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Gefeliciteerd met het Downloaden van deze WhatsNext Bearmarket Investment
Guide.

De relevantie van dit document willen we kenbaar maken met een quote:
“The Bear Market is where fortunes are made”

Nederland telt maar liefst 1.6 miljoen crypto beleggers. Maar hoeveel zijn daarvan
winstgevend? Wij denken op dit moment niet veel… Helaas!
Er worden namelijk veel fouten gemaakt, waarvan de veelvoorkomende fouten
zijn:
- Beleggen wanneer anderen ook beleggen. Als de massa belegt is het al
hoogconjunctuur;
- Niet begrijpen wat de fundamentele waarde van Bitcoin is / kan zijn;
- Het succes van Bitcoin refereren aan de prijs van Bitcoin;
- Niet kunnen analyseren van Altcoins;
- Moeite hebben met emoties als angst en hebzucht;
- Moeilijk inzien wanneer Bitcoin wel / geen macro-economische relevantie heeft;
- Niet bekend zijn met de grote cyclussen van de cryptomarkt;
- Niet bekend zijn met alle kansen in de markt, waardoor je een competitief nadeel
kan hebben ten opzichte van de markt
- Geen duidelijk plan en strategie hebben met betrekking tot in- en uitschalen
Herken je deze punten? Dit gaan we allemaal behandelen in dit E-book. Veel
mensen zijn begonnen met beleggen, omdat ze anderen erover hoorde en
dachten: 'Ik wil ook rendement maken op mijn spaargeld of een groot vermogen
bij elkaar handelen / verdienen door investeringen.' Veel mensen die afgelopen
jaren enthousiast zijn begonnen aan een crypto avontuur zijn inmiddels hun
enthousiasme verloren.
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De beste momenten om te investeren zijn vaak wanneer het tegen ons gevoel
ingaat. Waarom? Als ons gevoel zegt dat moet je doen, dan is de kans groot dat
veel andere mensen hetzelfde gevoel hebben. Warren Buffet zei ooit al:
“Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful”
Exact de bodem timen is lastig. De strategieën die we in dit document behandelen
gaan dan ook niet over het timen van de markt; maar juist om tijd in de markt,
prijspunten en macro-economische factoren.
Bitcoin heeft sinds de oprichting in cyclussen altijd nieuwe all-time highs
neergezet. Vanaf het huidige koersniveau naar de oude all time high is dat al een
opwaarts potentieel van maar liefst 243%.
Kortom, bitcoin (en dus crypto) lijkt over een lange periode een goede belegging
voor wie op de juiste manier inspeelt op de kansen van de markt. De WhatsNext
Bear Market Investment Guide gaat hier ongetwijfeld aan bijdragen. Veel
leesplezier!

DISCLAIMER
Ik ben geen professioneel adviseur en accepteer dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door
opvolgen van advies of navolgen van informatie in dit bestand. De informatie is louter informatief en educatief bedoeld.
Ook eventueel contact via andere wegen is nooit als financieel advies bedoeld.
De informatie vormt geen openbaar bod of een verzoek om effecten of financiële instrumenten aan te schaffen. Beleggen
kan leiden tot verlies. Een eventueel beleggingsbesluit betreffende financiële instrumenten moet gebaseerd zijn op
individueel, professioneel advies en een prospectus gepubliceerd door een bevoegde instantie.
De informatie is verstrekt met de nodige zorg en aandacht, maar WhatsNext Community B.V. of ikzelf is niet aansprakelijk
voor de juistheid en/of volledigheid van de teksten en economische informatie, wisselkoersen of algemene
marktgegevens.
Deze informatie en mening is representatief voor de tijd van publicatie en projecteert geen toekomstige voorspelling. De
tekst is getracht op het moment van schrijven van zo goed mogelijke informatie te voorzien, maar de cryptomarkt is
dynamisch en dus kunnen wij geen garantie bieden dat beschreven zaken in de toekomst anders zijn.
Laatste update: augustus 2022.
In zowel de Gratis als Premium omgeving kan je terecht voor de meeste recente trends en ontwikkelingen. Daarnaast zijn
we actief op onze social media kanalen.
COPYRIGHT
Dit document is eigendom van WhatsNext Community B.V. en vallen onder het copyright. Niets mag gebruikt worden
zonder mijn schriftelijke toestemming
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BITCOIN: EVOLUTION
OF MONEY & BEYOND
WAAROM HEEFT BITCOIN WAARDE?
Veel mensen beginnen met beleggen zonder dat ze weten waarom we aan Bitcoin een waarde
kunnen toekennen en waarom Bitcoin mogelijk meer is dan een betaalmiddel.
Elke discussie over Bitcoin leidt vroeg of laat tot een ruzie over wat Bitcoin waarde geeft.
Sceptici beweren dat het geen enkele waarde heeft, terwijl gelovigen het zien als digitaal goud
met bijna oneindig potentieel. Dus wie heeft gelijk en wat maakt een Bitcoin eigenlijk
waardevol? Er zijn verschillende factoren die hierbij meespelen.

