
5 T IPS 
OM WINST TE MAKEN IN EEN BEARMARKT

"THE BEARMARKET IS  WHERE FORTUNES ARE MADE"

WWW.WHATSNEXTCOMMUNITY.COM

Let op: De informatie in dit e-book is geen financieel advies!
Aan de informatie in dit e-book kan geen rechten ontleend worden en dient alleen als educatief
beschouwd te worden. WhatsNext accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen.

https://whatsnextcommunity.com/


Waarom dit e-book?

01

Kapitaalbeschermende
methoden aanleren 02

Leren winst te maken in
slechte omstandigheden

03 Gratis actieve begeleiding
aanbieden

Als onderdeel van winstoptimalisatie is het beschermen van kapitaal net zo
belangrijk als het maken van de winst zelf. In dit e-book leren wij je
methoden om zo goed mogelijk kapitaal te beschermen in een bearmarkt.

De bearmarkt is doorgaans een periode van consolidatie. Toch kan er zelfs in
een bearmarkt winst gemaakt worden. In dit e-book geven wij je 5 tips om
alsnog rendement te maken in mindere marktomstandigheden.

Wij houden het niet alleen bij tips geven. Wij willen je door het gehele proces
bijstaan. Daarom bieden gratis actieve begeleiding aan in onze gratis discord
zodat je er niet alleen voor staat. Je kan hier al je vragen stellen!

https://whatsnextcommunity.com/


Wie zijn wij?

Wij zijn WhatsNext gestart om de cryptomarkt zo toegankelijk en
transparant mogelijk te maken voor iedereen. De cryptomarkt is
dynamisch en ontwikkelingen staan nooit stil. Voor velen is het
nog te onbekend en is de drempel om te beginnen te hoog. Het is
onze missie om die drempel te verlagen en zodat iedereen gelijke
kansen heeft om geld te verdienen in de cryptomarkt.

https://whatsnextcommunity.com/


Tips voor een bearmarkt
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Stake je crypto tegen aantrekkelijke APY

Beleg in dividendaandelen met hoge yield

Staken is het vastzetten van cryptocurrencies tegen een rente. Door je crypto te staken
toon je vertrouwen in het project en daar word je voor beloond; vaak met
aantrekkelijke rentepercentages! De rente wordt uitgedrukt in Annual Percentage Yield
(APY), oftewel het jaarlijkse rentepercentage. Dit wordt doorgaans uitbetaald in
dezelfde cryptocurrency. Staken kan op verscheidene exchanges of op de website van
het betreffende project. Het is een goede manier om coinposities te vergroten en
daarmee passief inkomen te verdienen, ondanks dalende koersen.

Een andere manier om passief inkomen te verdienen is door te investeren in aandelen
met een (hoge) dividend yield. Naast de cryptomarkt leent ook de aandelenmarkt zich
uitstekend voor verdienen van passief inkomen. Aandelen kunnen soms tot wel 10%
dividend per jaar uitkeren. Waar crypto-staking je meer tokens van het betreffende
project oplevert, ontvang je aan dividend echt geld. Dit wordt op regelmatige basis
uitgekeerd. Op verschillende websites is eenvoudig de dividend yield (rente) per
aandeel te vinden. Bekijk hier onze favoriet.

https://whatsnextcommunity.com/
https://simplywall.st/
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Zoek naar airdrops voor gratis crypto

Speel in op een dalende markt met shorts

Airdrops zijn gratis uitkeringen van cryptocurrencies door projecten aan mensen die zich
voor een airdrop hebben aangemeld. Projecten doen dit om het vertrouwen van huidige
investeerders te belonen en nieuwe investeerders aan zich te binden. De airdrops zijn
gratis en kunnen soms tot wel duizenden euro's waard worden wanneer je een goed
project te pakken hebt. Goede website om airdrops te vinden zijn: airdropsalert.com,
airdrops.io, airdropsmob.com en airdropbob.com.

Short gaan is het inspelen op dalende koersen. In een bearmarkt is dit slim om twee
redenen. Allereerst kan je daarmee je bestaande longpositie hedgen. Hiermee speel je
tegelijkertijd in op een stijging én een daling met als doel om break-even te draaien;
geen winst te maken, maar ook geen verlies. Daarnaast kan je short gaan zonder long
posities te hedgen. Dit is inspelen op dalende koersen zonder longposities te
beschermen. Door short te gaan in de markt is hetgeen overblijft pure winst!

https://whatsnextcommunity.com/
https://airdropalert.com/featured-airdrops
https://airdrops.io/
https://www.airdropsmob.com/
https://www.airdropbob.com/


Tips voor een bearmarkt

5
Leer inspelen op korte termijnstijgingen
De cryptomarkt beweegt altijd in toppen en bodems met tussenliggende
koersbewegingen. Door actief in te spelen op de korte termijnstijgingen in de koers
kan je alsnog winst maken in een bearmarkt. Dit vergt enige ervaring, maar het is een
uitstekende manier om graantjes mee pikken wanneer de mogelijkheden zich
voordoen. Bekijk alvast de onderstaande video om meer tips te krijgen om
winstgevend te traden of join onze gratis discord server voor gratis actieve
begeleiding. Hier kan je van professionele traders leren. Hoe je onze discord kan
joinen lees je op de volgende pagina. Wij staan 7 dagen voor je klaar! 

Video: winstgevend traden in de cryptomarkt

https://whatsnextcommunity.com/
https://www.youtube.com/watch?v=O5hsOZP_sVg&t=134s


Join de gratis discord

Wij staan 7 dagen voor je klaar!

Klik op mij om de Discord te joinen

Bij ons leer je niet alleen over de cryptomarkt, maar houden wij je ook op de hoogte van alle ontwikkelingen
en kansen in de markt. Daarnaast geven wij je tips en kan je je omringen met gelijkgestemden!

Heb je nog meer vragen?
Stel ze nu in onze gratis discord en wij beantwoorden ze direct!

https://whatsnextcommunity.com/
https://discord.com/invite/NKUxJZeK57
https://discord.com/invite/NKUxJZeK57

