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Copyright /
Disclaimer
© 2019 - 2020 Roelf Sluman / De iOS Academie. Deze uitgave mag zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur -enkel in ongewijzigde vormworden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.
www.cryptocoiners.nl/startersgids
De informatie in deze Startersgids en bijbehorende video (www.cryptocoiners.nl/
traden-met-bitcoin-video) is niet bedoeld als financieel advies en er kunnen geen
rechten aan worden ontleend. De resultaten die in de video worden getoond, zijn
authentiek en niet gemanipuleerd, maar kunnen niet worden gezien als garantie voor
toekomstige trading-resultaten.
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Inleiding
Deze Startersgids hoort bij de CryptoCoiners YouTube Video Traden met Bitcoin. Ga
naar www.cryptocoiners.nl/traden-met-bitcoin-video om de video te bekijken en houd,
tijdens het bekijken van de video, deze Startersgids bij de hand.
In deze Startersgids vind je achtergrondinformatie over de zaken die in de video aan de
orde komen, zoals:
-

het handelsplatform, Binance;
Bitcoin aanschaffen;
de trading-strategie;
trading in de praktijk.

Deze Startersgids wordt regelmatig uitgebreid - zorg dus dat je altijd de laatste
versie bij de hand hebt. Je vindt de laatste versie op www.cryptocoiners.nl/
startersgids.
Heb je vragen over de video? Post een reactie onder de video, in de Telegram-groep
van CryptoCoiners (www.cryptocoiners.nl/chat) of in de Facebook-groep
(www.cryptocoiners.nl/facebook)

Update: Tradedash bestaat niet meer!
Tradedash, de trading-tool die in de video wordt gebruikt, bestaat helaas niet meer. Er
bestaan wel tools waarvoor je moet betalen (en die door veel CryptoCoiners worden
gebruikt). Je kunt ze rustig proberen, want de eerste maand zijn ze gratis:
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-

HyperTrader:
Bezoek deze pagina voor een uitgebreide video-instructie:
www.cryptocoiners.nl/hypertrader.
Je kunt HyperTrader downloaden via www.cryptocoiners.nl/go/hypertrader .
TIP: als je besluit om, na de gratis proefperiode, een lidmaatschap te nemen:
met de kortingscode CRYPTOCOINERS krijg je 15% korting!
- altrady (een Nederlands product):
Je kunt dit product downloaden via www.cryptocoiners.nl/go/altrady.
TIP: Als je besluit om een altrady-jaarlidmaatschap te nemen, krijg je 15%
extra korting via deze link: www.cryptocoiners.nl/go/altrady-aanbod
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Traden op Binance
Binance (www.cryptocoiners.nl/binance) is één van de populairste handelsplatformen.
Met name het aantal muntparen en het hoge volume maakt Binance ideaal voor zowel
beginnende als gevorderde traders.
Om een account bij Binance aan te maken, voer je de volgende stappen uit:
- Bespaar geld! Meld je aan bij Binance via deze link (voor elke trade krijg je dan 20%
korting op de commissie): www.cryptocoiners.nl/binance
- Geef je email-adres en kies een wachtwoord.
- Bevestig je email-adres.
- Stel, voor je eigen veiligheid, 2FA-authenticatie in.
Je kunt meer dan één Binance-account hebben, maar let erop dat je, wanneer je
je verifieert, voor elk account een ander legitimatiebewijs nodig hebt.

2FA
2FA (two-factor authentication) is een manier om je Binance-account te beveiligen.
Telkens als je iets wilt doen wat impact kan hebben op je Binance-balans (de
hoeveelheid crypto die je op Binance bewaart), zal Binance 2FA eisen. Voorbeelden
zijn:
- inloggen;
- geld storten en opnemen;
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- API-sleutels aanmaken.
2FA werkt met behulp van een speciale app voor je smartphone: de Google
Authenticator. Nadat je Binance aan deze app hebt toegevoegd, maakt de app elke
minuut een nieuwe cijfercode (zes cijfers). Als Binance je om die cijfercode vraagt, hoef
je niets anders te doen dan de app te openen en de cijfercode over te typen.
Het toevoegen van een website (zoals Binance) aan de app is eenvoudig: met de app
scan je een QR-code die door de website wordt getoond.
LET OP: als je je smartphone verliest en dus geen toegang meer hebt tot de
Authenticator-app, heb je ook geen 2FA-codes meer. Je kunt dan dus niet meer
op Binance inloggen!
Het kan langer dan een week kosten om je account te ‘resetten’. Zorg er dus voor
dat je, op een veilige plaats, een kopie hebt van de QR-code die je van Binance
hebt gekregen. Je kunt dan altijd een nieuwe versie van de Authenticator-app
installeren.
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Bitcoin aanschaffen
Banken en crypto
Helaas zijn bijna alle banken afwijzend als het om crypto gaat. Een goed voorbeeld
hiervan vind je in dit artikel op Sprout: www.sprout.nl/artikel/crypto/nederlandsebanken-weigeren-bitcoin-ondernemers.
Wanneer je liever niet wilt dat je ‘vaste bank’ weet dat je crypto aanschaft, kun je er voor
kiezen om er een bank ‘bij te nemen’, speciaal voor alles wat met crypto te maken heeft.