DE GESCHIEDENIS VAN GELD
Een korte blik op de geschiedenis van het geld onthult dat, zolang mensen het erover eens waren dat
specifieke dingen waardevol waren, het ook daadwerkelijk waardevol was. In wezen is het het geloof in geld
dat geld doet werken.
In het begin ruilden mensen totdat het te lastig werd. Op dat moment begonnen ze producten te verhandelen
voor voorwerpen, zoals schelpen en stenen, edelstenen en zeldzame metalen. In de afgelopen tijd werden ze
vervangen door een door de overheid ingevoerd geld, hetgeen nu de meest algemeen aanvaarde vorm van
valuta is. Naarmate geld evolueerde, had het altijd de volgende attributen: fungibiliteit, schaarste en nietherbruikbaarheid. Daarnaast merken mensen dat het handiger is om valuta's te gebruiken die gemakkelijk
draagbaar, stabiel en deelbaar zijn.

Aan Bitcoin kan je een waarde hangen vanwege dezelfde reden als fysiek en digitaal geld; Het wordt gebruikt
om waarde over te dragen en dingen te kopen of verkopen. Maar in tegenstelling tot de Amerikaanse dollars,
waarvan de waarde en de wettelijke status worden afgedwongen door de overheid, komt de waarde van
Bitcoin voort uit de ingeprogrammeerde infrastructuur, schaarste en acceptatie.
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Hoewel het niet tastbaar is, geeft de code van Bitcoin het kenmerken van
traditionele fiat-valuta. Denk hierbij aan schaarste, deelbaarheid, portabiliteit,
fungibiliteit en herkenbaarheid. Daarnaast is Bitcoin gedecentraliseerd, biedt het
een zekere mate van transparantie, is het toegankelijk voor iedereen met een
internetverbinding, is het niet mogelijk om te vervalsen en in beslag te nemen en
heeft het andere functies zoals programmeerbaarheid.
Het belangrijkste is dat het kan worden gebruikt als een opslag van waarde
zoals goud of andere grondstoffen. Maar, in tegenstelling tot zijn fysieke
tegenhangers, kan het in een kwestie van minuten van het ene einde van de
wereld naar het andere worden getransporteerd via communicatiekanalen.

"WHY DOES BITCOIN HAVE VALUE?
THE ANSWER IS EASY: BECAUSE IT'S
USEFUL AND SCARCE."

- ERIK VOORHEES
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DE WAARDEVOLLE EIGENSCHAPPEN VAN BITCOIN

SCHAARSTE
In tegenstelling tot traditionele
fiat-valuta's die zonder einde
kunnen worden opgeblazen,
introduceert Bitcoin digitale
schaarste. Er zullen maar 21
miljoen BTC zijn. In
tegenstelling tot fiat-valuta's
die een jaarlijkse inflatie
ondergaan en een deel van hun
waarde verliezen, wordt de
inflatie van Bitcoin beperkt en
gecontroleerd. Als we Bitcoins
telden die voorgoed verloren
zijn gegaan (verzonden naar
onjuiste, niet-bestaande
adressen, of naar portefeuilles
waarvan de sleutels verloren
zijn gegaan, enz.), ondervindt
het aanbod deflatie, wat
betekent dat er steeds minder
Bitcoins beschikbaar zullen
zijn.

7

DEELBAARHEID

PORTABILITY

FUNGIBILITEIT

PROGRAMMEER
BAARHEID

Elke Bitcoin heeft dezelfde
waarde als zijn
tegenhanger, ongeacht wie
de eigenaar is en wat de
geschiedenis ervan is. Net
zoals één ounce puur goud
altijd gelijk is aan nog één
ounce puur goud. Wat er
ook gebeurt, één Bitcoin
blijft een symbool van
waarde, uitwisselbaar met
een andere Bitcoin.

In tegenstelling tot Fiatgeld, introduceert Bitcoin
ook een dimensie van
programmeerbaarheid. Dit
betekent dat Bitcoin in de
toekomst updates kan
ontvangen en nog
bruikbaardere functies kan
gebruiken. Voorbeelden
zijn: smart contract en
multisig-transacties.

Een enkele Bitcoin kan
worden onderverdeeld in
100000000 Satoshi’s. Eén
Satoshi staat voor
0.00000001 BTC, de
kleinste eenheid van
Bitcoin op dit moment. Dit
splitsingsniveau is
ingebed in de originele
code van Bitcoin. Als er
ooit een behoefte is, kan
het splitsingsniveau
worden gewijzigd in 16 of
meer decimalen, wat
betekent dat Bitcoin een
oneindige mate van
deelbaarheid aankan.

