bij 

crypto niet het geval. Iedereen heeft toegang tot de cryptowereld. 

 

Ga je kijken naar wie de uiteindelijke eigenaren zijn van alle bedrijven die aandelen uitgeven 

dan zie je dat de hele wereld, dus dat zijn echt gigantisch veel bedrijven, in handen zijn van 

slechts een paar bedrijven: Vanguard en Blackrock. Bi-zar! In cryptoland zijn wij het, de gewone 

man die de mogelijkheid heeft, om in de nieuwe wereld te investeren. Tot zover dit korte 

zijspoor.   

Wat is er nog meer mogelijk?  
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Door te investeren in crypto... 

* geef je dus aan dat jij wilt dat dit project slaagt.  

* maak je het mogelijk om % rendementen te ontvangen.  

* is het mogelijk om passief inkomen op te bouwen dmv staking. 

* kun je een lening krijgen zonder credietcheck/ BKR registratie. 

* kun je zeker de komende paar jaar nog een gigantische financiële move maken voor jou, je 

gezin en ook je nabestaanden (geen garanties van mij uiteraard, want ik weet niet wat jij doet 

maar ja, dit kan absoluut. Zeker weten!).  

Nu zijn dit mijn grote doelen:  

1. 'iets' groots kunnen kopen, denk aan een huis. Hier heb je dus een groot bedrag voor nodig 

oftewel flinke winst! 

2. voldoende maandelijkse passieve inkomsten die voortvloeien uit de crypto die je vast laat 

staan, niet aankomt en niet van plan bent te gaan verkopen (zie kopje E3 'hoe verdien ik geld 

met crypo').  

3. reservepotje beschikbaar houden in stablecoins. Denk aan je pensioen of noodgevallen 

zoals onvoorziene begrafenis kosten of een nieuwe koelkast of... verzin het maar.  

Andere mensen hebben andere doelen: bij elke 10x winst die ze maken halen ze 10% van de 

winst eruit en doen daar 'iets' mee. Ze kopen daarvan nieuwe tokens van dit bedrijf, of 

herinvesteren dit geld in een andere token. Of ze doen er wat anders mee zoals de keuken 

verbouwen, ook een grotere kostenpost.  

Maar wat is jouw doel? Wat wil jij met crypto bereiken? Schrijf jouw doelen op! Wie weet 

vraag ik er nog eens naar... 

Pas als je weet wat je wilt kun je daarop je strategie gaan maken en/of aanpassen.  

Weet wat je wilt en bedenk een route naar jouw doel toe. Verzin bij voorkeur meerdere routes 

zodat je altijd speelruimte hebt om je plan aan te passen en zo ALTIJD, linksom of rechtsom, 

jouw doel haalt.  

 

Hoelang gaat het nog duren voor het geldmuseum er héél anders uit komt te zien?  
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C1.2 Hoeveel moet ik dan investeren? 

Investeer alleen geld wat je kan missen. Zo simpel is het.  

Als je net begint in cryptoland ga dan beginnen met €100 om te ontdekken hoe alles werkt. Dat 

je ontdekt hoe je van euro's bitcoin maakt, hoe je dit verplaatst naar Exodus. Noem dit 

speelgeld. Elke keer als je iets doet wat nieuw is, een nog niet eerder afgelegde cryptoroute 

bijvoorbeeld, doe ik dit eerst met 'speelgeld'. Mocht ik dan iets fout doen, is er geen man 

overboord en heb ik weer wat geleerd: zo moet het niet, haha. Gelukkig is dat bij mij nog maar 

1x voorgekomen. Alleen ging deze transactie wel om een flinke som geld helaas. Vanaf toen 

ben ik gaan oefenen met speelgeld en te oefenen en uitproberen met kleine bedragen (€5,-/ 

€10). Cryptoland is vooral een kwestie van GOED LEZEN, geduld, en alles nog maar weer eens 

GOED LEZEN.  

 

Heb je al een portefeuille met aandelen of ander kapitaal kijk dan of je 5-10% kan verplaatsen 

naar cryptoland.  

Ik ga hier absoluut niet zeggen dat je €500, of €5000 of €25.000,- moet investeren. Ieders 

portemonnee is anders, ieders doelen en wensen zijn anders. Dus op de vraag 'hoeveel moet ik 

investeren?', kan ik hier uiteraard geen eenduidig antwoord geven.  

 

Wil je financieel vrij worden dan gaat het sneller met grotere bedragen. Heb je een beperkt 

budget dan heb je meer tijd nodig en moet je misschien wel iets meer risico durven nemen?  

En wat je budget ook is, denk aan de strategie DCA -dollar cost average in (zie artikel C4). Zelfs 

al koop je voor €50 per maand aan crypto, als dat alles is wat je kunt missen... prima! Je bent er 

in ieder geval mee bezig! 

 

Nogmaals, investeer alleen geld wat je kan missen. Zo simpel is het echt! De maandelijkse en 

jaarlijkse kosten voor jouw levensonderheid moet je altijd kunnen blijven betalen.  

Stel jezelf wél de vraag: 'hoeveel WIL ik in cryptoland investeren?' 

En houd je daar aan!!! Het is echt heel gemakkelijk in cryptoland om "nog meer, nog een 

beetje, toe nog wat extra's, ja die €1000 ook nog" te gaan denken (zie meme hieronder). De 

mogelijkheden zijn eindeloos, de hoeveelheid gave én goede projecten zijn giganisch! Opties te 

over.  

 

1. Investeer alleen met geld wat je kunt missen. Zorg dat je ALTIJD al je lasten kunt betalen.  

2. Zorg dat je exact weet hoeveel geld er in/ uit gaat (zie YNAB) 

3. Houd vast aan je plan!!! 'Ik koop maandelijks max €1000 aan crypto' als dat 'over' is'.  
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meme uitleg: tja zo voelt het leven wel een beetje haha. Boodschappen doen is geen pretje, 

dat kost geld, maar investeren in crypto? Géén probleem!  

C1.3 Hoe weet ik dan wat ik kan kopen? 

Ik licht een aantal crypto voor je uit. Deze zijn nu al groot, bekend, er zit een goed team achter, 

een goede visie, een goed project. Dit zijn betrouwbare tokens ook al blijft de koers voorlopig 

volatiel. In deze tokens kan je 'veilig' investeren uiteraard met 100% eigen 

verantwoordelijkheid. (kijk bij D aantal crypto uitgelicht - D1: waar en hoe vind ik informatie.) 

 

Het allllerrrr belangrijkste van een token vind ik toch echt de meerwaarde die het gaat brengen 

aan heel veel mensen levens. Een echte TOP crypto móet voor mij een functie hebben 

waardoor het leven op aarde voor velen verbeterd wordt.  

En de verwachting is nog altijd dat ook deze tokens die ik aankaart nog zullen gaan stijgen, we 

zitten nog altijd in een bull markt - stijgende trend. (maart 2021) En daarnaast is cryptoland nog 

geen gemeengoed. Pas als de algehele integratie heeft plaatsgevonden en 'de massa' ook actief 

betaalt met digitaal geld zal er hoogstwaarschijnlijk enige vorm van stabilisatie plaatsvinden. 

Tot die tijd genieten we van groei.  

Een belangrijke term in cryptoland is 'do your own research' - doe je eigen onderzoek. Ga zelf 

ontdekken wat die munt voor ogen heeft. Hoe dit werkt, hoe dat werkt. Daar doe je ook 

immers deze cursus voor! Maar geloof niet alles wat ik zeg, doe niet alles wat ik doe voordat jij 

snapt en weet 'Ja, die keuze wil ik ook maken' (of juist niet). Maar weet wát je doet en 

waarom.  
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meme uitleg: soms vind er een koerscorrectie plaats en ontstaat er een dip. De kunst is om 

altijd wat cash achter de hand te hebben om in die dip weer te kunnen investeren. Je weet 

immers nooit wanneer die dip exact komt. Maar ja... op een gegeven moment is het geld wat je 

kunt investeren toch echt op!  
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C1.4 Ik heb geen geld om te investeren 

Wat nu?  

We gaan terug naar de eerste vraag die we stellen: weet wat je wilt.  

Wat wil jij? 

  

Pas als je dat helder hebt, gaan we naar de 'hoe' maken we dit mogelijk.  

 

Ik ken maar weinig mensen voor wie het echt waar is dat ze GEEN GELD hebben om te 

investeren, vaak heeft dit te maken met prioriteiten en dat is helemaal prima.  

Zorg dat je GOED, héél goed, met geld kunt omgaan. Weet ten eerste exact wat er bij je 

binnenkomt en waar je het aan uitgeeft.  

Ik ben GROOT fan van YNAB (You Need A Budget)*. Het is veel meer dan een budget app. Je 

traceert niet alleen waar je geld heen ging zoals je in excel doet, je plant ook waar jij wilt dat je 

geld heen gaat. Met geld maak je het leven mogelijk wat JIJ wilt leven. Dus neem die 

verantwoordelijkheid en regel het geld zo dat jij daadwerkelijk jouw leven LEEFT.  

Volg de gratis YNAB cursus over het omgaan met geld, zorg er echt voor dat jij prima kan 

omgaan met het geld wat je nu al wel hebt. Dat je weet wat er in komt én dat je weet exact 

waar je het aan uitgeeft. Ja, EXACT. Want pas dan kan je andere keuzes maken en ontdek je dat 

als jij je prioriteiten net even anders stelt dat er wel degelijk geld 'over' is om te investeren. Het 

hoeven niet direct duizenden euro's te zijn maar als je maandelijks een (klein) vast bedrag 

investeert ben je al begonnen om jouw toekomst een andere wending te geven. Al is het met 

een tientje! Lees verder bij DCA.  

 

* YNAB is een betaalde app (afhankelijk van de koers zo’n €95 per jaar), maak jij een account 

aan via mijn link dan kan je dit 34 dagen gratis uitproberen. Kies je ervoor om te betalen dan 

ontvangen we allebei een maand gratis. Dankjewel! Die €95 is het echt dubbel en dwars waard. 

Je moet even anders gaan denken, maar de ervaringen van mensen die YNAB gebruiken zijn 

voor het grootste deel bijzonder positief.  

 

https://ynab.com/referral/?ref=QZ0MH6FemM6HnlnH
https://ynab.com/referral/?ref=QZ0MH6FemM6HnlnH
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C1.5 Hoeveel tijd kost me dit? 

Dit ligt helemaal aan jezelf, suf antwoord, sorry... 

Hoeveel wil jij uiteindelijk weten over cryptoland? En hoeveel tijd ben jij bereid om hier in te 

steken? Het is immers volledige zelfstudie. Jij wilt iets weten, jij zult iets moeten lezen en gaan 

doen.  

TIP: maak aparte crypto tijd. Voor mij is vrijdag 'cryptodag' en daarnaast volg ik de overige 

dagen nog andere groepen. Alle uren die ik op vrijdag kan werken ben ik dan aan de studie, ik 

houd mijn investeringen in de gaten en lees en beslis. Blok een uur in je agenda, zet een avond 

hiervoor apart: die besteed je helemaal aan crypto. Stapje voor stapje ontdek je weer meer. Zet 

de maandelijkse zoom in je agenda en wees erbij!  

Ik ben er helemaal in gedoken en heb maanden, wat zeg ik, jaren lang vele uren hieraan 

besteed. Hoe werkt dit, wat gebeurt er als ik dat doe, wat is dat etc etc etc. En nog steeds kijk ik 

bijna dagelijks filmpjes over cryptoland om te leren en om op de hoogte te blijven van wat er nu 

speelt. Wat dat betreft voel ik me nog altijd een beginner!   

Deze cursus is erop gericht dat jij de basisvaardigheden beheerst. Dat je zelfstandig euro's kan 

omzetten in crypto en visa versa. Dat je zelfstandig Exodus kan gebruiken, een transactie kunt 

uitvoeren. 

In het begin ga je vast hersenkrakers tegenkomen! Er zitten letterlijk geen linkjes in je 

hersenen, alles rondom crypto zal opnieuw aangelegd moeten worden en dat zijn dus de 

hersenkrakers. Gun jezelf de tijd om iets nieuws te leren, laat je hersenen kraken en wennen 

aan anders omgaan met geld. Aan deze 100% eigen verantwoordelijkheid.  

 

Weet wát je doet 

Weet wáár je dat doet 

Weet wát er dan exact gebeurt 

Wat ik gemerkt heb bij de mensen die ik tot nu toe heb geholpen is dat als je begint veel in 

cryptoland absoluut abracadabra is. En dat er na een tijdje, en dat verschilt van dagen tot paar 

maanden, er lichtjes beginnen te branden en mensen ineens weten 'hé maar wacht eens, als ik 

dit wil moet ik daar zijn, als ik dat doe gebeurt er dat' etcetc.  

 

Ken je de fases nog waarin je iets leert?  

Eerst ben je onbewust onbekwaam, toen werd je bewust onbekwaam. Eerst had je geen idee 

van het bestaan van crypto en had je al helemaal geen idee wat je moest doen. Je bedacht dat 

je er graag iets meer van wilde weten en werd bewust onbekwaam: ik kan niks, ik snap niks: ik 

moet wat leren! 

 

Na een periode die, wat ik zei soms meerdere dagen duurt en soms enkele maanden, ben je 
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ineens onbewust bekwaam: je kunt het, je snapt het. En dan ineens valt het kwartje en weet je 

'verrek, ik ben gewoon hartstikke bewust bekwaam! Ik ken dit, ik kan dit'.  

Gun jezelf de tijd om iets nieuws te leren! 

 

Nu weet je ook waarom ik je dit ebook aanbied: eerst ontdek je dit, dan leer je dit toepassen, 

en over 4 maanden wil je weer wat doen en vraag je jezelf af: 'hoe moest het ook alweer?' Dan 

heb je mooi dit ebook paraat om alle stappen weer in terug te vinden!  

 

C2: Waar en hoe koop ik crypto?  

 

C2.1 TIP:  

- Gebruik zoveel mogelijk jouw privé wifi verbinding en gebruik dus niet (NOOIT!) een openbare 

internetverbinding in bijvoorbeeld de bibliotheek als je bezig gaat met geldzaken.  

- Gebruik altijd een VPN (zie bij diversen G2).  

- Zorg dat niemand met je mee kan kijken.  

 

Privacy is een GROOT goed!!! 

 

C2.2 Hoe koop ik Bitcoin voor beginners?  

 

Het komt neer op deze 3 stappen die hiernaast uitgebreid staan uitgelegd:  

 

1. verifieer jezelf bij een exchange: Bitonic (zie C2.3). 

2. regel een wallet waar je de crypto in kan bewaren: download Exodus (zie C2.4) 

3. koop BTC bij Bitonic - die verstuurt het automatisch naar jouw btc wallet in Exodus.  

 

C2.3 NL/BE: Bitonic 

 

Als je wilt beginnen met een Nederlandse exchange adviseer ik je Bitonic. Deze verstuurt de btc 

direct naar jouw Exodus wallet. Je hebt het geld dus direct in eigen beheer. Jij hebt immers de 

private keys van exodus.  
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1. Ga naar Bitonic.nl en doe de kyc, know your customer, verifieer jezelf bij hen. Zij moeten 

weten wie je bent. Het makkelijkste en het snelst is om je te verifiëren via hun app. Instructies 

daarvoor staan hier:   

https://bitcoin.nl/nieuws/sneller-verifieren-met-de-bitonic-verificatie-app-463 

2. Als je KYC in orde is moet Bitonic nog weten wat jouw wallet adres is om de bitcoin naar toe 

te sturen.  

 

We maken nu een tussenstap en gaan eerst verder bij 'download exodus' (volgend artikel 

hiernaast). Als je die stappen hebt gedaan kom je hier weer terug.  

... 

3. Je hebt mail gehad van Bitonic dat je kyc is goedgekeurd én dat je wallet is goedgekeurd. Je 

kunt dus Bitcoin gaan kopen!  

Hoe je dat doet lees je bij 'C2.5 bitonic is actief, wat nu'.  

