


De WhatsNext Mastery Course!!

Een goede morgen, middag of avond Partner!

Allereerst bedankt voor het bezoeken van onze website en de interesse om
partner te worden van de WhatsNext Mastery Course.

Een aantal zaken dat we in dit document willen behandelen om het voor jou zo
makkelijk en rendabel mogelijk te maken:
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1 - Waarom Partner worden van De WhatsNext?
● De beste belegging-community van NL en BE (4.8/5.0 op Trustpilot).
● Crypto is hot en WhatsNext groeit met 850 betalende leden enorm snel!
● Een hoge commissie van 15% per sale.
● WhatsNext heeft een goede klantenservice en hoge klanttevredenheid.
● Gerund door gepassioneerde traders & investeerders.
● De WhatsNext Community is hier om te blijven!

2 - Hoe kan ik van start gaan als een affiliate partner van WhatsNext?
Stap voor stap door het aanmeldproces. Het is héél gemakkelijk!

1. Meld je aan op PayPro en maak je account aan.
2. Vul alle benodigde gegevens in (zie https://paypro.nl/mijnaccount)
3. Navigeer naar ‘Affiliate campagnes’ aan de linkerzijde van je scherm
4. Zoek op ‘WhatsNext Crypto Mastery Course’ en pak jouw unieke affiliate

link.
5. Deel deze link en haal affiliates binnen🚀

Bonus: Mocht je een website hebben met relatief veel bezoekers of een
enthousiaste ondernemer gestart in de affiliate marketing. We begrijpen dat je
zelf wilt weten wat je promoot en misschien heb je ook wel interesse in de
cryptomarkt. Stuur dan even een mail naar Rob@whatsnextcommunity.com en
dan kan je cursus tegen een korting ontvangen.

3 - WhatsNext Mastery Course Review
Wanneer je op deze pagina terecht bent gekomen, ben je waarschijnlijk op zoek
gegaan naar een Whatsnext Mastery Course review. Je bent hierin zeker niet de
enige! Cryptocurrency wordt steeds populairder waarbij steeds meer
Nederlanders actief handelen in cryptovaluta.

De Whatsnext Mastery Course is een cursus waarin jij alles geleerd krijgt om een
succesvolle trader te worden en te handelen in de cryptomarkt. Je leert hier van
A-Z over crypto traden. Wij zijn uniek door bewezen strategieën en daarom
hanteren wij ook een 100% tevredenheidsgarantie!

Maar wie zit er nu achter WhatsNext? En wat zijn de meningen en ervaringen van
klanten? Hieronder vertellen wij hier meer over.

https://nl.trustpilot.com/review/whatsnextcommunity.com
https://www.paypro.nl/registreren-affiliate
https://paypro.nl/mijnaccount
mailto:Rob@whatsnextcommunity.com


Wat is WhatsNext Community?
Voordat we overgaan op de course review, zullen we eerst een korte introductie
geven van het platform. WhatsNext Community is van oorsprong opgericht door
Rob Duijvestijn. Hij begon enkele jaren geleden een WhatsApp groep voor
gelijkgestemde in de crypto wereld. Deze groep bestond toen uit handelaren,
developers en mensen die gepassioneerd waren over cryptocurrency.

Wegens het succes van de WhatsApp groep is vervolgens het WhatsNext
Instagram-account opgezet. Hiermee ontstond een groot netwerk aan crypto
fans. Inmiddels is het aantal volgers opgelopen tot ruim 9.900.

In december 2020 werd WhatsNext officieel geboren waarbij er een Discord
Community is ontstaan. Dit met het idee dat Discord het ideale platform is voor
het delen en segmenteren van waardevolle informatie voor de leden.

Over 2021 heeft WhatsNext een grote groei meegemaakt. Hierbij is het platform
inmiddels gegroeid naar ruim 7500 leden. Ook bestaat het team hedendaags uit
13 man die dagelijks waardevolle informatie verzamelen voor de leden.

Rob Duijvestijn
Rob Duijvestijn, Founder van WhatsNext, is al negen jaar actief aan het handelen
op de financiële markten. Hij is oorspronkelijk begonnen met aandelen waarna hij
in 2017 begon met cryptocurrency. Dit allemaal tijdens zijn studie ‘Financial
Services Management’ aan de Hogeschool van Rotterdam.

Na zijn studie is Rob Duijvestijn in Amsterdam gaan werken als Senior Consultant
in vreemde valuta. Hierbij adviseerde hij internationaal opererende bedrijven over
het afdekken van de valutarisico’s. 

Verder heeft hij in 2017 in de finale gestaan van de Financial Talent Award van
Nederland & België. Rob Duijvestijn heeft als CEO en Founder van WhatsNext het
doel om kennis te delen over de aandelen- en cryptomarkt. Dit zodat leden van de
community in staat zijn om consistent succesvol te handelen op de financiële
markt.

Patrick Jongeneel
Patrick Jongeneel, co-founder van WhatsNext, heeft ook een unieke inbreng. Hij
heeft aan The Hague University of Applied Sciences zijn Bachelor ‘Business
Administration’ behaald. 