Bitcoins kunnen worden
overgedragen via een
communicatiekanaal zoals
het internet, satellieten of
zelfs radiogolven. Dit maakt
het de meest
overdraagbare valuta dat
ooit heeft bestaan. Bitcoin
is het meest overdraagbare
bezit dat ooit is gemaakt.

DE WAARDEVOLLE EIGENSCHAPPEN VAN BITCOIN

DUURZAAMHEID

HERKENBAARHEID

Elke Bitcoin of Satoshi kan ontelbare
keren worden hergebruikt zonder te
vervallen. Het thema duurzaamheid
ligt gevoelig in de gemeenschap. De
kritiek is natuurlijk het
energieverbruik bij het minen van
Bitcoins. Hier spelen veel bedrijven
inmiddels ook al op in door met
duurzame energie te minen.

Een groeiend aantal verkopers en
gebruikers herkennen Bitcoins en
accepteren deze. Hoewel het nog
steeds ver verwijderd is van de
acceptatiegraad van fiat-valuta's,
onderscheiden veel mensen Bitcoin
van niet-valuta's of ander vals geld
en zijn ze bereid het als betaalmiddel
te accepteren.

PROGRAMMEERBAARHEID
In tegenstelling tot regulier geld,
introduceert Bitcoin ook een dimensie
van programmeerbaarheid. Dit
betekent dat Bitcoin in de toekomst
updates kan ontvangen en nog
handiger functies kan gebruiken.
Voorbeelden zijn: smart contract en
multisig-transacties.
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STABILITEIT EN
OPSLAG VAN WAARDE
Het enige kenmerk dat nog enigszins
ontbreekt, is de prijsstabiliteit van Bitcoin.
Vanwege de volatiliteit wordt Bitcoin meer
gebruikt als een handelsartikel zoals goud.
Dat zal waarschijnlijk veranderen wanneer
Bitcoin meer adoptie krijgt en er minder
prikkels zijn om het te speculeren. Tot we
globale adoptie van cryptocurrencies zien,
zal bitcoin naar verwachting zijn volatiliteit
behouden

DECENTRALISATIE
Geen enkele entiteit houdt toezicht
op Bitcoin. In tegenstelling tot
traditioneel geld, kan niemand het
netwerk of zijn transacties
censureren, controleren of
veranderen, zodat niemand uw geld
kan confisqueren.

ONVERVALSBAARHEID
Elke Bitcoin-transactie wordt geregistreerd
op een gedistribueerd grootboek en wordt
beveiligd door het berekeningsdruk van
knooppunten. Het systeem is ontworpen om
te voorkomen dat het dubbele uitgave
vraagstuk dat voorafgaande digitale valuta's
hinderde, zou stijgen. Als gevolg hiervan zijn
alle transacties op het Bitcoin-netwerk niet
onoverwinnelijk en onherroepelijk.

BITCOINS KWALITEITEN IN VERGELIJKING MET
Waar Bitcoin laag op scoort is ‘Sovereign’. Vanuit die hoek kunnen nog wel eens de twee grootste bedreigingen komen
ANDERE VALUTA’S
voor de cryptowereld, namelijk:

1. Central Bank Digital currencies (CBDC): Er bestaat een kans dat overheden hetgeen wat we nu decentraal wensen te
laten worden, weer gaan centraliseren en ze de huidige ontwikkeling als een gratis test case zien. Dit behoeft mogelijk
meer uitleg, maar dan wordt dit bestand een te grote uiteenzetting. Het zit hem in het feit dat Bitcoin juist opgericht is
vanuit wantrouwen van het centraal monetaire systeem, waar geld bij wordt gedrukt. Daarom is Bitcoin schaars. Maar
een aantal voordelen van Bitcoin kunnen komen te vervallen als centrale banken een eigen digitale munt uitgeven.
2. Regulering waardoor crypto minder interessant wordt gemaakt als beleggingsoptie.
*Bitcoin is open source, dus het is lastig voor landen om het de grond in te drukken. Voor de gevestigde machten is het
een gevangenen dilemma: het is in hun voordeel als niemand er gebruik van maakt, maar als anderen machten er
gebruik van maken dan is het ook in hun voordeel om mee te doen. Zij willen namelijk niet hun machtspositie verliezen
en de VS heeft met de dollar als reserve currency ook een sterke invloed op het internationaal monetaire beleid.
Conclusie
De geschiedenis van het geld onthult dat, zolang mensen het erover eens waren dat specifieke dingen waardevol
waren, het ook daadwerkelijk waardevol was. Het geld heeft over een lange looptijd een evolutie gemaakt. Of Bitcoin
voor een nieuwe revolutie gaat zorgen is nog maar de vraag. Op basis van de voordelen kunnen we wel concluderen
dat er een heel aantal voordelen zitten aan Bitcoin. Ik geloof in Bitcoin als een Store of Value en ook dat het door het
decentrale karakter iets zal blijven dat naast het huidige monetaire stelsel kan bestaan.
De markt staat nog in de kinderschoenen en dat is afgelopen periode maar weer eens gebleken toen grote partijen als
3AC, Luna, Celsius (nagenoeg) binnen een korte tijd onderuit gingen. Veel mensen hebben hierdoor geld verloren en de
markt bleek nog lang niet uitgeraasd te zijn. Eerder werden de gelijkenissen getrokken met de internetbubbel van het
jaar 2000. Nu wordt de markt vergeleken met het internet van 1993.