 

meme: voordat je je met crypto bezig hield was je nog een volstrekt normaal persoon. Nu 

echter wordt de nerd techneut in jou wakker en of je dan nog normaal bent ;-)  

 

  

https://bitcoin.nl/nieuws/sneller-verifieren-met-de-bitonic-verificatie-app-463
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C2.4 Download Exodus 

 

1. Download exodus.com, dit is een software wallet waar je bitcoin in kan bewaren. Je 

kunt hier ook diverse andere coins mee kopen door de bitcoin die je koopt om te wisselen via 

de intern gebouwde exchange.  

Mijn advies is om in eerste instantie de desktop versie te downloaden, dan heb je een groter 

scherm om je alles eigen te maken.  

 

2. Open Exodus. Ga naar 'Backup' en verzin als eerste een password. Schrijf deze op in je 

adressenboekje (zie alles over wachtwoorden enzo).  

Vul je password 2x in ter controle en bevestiging. Vervolgens zie je een scherm... 2e 

plaatje: Your secret phase.  

 

https://www.exodus.com/
https://www.exodus.com/
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Maak een rijtje van 1-12 en schrijf daarnaast de woorden die oplichten als je met je muis over 

het getal zweeft. Voorbeeld:  

1. swan                       7. example 

2. horse                       8. etcetc 

3. idea                         9. .... 

4. purple                     10. .... 

5. umbrella                 11. .... 

6. turtle                        12. .... 

 

Nogmaals dit zijn VOORBEELDWOORDEN. Elke wallet heeft zijn eigen private keys. DEZE 

WOORDEN ZIJN HEILIG. Je wil NIET dat iemand die van je weet. Bewaar jouw private keys op 

een veilige plek. Ook nog eens op een andere locatie bij mensen die je vertrouwt! Zorg dat je 

dit brand- en water veilig bewaart.  

3. Om door te gaan met Bitonic hebben we nog bewijs nodig dat de btc wallet die jij 

doorgeeft aan Bitonic ook van jou is.  

Klik in Exodus op het logo linksboven, je ziet dan onderstaand beeld. Klik links op het 

vergrootglas en typ in 'btc'. Nu verschijnt je bitcoin wallet. Vanuit hier kan je bitcoin ontvangen 

(receive) en versturen (send).  

Als eerste wil jij dus van Bitonic de bitcoin gaan ontvangen. Klik dus op 'receive'.  
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Nu verschijnt er een btc adres wat begint met bc........(hele lange reeks cijfers). Die kan je bij 

Bitonic niet gebruiken. 

Sidenote: er zijn 2 verschillende soorten btc adressen, er zijn meerdere bedrijven die deze wijze 

beginnend met 'bc....' (nog) niet ondersteunen.  

Maar geen paniek. Klik op de > knop zie pijltje en er verschijnt een ander btc adres wat begint 

met een 1. Dát adres heb je nodig! 

 

TIP: schrijf een wallet adress NOOIT over maar kopieer de hele reeks met het kopieerknopje 

(zie pijltje).  

Als je vervolgens Ctrl+V doet in je mail plak je dit wallet adres. Check ALTIJD of dit correct is. 

Lees de eerste en laatste 4 cijfers van dit wallet adres. En met ALTIJD bedoel ik ook ALTIJD als 

je een transactie maakt, check check dubbel check.  

Als je deze stappen hebt gedaan kun je weer terug naar de pagina over Bitonic (C2.3).  

TIP: je ziet automatisch alle getallen in dollars. Wil je de bedragen in euro's zien ga dan in 

Exodus naar settings (tandwieltje rechtsboven op je laptop), dan verschijnt er een balk met 

opties: assets - apps - ..... - personalize.  

Daar kan je de 'set currency' invullen die je wilt zien. Succes! 
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C2.5 Bitonic is actief, wat nu 

Als de KYC bij Bitonic is geregeld én ze weten wat jouw bitcoin wallet adres is kun je bitcoin 

kopen.  

Ga wederom naar Bitonic.nl Het scherm ziet er zo uit:  

 

1. Vul het aantal euro's in wat je om wilt zetten in bitcoin. Bitonic rekent voor jou uit hoeveel 

bitcoin dit gaat worden aan de hand van de huidige koers, deze wisselt immers voortdurend.  

 

2. Kopieer in Exodus je bitcoin wallet rekening wat begint met een 1-..... dát adres heb je 

geverifieerd bij Bitonic.  

 

3. Vul je e-mail adres in wat je hebt geverifieerd bij Bitonic.  

 

4. Vul je bankgegevens in die je hebt gekoppeld aan Bitonic.  

 

5. Ga uiteraard akkoord met de voorwaarden. Lees deze even door als je dit voor het eerst 

doet, weet waar je mee instemt!  

6. De knop wordt nu groen en je wordt doorgestuurd naar een Ideal betalings omgeving.  

Zodra je hebt betaald verschijnt er een scherm dat de bitcoin zo snel mogelijk naar jouw wallet 

wordt verstuurd. Je kunt daarop wachten maar dat zou ik niet doen. Een bitcoin transactie 

duurt toch al snel zo'n 20 minuutjes.  

Gefeliciteerd! Je bent nu in het bezit van bitcoin! 

 



© Dorien Ketel  
58/129 

TIP: Als je vaker een transactie gaat maken bij Bitonic en om dan niet de hele tijd te moeten 

zoeken in exodus naar je bitcoin wallet kun je een excel bestand openen. Die noem je 'Bitcoin 

wallet adres'. Je houdt in dit bestand bij welke bitcoin wallet adres je voor welke exchange je 

hebt geverifieerd. Dan kun je makkelijk knippen en plakken! Ik heb deze btc wallet adressen 

gespot door willekeurig wat door te klikken via de site www.blockchain.com (zoek naar 'bitcoin 

wallet blockchain' en bovenin plak je dan om te beginnen je eigen adres) Grappig om te zien 

hoeveel btc er op diverse accounts beschikbaar staat!  

 

 

 

C2.6  Van Bitcoin weer euro’s maken 

 

Uiteindelijk wil je ook de andere kant op: je inkomsten/ winst weer omzetten naar euro's! 

Zo doe je dat:  

 

Bekijk hier een filmpje.  

 

(Kijk bij E2 'van crypto naar euro, hoe?' voor andere routes om van bitcoin - euro's te maken). 

 

C2.7 Elke maand vast bedrag investeren 

 

Wil je er geen omkijken naar hebben maar wel elke maand automatisch een vast bedrag 

investeren in btc?  

 

Meld je dan aan bij: https://bitonic.nl/bits 

 

http://www.blockchain.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NMmPXFLaN88
https://bitonic.nl/bits
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C2.8 Andere exchanges 

Uiteraard zijn er véél meer andere exchanges actief waar je Btc kunt kopen, ook in Nederland. 

Maar omdat de overheid zo anti-crypto is zou ik je haast willen aanraden niet naast Bitonic nog 

bij een andere Nederlandse exchange aan de slag te gaan.  

Bij Bitonic kun je alleen btc kopen/ verkopen van en naar jouw bankrekening. Ideaal maar je wil 

wellicht ook eens wat anders kopen. Waar en hoe doe je dat?  

 

Ik noem hier slechts enkele die je in een later stadium wellicht ook nodig hebt.  

1. Binance ,  

 

2. Stex,  

3. Kraken.com 

4. Crypto.com  

5. Nexo.io 

6. etcetc 

Hoe weet je welke exchange je moet gebruiken?  

Elke token wordt aangeboden op 1 of meerdere exchanges. Welke dat zijn kan je zien op 

coinmarketcap/ coingecko.  

Je zoekt dan eerst de token op (bij het vergrootglas) en als je op de pagina bent waar je alle info 

vindt over die token scroll je naar beneden. Daar vindt je de exchanges waar deze te koop is en 

voor welke tradingspaar (welke token je op die exchange kan omruilen voor welke andere 

token). Dat ziet eruit als ETH/BTC. Je kunt dus op deze exchange de Bitcoin omruilen voor 

Ethereum en omgekeerd.  

 

Daarnaast heeft elk land/ regio/ taal heeft zijn voorkeurs exchange.  

Huobi is bv een grote exchange voor de Aziatische markt.  

 

https://www.binance.com/nl/register?ref=37749424
https://app.stex.com/?ref=56687453
https://platinum.crypto.com/r/vz3tsu9gvg
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C2.9 Hoe koop ik een token op Binance? 

Voorwaarden om dit te kunnen doen: 

* je moet geverifieerd zijn bij Binance  

* er staat al btc in je wallet  

Goed, daar gaan we! 

In dit voorbeeld wisselen we Bitcoin om voor Theta maar dit kan je met elk willekeurige token 

die die op Binance verkrijgbaar is.  

Klik op 'handelen', er komt een pop-down, en kies dan voor de klassieke vorm.  

 

Zorg dat rechtsboven BTC dikgedrukt staat. Zo niet, klik op BTC. 

 
 

Vul dan bij het vergrootglas 'theta' in. Je kunt op dit moment Theta kopen op Binance met 5 

andere munten: BTC, USDT, BNB, ETH en EUR. Voor deze instructies ga ik er van uit dat je btc in 

je wallet hebt staan. 

Klik op THETA/BTC. Wat je nu gaat doen werkt overigens hetzelfde voor alle valuta paren. 
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Scroll naar beneden. Je ziet in het midden van het scherm 2 blokken staan met daaronder een 

groene en rode knop 'koop of verkoop theta'.  

 
Klik op 'MARKT' en zorg dat deze witgedrukt is. Je gaat nu een markt order doen (en geen limit 

order die nu in het plaatje witgedrukt staat). Een markt order is het gemiddelde van dat 

moment. Als je een limit order doet zeg je EXACT voor welke prijs jij wilt kopen/ verkopen. Is 

absoluut interessant, maar niet voor nu als beginner. 

 

Verschuif het witte bolletje. Daarmee kies je voor hoeveel % van jouw Bitcoin je Theta gaat 

kopen. Stel je hebt €5000 in bitcoin op Binance staan en je kiest voor 25% dan wordt er 

automatisch voor €1250 aan Theta gekocht. Hoeveel Bitcoin je beschikbaar hebt kan je ook op 

deze foto zien. Kan jij het vinden? Het is niet heel veel.  

 

Klik vervolgens op de groene knop 'Koop Theta'. Er wordt nu een markt order uitgevoerd en 

deze is vaak direct gevuld.  

Je vindt de Theta die je hebt gekocht in je wallet. Bovenin de balk klik je op 'wallet' er verschijnt 

een pop-down, klik op 'overzicht'. Nu zie je het Theta logo, daar zijn ze! Gefeliciteerd!  
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C3. Waar en hoe bewaar ik crypto 

 

Er zijn meerdere manieren waarop je crypto kan bewaren: 

1. In een software wallet 

2. In een hardware wallet 

3. Op een exchange 

4. In een webbrowser-extensie 

Geen enkele manier is DE BESTE. Het hangt er van af wat jij wilt en wat je aan het doen bent. 

Dus per situatie is er wél de beste manier om ermee om te gaan.  

C3.1 Software wallet: Exodus 

Wat is een software wallet? Een wallet is je digitale portemonnee waar je jouw crypto in 

bewaard. Net als dat een echte portemonnee plek heeft voor verschillende briefjes en munten 

zo kun je in een digitale wallet ook meerdere tokens in opslaan.  

 
 

Dé ideale software wallet voor beginners is Exodus. Eenvoudig en simpel in gebruik. Meer dan 

voldoende tokens kun je hier in opslaan, denk aan Bitcoin, Cardano, Zilliqa en sinds kort ook 

TheGraph. Niet alle tokens kun je op Exodus opslaan dat betekent dat je wellicht nog andere 

wallets gaat openen.  

 

Het is niet zo dat als je eenmaal 'gevorderd' bent in cryptoland dat je dan een andere wallet 

gaat gebruiken, nee, ook dan is Exodus nog steeds uitstekend! Maar voor de lange termijn en 

de extra veiligheid is het wel handig een hardware wallet aan te schaffen. 

LET OP: wanneer Exodus aangeeft dat er een upgrade beschikbaar is en je wilt een transactie 

gaan uitvoeren DOE DAN ALTIJD EERST DE UPGRADE!!! Dit gebeurt regelmatig. En ja, je moet 

daarna weer opnieuw inloggen maar dan werk je wel met de meest actuele versie.  

stap 1: ga naar exodus.com en klik op 'download'  



© Dorien Ketel  
63/129 

 

Kies voor desktop omdat je op een laptop nou eenmaal een groter scherm hebt, dat is wel zo 

makkelijk om het beter te kunnen zien. Daarnaast is je mobiel niet het meest veilige apparaat, 

deze kan makkelijk(er) in het water vallen bv of gestolen worden.  

Een programma download nu en door op het logo te klikken kom je erin:  

De overige instructies om Exodus te gebruiken staan bij 'C2.4 waar en hoe koop ik crypto: 

download exodus'.  

TIP: meld je aan voor de nieuwsbrief van Exodus en leer zo ook weer meer.  

Gebruik hiervoor een speciaal emailadres, niet eentje die is gelinkt aan jouw persoonlijke 

gegevens zoals Gmail. 

Waarom? Bedrijven kunnen gehackt worden en scammers kunnen zo toegang krijgen tot hun 

email lijst. Jij wordt dan overspoeld met scam mailtjes en toestanden! Denk aan alle mensen 

van wie hun email op straat kwam te liggen door Facebook... en bedankt Facebook... 

Neem voor een veilig email adres een kijkje bij Protonmail. 

 

C3.2 - Hardware wallet: Ledger/ Trezor 

Een hardware wallet is de meest veilige vorm in crypto in te bewaren. Dit ziet eruit als een 

soort usb stick waar je crypto op staat. Je bewaart je crypto dus offline.   

De Trezor staat links op het plaatje. Een Ledger is het rechterplaatje.  

https://www.exodus.com/newsletter/
https://protonmail.com/
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"Moet ik een Ledger/ Trezor aanschaffen?" 

Als je net begint en bent nog aan het 'spelen', ontdekken hoe alles werkt hoeft het niet perse. 

Ga je serieus investeren, dan is zeker voor de lange termijn een offline wallet een must. Dit is 

absoluut de veiligste manier op je crypto te bewaren.  

 

"Wat koop ik dan, een Ledger of een Trezor?" 

Dat hangt er vanaf welke tokens je allemaal bezit. Ledger ondersteunt niet alles en Trezor ook 

niet. Werk je met Exodus dan kun je het makkelijkst beginnen met een Trezor.  

Ontdek hier welke tokens Ledger ondersteunt.  

Ontdek hier welke tokens Trezor ondersteunt.  

 

LET OP: koop een Ledger (rechts op het plaatje) of een Trezor (links op het plaatje) altijd alleen 

direct via het bedrijf zelf en nooit via een tussenpersoon of tweedehands via marktplaats ofzo. 

Er kan dan gesjoemeld zijn met de private keys en dat willen we niet.  

https://shop.ledger.com/ 

https://shop.trezor.io/  

 

C3.3 - Op een exchange (liever niet) 

 

Uiteraard heb je een exchange nodig om van de ene valuta een andere valuta te maken. Op dat 

moment zet je jouw geld daar dan ook op.  

 

Maar laat het ná deze transactie daar NIET staan. Een exchange kan gehackt worden! Lees ook 

de regels over het omgaan met een exchange. Investeren in crypto is iets wat je doet voor de 

lange termijn, tenzij je wilt gaan traden.  

https://www.ledger.com/supported-crypto-assets
https://trezor.io/coins/
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Overigens, als je dan de tokens verplaatst naar een veilige plek, lees: een software of hardware 

wallet, dan zullen er op de exchange altijd een paar centen blijven staan. Dit restje heet 'token 

dust', het is té weinig om over te boeken. Of er wordt van je verwacht dat je een minimale 

hoeveelheid tokens, dat is altijd een klein bedrag, beschikbaar houdt voor komende 

transacties.  

 

C3.4 – Webbrowser Extension 

 

Metamask (logo: het vosje) en Binance Chain (zwarte blokje) zijn een extensie in de browser die 

je gebruikt.Er zijn er overigens meer: Ronin wallet, Keplr, e.a.  

In deze extensie wallets kun je diverse tokens opslaan. Deze wallet kan je vervolgens ook weer 

koppelen aan je hardware wallet (ledger/ trezor).  