Ook is Patrick Jongeneel al vier jaar actief in de crypto & forex markt. Hierbij heeft
hij met handelen in de forex markt bij twee verschillende proprietary trading firms
funded accounts binnengesleept. 

De expertise van Patrick Jongeneel ligt op het gebied van technische analyse,
trading en het makkelijk vertalen van lastige concepten. Hierbij combineert hij
zijn passies van trading, coaching, personal development & entertainment met
WhatsNext.



Wat ontvang je bij de WhatsNext Mastery Course?
Wanneer je de WhatsNext Mastery Course aanschaft krijg je beschikking tot 6
verschillende modules, deze modules zijn als volgt:

1. Starten in de cryptomarkt
2. Zelf technische analyses maken
3. Een trading plan maken + geteste strategie leren van WhatsNext
4. Trader mindset series
5. Live voorbeelden strategieën
6. Content deep dives

In de toekomst zal er alleen maar meer waarde aan de Mastery Course worden
toegevoegd en het team van WhatsNext staat elke dag klaar om vragen te
beantwoorden en onduidelijkheden uit de weg te halen in de Discord omgeving.



WhatsNext Mastery Course kosten
Bij het aanschaffen van de cursus zijn er verschillende keuzes om jouw cursus aan
te schaffen, hierbij krijg je extra korting wanneer jij al lid bent van de premium
discord en loopt er momenteel nog een actie waarbij de eerste 250 mensen die de
cursus aanschaffen korting krijgen. Zie hieronder de kosten van de cursus.

WhatsNext Community Review
Nu we een introductie hebben gegeven van het team achter WhatsNext en wat
de cursus inhoudt, kunnen we ons richten op de WhatsNext Reviews vanuit onze
community.

Cursus review
Op 31 mei heeft WhatsNext een eigen cursus gelanceerd. Hierin leren ze je alles
wat je moet weten om succesvol te worden als handelaar in de cryptomarkt. Ikzelf
heb ook deze cursus gevolgd. Mijn ervaringen zijn enorm goed en daarom geef ik
in deze blog een uitleg van wat de cursus inhoudt en mijn persoonlijke ervaring
hiermee. 

De WhatsNext crypto Mastery Course, wat houdt het in? 
WhatsNext is een bedrijf wat al langer mensen helpt met het succesvol investeren
in de cryptomarkt. Dit doen zij via hun Discord server. In deze server hebben zij
een grote community waarin informatie wordt gedeeld waarmee jij je als een
professional in de markt kan plaatsen. Zo deelt hun professionele team
technische-calls(kant en klare trades), fundamentele analyses, persoonlijke
begeleiding en nog veel meer. 

De cursus is een nieuwe toevoeging aan het assortiment van WhatsNext. Deze
cursus is gemaakt met het idee om iedereen die zichzelf wilt ontwikkelen als
zowel trader als persoon te begeleiden. De cursus wordt op een professionele
manier gepresenteerd. Hiermee tilt WhatsNext het niveau van de standaard
crypto cursussen in Nederland naar een nieuw level.

In de cursus wordt je stap voor stap meegenomen in hoe jij zelf aan de slag kunt
gaan als trader. De cursus bestaat uit 5 modules. Deze bevatten de volgende
onderwerpen:

● Module 1: Starten in de cryptomarkt
● Module 2: Zelf technische analyses maken
● Module 3: Een trading plan maken + geteste strategie leren van WhatsNext 
● Module 4: Trader mindset series
● Module 5: Live voorbeelden strategieën



In module 1 word je meegenomen in het opzetten van alles wat je nodig hebt om
op een veilige manier te beginnen in de cryptomarkt. Dit is een stap die vaak over
wordt geslagen. Toch is het essentieel om te voorkomen dat je bijvoorbeeld
gehackt wordt en je bezittingen kwijtraakt. Ook leer je hier de basisprincipes van
het traden. Dit is dus ook geschikt voor iemand die wil beginnen met traden, maar
hier nog geen enkele kennis van heeft. 

In module 2 wordt dieper ingegaan op het maken van technische analyses. Dit is
wat je uiteindelijk nodig hebt om zelf aan de slag te gaan met traden. Zo leer je
tools gebruiken, het herkennen van patroneren en de juiste indicatoren in de
charts te herkennen. Dit is de basis voor het maken van jouw eigen analyses. 

In module 3 ga je aan de slag met het toepassen van alles wat je in de voorgaande
modules hebt geleerd. Hoe pas je alle kennis toe en ontwikkel je een succesvolle
strategie? Dat leer je in deze module. Als je dit leert, kan je ook je eigen
strategieën gaan ontwikkelen. Vanaf dan ben je niet meer afhankelijk van één
marktomstandigheid. Je kan je eigen inbreng en voorkeuren toepassen. Ook leer
je een bewezen strategie van WhatsNext waarmee jij winstgevend zult zijn. 