De belangrijkste reden voor de huidige Bitcoin-waarde is dat mensen het willen gebruiken om
goederen en diensten te betalen, hun geld op te slaan of gewoon te speculeren. Hoe meer het
netwerk van Bitcoin-gebruikers en verkopers groeit, en hoe veiliger en geavanceerder het
systeem wordt, hoe groter de waarde van Bitcoin in USD en andere valuta kan zijn.

De strijd met overheden / centrale banken zal er altijd zijn, maar door het open source en decentrale karakter zal het
haast onmogelijk zijn het wereldwijd de grond in te trappen vanuit het risico dat andere landen zich sneller
ontwikkelingen op dit vlak. Bitcoin heeft een flink aantal voordelen ten opzichte het FIAT geld dat we nu kennen. Ook
de groep mensen die de waarde inziet van Bitcoin neemt over de jaren toe.
De cryptomarkt staat naar mijn mening nog in zijn kinderschoenen. Er zijn een heel aantal voordelen te noemen van de
Bitcoin ten opzichte van traditioneel geld en daarom heeft Bitcoin, wat mij betreft, waarde. De groep mensen die
gelooft dat Bitcoin een waarde heeft, wordt over de jaren heen steeds groter en daarom denk ik dat Bitcoin (& crypto)
onderdeel zouden kunnen zijn van een breed gespreide beleggingsportefeuille.
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BELEGGEN, KAN JIJ HET ZONDER ANGST EN HEBZUCHT?

64K

20K

Mensen refereren het succes van Bitcoin vaak aan de prijs van Bitcoin. Dus hoe hoger de prijs, hoe succesvoller Bitcoin,
hoe meer ik moet kopen. Toch?
Deze afbeelding zal je mogelijk bekend voorkomen en dit blijft een bijzonder fenomeen als je daar zonder angst of emotie
naar kijkt. Als ik je zou vragen: “Wil je een Bitcoin kopen voor 20.000 USD of voor 64.000 USD?” Dan zou je toch te allen
tijde kiezen voor een Bitcoin van 20.000 USD (of er gelijk 3 kopen). Een aantal maanden waren er veel mensen
geïnteresseerd in Bitcoin en nu de prijs zeker 3x zo laag staat, is die interesse zo goed als weg!?
Dit is precies de reden waarom we zijn gestart in H1 met de vraag of Bitcoin waarde heeft? Als je begrijpt / inziet dat
Bitcoin een bepaalde waarde heeft, dan zou je zeggen dat je meer wilt kopen naarmate de prijs verder zakt. Het
fundamentele plaatje van Bitcoin blijft ook met een lage prijs van kracht: de technologie is hetzelfde, je kan er nog steeds
mee betalen en het blijft met 21.000.000 stuks schaars.
“Hoe lager de prijs, hoe beter het is om te kopen”
Maar waarom doen we het dan niet? Een aantal redenen kunnen zijn:
Een dalende trend
Angst (voor verdere daling)
Het kijken naar een trend zijn we voorstander van. Zeker op de lange timeframes als de daily & weekly. Het woord 'angst' gebruik ik
De toekomst lijkt er niet rooskleurig uit te zien

bewust, omdat angst vaak geen goede raadgever is en vaak ook iets dat op korte termijn je lange termijn visie kan beïnvloeden. Angst
van andere kan je gebruiken in je voordeel als je in staat bent contrair te handelen van de massa:

10

el

l

“Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful”
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De fear & greed index geeft aan hoe het is gesteld met de angst en hebzucht in de markt. Er zijn algoritmes die kopen bij fear en
verkopen bij hebzucht en daar winstgevend mee zijn. Dit is geen indicator om volledig op te vertrouwen. Waarom laat ik het zien?
Gevoelsmatig lijkt het vaak alsof er nog een beter moment komt en kijkend naar de Index, kan je de markt verslaan door hiernaar te
kijken en dus contrair te handelen op basis van angst en hebzucht van anderen.
Het is dus belangrijk om niet de prijs als referentiepunt voor het succes van Bitcoin te gebruiken en tegenovergesteld te handelen van
de massa. Dit is lastig, want je gaat nooit op het perfecte moment kopen en verkopen. Ervaring leert; als je een gevoel hebt, hou er dan
aan vast en ga niet weer bijkopen als de markt verder stijgt en je op hogere prijspunten bijkoopt.