Tokens die hierin worden bewaard zijn bijvoorbeeld 'dapps' (decentralised app) die gekoppeld 

zijn aan Ethereum. Ethereum is een blockchain waar smartcontracts aan gekoppeld kunnen 

worden die iedereen zou kunnen maken als je wilt. Deze tokens maken gebruik van de 

blockchain van Ethereum en zijn verder totaal zelfstandig. Op zich zelf staand maar gebruik 

makend van.  

Wat voor tokens hebben we het dan over? Denk aan NFT & DEFI toepassingen. Weet je al wat 

dat is?  

Vooralsnog maak ik nog geen instructies hoe je metamask installeert en gebruikt. Mocht dat 

alsnog nodig zijn dan hoor je dat uiteraard! Maar, ook dit is een locatie waar je crypto in kan 

bewaren.  

 

C3.5 TIP 

Je zult waarschijnlijk op meerdere plekken crypto hebben staan. Niet elke token kan immers in 

Exodus worden bewaard en je zult het qua veiligheid zelf liever op een hardware wallet hebben 

staan.  

Nu kan je makkelijk vergeten welke token je eigenlijk hebt en waar je deze ook alweer had 

bewaard! Daarvoor geldt deze tip.  

TIP: TIP: maak achterin je wachtwoordenboek (zie C5 alles over wachtwoorden) een lijst welke 

token je hebt én waar je deze hebt staan. Of maak een Wordbestand waar je dit in vermeldt en 

sla deze bijvoorbeeld online op in Lastpass/ 1Password (zie C5.1).  
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Zo houd je voor jezelf overzicht wat je allemaal hebt én in geval van jouw overlijden hebben 

jouw nabestaanden ook een lijstje met waar zij kunnen zoeken naar jouw assets.  

Voorbeeld:  

Bitcoin - Exodus wallet op m'n computer 

Bitcoin cash - Ledger 

Ethereum - Exodus én Metamask 

Tezos - Exodus wallet  

Theta - Theta wallet via Trezor 

 

etc etc etc  

C4. Wat is DCA? 

DCA staat voor Dollar Cost Average en als ik dat letterlijk vertaal betekent dat "dollar kosten 

gemiddelde" Wij betalen met euro's, dus het zou voor ons "euro kost gemiddelde" zijn. Maar 

de termen in cryptoland zijn vaak in het Engels en gecentreerd rondom de dollar.   

Dus wat is dca: het betekent dat ik elke maand voor een x-bedrag aan crypto koop. 

Stel ik wil €20.000 in crypto investeren, dan ga ik niet in één keer €20.000 aan Bitcoin kopen. 

Maar ik ga dat spreiden door een 'average', een gemiddeld bedrag te nemen en dit over een 

aantal weken of maanden te spreiden. Waarom doen we dit? De Bitcoin koers is enorm volatiel. 

De koers beweegt, die stijgt en die daalt. Als ik nu dus in één keer €20.000 uitgeeft, dan heb ik 

misschien, we pakken een gemiddelde, een halve Bitcoin. Maar als ik de prijs pak over de 

verloop van weken, dan koop ik de ene week een beetje bitcoin met een iets hogere koers. 

Ik krijg dan minder geld minder Bitcoin voor mijn euro's. Maar de week daarna is de koers wat 

lager, dus dan krijg ik meer Bitcoin voor mijn euro. En zo gaat die Bitcoin koers op en neer. 

Koop niet in één keer voor €20.000 aan Bitcoin maar de tip is om bijvoorbeeld elke week €2000 

in bitcoin te investeren. En doe dat 10 weken lang. Of koop elke maand €4000 aan Bitcoin en 

doe dat 5 maanden. Zo koop je jezelf als het ware in crypto land 'naar binnen' en maak je 

gebruik van die schommelende koers. 

En als je dat dan gaat uitrekenen, heb je vaak meest gunstige koers. 

Op deze website kun je uitrekenen wat het je had opgeleverd als je al een tijdje DCA met het 

kopen van Bitcoin had toegepast.  

NB: hetzelfde kan je toepassen met het uitbetalen van je winst: DCO: dollar cost average OUT.  

  

https://dcabtc.com/
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C5 . Alles over wachtwoorden enzo 

 

C5.1 Wachtwoorden online opslaan 

Wachtwoorden kun je prima online opslaan, mits je dat doet op een goede plek. 

Maak hiervoor gebruik van bijvoorbeeld:   

 

lastpass.com 

1Password.com  

Bitwarden (open source, dat betekent dat sommigen daar meer vertrouwen in hebben) 

Voordeel: 

Je hoeft nog maar 1 paswoord te onthouden. Namelijk het wachtwoord om in te kunnen loggen 

bij lastpass/ 1password.  

 

Nadeel: 

Je private keys sla je hier NIET op.  

Verschil Bitwarden en 1Password:  

https://www.passwordmanager.com/bitwarden-vs-1password/ 

"Welke moet ik nu kiezen?" 

Dat kan ik je niet zeggen. Ik weet niet wat jij belangrijk vind en waar jouw  voorkeur naar 

uitgaat.  Doe je eigen onderzoek! 

 

C5.2 Wachtwoorden schriftelijk opslaan 

Paswoorden waar je dagelijks/ regelmatig mee inlogt kun je opslaan in bijvoorbeeld een nieuw, 

fysiek adresboekje wat je alleen voor wachtwoorden gebruikt.  

 

Je schrijft dan bij de B:  

Bitonic. inlognaam: PietjePuk wachtwoord: JKLfds89df 

en bij de E:  

Exodus. wachtwoord: vwhuoip592 

https://www.lastpass.com/nl/
https://1password.com/
https://bitwarden.com/
https://www.passwordmanager.com/bitwarden-vs-1password/
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Ik heb nu willekeurig mijn toetsenbord ingedrukt wat het wachtwoord is, maar dan heb je een 

idee. In de loop der tijd zul je zien dat dit wachtwoordenboekje meer begint te lijken op een 

encyclopedie.  

 

LET OP: 

sla NOOIT je private keys, de 12 heilige woorden, op in dit wachtwoordenboekje. Kijk hiervoor 

bij private keys.  

 

C5.3 Wachtwoord tips 

Maak voor elk nieuw account wat je aanmaakt een NIEUW wachtwoord aan die niet lijkt op een 

eerder gebruikt wachtwoord. Zorg ook dat er geen link is naar je kinderen, huisdieren etcetc.  

Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een 'password generator'.  

Hoe ingewikkelder het wachtwoord, hoe moeilijker te kopieren of te hacken.  

 

C5.4 Private keys 

Private keys zijn HEILIG!! 

 

NIEMAND mag die weten behalve jij. Zodra iemand jouw private keys weet, heeft deze persoon 

toegang tot jouw wallet en kan dus van daaruit jouw geld versturen naar zijn wallet en dan ben 

jij je geld kwijt.  

Hoe en waar bewaar je je private keys?  

- NIET online, niet in de cloud. Je wilt niet dat een hacker ook maar ergens online toegang 

verschaft tot jouw private keys.  

 

Hoe bewaar je de private keys dan offline?  

De eerste mangier i 

 

- schrijf deze op papier 

- in tweevoud 

 

Stop 1 setje in een envelop, seal deze, maak het evt. waterdicht en verstop deze op een plek 

waar jij weet waar deze is in jouw eigen huis. De tweede set leg je op een andere locatie. Dus 

https://passwordsgenerator.net/
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bij mensen die jij vertrouwt. Een plek waar je altijd, vaak, toegang toe hebt. Als je een kluis 

huurt, ben je afhankelijk van de openingstijden van de bank. Zij zouden zelfs, even extreem 

gedacht, de toegang tot de kluis kunnen ontmoedigen/verbieden.  

Kies dus mensen die jij 100% vertrouwt en vraag of zij deze set papieren willen bewaren. 

Wellicht heb je meer (paspoort/ testament) kopiën die je in bewaring wilt geven? Deze mensen 

hoeven uiteraard niet te weten wat erin zit. Je kunt gewoon vragen of ze deze op een veilige 

plek willen bewaren voor het geval van nood of jouw overlijden.  

Papier kan verbranden. Daarom leg je ook een tweede set bij iemand anders. Mocht jouw huis 

afbranden dan heb je dus nog altijd de private keys! 

 

Is er ook een manier om je private keys te bewaren zonder papier? Jazeker!   

Gebruik een stalen plaat.  

 

Het grote voordeel van een stalen plaatje is dat deze brandveilig is, onbreekbaar, makkelijk te 

bewaren (minder makkelijk kwijt te raken dan een los papiertje ;-) 

Er komen steeds meer opties op de markt. Toen ik begon met cryptoland kon je kiezen uit 2 

soorten stalen plaatjes. Er is tegenwoordig meer keuze. 

https://www.amazon.com/cryptosteel/s?k=cryptosteel 

Ik vermeld de link van amazon, niet dat je via amazon moet kopen maar dan zie je de 

verschillende soorten, het prijsverschil hiertussen en de merknamen zodat je zelf verder kunt 

googelen naar jouw favoriet.  

TIP: Houd er rekening mee als je wat koopt of er een graveerpen bij zit of je deze nog los moet 

kopen. Of dat je zelf nog losse stalen letters moet aanschaffen om erin te slaan.  

https://www.amazon.com/cryptosteel/s?k=cryptosteel
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https://www.amazon.com/Number-Letter-Industrial-Hardened-

Carbon/dp/B06XCZ3TDG/ref=sr_1_27?dchild=1&keywords=cryptosteel&qid=1630055480&sr=8

-27 

Het is even een klusje om letter voor letter dit te maken maar dan weet je zeker dat je altijd, 

wat er ook gebeurt, toegang hebt tot jouw private keys!  

 

C6.1 Wat is kyc 

KYC staat voor 'Know Your Customer'. Letterlijk vertaald: 'Ken Uw Klant'.  

Als je jezelf moet verifieren dan wordt er om een kopie van je paspoort gevraagd (zie C6.2 tips). 

Waarom gebeurt dit? Bedrijven willen weten wie je bent en waar het geld vandaan komt. De 

Nederlandse overheid verplicht de Nederlandse exchanges zelfs om een uitgebreide kyc te 

doen, daar is niet iedereen het mee eens. Het mooie van crypto is immers het decentrale 

gedeelte. Toch wil de overheid zich ook hiermee bemoeien.  

We kunnen er veel van vinden, het is iets wat erbij hoort in cryptoland. Het vraagt van ons wat 

geduld en tijd en aandacht.  

 

C6.2 Kyc tips 

Let erop bij het maken van een foto van je paspoort dat 

1. het HELE paspoort zichtbaar is 

2. de foto SCHERP is 

3. er een rand om het paspoort zichtbaar is 

Dat als er een foto wordt gevraagd met jouw ID bewijs in je hand  

1. dat het HELE document zichtbaar is 

2. de foto SCHERP is 

3. jij zichtbaar bent van KRUIN tot SCHOUDER 

 

Voorbeelden:  

https://www.amazon.com/Number-Letter-Industrial-Hardened-Carbon/dp/B06XCZ3TDG/ref=sr_1_27?dchild=1&keywords=cryptosteel&qid=1630055480&sr=8-27
https://www.amazon.com/Number-Letter-Industrial-Hardened-Carbon/dp/B06XCZ3TDG/ref=sr_1_27?dchild=1&keywords=cryptosteel&qid=1630055480&sr=8-27
https://www.amazon.com/Number-Letter-Industrial-Hardened-Carbon/dp/B06XCZ3TDG/ref=sr_1_27?dchild=1&keywords=cryptosteel&qid=1630055480&sr=8-27
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C7. Hoe werkt een crypto transactie? 

 

Wat je nodig hebt om een crypto transactie te doen is een wallet. Een digitale portomonnee 

waar geld in zit. Het mooie is, dat veel mensen een smartphone hebben, veel mensen hebben 

dus toegang tot online geld terwijl het reguliere bankwezen voor hen is gesloten.  

 

Vervolgens moet je weten wat het wallet adress is van de persoon aan wie jij geld wilt 

sturen. Je hebt zijn wallet adres, vult dat in, vult het bedrag in wat je wilt versturen, DUBBEL 

CHECKT of het klopt...... en je klikt op send.  

 
 

 

Maar wat gebeurt er nu voordat het geld bij die ander aankomt?  

 

Jouw transactie krijgt een transactienummer, die kan je volgen. Als je klikt op het transactie 

nummer zie je exact wat er nu gebeurt. Want ook deze transactie komt in een 'block' terecht op 

de blockchain. En deze moet eerst een aantal keer worden goedgekeurd door miners voordat 

deze transactie aankomt in de ander zijn wallet. Dat kost tijd!  

 

Afhankelijk van de munt die je verstuurd en dus de blockchain die daarvoor wordt gebruikt kan 

de transactie in een FLITS bij de ander arriveren maar het kan ook enkele uren duren! Ga er dus 

nooit op wachten of je bitcoin is aangekomen ja of nee, dat is echt zonde van je tijd.  

 

Maar houd er dus ook rekening mee dat als je met SPOED NU die ene token wilt kopen omdat 

hij zomaar ineens 50% goedkoper is, en je hebt geen bitcoin ter beschikking om dat te doen, 

dat het dus echt een paar uur duurt voordat je daadwerkelijk die andere gewilde token kunt 

kopen. Voor dat soort situaties is het altijd handig om een beetje bitcoin of stable coin achter 

de hand te hebben voor zo'n SPOED koop.  

 

Als je bitcoin hebt gekocht, en bitonic verstuurt dit naar jouw wallet dan arriveert deze na een x 

aantal bevestigingen. Je ziet dan, als je wél de hele tijd Exodus open houdt en naar je scherm 
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blijft staren ;-) dat de transactie op 'pending' staat. Het geld is er al wel maar moet nog een 

laatste keer (of keren) bevestigd worden voordat het vrijgegeven wordt en jij het kan 

gebruiken! 

C8. Hoe zit het met de belastingen? 

Vooropgesteld: ik ben geen belasting adviseur en ik ga je dan ook geen advies hierover 

geven.  

 

Maar uiteraard heb ik wel tips: 

1. neem een boekhouder die verstand heeft van crypto.  

2. neem op 1 januari screenshots van al je wallets. Op dit moment is het zo dat crypto in box 3 

valt en wordt gezien als eigen vermogen. Door jaarlijks foto's te nemen van je wallets kan je 

aantonen hoeveel je op dat moment (!), in je wallet hebt staan. Ook in crypto land is (bijna) 

alles traceerbaar dus als je eerlijk wilt zijn, wees dan eerlijk. Je bent hiervoor zelf 100% 

verantwoordelijk. 

3. word autonoom en kies ervoor om geen contract meer aan te gaan en dus geen belasting te 

betalen (maar dat is een heeeel ander verhaal).  

 

NB: de wet over crypto zal vast nog worden aangepast, neem hierover dan ook zelf je 

verantwoordelijkheid.   

NB2: overheden zullen uiteraard ook zelf gaan beginnen met een eigen cryptomunt.  

C9 - Hoe weet ik hoeveel ik heb 

 

C9.1 FTX 

FTX is een app waarin je kunt bijhouden hoeveel crypto je hebt. Je hoeft dus niet voortdurend 

je wallet(s) open te maken om te checken wat de (totale) waarde nú is van jouw investering.  

 

Ga naar de appstore en download 'FTX', klik op installeren en vervolgens 'openen'.  

 

NB: FTX heette voorheen (tot 28 juli 2021 Blockfolio. Er bestaat ook een andere FTX tradings 

app met hetzelfde logo dus dit kan verwarrend zijn, let dus goed op welke app je downloadt!) 
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3. waar wil je beginnen? klik op 'houd mijn portfolio bij'.  

 

4. Dit is het beginscherm wat je ziet. Klik op de drie puntjes ... die je in het gekleurde vak ziet.  
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5. Ga naar Portfolio Instellingen 

 

6. Kies een kleur, verander de portfolionaam, stel de standaard valuta in op Euro en klik op 

'hide zero balances'. Klik op 'instellingen opslaan'.  
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7. Wil je nog een portfolio toevoegen van bijvoorbeeld je partner, veeg dan naar rechts en klik 

op de groene knop 'maak een nieuwe portfolio'.  

 

8. Na de aanpassingen zie je dat de main portfolio groen is geworden en een andere naam 

heeft. Nu gaan we de crypto toevoegen die we hebben gekocht. Deze echte bitcoin blijft 

uiteraard in de exodus wallet staan maar in blockfolio houden we bij hoeveel deze NU waard is. 