BunQ
BunQ staat algemeen bekend als een zeer ‘crypto-vriendelijke’ bank. Een voorbeeld: als
je via Bitvavo (een ‘wisselkantoor’, zie ook hieronder) Bitcoin omzet in Euro’s, wordt je
transactie zeer snel afgehandeld als je een BunQ-rekening hebt. Het nadeel is dat
hoewel BunQ je zeer veel mogelijkheden biedt, het niet (meer) gratis is. Wanneer je
BunQ toch eens wilt proberen, kun je dat via deze link doen: www.cryptocoiners.nl/go/
bunq. Je krijgt dan een ‘startsaldo’ van 10 euro.

Bitcoin kopen
Er zijn veel manieren om Bitcoin te kopen. Hieronder vind je een lijstje van zaken waar je
op kunt letten, maar we beginnen met de absolute favoriet op dit moment: Bitvavo. De
redenen:
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- Goedkoop: heel lage commissies. Als je via www.cryptocoiners.nl/bitvavo lid
van Bitvavo wordt, betaal je de eerste week, over de eerste 1000 euro die je
koopt of verkoopt, zelfs helemaal geen commissie.
- Snel! Het hele proces, van aanmelden tot je eerste Bitcoin (of andere
munten) kopen, duurt niet langer dan 15 minuten.
- Gemakkelijk: je kunt Bitvavo gebruiken om eenvoudigweg Bitcoin te kopen
of te verkopen, maar je kunt ook traden op hun eigen platform.

Bitcoin kopen: andere methodes
Behalve Bitvavo bestaan er nog meer partijen. Elk van die partijen heeft haar eigen
voordelen. We noemen er hieronder een paar:
- OTC (‘Over the Counter’)-bedrijven zoals:
- LiteBit (steeds populairder, met name vanwege de relatief lage
commissie: www.cryptocoiners.nl/go/litebit
- BTC Direct (www.cryptocoiners.nl/go/btcdirect)
- BL3P (een onderdeel van Bitonic): www.cryptocoiners.nl/go/bl3p.
Voor BL3P heb je van tijd tot tijd een Invite Code nodig. Eventueel
kun je in de Facebook-groep van CryptoCoiners vragen of iemand
een code voor je heeft: www.cryptocoiners.nl/facebook
- Rechtstreeks op een handelsplatform met een creditcard, zoals bij Binance
(www.cryptocoiners.nl/go/binance). Dit is duurder dan bijvoorbeeld via
Bitvavo, maar het gaat relatief snel. Het nadeel is de wat omslachtige
verificatie (Binance maakt gebruik van een partner voor de betalingen).

Mijn advies
Snel Bitcoin op Binance
- Gebruik Bitvavo (www.cryptocoiners.nl/bitvavo) om je Bitcoin aan te schaffen,
zowel op werkdagen als in het weekend. Verificatie duurt niet langer dan een
kwartiertje en je Bitcoins zijn binnen een paar minuten op weg naar je wallet,
of naar Binance. Bij elke volgende betaling gaat het nog sneller: een kwestie
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van minuten.

Bitcoin kopen: bespaar geld!
TIP: In deze video zie je hoe je Bitvavo kunt gebruiken om Bitcoin te kopen en
vervolgens naar je Binance-wallet te sturen: www.cryptocoiners.nl/go/bitvavo-video
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De trading-strategie
De trades in de video zijn gebaseerd op een ‘scalping’-strategie: je ‘schaaft’ wat van de
mogelijke winst af. Trades duren vaak niet lang en zijn, dankzij de indicators die worden
gebruikt, vaak winstgevend en weinig risico-vol.

Oversold en overbought
Oversold
De prijs is lager dan hij zou moeten zijn. Er zijn niet meer veel verkopers bereid om voor
deze prijs te leveren.

Overbought
De prijs is hoger dan hij zou moeten zijn. Er zijn niet meer veel kopers bereid om deze
prijs te te betalen.