CREËER EEN VISIE OVER DE BITCOIN PRIJS
Heb jij al een visie over waar de Bitcoin prijs over 3, 5 of 10 jaar naartoe kan gaan? Ik denk dat je
niet de enige bent als je daar geen inschatting van durft te maken. In 2020 hoorde je veel dat prijs
naar 100k usd zou gaan in september 2021. Daar is de prijs nooit gekomen.
Stap voor stap word je door het lezen van dit document een betere crypto investeerder. Je hebt
gezien waarom steeds meer mensen een waarde hangen aan Bitcoin, je hebt geleerd niet met de
massa te beleggen, maar hoe lager de prijs van Bitcoin, hoe beter het is. Emotie moet je op dat
moment aan de kant zetten, maar dan rest nog steeds de vraag waar kan Bitcoin de komende jaren
naartoe gaan?
Rechts zie je de grafiek van Bitcoin op het wekelijkse tijdsframe. Er zijn weinig dingen die je
houvast geven in de beleggingswereld, maar historisch rendement is een belangrijk onderdeel om
naar te kijken. De stijgende trend is valide tot het tegendeel bewezen wordt. Deze projectie van
Bitcoin geeft de trend aan vanaf 2012 en hoewel Bitcoin nog geen nieuwe rally aan het maken is,
zou je op basis van deze historische data wel kunnen redeneren dat het aannemelijk is dat Bitcoin
weer een nieuwe rally gaat maken.
De verwachtingen zijn wisselend. Vaak zie je na een goede dip dat het weer even duurt voordat de
markt zich herstelt. Dat is ook logisch, want als veel mensen nog dagelijks op de markt zitten, er
nog veel stable coins op de exchanges staan dan bij goed nieuws de koers van Bitcoin binnen notime de lucht in schieten. Echter is dat niet vaak hoe de markt weer op gang komt na een
bearmarkt. Het was ook nooit eerder gebeurd dat de low van een nieuwe bearmarkt onder de all
time high van de oude bear market kwam en dat is nu wel gebeurd. Mede door de hoeveelheid
liquidaties van (grote) partijen.
Denk je dat de koers van Bitcoin binnen nu en 5 jaar naar 100.000 usd kan gaan? Ik denk
persoonlijk van wel. Dat is mijn visie en alles wat in de tussentijd gebeurd is ruis, als ik geloof in de
waarde van Bitcoin dan is elke daling alleen maar een grotere % stijging naar dat doel.
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ANATOMIE VAN DE BEARMARKT
In de anatomie van de bearmarkt zal je waarschijnlijk (en helaas) herkenning zien. Dit soort fouten kunnen
voorkomen / geminimaliseerd worden door uit te zoomen op de grafiek (technisch) en macro-economisch
naar de markt te kijken (fundamenteel). Op het fundamentele deel komen we later terug.

OH NO, I WAS WRONG. SELL!
THE RALLY TO NEW HIGHS IS
KICKING INTO GEAR, BUY BUY BUY
WRONG AGAIN, COVER THE
SHORTS
FINALLY HERE IS THE
RALLY TO NEW HIGHS
WHEH

SELL THE SHORTS
THE CRASH IS FINALLY
HAPPENING, BETTER SELL
BEFORE WE LOSE EVEN MORE
THIS IS IT. THE CRASH IS
GAINING MOMENTUM

OH-NO

I KNEW THE RALLY WOULD
KICK IN

SUPPORT IS BROKEN, SELL
BEFORE THE CRASH WIPES US
OUT
LOAD UP ON SHORTS, THE
CRASH IS QUICKENING
THIS HAS TO BE THE BOTTOM