Dus klik op 'toevoegen' die achter de BTC staat.  

 

  



© Dorien Ketel  
77/129 

9. Nu gaan we invullen wat je hebt gekocht, voor welke valuta paar, wanneer je dit hebt 

gekocht (datum) en voor hoeveel. Het is het makkelijkst om in te vullen wat je 'In Totaal' hebt 

gekocht. En uiteraard vergeet niet om op 'opslaan' te klikken! 

 

10. Je ziet nu dat de portfolio waarde is gestegen. Er is 1 bitcoin in de wallet bijgekomen.  

Dit kun je voor elke token doen die je hebt. 

a. Klik op de groene + rechtsonder om de tokens te zoeken die jij hebt aangeschaft en wilt 

bijhouden.  

 

Zodra je nog andere tokens hebt toegevoegd, zal de totale waarde van alle tokens die jij 

opslaat bij elkaar worden opgeteld. Zo kan je dus in één oogopslag zien in het beginscherm van 

blockfolio hoeveel crypto jij in totaal hebt, dat was het doel van FTX! 

 

Maar er is meer informatie die je te weten kan komen met FTX...  

b. Om meer te weten te komen over de bitcoin die hier staat klik je op het bitcoin logo.  
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11. De eerste keer dat je dat doet wordt je gevraagd om te kiezen voor een grafiek type. Klik op 

'candlestick' aan gezien je daar later nog wat van gaat leren.  

 

12. Nu zijn we specifiek in het deel van de bitcoin.  

De knopjes die interessant zijn om op te klikken zijn 'winst/verlies' en 'transacties'. We gaan 

eerst naar transacties.  

 

13. Hier zie je alle transacties die er ooit zijn gedaan. In dit voorbeeld slechts 1 maar in jouw 

portfolio zullen er meerdere transacties onder elkaar komen te staan. Klik op 'transactie 

toevoegen' als je weer bitcoin koopt of verkoopt.  

Je kunt ook nu weer op deze transactie klikken. Nu verschijnt uitgebreid deze transactie en zie 

je wanneer je dit deed, hoeveel je kocht, wat de kosten op dat moment waren, wat de huidige 

waarde nu is en hoeveel verandering er totaal is tot nu toe met die ene transactie. Een 

transactie in de plus is groen, een transactie die nu minder waard is is rood.  
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14. En als laatste de knop winst/ verlies. Hier zie je wat je totaal hebt aan bitcoin, wat de 

waarde was toen je deze aankocht en wat de procentuele verandering is. Helaas in de 

paar minuten van het maken van deze printscreens zou ik, als ik echt een bitcoin gekocht had, 

al €108 verlies hebben ;-) Geen nood, we zijn hier voor de lange termijn!  

 

 

  



© Dorien Ketel  
80/129 

C10.1 - 9 Veelgemaakte fouten 

Als je begint met investeren in cryptoland zijn er een aantal zaken die je moet weten waar je de 

fout zou kunnen ingaan. Iedereen maakt fouten, maar in cryptoland is de prijs die je betaalt 

voor een fout niet mals. Ook ik heb fouten gemaakt, ook ik ben geld kwijtgeraakt door 

bijvoorbeeld een transactie verkeerd te doen! Stom-stom-stom. 

Niet om je bang te maken maar wel om je bewust te maken! 

Wat kan er allemaal fout gaan:  

1. Weet waar het over gaat! Cryptoland is nieuw, is anders, gebruikt andere woorden en 

daar moet je mee om leren gaan. Wat is wat, wat betekent dat, hoe werkt dit. Etcetc. 

Daarvoor volg je deze cursus en ik hoop dat ik je genoeg handreikingen geef om zelf nog 

veel meer op onderzoek te gaan: wéét waar je mee bezig bent! 

DYOR - Do Your Own Research. 

‘Investeren in een coin omdat de kapper zei dat...’ Ga nooit mee met de massa maar 

doe je eigen onderzoek, weet wat je doet. Je zult echt veel tijd kwijt zijn met jouw eigen 

onderzoek, maar dat brengt vertrouwen in cryptoland én in jezelf. 

2. Je emoties volgen. Heb in de gaten wanneer Fear & Greed actief zijn, voel in jezelf wat 

er nu bij jou gebeurt. En doe wat je WEET dat goed is, niet wat goed VOELT. Meer over 

de Fear & Greed en FOMO bij C10.2. 

3. Je private keys kwijtraken. Laks zijn met je veiligheid. Private keys zijn HEILIG, je 

wachtwoordenboekje óók. JIJ bent verantwoordelijk, voor ALLES!! Neem jouw nieuwe 

rol als ‘privé bankdirecteur’ dan ook superserieus.   

4. Verkeerde wallet adres invoeren. Dit betekent dat het geld in de lucht blijft hangen 

omdat het adres niet bestaat en het geld dus als heft ware verdwijnt. Of je stuurt het 

onbedoeld naar een onbekende! Heel lief dat je naar die persoon geld stuurt, maar dat 

was niet de bedoeling. 

Daarom: check check dubbelcheck. 

5. Geen rekening houden met de kosten: de kosten van een transactie zullen er altijd zijn. 

Het is gewoon stom om voor €25 btc te kopen als de fee op dat moment €20 is. 

6. Geen rekening houden met de belastingdienst: wij Nederlanders hebben het nu nog 

‘makkelijk’. Crypto valt bij de juiste boekhouder in box 3 maar ook dat zal wellicht eens 

veranderen. Andere landen moeten voor elke transacte die zij doen dit opgeven bij de 

belastingdienst. Die ziet dit als ‘handel’ dus daar wordt belasting over berekend! Elk 

land heeft zijn eigen regels, houd daar rekening mee. 

7. In slechts 1 token investeren: het is slim om je portfolio breder op te bouwen. Verwacht 

het niet van 1 token, maar investeer in meerdere tokens. Er is nog altijd een enorme 

potentie! Investeer breed. Dit betekent uiteraard niet dat je in 100 tokens €100 

investeert, dat is ook dom. Wil je meerdere inkomstenpotjes opbouwen, doe dit ook 

niet bij één bedrijf maar spreidt altijd.  
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8. Je geld op een exchange bewaren: niet doen, zorg dat jij de private keys hebt van jouw 

wallet. Er zal overigens altijd een beetje 'dust' op een exchange blijven. Dat is het restje 

van een transactie, dan hebben we het over centen die blijven staan. Soms verwacht 

een token dat er een minimum bedrag achterblijft in de wallet.   

9. Je bezig houden met scams. Geloven dat iemand oprecht is, als hij je zegt dat je naar 

hem geld moet overmaken en hij dit wel even zal regelen. Nee, dit is een scam. 

 

Doe Altijd Alles Zelf. 

C10.2  de Fear en Greed index 

 

 

Wat is de Fear and Greed index?  

 

Het is een tabel die dagelijks laat zien wat het algemene sentiment (!) is in cryptoland.  

Rood, extreme angst, wil kort door de bocht zeggen dat mensen uit angst hun crypto willen 

verkopen. Ze hebben last van FOMO: Fear Of Missing Out.  

'Help, de koersen dalen nu heb ik geen winst'.  Terwijl daarentegen, juist doordat je verkoopt je 

geen winst hébt.'  

Staat groen bovenaan dan is 'Greed' - hebzucht, de rode draad.  

'ah de koers stijgt nu moet ik kopen'. Terwijl je juist op een hoogetpunt wilt vérkopen.  

 

Samengevat: wat wél de juiste manier is om te denken, nogmaals héél kort door de bocht en 

met het idee dat je investeert voor de lange termijn:  

Rood is kopen (de koersen zijn dan over het algemeen laag dus dat is gunstiger investeren).  

Groen is verkopen (de koersen zijn dan over het algemeen hoog dus je hebt dan winst).  
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Meer info hierover, alsmede de dagelijkse index, vind je op:  

 

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/ 

 

 

 

Toen de BTC prijs nog 'laag' was hadden mensen er geen interesse in.  

Toen de prijs ineens 'hoog' was stond de massa in de rij om te kopen: ze hadden FOMO.   

Overigens, nu zou iedereen in de rij staan als de prijs weer 20k zou zijn ;-) 

  

http://https/alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/
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C11. Wat is minen? 

Het minen van crypto is heel simpel gezegd een computer die allerlei wiskundige berekeningen 

maakt en zo weer een nieuwe bitcoin ontdekt. Alle bitcoins die nu nog niet op de markt zijn 

moeten als een grote puzzel nog worden ontdekt. Ze zijn 'verstopt' en moeten 'ontgonnen' 

worden. Dat kost stroom, dat kost heel veel energie. De laatste bitcoin zal pas in het jaar 2140 

worden ontdekt!  

In het beginstadium van bitcoin kon je nog wel een apparaat (een mining rig, zie foto) in huis 

hebben om voor jou bitcoin mee te minen. Jouw computer deed dan mee om nieuwe bitcoin te 

zoeken. Als beloning hiervoor werd je betaald in bitcoin. Dat was best een interessante 

bezigheid!  

Maar nu weegt de energierekening die je krijgt niet meer op voor de beloning die je ontvangt, 

je betaalt nu meer dan dat je krijgt.  

 

Daarom zijn er grote 'bitcoin boerderijen': mining farms.  

In deze gekoelde hallen staan honderden apparaten dag in dag uit te draaien, op zoek naar 

bitcoin (of andere crypto als zij deze minen). Je zult deze mining farms nauwelijks tegen komen 

in warme landen, omdat er veel stroom nodig is om de computers koel te houden. Dat is hét 

probleem wat niet-crypto mensen hebben met cryptoland: het vréét energie. 

(zie het milieuvraagstuk E13).  

Er staat in Nederland nog 1 Ethereum mining farm. De andere miners zijn ofwel gestopt door 

de energieprijzen, ofwel hebben ze het land verlaten (door o.a. overheids regulatie).  
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D1 - Waar en hoe vind ik informatie 
 

D1.1 Lees dit eerst 

Van de volgende tokens ga ik je wat uitleggen: Bitcoin, Ethereum, Theta, Monero, Chainlink, 

Cardano, Doge. Dit zijn er slechts enkele uit het grote aanbod tokens dat er is.  

 

Onthoud dat dit géén investeringsadviezen zijn.  

Dit zijn de grotere, meer bekende cryptotokens met ieder een bijzonder doel. Ik leg slechts kort 

uit wat het voor token is en waarom veel mensen dit wél een interessante token vinden. Ik zegt 

hiermee niet dat jij deze token nu direct moet gaan kopen. Ik geef geen advies, ik leg slechts uit. 

Doe je eigen onderzoek en maak je eigen keuzes. Ik heb het al eerder gezegd en zal dit ook 

blijven herhalen.  

Cryptoland is een prachtig voorbeeld waarin ieder van ons 100% eigen verantwoordellijkheid 

neemt over alles wat er in je leven gebeurt.  

Mocht je besluiten wel wat van deze tokens te gaan kopen, doe dat dan alleen met geld wat je 

kunt missen.  

De crypto markt is ENORM volatiel, de waarde van een token kan op 1 dag zo met 30% stijgen, 

MAAR OOK DALEN! En daar moet je tegen kunnen. De ene dag is je portfolio zeg €50.000 

waard. Dat is fijn, je hebt al best wat winst gemaakt! De volgende dag word je wakker en staat 

er in FTX €65.000. Je prijst jezelf gelukkig, €15.000 euro erbij in 1 nachtje slapen! Je wordt zo 

slapend rijk! 

De dag daarna staat er in blockfolio slechts €30.000. Dit betekent een verlies van 50% op 1 dag! 

Gigantisch! Wat nu? Paniek? NEE. Rustig door ademen. Crypto is hier voor de lange termijn. Kijk 

verder dan 1 dag, kijk verder dan 1 maand, kijk naar de lange termijn (= 2-5jaar of zelfs naar de 

komende generaties na ons).   

Mindset. 

Deze dagelijks schommelende markt zou kunnen lijken op een 'psychologisch financieel 

spelletje' wat véél met je kan doen. Wees je ten eerste bewust dát dit veel met je kan doen. Kijk 

dan ook naar jezelf met al je emoties vol verbazing, verwondering én liefde. 

Hoe jij denkt en voelt over geld is allesbepalend.  

Motivatie. 

Besluit als eerste waarom jij crypto wilt kopen. Als je motivatie 'snel rijk worden' is begin er dan 

niet aan. Wil je het project steunen omdat ze een nobel doel nastreven? Fantastisch! Wees je 

bewust dat je al je geld kunt kwijtraken, hoe bijzonder de projecten ook zijn. 

Nogmaals: investeer alleen in crypto met geld wat je kan missen! 
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En, ik, Dorien Ketel, ben op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de (financiële) keuzes die 

jij maakt! Ook hierin ben jij 100% zelf verantwoordelijk.  

 

Ik wens je veel plezier én uiteraard (financieel) succes! 

 

D1.2 Coinmarketcap.com 

Coinmarketcap is de website waar je naartoe gaat om te zien wat de huidige koers nu exact is 

(het gemiddelde van een paar grote exchanges).  

Rechtsboven kun je de coin invullen waar je graag informatie over wilt zien. 

 

 
 

Welke informatie is interessant om te weten over een token?  

 

1. max supply (maximum aanbod) = hoeveel ervan op de markt worden gebracht 

Waarom is dit interessant?  

In het geval van Bitcoin is de max supply 21.000.000 bitcoin tokens. Er zullen NOOIT meer dan 

21 miljoen bitcoin op de markt worden gebracht. Als je deze 21 miljoen zou verdelen over 7 

biljoen aarde bewoners dan komt dat uit op een gemiddelde van 0,003 bitcoin PER PERSOON. 

Dit laat de schaarste zien van de bitcoin.  

Je kunt dit ook van de andere kant bekijken. Worden er 20 biljoen tokens van iets uitgegeven 

dan kun je je afvragen of er uberhaupt well genoeg mensen zijn die deze 20 biljoen tokens 

willen gaan kopen/ gebruiken.  

 

2. circulating supply (circulerend aanbod) = hoeveel er op dit moment al op de markt zijn. 

Op moment van schrijven is 89% van de bitcoin al gemined (ontdekt) en in de handel. De laatste 

bitcoin zal pas in 2140 worden gemined, dat duurt nog even!  

 

Waarom is dit interessant?  

Je kunt zien hoe aantrekkelijk de munt al is (geweest) en hoeveel tokens er nog 'geen eigenaar' 

hebben.  

3. market cap = de totale marktwaarde van het circulerende aanbod van een 

cryptocurrency. Market Cap = Huidige Prijs x Circulerend Aanbod.  
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Waarom is dit interessant?  

Aan de market cap kun je zien hoeveel geld er al in totaal aan deze token is besteed.  

De marketcap van Bitcoin is al boven de triljoen. Dat is echt heel veel geld, zelfs meer dan het 

BNP van Spanje!  

 

4. volume 24h = hoeveel van deze tokens zijn er de afgelopen 24 uur van eigenaar gewisseld.  

 

Waarom is dit interessant?  

Zo kan je zien of deze token aantrekkelijk is: hoeveel geld is er deze 24uur omgezet. Als je een 

token een paar dagen in de gaten houdt, zie je wat het gemiddelde volume is in die week. Stel 

de 24h volume is $10.000, dan weet je dat er maar zeer weinig mensen zich met deze 

token bezig houden. 

Je kunt je afvragen waarom de 24h volume zo laag is. Is dat omdat deze token totaal niet 

interessant is? Onthoud, elke token wil 'iets', heeft een doel. Is de token met een laag 24h 

volume nog niet ontdekt door de massa of is het gewoon een project wat geen draagvlak 

heeft? 

 

Stel de 24h volume is $262miljoen dan zijn er aardig wat mensen met deze token bezig en is het 

blijkbaar een project wat door velen wordt ondersteund.  

5. en meer... 

Verder vindt je nog wat basis info over de token als je wat naar beneden scroll op 

coinmarketcap.com. What is ... Ook zie je de verschillende exchanges waar je deze token zou 

kunnen (ver-)kopen. En de website van de token zelf. Daar kun je de whitepaper bekijken (het 

document wat uitlegt wat voor token dit is, wat is het exacte doel hiermee, wie zit er in het 

ontwikkelingsteam etcetcetc).  