Indicators
Een indicator is een manier om naar een de prijs- en volume-ontwikkeling van een munt
te kijken. Indicators vertellen ons “hoe het met de munt gaat” en geven signalen. We
gebruiken de volgende indicators:
- candlesticks;
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- volume;
- Stochastic Oscillator;
- Bollinger Bands.

Candlesticks
Candlesticks zijn een grafische weergave van historische gegevens, getoond in
intervallen. Dit interval wordt altijd bij de grafiek getoond:
- 1d = 1 dag
- 1h = 1 uur
- 5m = 5 minuten
Voor het tekenen van een candlestick worden vier historische gegevens gebruikt:
-

Open
High
Low
Close

Het vijfde historische gegeven, Volume, wordt vaak onder de candlestick getoond, in
een staafdiagram.
Een candlestick laat zien wat er in het interval (een dag, uur, minuut enz.) met de prijs is
gebeurd.
- Rood of zwart: de prijs is gedaald.
- Groen of wit (met een zwarte rand): de prijs is gestegen.
Hoe langer de candlestick, des te groter is het verschil tussen de ‘begin’-prijs en de
‘eind’-prijs.
De schaduwen (‘wicks’) geven aan wat (gedurende het interval) de hoogste en laagste
prijs was.

Volume
Het volume geeft, per interval, de hoeveelheid verhandelde munten aan.
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Hoe meer volume, des te meer liquiditeit en des te makkelijker het is om met de munt
te handelen.
Het volume staat onderaan in de grafiek, in de vorm van een staafdiagram.
- Is de volume-balk rood? De close van de candle erboven is lager dan de
close van de vorige candle.
- Is de volume-balk groen? De close van de candle erboven is hoger dan (of
gelijk aan) de close van de vorige candle.

De Stochastic Oscillator
De Stochastic Oscillator is ontwikkeld door George Lane. De uitgangspunten zijn:
- Het momentum verandert van richting voordat de prijs dat doet.
- Bij een dalende trend ligt de slotkoers in de buurt van de laagste koers over
14 intervallen (de Lowest Low)
- Bij een stijgende trend ligt de slotkoers in de buurt van de hoogste koers
over 14 intervallen (de Highest High)
De Stochastic Oscillator bestaat uit twee lijnen:
- Lijn 1, ook wel %K genoemd (de ‘snelle’ gele lijn in de video):
Voor elk van de 14 candlesticks:
100 x (Huidige slotprijs - Lowest Low) / (Highest High - Lowest Low)
- Lijn 2, %D (de ‘langzame’ rode lijn in de video):
Het voortschrijdend gemiddelde (3 candlesticks) van de waarden voor %K.
De Stochastic Oscillator geeft de volgende signalen af:
- Kruisen beide lijnen in de bovenste band? De munt is overbought. Zodra lijn
%K daarna in het middengebied komt: verkoopsignaal. Hoe steiler lijn %K, des
te sterker het signaal.
- Kruisen beide lijnen in de onderste band? De munt is oversold. Zodra lijn %K
daarna in het middengebied komt: koopsignaal. Hoe steiler lijn %K, des te
sterker het signaal.
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De Bollinger Bands
Deze indicator is ontwikkeld door John Bollinger, in 2001. De uitgangspunten zijn:
- De markt kent perioden van volatiliteit (snelle koersbewegingen) en stabiliteit
(weinig koersbeweging).
- Als de stabiliteit langer duurt, wordt de kans op volatiliteit groter en
omgekeerd.
Voor de berekening worden de laatste 20 candles gebruikt.
- De middelste lijn toont het voortschrijdend gemiddelde van de sluitprijs
(close).
- De bovenste lijn toont het voortschrijdend gemiddelde plus twee keer de
standaarddeviatie van de sluitprijs.
- De onderste lijn toont het voortschrijdend gemiddelde min twee keer de
standaarddeviatie van de sluitprijs.
John Bollinger heeft zijn Bollinger Bands nooit gezien als indicator om ‘in te stappen’ of
‘uit te stappen’. Veel traders zien echter de volgende signalen:
- Kruist een candle de bovenste band? Verkoopsignaal.
- Kruist een candle de onderste band? Koopsignaal.
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De indicators en onze strategie:
koopsignalen
Een instapmoment herken je aan:
- een Stochastic Oscillator-signaal en een Bollinger Bands-signaal;
- er is genoeg volume (weinig ‘platte candles’, candles zonder volume).
Je koopt niet bij:
- één signaal (dat kan een vals signaal zijn);
- te weinig volume (veel ‘platte candles’).

Oppassen: de valkuilen
Bij traden is het belangrijk om rekening te houden met onder andere de volgende
valkuilen:
- Delisting (een exchange kondigt aan dat een munt wordt ‘verwijderd’);
voorzichtig traden met die munt!