NO NO NO NO
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RISICO & RENDEMENT
Iets wat iedere belegger zou moeten begrijpen, is dat risico samenhangt met rendement. Vaak is het zo dat
offensievere beleggers het over een lange periode beter doen dan defensieve beleggers. Het risico dat offensieve
beleggers nemen wordt blijkbaar vaak beloond. Offensief beleggen betekent echter niet speculeren met geld, want
verliezen goed maken kan lang duren.
Defensief, neutraal of offensief beleggen
De cryptomarkt is ten opzichte van veel andere markten al risicovol, maar toch heb je binnen de cryptomarkt ook
verschillende risicoprofielen. Wij zijn geen financieel adviseur en doen dus ook geen risico-inventarisatie en
dergelijke.
Wel is het goed om ZELF na te gaan welk risicoprofiel bij jou past en je daar ook aan te houden. Ik zie nog steeds
teveel mensen met 80% van hun vermogen in altcoins en groeiaandelen investeren, maar dat past helemaal niet bij
hun risicobereidheid, zo hebben veel jonge investeerders in mijn netwerk er niet over nagedacht dat ze binnen drie
jaar ook een huis willen kopen. Hoe korter de looptijd van een investering, hoe hoger het risico op een negatief
rendement. De aandelenmarkt over 20 jaar maakt zichzelf vrijwel altijd wel goed, maar op kortere termijn is dat zeker
geen garantie.
Veel fondsen houden dit aan:
Defensief: 60 -100% Ethereum en Bitcoin
Neutraal: 30-60% Ethereum en Bitcoin
Offensief: 0 – 30% Ethereum en Bitcoin
Kijk goed naar welk profiel bij jouw risicobereidheid, wensen en doelen past. Denk hierbij ook aan de fase van de
markt in je overweging. Vaak hanteren fondsen een bandbreedte voor een klant waar binnen ze mogen handelen op
basis van de kansen in de markt. Zo zou je dat ook voor jezelf moeten doen en afspraken hierover maken. Ook zou je
kunnen kijken naar een vast percentage van je vermogen dat je mag alloceren aan de cryptomarkt en een maximaal
percentage in de aandelenmarkt. Al gaat het goed zijn we snel geneigd om er meer in te stoppen, en dan zal het vaak
nog een tijdje goed gaan. Maar de vraag is dan of je daar na correcties ook beter uit bent gekomen. Met vaste
percentages en winsten afromen naar cash neemt je vermogenspositie ook toe, maar met een heel ander risico.
Risico hangt weer samen met rendement. Dan kom je weer terug bij het eerdere punt. Veel mensen gaan pas risico’s
nemen als andere het doen en de rek van de markt er min of meer al uit is.
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RISICO & RENDEMENT
Beleggingscategorieën
Er zijn verschillende beleggingsopties waarbij iedere beleggingscategorie een ander
rendement en risico heeft. Het is belangrijk om te spreiden over verschillende
beleggingscategorieën. Veel (jonge) mensen zijn afgelopen 2 jaar begonnen met
beleggen in crypto en groeiaandelen. Bij kwantitatieve verruiming en lage rentes
presteren deze beleggingen buitengewoon goed, maar zodra dit verandert, worden ze
ook het hardst geraakt. Daarom is het belangrijk om te spreiden over verschillende
beleggingscategorieën. In tijden dat het goed gaat, leveren crypto en aandelen vaak
meer winsten op, maar had een pand vastgoed wel huur opgeleverd en stijgen de
prijzen van huizen ook nog steeds, geeft dat rust. Denk dus na over:
-

Risico vs Rendement
Allocatie over verschillende beleggingscategorieën
Beleggingsprofiel in de cryptomarkt
Liquide vs illiquide beleggingen
Cashreserves