 

D1.3 Coingecko.com 

Ook op coingecko vind je de informatie over de verschillende tokens net als dat je op 

coinmarketcap vindt. 

Wat coingecko interessant maakt zijn de diverse groepen 'markets' waar zij de tokens in 

hebben geplaatst.  Enorm handige rangschikking! 

Zo heb je direct helder wie op de eerste plek staat qua market cap bijvoorbeeld of wie het 

grootste volume had of wie de afgelopen 24uur het meest in prijs is gedaald/ gestegen (large 

movers). Of kijk eens bij de 'categories', daar staan alle tokens gerangschikt qua functie.  

Erg leuk om je meer in diverse tokens te verdiepen.  
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D1.4 Crypto Bubbels 

Mediteren mét crypto? Haha... je zou het zomaar kunnen proberen met de crypto bubbels! 

Klik op deze link: Ik ga je geen plaatje hier laten zien, je moet het zelf zien bewegen!  

Maar het is niet alleen rustgevend ;-) Je kan er ook wat van opsteken. Klik op een bubbel en je 

vind een mooie actuele samenvatting van de crypto. Rechtsboven in het scherm kun je de 

cijfers ook in euro's laten weergeven. En als je linksboven op het pennetje klikt komt er een 

pop-up die je ook weer kan aanpassen naar wat jij wilt weten (zie pijltjes).  

 

Werkt het voor jou ook zo rustgevend? :-) 

 

 

 

  

https://cryptobubbles.net/
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D2.1 wat zijn stablecoins 

Omdat er in cryptoland sprake kan zijn van grote koerswisselingen is ook de stablecoin op de 

markt gebracht. De ene dag is de prijs van een coin $100, de volgende dag nog maar $60 of 

misschien wel $150. Dat maakt het enorm onpraktisch om de dagelijkse boodschappen mee te 

betalen. De stablecoin is hiervoor de oplossing.  

Een stablecoin is een coin die probeert een stabiele koers te behouden. Deze is vast gepind aan 

een fiat munt, vaak is dat de Amerikaanse dollar.  Dit betekent dat de prijs van deze coin altijd 

schommelt om en nabij de $1,- 

De ene dag is de munt $0,99, de andere dag wellicht $1,01 en dat betekent dat er altijd een 

stabiele vaste prijs is.  

Hoe kan deze coin deze vaste waarde behouden als andere koersen zo enorm fluctueren? Dat 

komt uiteraard door het vertrouwen van de gebruikers. En waar vertrouwen ze dan op? Bij de 

USDT wil het zeggen dat er daadwerkelijk voor elke USDT een dollar in fiatland staat als backup. 

Maar dat kan uiteraard niet gecheckt worden. Nadeel hiervan is dat met die dollars ook niks 

gedaan kan worden. Het is stilstaand geld helaas, en dat levert niks op.  

 

Een andere manier dat de coin zijn vaste waarde behoudt is dat het bedrijf die de coin op de 

markt heeft gebracht er méér maakt als nodig is. Mocht er meer vraag naar zijn, dan zou het 

logisch zijn dat de koersen stijgen. Dat is niet de bedoeling. Dat wordt aangepakt door meer 

tokens op de markt te brengen. Ook geldt het omgekeerde: stel er zijn meer mensen die de 

stablecoin verkopen en de koers zou eigenlijk gaan dalen naar $0,97 - $0,94 - $0,88 etc dan 

zorgt het bedrijf ervoor dat er minder tokens in omloop zijn en de koers daardoor op de $1,- 

blijft staan. 

 

Een nadeel aan een stablecoin is dat het een gecentraliseerde coin is: er is altijd een 

middelman die de koers in de gaten houdt en bepaalt dat deze $1 blijft. Dus dat is een beetje 

meten met 2 maten. We willen vrijheid maar zijn blij met de stabiliteit van de interventie die 

het bedrijf met een stablecoin brengt.  

Waarvoor gebruiken we dan een stable coin?  

Het zou logisch zijn om deze coin te gebruiken voor de dagelijkse boodschappen. We kunnen 

bijvoorbeeld een stable coin heel eenvoudig in een app omwisselen naar fiat geld om 

daadwerkelijk te kunnen betalen. Een stable coin is dan ook een utility token die gebruikt wordt 

voor het gemak. Snelle onderlinge transacties in plaats van het daadwerkelijk kopen van iets 

anders (medium of exchange).  

Een ander voorbeeld waarom je een stablecoin zou willen hebben is om je risico te 

minimaliseren. Je zou bijvoorbeeld een deel van je spaargeld in euro's om kunnen zetten naar 

een stable coin. Dat betekent dat je ze in euroland niet kwijt kan raken aan een bank die, noem 
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eens wat, failliet zou gaan. En je kan in cryptoland ook nog eens een mooie rente krijgen op 

zowel je euro's, als andere tokens waaronder de stable coins.  

Daarnaast gebruiken traders de stable coin om een deel van hun winst vast te houden voor een 

bedrag wat morgen nog steeds gelijk is. Ook kan je de stablecoin gebruiken voor de lange 

termijn om zo nu en dan eens een deel van je winst te pakken, die zet je dan om in een stable 

coin, voordat je er evt. weer wat anders mee gaat doen: je koopt bijvoorbeeld dezelfde token 

weer voor een lagere prijs.  

 

 

Voorbeelden van een stablecoin zijn:  

https://www.coingecko.com/en/categories/stablecoins 

 

gecentraliseerde coin met de dollar als backup (voor elke USDT coin die digitaal in omloop is ligt 

er ook exact 1 dollar op de bankrekening van het bedrijf die deze token uitgeeft): 

Tether - USDT  

USD Coin - USDC (aanbevolen) 

Binance USD - uitgegeven door de exchange Binance om 0.a. mensen naar het platform te 

trekken.  

 

gedecentraliseerde coin:  

DAI (deze is ook gekoppeld aan de dollarprijs, maar het vertrouwen in deze coin wordt 

gewonnen door een achterliggende smartcontract).  

 

coin met fysiek goud als backup:  

https://goldcoin.com/ 

 

D2.2 waar koop je stablecoins? 

 

Je kunt in Exodus heel makkelijk je crypto omwisselen in diverse stable coins, te weten:  

Tether (USDT), TrueUSD (TUSD), Gemini Dollar (GUSD), USD Coin (USDC), Paxos (PAX), DAI 

(DAI). 

*dikgedrukte zijn de stablecoins die ik het meest vertrouw. Doe ook voor de stable coin je eigen 

onderzoek hiernaar.  

 

Je weet dan dat de $5000 die je bitcoin op dat moment waard is ook echt $5000 blijft. Wel zo'n 

geruststellend gevoel.  

https://www.coingecko.com/en/categories/stablecoins
https://www.binance.com/nl/register?ref=37749424
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https://support.exodus.com/article/1032-what-is-a-stable-coin 

Uiteraard geldt dit niet alleen voor Exodus. Je kunt stablecoins ook kopen op alle exchanges o.a. 

Binance, Nexo, Metamask.  

  

https://support.exodus.com/article/1032-what-is-a-stable-coin
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D. Maak kennis met... 

 

D3.Bitcoin 

 

Een stukje geschiedenis is besproken op hoofdstuk A2.1: een stukje geschiedenis.  

Waarom Bitcoin: Bitcoin is als het ware het goud van de crypto. Er zijn slechts 21 miljoen 

bitcoin beschikbaar. Verdeel je dat over alle aarde bewoners dan is dat slechts ongeveer 

0,003 per persoon... Bitcoin is/ wordt dus schaars!   

Website:  - (Bitcoin heeft geen eigen website, uiteraard zijn er wel vele websites die over de 

bitcoin informeren).  

Whitepaper: https://whitepaper.io/document/0/bitcoin-whitepaper 

Waar te volgen: https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin 

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ 

Welke exchange (ver-)koop je: Overal:  Coinbase, Bitonic, Gate.io , etcetc 

 

Waar bewaar je: overal, online wallet, software, hardware wallet. U roept het, het kan.  

 

Hardware wallet: Trezor, Ledger 

Staken: nee  

Je kunt Bitcoin wél bewaren bij bv Nexo.io of crypto.com en daar % voor krijgen of zelfs een 

lening voor kunt krijgen (waar je bv weer meer Bitcoin mee kunt kopen).  

Voordelen van Bitcoin: Bitcoin is 'de koning' van cryptoland. Bezit je Bitcoin, dan zit je goed 

mits je deze voor de lange termijn vasthoudt en niet uit paniek tussendoor gaat (ver-)kopen.  

 

Nadelen van Bitcoin: Bitcoin is niet gemaakt om te dienen als wereldwijd betaalmiddel. 

Daarvoor is de transactiesnelheid té traag.  

 

  

https://whitepaper.io/document/0/bitcoin-whitepaper
https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
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D4. Ethereum 

Waarom Ethereum: Ethereum is een gedecentraliseerd open-source blockchain systeem. Open 

source wil zeggen dat iedereen er toegang tot heeft, er gebruik van kan maken en dingen kan 

aanpassen (je kan zelf een smart contract schrijven bijvoorbeeld). 

Ethereum heeft dus een eigen blockchain waar ook andere tokens gebruik van maken. De 

zogeheten ECR-20 tokens, hier zijn er honderdduizenden (!)van waaronder USDT (stable coin), 

NFT tokens, en heel veel andere decentrale tokens. Vandaar dat Ethereum een grote crypto is 

en op nr. 2 staat achter Bitcoin! Ethereum is als het ware de rails waar vele treinen overheen 

rijden. 

 

Ook wordt Ethereum blockchain gebruikt door middel van een 'smart contract'. Een smart 

contract is een programma die automatisch wordt uitgevoerd als aan de vooraf 

ingeprogrammeerde voorwaarden wordt voldaan. Er is dus geen 'trusted middleman', geen 

tussenpersoon meer nodig: het smart contract regelt alles vol automatisch.  

 

Een nadeel van Ethereum is op dit moment de zéér hoge GAS prijzen (de fee) die je moet 

betalen om een transactie te doen. Elke transactie die je doet, kost altijd geld. Is deze transactie 

gekoppeld aan de Ethereum blockchain, dan kan je kiezen of je een langzame, normale of snelle 

transactie wilt. Je betaalt hiervoor dan ook van minder tot meer GAS.  

Website: www.ethereum.org 

Waar te volgen: https://www.coingecko.com/en/coins/ethereum 

https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/ 

Whitepaper: https://whitepaper.io/document/5/ethereum-whitepaper 

Welke exchange (ver-)koop je: Binance, Coinbase, Exodus 

 

Waar bewaar je: https://www.myetherwallet.com/  

of: Exodus, Metamask 

 

Hardware wallet: Trezor, Ledger 

Staken: dat kan als je min. 32 ETH bezit.  

Bezit je minder dan 32ETH dan kun je gebruik maken van een staking pool.  

https://cryptotesters.com/ethereum-staking-platforms 

Je kunt Ethereum ook uitlenen bij bv Nexo.io en daar een lening voor krijgen (waar je bv weer 

meer Ethereum mee kunt kopen). 

  

http://www.ethereum.org/
https://www.coingecko.com/en/coins/ethereum
https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/
https://whitepaper.io/document/5/ethereum-whitepaper
https://www.myetherwallet.com/ 
https://cryptotesters.com/ethereum-staking-platforms
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D5. Monero  

Waarom Monero: Monero is dé privacy coin.  

Het zit zo: elke transactie is bij bitcoin trackable. Als je van iemand weet wat zijn wallet address 

is, dan kan je terughalen hoeveel op deze wallet staat. Ook kan je zien waar er geld naar toe is 

gestuurd en waar het geld vandaan is gekomen. Alles is op de blockchain immers terug te 

zoeken.  

 

Bij Monero is dat NIET het geval. Je kunt iemand anders zijn wallet adres weten, dan nog 

kunnen anderen niet jouw balans of transacties zien. Vandaar dat Monero dé privacy coin is. 

Want privacy is een groot goed.  

Website: https://www.getmonero.org/ 

Waar te volgen: https://www.coingecko.com/en/coins/monero 

https://coinmarketcap.com/currencies/monero/ 

Whitepaper: https://www.allcryptowhitepapers.com/Monero-Whitepaper/ 

Welke exchange (ver-)koop je: Binance, Kraken 

 

Waar bewaar je: Exodus, GUI wallet (van Monero zelf) 

https://www.getmonero.org/downloads/ 

Hardware wallet: Heb je de GUI wallet dan kan je deze koppelen aan Ledger.  

Staken: nee. 

Minen: ja 

 

 

  

https://www.getmonero.org/
https://www.coingecko.com/en/coins/monero
https://coinmarketcap.com/currencies/monero/
https://www.allcryptowhitepapers.com/Monero-Whitepaper/
https://www.getmonero.org/downloads/
https://www.getmonero.org/downloads/
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D6. Theta 

THETA is an open source, innovative blockchain protocol, that powers a decentralized video 

delivery network. It allows for decentralized apps to be built on top of the platform to enable 

use cases that span esports, entertainment, education and streaming. 

Waarom Theta: Kort samengevat, Theta biedt dé oplossing voor streamings problemen (het 

uploaden van video's bv) waar we nu tegenaan lopen. Het duurt soms even voordat een hele 

film of video zonder haperen kan worden bekeken. Theta maakt simpel gezegd gebruik van de 

bandbreedte van jouw computer als jij er geen gebruik van maakt. Aangezien dit een oplossing 

is waar wereldwijd mensen mee zijn geholpen is dit een fantastische cryptocurrency. 

 

Daarnaast biedt Theta veel meer: er is Theta.tv, en er zijn Theta nft's (de thetapunks via 

opentheta.io) om maar wat te noemen. Ze hebben diverse patenten op hun naam staan.  

 

Theta is gekoppeld aan de coin Tfuel en 1 februari 2022 vindt de airdrop plaats van Tdrop, een 

3e token voor een compleet ecosysteem.  

Welke exchange (ver-)koop je: Binance, Huobi, Exodus, Crypto.com 

Whitepaper: https://whitepaper.io/document/72/theta-token-whitepaper 

 

Waar bewaar je: Exodus of https://wallet.thetatoken.org/  

 

Hardware wallet: via trezor bridge op je Trezor, of gekoppeld aan je Ledger 

Staken: JA! Vanaf 1000 Theta kan je deze staken bij GPool.io Je ontvangt/verdient hiervoor 

Tfuel. Deze kan je ook weer staken bij Gpool.  

Whitepaper: https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.thetatoken.org/Theta-white-paper-3-

0-latest.pdf 

Diversen: https://www.outlookindia.com/website/story/business-news-you-can-now-

monetize-your-unused-internet-bandwidth-using-blockchain/401096 

https://medium.com/theta-network/theta-awarded-patent-application-approval-for-uspto-17-

218-245-theta-1003-decentralized-drm-9f41c4459b83 

https://www.youtube.com/watch?v=5QRdTJ2aTmM 

 

https://opentheta.io/
https://whitepaper.io/document/72/theta-token-whitepaper
https://wallet.thetatoken.org/ 
https://gpool.io/home
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.thetatoken.org/Theta-white-paper-3-0-latest.pdf
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.thetatoken.org/Theta-white-paper-3-0-latest.pdf
https://www.outlookindia.com/website/story/business-news-you-can-now-monetize-your-unused-internet-bandwidth-using-blockchain/401096
https://www.outlookindia.com/website/story/business-news-you-can-now-monetize-your-unused-internet-bandwidth-using-blockchain/401096
https://medium.com/theta-network/theta-awarded-patent-application-approval-for-uspto-17-218-245-theta-1003-decentralized-drm-9f41c4459b83
https://medium.com/theta-network/theta-awarded-patent-application-approval-for-uspto-17-218-245-theta-1003-decentralized-drm-9f41c4459b83
https://www.youtube.com/watch?v=5QRdTJ2aTmM
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D6.1 Hoe bewaar je Theta op een Trezor?  

Dit is het gemakkelijkste uit te leggen via beeld zodat je elke stap direct zelf kunt meedoen.  

https://www.youtube.com/watch?v=zBiqtycxoEY 

D6.2 Hoe stake je Theta op Gpool?  

