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Hand-out bij Basistraining Crypto 
 
Informatie over ontwikkelingen in de wereld van het geld 
-Volg Madelon Vos op YouTube: https://www.youtube.com/c/MisssBitcoin 
-Volg Willem Middelkoop op YouTube, b.v.: https://www.youtube.com/watch?v=K-
H7Jqm_NNc 
 
 
Starten met crypto 
*: hierover wordt later in het document meer info gegeven. 
 

1. Bepaal je portfolio, welke coins neem je voor de lange termijn (dit noemen we HODL, 
Hold On For Dear Life) en wil je wel of niet traden en met welke coins wil je dan 
eventueel traden. Doe altijd onderzoek naar de coins, bijvoorbeeld op 
Coinmarketcap*. 

2. Kies een crypto exchange om de gewenste crypto’s te kopen. Bij sommigen  
kun je met EURO betalen (fiat), bij de meesten moet je via BTC of ETH kopen. 
Als beginner is Bitvavo* makkelijk (kun je ook met EURO’s betalen. Denk altijd aan 
instellen van de Authenticator* bij de exchange voor de veiligheid van je account! 

3. Advies: Koop je coins voor HODL op een andere exchange (bv op Kraken*) dan de 
exchange waar je de coins koopt waarmee je wilt traden (bv Bitvavo). 

4. Maak een online crypto wallet* aan of koop een hardware wallet* zodat je de coins 
die je voor langere termijn hebt safe kunt bewaren. Denk ook weer aan de 
bescherming door de Authenticator*. 

5. Bekijk regelmatig het koersverloop van je coins via Tradingview*. 
6. Let op: Koop altijd alleen wanneer de waarde laag is en koop niet op het hoogste 

punt! 
7. Wanneer je crypto coin in waarde gestegen is en je rendement behaald hebt, 

kun je de coin weer verkopen, als je wilt. 
Advies: als je een coin koopt, bepaal gelijk de prijs waarbij je de coin weer wilt 
verkopen. Dit om de emoties niet met jou op de loop te laten gaan. 

 
 
Enkele exchanges 
*Als jij op de link klikt die bij een exchange staat hoef jij in de eerste week over de eerste 1000,-- geen handelskosten te 
betalen en krijgen wij commissie. Dank daarvoor! 
 
-Bitvavo* - https://bitvavo.com/?a=B3A3FBA24A  
 
-BTC Direct - https://btcdirect.eu/nl-nl 
 
-Kraken – heeft ook Crypto Guides bij page Learn – https://www.kraken.com 
  
-Binance - https://accounts.binance.com/en/register?ref=40000184                    
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Beveiliging met een Authenticator 
 
Om te beleggen in crypto’s gebruik je een broker of exchange. Het is slim om je account bij 
deze broker/exchange te beveiligen met 2FA (TweeFactorAuthenticatie).  
Inloggen met 2FA is een stuk veiliger en verkleint de kans dat hackers toegang krijgen tot je 
accounts. 2FA doe je met een Authenticator. Deze vind je in de App store in je telefoon. 
Je kunt Twilio Authy of Google Authenticator downloaden. Twilio Authy staat bekend om zijn 
hogere veiligheid. Er zijn voldoende filmpjes op YouTube te vinden hoe je een account bij 
een broker/exchange kunt koppelen aan een Authenticator. Doen! 
 
 
Sites om je onderzoek te doen 
 
-CoinMarketCap: geeft ranking van alle crypto, DeFi, NFT’s:  https://coinmarketcap.com/ 
 
-Tradingview: hier vind je allerlei grafieken van alle coins:  https://tradingview.com 
 
 
Cursussen om verder te leren – ook een aantal zelfs gratis 
 
-Alles over crypto – https://allesovercrypto.nl/  
 
-Doopiecash – https://doopiecash.nl 
 
-Madelon Vos – https://madelonvos.nl/ 
 
 
Interessante influencers/nieuwsbrieven om te volgen 
 
-Crypto-Insiders.nl:  https://www.crypto-insiders.nl/nieuws/ 
 
-Cryptobenelux.com:  https://cryptobenelux.com/  
 
-Veronique Estie:  https://www.youngtrader.nl/ 
 
 
Bewaren van je coins buiten de exchange om 
 
-In een online crypto wallet – voorbeeld:  MyEtherWallet  
-Of in een hardware wallet – voorbeeld:  Ledger 
Over deze wallets zijn er voldoende filmpjes op YouTube te vinden en hoe je deze gebruikt. 
 
 
Voor meer info en tips, kijk op www.exploreyou.nl/money 