In module 4 komt een stukje mindset aan bod. Dit is een component die jou kan
helpen om jouw mooiste doelen waar te maken. Veel mensen worden gelimiteerd
door de overtuigingen die hen zijn aangeleerd. In deze module leert Patrick jou
hoe je hiervan los komt en hoe jij jouw dromen waar kunt gaan maken. 

In module 5 word je meegenomen door twee verschillende strategieën. Strategie
1 is HODL. Deze strategie is gebaseerd op het investeren in projecten voor langer
termijn. Strategie 2 is de WhatsNext Setup. Deze strategie is bedoeld voor het
actief traden en het toepassen van de huidige prijsactie om op een consistente
basis geld te verdienen.

Na het doorlopen van alle modules, ben jij helemaal klaar om zelf aan de slag te
gaan als trader en kan jij op een consistente basis winstgevend zijn in de
cryptomarkt. 

Persoonlijke ervaringen
Ik heb de gehele cursus van WhatsNext doorlopen. Ik ben erg onder de indruk van
wat ze hebben neergezet. De cursus heeft een uitermate professionele uitstraling
en wekt hiermee enorm veel vertrouwen. Dit is iets wat mij enorm aanspreekt in
de cursus. 

De inhoud van de cursus is iets waar ik heel enthousiast over ben. Module 1 bevat
onderdelen die vaak worden overgeslagen. Zo wordt uitgelegd hoe je veilig
gebruik maakt van een exchange, een veilige email opzet en hoe je ervoor zorgt
dat jouw wachtwoorden optimaal beveiligd en toegankelijk zijn. Je wordt
helemaal klaargestoomd om aan de gang te gaan met de volgende modules. 

Module 2 en 3 zijn modules waar echt op het traden in wordt gegaan. Je leert hier
hoe je zelf analyses kunt maken en hoe jij de charts kunt lezen. Hier worden veel
geavanceerde technieken op een begrijpelijke manier uitgelegd die jou helpen
met het voorspellen van de koers. Eerst worden de losse technieken uitgelegd.
Wat ik persoonlijk erg sterk vind, is dat deze later worden gecombineerd om zo
een rendabele strategie te vormen. Hiermee kan je vervolgens zelf aan de slag. 



Module 4 vind ik een component die de cursus uniek maakt ten opzichte van
andere cursussen. Veel mensen hebben nog geen duidelijke richting in hun leven
of dromen van een ander leven. Ik denk dat deze module deze mensen enorm
goed kan helpen met het vaststellen van hun doelen en het veranderen van hun
leven. Het heeft mij in ieder geval dingen laten beseffen over mijzelf waar ik nooit
bij stil heb gestaan. Dit is iets waar ik positief door ben verrast. 

Tot slot wordt er in module 5 op een heldere manier laten zien hoe je de
aangeleerde strategieën toepast. Na het bekijken van deze module, was het voor
mij enkel een kwestie van nadoen en kon ik zelf aan de slag in de cryptomarkt.
Daarnaast voelde ik mij welkom in de Discord server waar ik veel vragen kon
stellen. Over het algemeen kreeg ik snel een reactie. Dit heeft mij geholpen met
de problemen waar ik nog tegenaan liep tijdens het ontwikkelen van mijn eigen
strategie. 

Conclusie van de Mastery Course
Alles overwegende zou ik de cursus van WhatsNext op deze onderdelen
beoordelen met de volgende cijfers:
Professionaliteit 10/10
Mate waarin ik mijzelf heb ontwikkeld als trader 9/10
Manier van overbrengen 9/10
Nazorg in Discord 9/10

Voorbeelden van Reviews
Ben jij benieuwd naar wat de reviews zijn over de discord omgeving van
WhatsNext en wat andere schrijven over ons, neem dan even een kijkje naar
onderstaande links:

Wat klanten over ons zeggen:
● https://nl.trustpilot.com/review/whatsnextcommunity.com

Wat andere over ons schrijven:
● https://dejongebelegger.nl/whatsnext-community-review/
● https://www.volgendegeneratie.nl/reviews/whatsnext-crypto-community-re

view-ervaringen/
● https://verdienexpert.nl/whatsnext-community-review/

https://nl.trustpilot.com/review/whatsnextcommunity.com
https://dejongebelegger.nl/whatsnext-community-review/
https://www.volgendegeneratie.nl/reviews/whatsnext-crypto-community-review-ervaringen/
https://www.volgendegeneratie.nl/reviews/whatsnext-crypto-community-review-ervaringen/
https://verdienexpert.nl/whatsnext-community-review/


4 - Promotionele bijlagen als banners
Wil jij een banner gebruiken voor op jouw website, in jouw blog of waar dan ook,
dan kun je gebruik maken van onderstaande banners:

Banner 1

Banner 2

Banner 3



Banner 4

5 - Pak nu jouw PayPro link en start met promoten!
Mocht je nog vragen, ideeën of hulp nodig hebben? Laat het ons dan weten en we
helpen je graag om het maximale uit jouw promoties te halen! Je kunt ons
bereiken op info@whatsnextcommunity.com

mailto:info@whatsnextcommunity.com