Je hebt een minimum van 1000 Theta nodig om deze te kunnen staken bij Gpool.io 

Er is geen max aan de hoeveelheid die je kan staken. Hiermee verdien je Tfuel (ook weer een 

crypto token). De Tfuel kan je ook weer staken vanaf een minimum van 10.000 Tfuel met een 

max van 100.000 Tfuel. Ik vind het mooi dat er een max aan zit wat je kan staken met Tfuel! Het 

betekent dat iedereen toegang heeft en niet alleen de mensen met de meeste dollars.   

 

Nu eerst: hoe stake je Theta bij GPool?  

Ook hier heeft Suze een ideaal filmpje over gemaakt.  

D6.3 Theta TV 

Ik moest hier wel om lachen toen ik Theta.tv ontdekte.  

Je kan dus via Theta.tv films kijken en/of meekijken met mensen die aan het gamen zijn.  

Daarmee verdien je ook nog eens Tfuel.  

Op het eerste gezicht niet echt mijn ding. Maar ik ben dan ook niet 1 van de 3 biljoen (!!!) 

gamers die er wereldwijd zijn. BI-ZAR hoeveel mensen er gamen! Dat laat direct zien dat er 

absoluut een zeer grote doelgroep is voor de Theta token.  

Je kunt een account aanmaken voor Theta TV via:  

https://www.theta.tv/invite/gp4zdab 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zBiqtycxoEY
https://www.youtube.com/watch?v=-A2sd3kRxOs
https://www.theta.tv/invite/gp4zdab
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D7. Cardano 

Waarom Cardano:  

Cardano is de nieuwe generatie crypto. Bitcoin was crypto 1.0, Ethereum kwam om de hoek 

kijken met smartcontracts en werd crypto 2.0. Beide hebben nog 'problemen' zoals opschaling, 

(beschikbaar voor veel mensen tegelijkertijd) en snelheid (al die mensen die een betaling willen 

doen op hetzelfde moment). Zie hier de nieuwe blockchain die werd bedacht: Cardano, een 

publieke blockchain en smart-contract platform.  

 

Cardano is de blockchain, ADA de cryptocurrency die de blockchain draaiend houdt. Cardano 

heeft de potentie om in de toekomst 1.000.000 transacties per seconde (!) uit te voeren. Dat is 

veel. Op dit moment is de snelheid van Cardano 6,5 transacties per seconde (vergelijken we dat 

met Bitcoin: die doet 4 BTC transacties en Ethereum 20 transacties per seconde).  

Charles Hoskinson is de persoon achter ADA. Hij was ook betrokken bij de oprichting van 

Ethereum,  vertrok, en richtte zich op een verbeterde versie van Ethereum.  

Het streven van Cardano is om de 'internet of blockchains' te worden. Dit betekent dat het 

mogelijk moet zijn om transacties uit te voeren op de cardano blockchain van allerlei crypto en 

niet alleen ADA. Het gaat dus niet alleen om 'ons Cardano, in de zin van 'koop MIJN crypto 

token', maar het gaat erom dat ALLE crypto goed ondersteund worden door ons allemaal. IK vs 

WIJ.  

Website: www.cardano.org 

Waar te volgen: https://www.coingecko.com/en/coins/cardano 

https://coinmarketcap.com/currencies/cardano/ 

Welke exchange (ver-)koop je: Binance, Exodus, Kraken, ...(overal) 

 

Waar bewaar je:  Exodus,  

 

Hardware wallet: Trezor, Ledger 

Staken: ja, via exodus, 4.21% APY  

of via Yoroi, 4,6%  
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D7.1 Hoe stake je via Exodus?  

 

 

Open je Exodus wallet. Bovenin zie je deze balk. Klik op het plusje in de zeshoek.  

Een scherm verschijnt met daarin 8 tokens die je bij Exodus op dit moment kunt staken.  

 Algorand 

 Cardano 

 Cosmos 

 Neo 

 Ontology 

 Tezos 

 Vechain 

 Solana 

Klik op ‘start earning’ en volg de verdere instructies.  

 

Wat gebeurt er nu?  

Je tokens worden apart gezet om het netwerk te ondersteunen, hiervoor word je beloond met 

of de munt zelf zoals bij Cardano. Of je ontvangt als beloning  een andere token zoals Tfuel die 

je voor het staken van Theta ontvangt. Sommige tokens staan ‘vast’ en kan je niet direct 

verkopen, die moet je dan eerst unstaken.  

Andere, zoals Cardano, kan je wel direct verkopen/ versturen.   
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D8. Chainlink 

 

Waarom Chainlink:   

Chainlink heeft als doel om gewone, alledaagse data te 'linken' naar een smartcontract. 

Interessant is dat gewone data gecentraliseerd is terwijl een smart contract gedecentraliseerd 

is.  

Met 'gewone' data bedoelen we bv gegevens van weerstations, statistieken van verkopen, 

(bank)transacties (SWIFT) of andere willekeurige transacties. Alles waar dan ook data aan te pas 

komt.  

Welk probleem lost Chainlink dan op? Het uitwisselen van data of de eigenaarschap van data, 

dat kan nu eenvoudig via een smartcontract worden gedeeld en weergegeven.  

Website: www.chain.link 

Waar te volgen: https://www.coingecko.com/en/coins/chainlink 

https://coinmarketcap.com/currencies/chainlink/ 

Welke exchange (ver-)koop je: Binance, Kraken 

 

Waar bewaar je: Exodus 

 

Hardware wallet: Ledger 

Staken: Celsius, Nexo, BlockFi, Voyager, 

Crypto.com en Gemini 

Chainlink heeft al meer dan 75 partnerships met 

bedrijven die gebruik maken van de oracles van 

chainlink. Bedrijven die dus hun data omgezet 

willen zien in een smartcontract.  

 

  

http://www.chain.link/
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D9. Doge 

 

Waarom Doge: 

(let op: ik ben bevooroordeeld over Doge!)  

Dit is de coin van 'de hype'. Elon Musk twitterde hierover en zoef de prijs steeg en iedereen 

dacht dat DOGE 'naar de maan' gaat.  

MAAR DOGE DOET NIKS! Het is gebakken lucht. Er zit geen project achter, geen doel, 

HELEMAAL NIKS. Het is ontstaan als GRAP door een groep vrienden die samen bedachten om 

een token te maken en te kijken hoe populair deze zou worden. Dat is het doel! En dat is 

gelukt.  

Maar het helpt dus NIEMAND aan een betere wereld. Koop dus geen doge. Tenzij je graag 

meedoet met de massa... hierdoor zal hij misschien $1 aanraken maar voor hoelang? Door deze 

hype en massa beïnvloeding gaan er aardig wat mensen hier geld door verliezen. Uiteraard 

verdienen hier ook mensen geld aan maar dat zijn niet de massa mensen.  

Echt ik zal niet snel zeggen 'doe het niet' maar DOGE? DOE HET NIET. Zonde van je geld. Ja over 

deze token heb ik wel een oordeel klaar.  

Website: https://dogecoin.com/ 

Waar te volgen: https://www.coingecko.com/en/coins/dogecoin 

https://coinmarketcap.com/currencies/dogecoin/ 

Welke exchange (ver-)koop je:  Binance 

 

Waar bewaar je: dogecoin wallet via de website te downloaden 

 

Hardware wallet: Ledger/ Trezor 

Staken: nee 

 

 

Doge wordt afgebeeld door de Shiba Inu, een Japans hondenras waar door alle gekte dus ook 

de draak mee wordt gestoken zoals in dit plaatje.   

https://dogecoin.com/
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D10. Persistence (XPRT)  

Waarom: ze hebben 5 diverse kernproducten die ze nu aan het bouwen zijn . Ze werken aan 

een ecosystem van financiele producten voor instituten.  

Deze munt is  ''ontdekt'' door Michelle Whitedove, een medium. Zij heeft ook als eerste Theta 

ontdekt en zegt dat XPRT dezelfde grote energie wave gaat krijgen (dan hebben we het over 

een schatting van $300-400). Pluk er je voordeel van zou ik zeggen mocht dit gaan gebeuren.  

Maar... wees altijd bereid om je geld te verliezen... 

Website: https://persistence.one/ 

Waar te volgen: https://www.coingecko.com/en/coins/persistence 

https://coinmarketcap.com/currencies/persistence/ 

Welke exchange (ver-)koop je:  Gate.io of Ascendex 

 

Waar bewaar je: https://wallet.persistence.one/ 

 

Hardware wallet: Ledger 

Staken: ja, 30-35% apy dus dat maakt het ook zeer interessant 

 

Bekijk hier hoe je XPRT koopt en  kan staken. 

Bekijk hier hoe je de stakingrewards claimt en opnieuw kan staken.  

 

   

https://persistence.one/
https://wallet.persistence.one/
https://youtu.be/2-RS-GAegw0
https://youtu.be/Xx2BAKlRv_Q
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E. De vaak gestelde vragen 

E1. Wat is het verschil tussen Ethereum en ETH? 

Er is geen verschil tussen Ethereum en ETH. Het ene is de volledige naam, het andere is de 

'ticker', het symbool als afkorting waar je naar kunt zoeken. 

De afkorting zie je bijvoorbeeld terug in een tradingspaar. Je wilt de ene valuta omwisselen in 

een andere. Dan zie je niet Bitcoin/Ethereum maar: BTC/ETH. Je kunt nu bitcoin (ver-)kopen 

met Ethereum. 

naam - TICKER 

Bitcoin – BTC 

Ethereum – ETH 

Polkadot – DOT 

Digibyte - DGB 

etc. 

 

Er zijn ook crypto waarvan de naam en de ticker niet 'logisch' zijn.  

De munt heet 'Cardano' en de ticker is 'ADA', of: 'Stellar' wordt 'XLM'.  

 

Maar dit gaat dus over precies hetzelfde!  
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 E2. Van crypto naar euro, hoe doe je dat? 

 

Aangezien we bij deze crypto cursus via Bitonic binnen stappen in cryptoland, volgt hier de 

uitleg hoe je van je crypto weer euro's maakt, ook via bitonic. (zie ook C2.6) 

 

Zijn er nog andere routes?  

 

Jazeker, denk aan het omzetten van btc in je wallet op je telefoon. 

1. je download een app op je telefoon 

2. regelt een goed wachtwoord (!!!) 

3. verstuurt geld vanuit bv Exodus naar de btc wallet in je app 

4. 'swapt' de btc naar euro's en zet deze als beschikbaar op je debitcard (of Roebels mocht je in 

Rusland zijn ;-) 

5. nu kun je pinnen, in de supermarkt of bij een pinautomaat. 

Welke apps doen dit?  

Gebruik hiervoor de app van crypto.com*. Dan ontvang je de euro's via je debitcard waar je 

mee kunt pinnen of geld uit de automaat kunt halen. 

 

Bij Nexo.io kun je ook van crypto euro's maken. Je kunt deze euro's gebruiken via je debitcard 

van nexo maar je kunt ook de euro's in je nexo account naar je bankrekening sturen (!) 

(instructies over Nexo zie C2.10) 

 

Hoe weet je welke card bij je past?  

Kijk naar wat jij belangrijk vind en welke bedragen jij wekelijks/ maandelijks gaat pinnen via 

deze card. Denk aan: cashback functie, kosten card (zijn er vaste kosten per jaar? per maand?) , 

kosten per transacties, overige (vaste?) kosten, vervanging card, bedrag wat je max. dagelijks 

kunt pinnen, bedrag wat je max. dagelijks kunt overboeken, ...  

Voor nu staat Crypto.com bij mij op 1 maar zodra de card van Nexo beschikbaar komt zal ik ook 

daar graag gebruik van maken. Je ziet, deze wereld is nog volop in ontwikkeling.  

* Dit is een referral link. Maak jij een account aan via deze link dan ontvangen we allebei $25 

(dankjewel!) 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NMmPXFLaN88&feature=emb_imp_woyt
http://https/crypto.com/app/vz3tsu9gvg
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PS: je zult wellicht ook een keer over 'Wirex' horen, een bedrijf uit Engeland. Maar ik heb daar 

zelf problemen mee gehad (account geblokkeerd) én van teveel mensen al gehoord dat het 

ineens niet soepeltjes loopt. Als het werkt is Wirex écht fantastisch maar zodra er maar iets niet 

lekker gaat is Wirex een drama. Vandaar dat ik deze niet meer aanbeveel. Ik hoop van harte 

uiteraard dat dit ook bij iedereen weer gewoon goed loopt! 
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E3. Hoe verdien je geld met crypto? 

Hoe verdien je geld met crypto?  

1. HODL 

2. rente 

3. staken 

4. dagtraden met een bot (niet voor beginners, volgende fase ;-)  

 

1. HODL - Hold On for Dear Life. De verwachting op de lange termijn is dat de crypto die je nu 

koopt in de toekomst meer waard zal zijn. Dit geldt niet voor de zogeheten 'shitcoins' dus doe 

zoals altijd je eigen onderzoek voordat je in crypto investeert.  

2. Zet de munten die je hebt apart en ontvang daar rente op.  

Dit kun je doen bij crypto.com, nexo.io. Bij Nexo ontvang je zelfs 12% rente per jaar op je 

euro's! 

Nadeel van crypto.com is dat je de tokens voor een afgesproken tijdsduur apart zet, in de 

tussentijd kun je daar niet bij. Dus mocht je ze willen verkopen of je hebt ze anderszins nodig 

dan gaat dat niet! Bij nexo heb je wel altijd toegang tot je tokens terwijl je rente ontvangt. Ja, 

de optie bestaat hier ook dat je ze voor langere tijd vastzet en er dus niet bijkunt, dan ontvang 

je meer %, maar dat hoeft dus niet.  

3. niet genoemd in het filmpje maar absoluut zéér belangrijk: staken! Daar kan je echt een mooi 

passief inkomen mee opbouwen. Wat is staken? Je zet je tokens apart en steunt daarbij het 

netwerk. Belangrijk: je hebt nog altijd de crypto in eigen bezit! Doordat jouw tokens 'vast' staan 

worden deze gebruikt om het netwerk in stand te houden. Daarvoor wordt je beloond met een 

token. Zoals bij het staken van Cardano - ADA in Exodus, dan ontvang je hiervoor ook ADA als 

een stakingreward. Die inkomsten worden vervolgens weer in je potje gestopt die je staked 

waardoor je inkomsten weer groter worden (compounden). Het wil niet zo zijn dat je altijd de 

token zelf ontvangt als beloning. Neem bijvoorbeeld Theta, daarvoor ontvang je Tfuel.  

 

Instructies voor hoe te staken vind je bij de token zelf.  

Wil je de token 'unstaken' omdat je ze bv wilt verkopen dan gaat daar vaak of een bepaalde 

vaststaande tijdsperiode overheen (zeg 36uur) of het is gekoppeld aan een bepaalde 

hoeveelheid blocks die eerst gesloten 

moeten worden (zeg 36 blocks en dat duurt 

bv 51 uur).  

 

Hoe staken precies werkt, ook technisch 

gezien, en waar je tot in detail allemaal op 

kunt letten vind je het beste uitgelegd in dit blog. 

https://www.youtube.com/watch?v=oOJQ74p6sJc&feature=emb_imp_woyt
https://coinmarketexpert.com/guides/staking-everything-you-need-to-know-about-staking-in-2020/
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E4. Hoe onthoud ik al die cijfers? 

 

Er valt in cryptoland héél veel te onthouden. Hoe werkt dit, hoe werkt dat. Wat moest ik hier 

ook alweer doen?   

Het allerbelangrijkste is GOED LEZEN.  

Wat moet ik doen? Is het goed als ik nu op 'send' klik? Check check dubbel check.  

 

Dit betekent heel simpel dat je jouw wallet addres NIET hoeft te onthouden. Bij elke transactie 

die je doet, moet je de wallet address op zoeken in de wallet waar je het heen wilt sturen. Heb 

het adres altijd zichtbaar voor je zodat je kunt checken of het klopt. 

 

Zorg dat je zelf zo min mogelijk hoeft te onthouden en gebruik de ruimte in je hersenen voor 

goede liefdevolle gedachten en geen cijferreeksen ;-)  
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E5. Is er een minimum bedrag? 

 

Ja er is een minimum bedrag afgesproken voor alles wat je doet.  