Mijn persoonlijke doel is altijd al geweest om geen zorgen over geld te hebben. Veel
geld maakt mij niet uit, geen zorgen over geld wel. Diverse studies ondersteunen ook
dat geen zorgen over geld een mens gelukkig maakt, veel geld niet. Natuurlijk zal dit
voor ieder persoon anders zijn en moet je jouw investeringen aanpassen op jouw
risico, wensen en doelen.
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RISICO & RENDEMENT
Aandelen in een bearmarkt
In een bearmarkt kunnen naast crypto en vastgoed ook aandelen zorgen voor een passieve stroom van inkomsten. Op heel wat aandelen wordt een regelmatige winstuitkering gedaan in de
vorm van dividend. Ondanks mogelijk dalende koersen, kan door middel van het dividend tóch nog een redelijk rendement worden behaald. Het dividend kan voor sommige aandelen wel
oplopen tot 5% per jaar. Ongeacht wat de koers doet, ontvang je dus 5% rendement op jaarbasis. Zie het als een hedge wanneer de koers daalt en als een mooie bonus wanneer de koers
stijgt.
Het is zelfs zo dat aandelen die een hoog dividend uitkeren geneigd zijn om te stijgen in een bearmarkt, of in ieder geval redelijk op niveau te blijven. Dividendaandelen bevinden zich in de
defensieve categorie. Wanneer het sentiment in de markt begint te verslechteren, zijn defensieve en dividendaandelen de beleggingsobjecten waar het geld heen vloeit. Deze worden over
het algemeen gezien als een belegging met minder risico. Dat is wat beleggers willen in een bearmarkt; zo min mogelijk risico. Geld wordt uit risicovolle assets gehaald en in defensieve en
dividendaandelen gestopt. En deze stijgende vraag naar dit soort aandelen, zorgt op hun beurt voor stijgende aandelenkoers, ondanks verslechterd sentiment in de markt.
Defensieve en dividendaandelen zijn daarmee een prima hedge tegen dalende waarde van andere asset in een portefeuille. Zoek naar aandelen met een hoge dividend yield. Dit is het
dividendpercentage waar ik het zojuist over had. Een dividend yield van 5% betekent dat je, tegen de huidige koersniveaus, 5% rendement per jaar ontvangt. Let er wel op dat het hoge
dividend niet ten koste gaat van de winst die het bedrijf overhoudt. Het bedrijf moet voldoende geld overhouden om te blijven herinvesteren in de groei van het bedrijf. Een gezond
percentage dat aan dividend uitgekeerd kan worden, oftewel de payout ratio, ligt tussen de 30-50%. Voor bedrijven of aandelen met een hoge dividend yield mag dit iets hoger zijn; richting
de 80%. Het is het beleid van deze bedrijven om de aandeelhouders te belonen. Een groter deel van de winst mag gealloceerd worden aan dividend.
Je kunt actief zoeken naar aandelen met een hoge dividend yield. Via stock screeners als finviz.com en simplywall.st is het eenvoudig om dit soort aandelen te vinden. Filter op aandelen met
een dividend yield van meer dan 4% en automatisch komt er een lijst uitrollen van aandelen die meer dan dit percentage aan dividend uitkeert. Vervolgens is het aan jou om te bepalen welke
aandelen aantrekkelijk genoeg zijn om aan te schaffen. Geef hierbij de voorkeur aan gezonde bedrijven. Factoren om naar te kijken zijn: goede winst, een gezonde balans (meer eigen
vermogen dan schuld) en verwachte groei in de omzet en winst.
Doe dit; en je bent al een heel eind op weg om je vermogen te beschermen in een bearmarkt. De kans is zelfs aanwezig om winst te maken. Maar het belangrijkste is het preserveren van
kapitaal. Je wilt een zo groot mogelijke vermogenspositie behouden om, vanaf het moment dat de bullmarkt weer begint, nieuwe aankopen te doen die in termen van koerswinst meer
rendement opleveren. Wanneer de bodem is gemaakt en koersen weer beginnen te stijgen, is het tijd om weer agressiever in te schalen.
Op deze manier doorloop je de cyclus van bearmarkt naar bullmarkt, en andersom.
- De bearmarkt = vermogen beschermen en behouden
- De bullmarkt = winst maken
In de hierboven genoemde paragraaf heb je hiervoor een action plan voor in de bearmarkt.
Onthoud: the bearmarket is where fortunes are made!
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"SUCCESSFUL INVESTING IS ABOUT
MANAGING RISK, NOT AVOIDING IT"