14

- Paniek (meer dan 5% in de vorige candlestick): NIET kopen! Wachten totdat
de paniek is bedaard.
- Bij te weinig volume: NIET kopen!
Kijk naar het aantal ‘platte candlesticks’.
Kijk naar het totale volume in de afgelopen 24 uur.
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Je volgende stap
Heb je je eerste trades volgens deze methode uitgevoerd? Waren ze succesvol?
Gefeliciteerd! Let wel: de aanhouder wint. Om echt ervaren te worden, zul je veel, heel
veel willen handelen. Zelf hanteer ik het 1000-trades principe: na 1000 trades heb je wel
zo’n beetje alles meegemaakt: bear markets, bull markets, FOMO, FUD enzovoort.
Heb je behoefte aan meer informatie, of kun je wel een steuntje in de rug gebruiken?
Kijk dan eens naar de volgende CryptoCoiners Producten.

De CryptoCoiners Scanner
Met de CryptoCoiners Scanner wordt het een stuk eenvoudiger om de juiste charts te
vinden: je bespaart zeeën van tijd. Je hoeft niet meer zelf de charts af te zoeken naar
geschikte instapmomenten: de CryptoCoiners Scanner geeft je automatisch meldingen
over de geschikte charts, voor een groot aantal exchanges, intervallen en tradingstrategieën - waaronder de strategie die in deze Startersgids is besproken. Ga naar
www.cryptocoiners.nl/scanner voor meer informatie.

Producten voor beginnende traders
- De nieuwe videocursus Basiscursus Traden met Bitcoin. Ruim 12 uur met
informatie, voorbeelden en oefeningen. Geschikt voor zowel beginners als
gevorderden. Ga naar www.cryptocoiners.nl/basiscursus-traden-met-bitcoin
voor meer informatie.
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- De LIVE Clinic Traden en beleggen met Bitcoin. Eén dagsessie (thuis,
vanachter je eigen computer) en een ‘terugkeer-avond’ waarin je, nadat je
een aantal weken hebt gehandeld, vragen kunt stellen. Ideaal voor
beginnende traders. Ga naar www.cryptocoiners.nl/clinic voor meer
informatie en om je in te schrijven (zolang er nog plaatsen zijn).

Producten voor gevorderde traders
- De nieuwe videocursus Basiscursus Traden met Bitcoin. Ruim 12 uur met
informatie, voorbeelden en oefeningen. Geschikt voor zowel beginners als
gevorderden. Ga naar www.cryptocoiners.nl/basiscursus-traden-met-bitcoin
voor meer informatie.
- De Workshop voor gevorderden: Advanced Trading. Vijf avonden met een
groot aantal trading- en beleggingsstrategieën. Ga naar
www.cryptocoiners.nl/workshop voor meer informatie, maar houd er
rekening mee dat er slechts weinig plaatsen zijn!
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Handige links
- ExpressVPN, een heel goede VPN-provider. Tip: gebruik ALTIJD, maar dan
ook ALTIJD, een VPN-verbinding als je via een openbaar WiFi-netwerk met je
crypto aan de slag gaat. Je krijgt 30 dagen extra als je deze link gebruikt:
www.cryptocoiners.nl/go/expressvpn
- Bitvavo, één van de goedkoopste (en volgens mij één van de beste) Bitcoinwisselkantoren in Nederland: www.cryptocoiners.nl/go/bitvavo
- Binance, het handelsplatform: www.cryptocoiners.nl/go/binance
- Tradedash, de trading-tool, bestaat helaas niet meer. Gebruik in plaats
daarvan één van de volgende twee producten (niet gratis, maar met een
gratis proefperiode van één maand):
- altrady (een Nederlands product www.cryptocoiners.nl/go/altrady)
- HyperTrader: www.cryptocoiners.nl/hypertrader (15% korting met de
kortingscode CRYPTOCOINERS).
- BunQ, een ‘crypto-vriendelijke’ bank (let op: niet gratis, maar deze link geeft
je recht op 10 euro startsaldo): www.cryptocoiners.nl/go/bunq

Meer CryptoCoiners
-

CryptoCoiners Trading-chat op Telegram: www.cryptocoiners.nl/trading-chat
Het CryptoCoiners YouTube-kanaal: www.cryptocoiners.nl/youtube
Het CryptoCoiners Café: www.cryptocoiners.nl/cafe
De CryptoCoiners Facebook-groep: www.cryptocoiners.nl/facebook
De CryptoCoiners-nieuwsbrief: www.cryptocoiners.nl/nieuwsbrief
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- CryptoCoiners op Twitter: www.twitter.com/cryptocoiners
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