 

- bij Bitonic moet je voor minimaal €10 aan btc kopen 

- bij Binance moet je voor minimaal €5 aan btc kopen (overigens kunnen wij [Nederlanders] 

momenteel geen btc kopen via Binance ivm regulaties vanuit overheden). 

- bij een Exodus transactie is er voor elke token een minimum bedrag wat je kan versturen of 

omwisselen. Minder dan dat kan niet en dat geeft Exodus ook aan.  

Ik kan nu niet zeggen wat bij elke aankoop of exchange het minimum bedrag is. Het verschilt 

namelijk ook per moment. Bij alles wat je doet, betaal je immers een fee. Is het dan de moeite 

waard om voor €10 btc te kopen met 1x een fee of is het voordeliger om in 1x €100 aan btc te 

kopen, waar je anders 10x een fee voor zou moeten betalen? Die keus is aan jou.  

Persoonlijk zou ik me liever zorgen maken over het maximum bedrag wat je mag opnemen, via 

je debitcard bijvoorbeeld. Of wat je kan laten overschrijven naar je bankrekening. Zie hier een 

andere focus, een andere money mindset.   
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E6. Hoeveel fees moet ik betalen? 

 

Ga er voor het gemak van uit dat je altijd fees betaalt, voor elke transactie die je wilt doen. Hoe 

groot dit bedrag is hangt van een aantal factoren af:  

* de snelheid waarmee jij een transactie geregeld wilt hebben 

Verstuur je iets via het Ethereum netwerk dan betaal je met GAS. Je krijgt de keuze of je kiest 

voor een langzame - gemiddelde - snelle transactie. De prijs van die transactie staat daar dan 

onder weergegeven. Zo weet je hoeveel het je kost en hoelang je moet wachten voordat jouw 

transactie in de blockchain is opgenomen.  

De kosten op dit moment van een transactie via Ethereum zijn gigantisch. Denk dus goed na of 

je dit écht wilt of dat deze transactie op een later tijdstip ook kan.  

* het tijdstip van de transactie 

 

Heb je alle tijd om een transactie te doen, houd dan eerst 2/3 dagen de GAS fee in de gaten en 

ontdek op welke tijdstippen de fee het laagste is. Het wil wel eens zo zijn dat de halve wereld 

slaapt en jij niet. Dan zijn de kosten op dat moment lager, er zijn immers minder gebruikers op 

dat moment. Maak daar gebruik van.  

* hoe groot het bedrag is wat je wilt versturen 

De ene keer betaal je een vast percentage, de andere keer puur en alleen de kosten voor het 

gebruiken van een netwerk. Dat wisselt per token, en ook per exchange.  

 

Persoonlijke noot: ik houd alleen rekening met GAS kosten, dan kijk ik inderdaad naar het 

tijdstip en of het niet anders kan. Kan je ook deze tokens versturen via bv een ander netwerk 

zoals BNB. Maar dat hangt puur af om welke token dat gaat.  

Ik kijk nooit naar de kosten bij een transactie via Exodus, niet dat ik niet op 'de kleintjes' let, 

maar Exodus gebruik je voor het gemak en de eenvoud. Ik ben blij en dankbaar dat ik daar 

gebruik van kan maken, dat is wat ik voel. En dat ik wat betaal om het netwerk in stand te 

houden, om Exodus in stand te houden is voor mij meer dan logisch. Voor niets gaat de zon op 

en voor de rest van het leven kost voorlopig alles nog geld.  

TIP: Je kunt ook de token die je wilt versturen eerst omwisselen naar een token waarvan een 

transactie zo goed als gratis is, heb je dan je geld verplaatst dan wissel je in die andere 

exchange/ wallet weer het geld om in de valuta die je wilt hebben.  
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E7. Wat is een pareltje?  

Je leest heel vaak dé vraag: weet jij nog een pareltje? Wat is jouw volgende pareltje?  

 

Een pareltje is een token waarvan IEDEREEN, of in ieder geval de fans van die token, 

verwachten dat deze echt gigantisch veel in prijs gaat stijgen. En dan hebben we het niet over 

x10 maar op z'n minst x100 en bij voorkeur nog x1000 of x10.000, ook dat is haalbaar in 

cryptoland. Als je dán €1000 van die tokens koopt en deze is hét pareltje en gaat x1000, kijk, 

dan heb je mooi wat geld verdiend! 

 

In crypto termen heet dit 'to the moon'. Er wordt verwacht dat deze token 'naar de maan' gaat. 

Iedereen is dan blij, iedereen heeft het dan in zijn beleving 'gemaakt' - goed geld verdiend.  

'Dorien, je móet echt ....xyz.... kopen, dit is hét pareltje van nu'.  

'Héb je die niet? Oh men, je mist écht de boot'.  

Zoveel mensen zoveel wensen. Ik merk dat 'pareltjespraat' vooral gaat over korte termijn 

denken. Nú kopen, snél winst pakken. Uiteraard, dat is leuk, maar er is hier meer aan de hand.  

Als mensen mij vertellen dat ik deze token MOET kopen heb ik eerst een aantal vragen:  

 

1. wat is de totale market cap NU (hoeveel tokens zijn er al op de markt) 

 

2. hoeveel tokens komen er totaal op de markt 

Je kunt dan al een beetje uitrekenen of het uberhaupt mogelijk is dat deze token x1000 gaat. 

Als er oneindig veel tokens beschikbaar zijn, dan is het niet interessant. Als er elk jaar zoveel 

tokens op de markt bijkomen, is daar dan wel vraag naar over, zeg 4 jaar? Oftewel: wat is het 

voor project? Welke meerwaarde levert deze token op de lange termijn aan de mensen? Of is 

dit slechts een kortstondig wens moment dat de maan even wordt aangeraakt?  

 

3. wat is er de afgelopen 24u verhandeld (is er nu al vraag naar?) 

Is er over 4 jaar vraag naar? Hoeveel mensen moeten er dán interesse in hebben? 9 biljoen? 

Dat gaat 'm gewoon niet worden...  

Ja ik stel hier bewust kritische vragen. Er zijn téveel mensen die zeggen 'DIT IS DE NIEUWE 

PAREL'. Alleen omdat zij er wat geld in hebben gestoken en dus willen dat dit meer waard 

wordt. Kijk verder dan je neus lang is, kijk verder dan je eigen wensen.  

Pareltjespraat vind ik interessant als er een token wordt genoemd die niemand kent. Een 

bedrijf wat bezig is met project X en daar de tijd voor neemt om het goed neer te zetten. Ik 

weet dat als je dan investeert je op de langere termijn, in cryptoland is dat momenteel >3-5 

jaar, mooi resultaat kunt bereiken. 
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Ik heb mijn portfolio zo opgebouwd dat het helemaal goedkomt. Met een gerust hart vertrouw 

ik het bedrijf die erachter zit en bezig is om met hun technologie de wereld te helpen. Denk aan 

Chainlink of Vechain, Cardano, Polkadot of Theta. Dát beschouw ik als pareltjes waar wij 

allemaal wat aan hebben.  

Uiteraard ben ik ook bevooroordeeld en fan van 1 token, daarom sluit ik tóch af met mijn 

pareltjes tip! Haha!   

 

Theta.  

 

You can thank me later. ;-)   

 

De welbekende Bob Ross schildert hier to the moon!  
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E8. Wat is 2fa? 

 

2FA is de afkorting van Two Factor Authentication.  

Het betekent dat je 2x een inlogcode nodig hebt om in te loggen in je account of om een 

transactie te kunnen doen. De inlogcode die je krijgt via een authenticator app wisselt elke 30 

seconden. Je hebt hiervoor je smartphone nodig. 

Dit betekent dat iemand wellicht achter jouw wachtwoord komt (verificatie 1) en zo kan 

inloggen in je account. Deze persoon heeft geen toegang tot jouw smartphone om de 6 cijferige 

code mee op te vragen (verificatie 2). Het inloggen wordt zo dubbel moeilijk gemaakt.  

 

Wat betreft geldzaken... zorg dat je bij al je accounts rondom geld 2FA hebt ingesteld! Altijd.   

Hoe werkt het?  

Zoek in de play store op 'authenticator'.  

 

Je kunt kiezen uit Google Authenticator of Authy. De laatste kun je niet overal voor gebruiken, 

de 2fa app van google wel.  

 

Klik op de kluis en ga aan de slag.  
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Kies voor 'QR code scannen'.  

 

 

Sta uiteraard toe dat Authenticator gebruik mag maken van je camera, die heb je nodig om de 

QR codes te scannen.  
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E9. Wat is compounden? 

 

Compounden is het volgende:  

Stel je doet een deposit van €1000 en er is afgesproken dat je maandelijks 4% rente hierop 

krijgt.  

De eerste maand ontvang je dan €40 rente. Je kunt kiezen of je deze opneemt, koffie van gaat 

drinken maar je kunt ook kiezen om deze rente bij de oorspronkelijke deposit erbij te doen: je 

gaat compounden en hebt nu €1040 als deposit.  

De tweede maand ontvang je dus 4% rente over €1040 = €41,60 

De derde maand ontvang je 4% rente over €1081,60  

etc etc.  

En zo wordt elke maand jouw eerste deposit een stuk groter.  

 

Wil je optimaal compounden dan heb je tijd nodig, heel veel tijd. Want dan kan deze eenmalige 

investering van €1000 door groeien tot een prachtbedrag! Mits je jaaarenlang niet aan dit geld 

komt. In wel 10 jaar van dit voorbeeld groeit €1000 tot €100.000,- De eerste jaren merk je hier 

niets van, en dan ineens gaat het razend snel! Netjes, netjes.  

 

 

 

 

Net zoals NIKE ons vertelt dat we het gewoon moeten doen, zo heeft iemand het logo van Nike 

gebruikt om ons te vertellen dat we gewoon moeten 'hodlen'. Dan stijgt de koers toch wel... 
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E10. Bestaat er fysieke bitcoin? 

 

Nee, er bestaat geen fysieke bitcoin. Bitcoin is immers gecodeerd geld op de blockchain wat 

dus  alleen digitaal bestaat.  

 

Maar... er bestaat wel fysieke bitcoin als grapje! Deze plastic munten zijn verkrijgbaar via o.a. 

Amazon. Leuk om weg te geven op een feestje ofzo... hihi 

Grappigee anekdote: ik gaf inderdaad eens zo’n plastic munt aan iemand voor zijn verjaardag. 

De vrouw die naast hem zat viel bijna van haar stoel, haar mond ging wagenwijd open en ze 

stamelde “maar...dat...is....ongelooflijk.....veel.....geld” 

Geniaal moment. Ze wist wel van het bestaan van Bitcoin en dat 1 Bitcoin toen zo’n €40.000 

waard was maar niet dat het onmogelijk verpakt kan worden in een plastic muntje.  
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E11. Kan ik nu mijn baan opzeggen? 

 

Ja mensen, ook deze vraag is al vaker langsgekomen. Zodra mensen een beetje hebben 

geinvesteerd in crypto wordt er gedacht dat het vanaf nu allemaal goed komt en we allemaal 

patsboem hatsikidee rijk worden.  

 

Helaas, zo gaat het niet. Zo kán het gaan, uiteraard maar dan moet je weten wat je doet.  

Ik zie investeren in crypto net als 'vroeger' er veel mensen investeerden in aandelen op de 

beurs. Ja, voor mij is dat vroeger ;-) en valt dat m.i. onder het oude systeem. Een systeem wat 

slechts enkelen diende, maar niet de massa.  

 

Het nieuwe systeem, cryptoland, heeft wél de potentie om de massa te helpen vooruit te 

komen. En het heeft zeker weten potentie om financieel aanzienlijk verschil te maken in vele 

levens als je de komende paar jaar hierin nog investeert. We staan nu aan de basis. Je bent nog 

een early adapter als je nu met crypto begint. De massa mensen, de grote instituten, het grote 

geld moet nog komen. 

Maar ik zou nog even wachten met je baan opzeggen totdat je daarnaast genoeg passieve 

inkomsten ontvangt en je zeker weet dat het financieel goed komt. Als je baan opzeggen een 

van jouw dromen is, dan is dat absoluut iets waar je naar moet werken.  

 

 

over de meme: bij welk huis hoor jij? Aandelen land of crypto land? Allebei? Of kan je moeilijk 

kiezen?  ;-)  
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E12. HELP WAT MOET IK DOEN? 

 

Paniek in de tent! In cryptoland ga je jezelf zeker weten tegen komen.  

Er gaat zeker weten IETS gebeuren waar jij van schrikt en denkt 'HELP, WAT MOET IK NOU 

DOEN?' 

 

Lees vooral de veelgemaakte fouten goed door en let daar op. Bij alles wat je doet: Checkcheck 

dubbelcheck. Klopt dit? Doe ik het goed? Is dit de bedoeling? Weet wat je doet! 

Kom je er praktisch niet uit 'hoe zit dit, klopt dit nu wat ik doe?' mail gerust, stel je vragen. Leer 

jezelf te vertrouwen in wat jij doet! 

 

Maar dan die emoties. Oh crypto emoties zijn als een ware rollercoaster, net als de koersen, zo 

wisselend als maar kan. IEDEREEN gaat een keer een enorme koerscorrectie meemaken van 30-

50% en dat doet iets met je. Je moet wel een klein beetje houden van avontuur in je leven, 

want dat is cryptoland. Zeker nu, lijkt het wellicht soms meer op net ontdekt cowyboy land dan 

een stabiele maatschappij waarin iedereen floreert. Dáár zijn we wél naar op weg. En onderweg 

komen we aardig wat hobbels en bobbels tegen. 

 

FUD  

FUD is een afkorting die staat voor Fear, Uncertainty, and Doubt. In het Nederlands: 'Angst, 

Onzekerheid en Twijfel'. 

Want angst slaat je om je hart: 'waar is mijn geld?' Deze transactie duurt zoooo lang, is mijn 

geld nu verdwenen? Twijfel of cryptoland wel zo'n fijne plek is... Doe ik het wel goed? 

Eigenwaarde... ben ik wel goed genoeg? Het is allemaal met elkaar verbonden.  

Er kan ook heel bewust, door grote partijen hierop ingespeeld worden. Zij creeren met elkaar 

bewust een FUD moment, dat moet je doorhebben dat er nu 'gespeeld' wordt. Deze partijen 

willen zo de prijs omhoog drijven of juist heel erg omlaag waardoor de massa gaat (ver-)kopen 

en zij juist door deze actie extra veel geld kunnen verdienen.  

 

De twee emoties waar we mee om moeten leren gaan, waar we iets mee 'moeten' zijn FUD en 

FOMO (Fear of missing out). Als we die emoties helemaal leren omarmen, er bij kunnen zitten... 

dan maken we een ware innerlijke groei door.  

Een mooi voorbeeld over FOMO. Mijn zoon is ook cryptoland aan het ontdekken en houdt de 

koersen soms even een beetje bij. Als hij naast me zit word ik daar gillend gek van: 'mama we 

MOETEN NU KOPEN hij is 1 cent gedaald. Oh nee MAMA NU VERKOPEN hij is gestegen'. Dat is 

typisch FOMO, angst om de boot te missen. Maar goed, hij is 12 ;-) 
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Nogmaals, ervaar je FUD over praktische vraagstukken 'hoe zit dit, doe ik het nu wel goed'. 

Stel je vragen, vraag om hulp! 

PS: wist je dat de term 'FUD' al in 1920 gemeld werd? Zie Wikipedia 

 

E13. Het grote mileuvraagstuk 

Hét grote milieuvraagstuk waar veel mensen zich zorgen om maken: is bitcoin en de hele 

cryptocurrency wereld wel zo goed voor het milieu?  

 

Bitcoin mining kost namelijk ENORM veel energie. (Zie C11 - wat is bitcoin mining?) 

In het beginstadium werd voor cryptocurrency 'slechte' energie gebruikt. De cijfers uit 2017 die 

hiervoor als bewijs werden gebruikt,  zijn dan ook verouderd. In 2019 was 90% van de crypto 

industrie al over op 'groene' energie.  

Het doel van de 'Crypto Accord Project' is om in 2025 100% groene energie te verbruiken. Dat is 

gigantisch snel en dus zeer bewonderenswaardig!  

"Cryptocurrency is actually good for the climate" Check out Guy.  

Het is ook noodzakelijk om de kosten van bitcoin mining te zetten naast de kosten van andere 

'grootverbruikers' op deze wereld. Er zijn meer gebieden waar je vraagtekens bij kunt zetten of 

dit nu goed is voor de mensheid en de aarde zelf:  

 

Overige artikelen:  

 

https://www.coindesk.com/video/meltem-demirors-explains-the-crypto-climate-accord-and-

seeks-to-set-the-bitcoin-mining-energy-record-straight 

*** 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fear,_uncertainty,_and_doubt
https://www.youtube.com/watch?v=DidAwxWaDKI
https://www.coindesk.com/video/meltem-demirors-explains-the-crypto-climate-accord-and-seeks-to-set-the-bitcoin-mining-energy-record-straight
https://www.coindesk.com/video/meltem-demirors-explains-the-crypto-climate-accord-and-seeks-to-set-the-bitcoin-mining-energy-record-straight
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https://hbr.org/2021/05/how-much-energy-does-bitcoin-actually-

consume?utm_medium=email&utm_source=newsletter_weekly&utm_campaign=weeklyhotlist

_not_activesubs&deliveryName=DM131722 

*** 

https://www.nasdaq.com/articles/why-bitcoin-may-actually-speed-up-the-transition-to-

renewable-energy-2021-05-18 

 

E14. Hoe betalen klanten met crypto? 

 

"Ik heb een bedrijf en wil graag dat mijn klanten (ook) in crypto kunnen betalen. Hoe bied ik dat 

aan?" 

 

Gebruik daarvoor:  UTrust.com 

Of https://commerce.coinbase.com/ 

Je ziet, ook hier begint er keuze te ontstaan! 

 

 

  

https://hbr.org/2021/05/how-much-energy-does-bitcoin-actually-consume?utm_medium=email&utm_source=newsletter_weekly&utm_campaign=weeklyhotlist_not_activesubs&deliveryName=DM131722
https://hbr.org/2021/05/how-much-energy-does-bitcoin-actually-consume?utm_medium=email&utm_source=newsletter_weekly&utm_campaign=weeklyhotlist_not_activesubs&deliveryName=DM131722
https://hbr.org/2021/05/how-much-energy-does-bitcoin-actually-consume?utm_medium=email&utm_source=newsletter_weekly&utm_campaign=weeklyhotlist_not_activesubs&deliveryName=DM131722
https://www.nasdaq.com/articles/why-bitcoin-may-actually-speed-up-the-transition-to-renewable-energy-2021-05-18
https://www.nasdaq.com/articles/why-bitcoin-may-actually-speed-up-the-transition-to-renewable-energy-2021-05-18
http://utrust.com/
https://commerce.coinbase.com/
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E15. Welke tokens heb jij Dorien?  

 

Ook een veelgestelde vraag: welke tokens heb jij Dorien?  

Eerlijk, je hebt niks aan dit lijstje. Ieder moet zelf keuzes maken voor wat JIJ belangrijk vind.  

Om je een beeld te geven waar ik zelf in investeerde:  

Let op, dit lijstje is van april t/m juli 2021 en geeft niet echt een volledig beeld aangezien ik al 

jaren investeer en dus andere keuzes maak dan iemand die net begint.  

april 21: theta, ltc, ela 

mei 21: tezos, tfuel, dot, ada, link, xrp, zil, super 

juni 21: tfuel, dot, nexo, super, reef 

juli21: theta, solana, cardano, chainlink 

 

Samengevat wat ik dus interessant vind om in te investeren:  

1. protocols (de basis waar alles op draait, de treinrails als het ware, de 'http' waar websites 

gebruik van maken) 

2. defi/ nft (de toepassingen van 'de toekomst') 

Nu, eind 2021 ga ik meer toespitsen naar enkele tokens. Het is gewoon niet te doen om 25-30 

tokens bij te houden!  

E16.  Wat zou je doen met ... euro? 

LET OP dit is geen financieel advies uiteraard!! Dit zou mijn PERSOONLIJKE KEUZE zijn en die is 

voor jou wellicht 100% anders!! 

Er zijn meerdere opties uiteraard, dit zou ik doen:  

A. Stap 1 zou voor mij zijn om in ieder geval 0,003 Bitcoin per persoon in jouw huishouden te 

hebben op een cold wallet (trezor/ledger). Dit is de hoeveelheid btc die er beschikbaar is per 

aarde bewoner als iedereen evenveel zou hebben. Aangezien dat niet mogelijk is creëert exact 

dat de schaarste waardoor op de lange termijn de prijs stijgt. Maak er gebruik van! Dit is dus 

puur een emotionele reden om in bitcoin te investeren, niet als investering an sich. 

 Ik vind het leuk om mijn kids 'later' die btc te kunnen geven.  

Zoals we hebben gezien, kan je doel om te investeren in crypto zeer divers zijn. Met de vraag 

wat ik zou doen houd ik als doel voor ogen:  

B. DOEL: het bouwen van een mooie basis. 

Met basis bedoel ik dusdanig investeren dat je kan leven van de rendementen door middel van 

staking (zie E3). Dit betekent dat je als eerst de 'treinrails', de blue chips, de protocols wilt 
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kopen, waar andere munten gebruik van maken. Pas daarna ga je kijken naar 'wagons' om in te 

investeren die gebruik maken van de rails.  

"What are Blue Chip cryptocurrencies? The term blue chip is used in the corporate world to 

refer to financially stable companies with inherent profitability mechanisms even in challenging 

economic circumstances. In crypto, blue chip alludes to blockchain currencies with a market 

capitalization of at least $2 billion." 

Welke tokens hebben een market cap van meer dan 2 biljoen? Op Coingecko zie je de tokens in 

volgorde van hun market cap. Denk aan BTC, ETH, DOT, BNB, ADA, XRP, LINK, Stellar, THETA.  

C. Hoe kunnen we bijdrage aan een wereld die werkt voor iedereen?  

Ik ben benieuwd welke projecten ik/ wij aan gaan bijdragen die het mogelijk maken om de 

hemel op aarde te bouwen.  

 

TIP: als je praat over geld, noem NOOIT getallen (bv: ik heb 3 bitcoin en 2 ether) maar vertel 

alleen percentages. "Mijn portefeuille bestaat voor 25% uit bitcoin, 50% ethereum en 25% 

ada."  

Het mooiste is als je ook vertelt wat jouw motivatie is om het zo te doen, daar leren we nog 

het meeste van!  

  

https://www.coingecko.com/en
https://www.coingecko.com/en
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F. Crypto Weetjes 

F1. Boek: de Bitcoin standaard 

 

In het boek 'de Bitcoin standaard', geschreven door Saifedean Ammous, wordt de geschiedenis 

van geld besproken en zodoende wordt de ontwikkeling van Bitcoin en het belang ervan goed 

uitgelicht. Waarom is Bitcoin weldegelijk valuta, waarom is het bankensysteem achterhaald. 

 

Het beste boek over Bitcoin wat er nu is! 

 

F2. Unstoppable Domains 

Stel, we komen elkaar tegen en we gaan samen koffie drinken. Even een Hollands voorbeeld. 

Ik betaal en jij wilt mij later in Bitcoin terugbetalen. Nu zou ik je mijn wallet adres vertellen 

'stuur het hier maar naar toe'.  

Het gaat echter niemand lukken om een wallet adres te onthouden en die vervolgens thuis te 

noteren. Deze cijferreeksen zijn te lang, te ingewikkeld.  

 

Dan komen we nu bij de oplossing hiervoor: Unstoppable Domains.  

 

Je kunt op deze site jouw unieke domeinnaam registreren in cryptoland. 

Wat is een domeinnaam? 

Elke gewone website op internet heeft een domeinnaam, in mijn geval is dat 

www.dorienketel.nl 

Om deze naam te gebruiken, betaal ik jaarlijks geld aan een provider. Een provider is een 

bedrijf die domeinnamen verkoopt en registreert.  

 

In cryptoland gaat het een beetje anders.  

Je kunt een domeinnaam registreren en kopen via Unstoppable Domains. 

https://unstoppabledomains.com/r/d3505dca01d3449
http://www.dorienketel.nl/
https://unstoppabledomains.com/r/d3505dca01d3449
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Je betaalt hier eenmalig geld voor en vervolgens is deze naam ALTIJD van jou, tenzij je besluit 

deze te verkopen. Nu kun je deze domeinnaam koppelen aan jouw bitcoin wallet.  

 

In mijn geval kocht ik dorienketel.crypto alsook de namen van mijn gezinsleden. 

Terug naar de koffie. Als jij mij nu geld voor de koffie wilt terugbetalen vul je bij het 

walletaddres in 'dorienketel.crypto' en maakt vervolgens het bedrag over. Hoe simpel, ideaal! 

 

Tip: koop dus nu al wel je unieke domeinnaam, en leg later dit jaar pas de verbinding.  

 

Idee: net als met gewone website namen is er ook een markt voor .crypto namen. Je kunt 

verschillende namen kopen en deze later te koop aanbieden. Denk aan amsterdam.crypto of 

albertheijn.crypto. Helaas, deze zijn al verkocht ;-)  

 

F3. Documentaires 

Een kleine greep uit de wondere wereld van het internet.  

Let op: deze links kunnen verwijderd of gewijzigd worden door Youtube e.a.  

Michael Saylor on Why Bitcoin is the Key to Abundance 

The Rise and Rise of Bitcoin 

Banking on Bitcoin | BITCOIN DOCUMENTARY 

The Power of DeFi 2.0 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pFxEM29LyeE
https://www.youtube.com/watch?v=qk4gZrBR9CU
https://www.youtube.com/watch?v=ByvbAi924TI
https://www.youtube.com/watch?v=QtLfyRVx4-E
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F4. Wie is leuk om te volgen? 

Als je de zoektermen 'cryptocurrency' intypt vliegen de websites en youtube filmpjes je om je 

oren. Lieve help... zoveel informatie! Wie is er nu leuk om te volgen?  

 

Leuk, leuk... is ook maar zo'n woord. Wat versta ik onder 'leuk'?  

Een leuk persoon is interessant, leerzaam, grappig, serieus, heeft kennis van zaken, snapt het 

grotere plaatje. En dan heb ik het bijvoorbeeld over:  

 De Nederlandse Madelon Vos met haar youtube updates 'Madelon Praat', of 'Madelon 

navigeert'.  

 Cryptouniversity.nl 

Verder kan ik je alleen Engels sprekende mensen aanbevelen:  

 Tussen alle youtube 'schreeuwerds' was Crypto Jerome een heerlijke ontdekking! Rustig 

en kalme (Frans)man.  

 Coin Bureau, ook op youtube 

 alles over ADA, Cardano: Charles Hoskinson. 

 Cryptodad (youtube) 

 Crypto Tips (youtube) 

  

https://www.cryptouniversity.nl/
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F5. Welke nieuws websites zijn er? 

Net als in de krantenwereld zijn er ook genoeg websites waar je op de hoogte kan blijven van 

het laatste cryptonieuws.  

 

Om er een paar te noemen.... (in willekeurige volgorde) 

 https://cryptopotato.com/ 

 https://coinrivet.com/ 

 https://cointelegraph.com/ 

 https://coinmarketcap.com/alexandria/ 

 https://zycrypto.com/ 

 https://news.bitcoin.com/ 

 https://beincrypto.com/ 

Niet alleen over crypto maar ook fiat geld:  

 https://www.opensecrets.org/news/ 

 

 

  

https://cryptopotato.com/
https://coinrivet.com/
https://cointelegraph.com/
https://coinmarketcap.com/alexandria/
https://zycrypto.com/
https://news.bitcoin.com/
https://beincrypto.com/
https://www.opensecrets.org/news/
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G. Diversen 

G1. Internet browser 

 

 

Zoekmachine 

Als je deze koppelt met de zoekmachine DuckDuckGo zit je qua privacy helemaal gebakken! 

 

  

https://duckduckgo.com/
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G2. VPN 

 

Virtual Private Network, vertaald: Virtueel Privé Netwerk is een manier om extra bescherming 

in te bouwen in het online zijn. 

 

Elke computer heeft zijn eigen ip-adres. Bij alles wat je doet, wordt jouw ip-adres genoteerd. 

Omdat we hier bezig zijn met Very Private informatie: geld, wil je niet dat dit op straat komt te 

liggen. Zowieso is het aan te raden jouw gegevens af te schermen. Scherm daarom jouw ip-

adres af met een VPN. Dit betekent dat jouw computer gelinkt wordt aan een server en vanaf 

díe server wandel jij weer verder op het internet. Je hebt dan een ander ip-adres. Je kunt zelf 

instellen vanaf welke locatie je verbonden wilt zijn. Kies voor de server die het meest dichtbij is 

(bijvoorbeeld Amsterdam als je in Bodegraven woont).  

 

Ook kan het zijn dat je op bepaalde websites geen toegang krijgt als je in een bepaald land zit. 

Stel je zit op Bali en kan ergens niet inloggen. Je kunt dan je VPN aanzetten, waardoor het 

lijkt dat je vanuit Europa/ België toegang wilt, en voila, de website waar jij wilt inloggen denkt 

nu dat jij vanuit België inlogt.  

Welke VPN is goed?  

1. Zelf gebruik ik al jaren Cyberghost, werkt uitstekend. Een abonnement kost €12 per maand of 

€78 per 3 jaar! 

2. Een andere VPN die goed staat aangeschreven is NordVPN. Ook bij deze heb je een 

abonnement.  

3. Een gratis VPN vind je in de browser 'Opera'. Ik ben zelf niet zo happig op gratis producten, 

want vaak betaal je dan alsnog met je data. Ik kan niet ontdekken hoe Opera toch geld 

verdient, door het aanbieden van én een gratis browser én een vpn én add-blockers. Toch 

hebben ze op dit moment maandelijks 350+ miljoen gebruikers per maand.  

4. Zodra mijn abonnement bij Cyberghost is afgelopen ga ik over naar de VPN van Protonmail. 

Die zit immers inbegrepen bij je abonnement, wel zo handig (zie G4 over Protonmail).  

  

https://www.cyberghostvpn.com/nl_NL/apps/windows-vpn
https://nordvpn.com/nl/
https://opera.com/
https://protonvpn.com/
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G3. Hulp met vertalen 

 

Veel teksten in crypto land zijn in het Engels.  

Kom je iets tegen wat je niet begrijpt, heb je moeite met Engels of zie je een plaatje met 

bijvoorbeeld een Russische tekst wat je graag vertaald wilt hebben dan zijn dit de gouden tips:  

Tekst vertalen kan via deepl.com 

Kopieer de tekst die je wilt vertalen, plak die in de linkerkolom. Stel de taal in waaruit het 

vertaald moet worden én naar welke taal je het vertaald wilt zien. Tada!  

Screenshots vertalen kan via yandex.translate 

Maak een screenshot of een foto van de tekst, upload deze foto via yandex.translate. 

Geef aan welke taal op de foto staat en er verschijnt een engelse vertaling.  

  

http://www.deepl.com/
http://www.yandex.translate/
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G4. Protonmail 

Protonmail is opgezet met privacy als rode draad.  

 

Hoe werkt dit dan?  

Hier zie je ook een mooi voorbeeld tussen het verschil in public key & private keys! 

Lees meer over veiligheid op https://protonmail.com/security-details 

 

https://protonmail.com/security-details
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Ter Afsluiting 
 

Zo, dat was het.  

Een bom informatie waar je U tegen zegt.  

Waar je zeker weten heel veel aan hebt gehad en in de toekomst zeker nog naar zult 

teruggrijpen. Hoe zat dit ook al weer? Wat was dat nou?  

Je hebt nu voldoende basiskennis om je met crypto goed te kunnen bewegen.  

Nog 1 verhaal: als laatste maakte ik de voorkant voor dit Ebook. Ik wilde ‘iets’ met crypto 

uiteraard erin verwerk hebben. Kijk wat ik tegen kwam in Canva: blokjes die net lijken op de 

blockchain! Herken je dit ook?  

Laten we met elkaar bouwen aan een wereld waarin het goed gaat met iedereen.  

Heel veel succes in cryptoland! 

 

Veel liefs van Crypto Queen Doreen 

 

Dorien Ketel  

dorienketel@protonmail.com  

mailto:dorienketel@protonmail.com