DE MACRO-ECONOMISCHE RELEVANTIE VAN BITCOIN
Begrippen als inflatie, renteverhoging en lage werkloosheid zijn begrippen die je afgelopen tijd om de oren zijn gevlogen. Maar hoeveel begrijp je daar nu al van? Wanneer
is Bitcoin, en dus de cryptomarkt, macro-economisch relevant? We gaan het je hier uitleggen.
Laten we inzoomen op de laatste run van Bitcoin, omdat vrijwel iedereen deze zich nog goed kan herinneren. Toen de coronacrisis in maart 2020 uitbrak, hadden veel
Bitcoin maximalisten de veronderstelling dat Bitcoin - het nieuwe goud - direct aan een run zou beginnen. Dat gebeurde echter niet. De markt was angstig. Niet wetende
wat er zou gebeuren, hoe erg de crisis zou zijn en hoeveel van hun spaargeld men nodig zou hebben om de crisis goed door te komen, trokken mensen direct hun geld uit
risicovolle assets zoals aandelen en crypto. Het gevolg hiervan was dat beide markten flink zakten. De hoge mate van correlatie tussen de aandelen- en cryptomarkt
bleek een feit. Toch hebben we de afgelopen twee jaar een flinke run gehad op aandelen en crypto. We hebben eigenlijk de cyclus van hoe een crisis kan zijn versneld
meegemaakt.
De schommelingen van de economische groei op korte termijn noem je de conjunctuur. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere
(laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei (crisis) wisselen elkaar af.
Je hebt namelijk een fase van hoogconjunctuur 🡪 afname van de hoogconjunctuur 🡪 laagconjunctuur 🡪 herstel. Vervolgens begint de cyclus weer opnieuw met een
hoogconjunctuur. We kunnen nu stellen dat we in een fase van hoogconjunctuur zitten. De werkloosheid is relatief laag, mensen hebben geld om uit te geven en de inflatie
is hoog. In tijden van hoogconjunctuur gaan overheden en centrale banken de economie proberen af te remmen, zodat de inflatie daalt en er weer meer ruimte komt op de
arbeidsmarkt. Dit doen ze ook om schulden af te bouwen, zodat ze ruimte hebben voor stimulering in tijden van laagconjunctuur om de economie verder aan te jagen.
Als we kijken naar de huidige macro-cijfers, zitten we momenteel in een fase van hoogconjunctuur waar de werkloosheid relatief laag is. Mensen hebben geld te besteden
en de inflatie is hoog. Dit hebben we zojuist ook vastgesteld. Als de inflatie hoger is dan de rente dan is de prijs van tijd negatief. Het loont dus niet om geld te sparen en
dus worden bestedingen naar voren getrokken. Je wordt namelijk niet beloond bij de bank om consumptie uit te stellen. Stel je voor, je wilt een auto kopen en je geld
rendeert 2% per jaar; en de waarde van de auto stijgt met 8% per jaar. Dan word je dus sneller gestimuleerd om de auto nu te kopen in plaats van te wachten. Daarom wil
de overheid in hoogconjunctuur de rente laten toenemen met als doel om inflatie daarmee af te laten nemen. Stellen mensen hun consumptie uit, dan komt er minder geld
binnen bij bedrijven, gaan er bedrijven failliet en komt er weer ruimte op de arbeidsmarkt.
Momenteel bevinden we ons nog in hoogconjunctuur. Centrale banken en overheden proberen die hoogconjunctuur af te laten nemen. Pas in een fase van
laagconjunctuur wordt Bitcoin/crypto macro-economisch weer relevanter. Dan neemt de kans dat de overheid extra geld gaat printen weer toe (simpel gezegd), en
verlagen ze de rentes.
Op het moment dat de rente laag is en er meer geld in de omloop komt, zullen mensen weer in grotere mate op zoek gaan naar alternatieven om hun geld te laten
renderen. Het ding is vaak dat mensen die weinig te besteden hebben, geen geld over hebben om te investeren in/na een fase van laagconjunctuur. Dit is precies de
reden waarom ik er steeds op hamer om geld achter de hand te houden.
Simpel gezegd: Mensen worden geraakt door de economische vertraging en veel mensen hebben geen geld over om te investeren. De rijkere mensen hebben vaak wel
geld over om te investeren en stoppen weer geld in de markt. Naarmate de economie verder aantrekt, hebben steeds meer mensen geld om te investeren en zullen
aandelen en crypto verder stijgen. Dit gaat door totdat iedereen geld heeft om te investeren - wat we tot november 2021 hebben gezien - en dan moet je je afvragen
hoeveel rek er nog in de financiële markt is wanneer je in een fase van hoogconjunctuur zit en iedereen al aan het investeren is.
Voor wie deze cyclussen goed begrijpt en leert herkennen, zijn de bearmarkten een zegening. Zeker als je cash over hebt om te investeren. Waar eerst twijfels waren of
Bitcoin van 50k usd naar 100k usd zou gaan (100% potentieel rendement) is het koers potentieel naar alleen al een nieuwe all time high (64k usd) al meer dan 240% koers
potentieel. De daling biedt kansen voor wie geduldig zijn/haar kansen afwacht en cash heeft om te investeren.
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IDEE
FUNDAMENTELE ANALYSE
Wat zijn de componenten die bijdragen aan een sterke fundamentele analyse voor
cryptoprojecten?
1. Cryptocurrencies zijn geen corporaties, maar vertegenwoordigen vaak waarde of
activa binnen een netwerk. De levensvatbaarheid van een cryptocurrency is minder
gebaseerd op het genereren van inkomen dan bij bedrijven. Het is eerder gebaseerd
op toegevoegde waarde en de gemeenschap (gebruikers, miners, ontwikkelaars). Elke
cryptocurrency is een manifestatie van één van de verschillende toepassingen van
Blockchain-technologie en is meestal gedecentraliseerd;
2. De cryptowereld staat nog in de kinderschoenen. Bijna alle cryptocurrencies bevinden
zich op dit moment nog in de ontwikkelfase. Dit betekent dus dat er nog weinig usecases zijn met toegevoegde waarde in de echte wereld. Er kan dus nog moeilijk een
vergelijking gemaakt worden om fundamentele analyse op te doen.
Bitcoin is door de schaarste meer een Store of Value, oftewel een opslag van waarde. De
prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. De prijs is de uitwerking van hoeveel mensen
erin vertrouwen. Dit wordt verder gevoed door de macro-economische relevantie. Als de
rente bijvoorbeeld laag is en er komt meer geld in de omloop, dan is de kans groot dat
mensen op zoek gaan naar mogelijkheden om hun spaargeld te laten renderen. Mijn
verwachting is dat steeds meer mensen Bitcoin mee zullen nemen als beleggingsoptie.
Naast Bitcoin kan je ook investeren in Altcoins. Eigenlijk is er in essentie geen verschil
tussen Bitcoin en Altcoins. Het zijn namelijk beide cryptomunten. Alleen omdat Bitcoin de
eerste cryptomunt was, worden alle volgelingen Altcoins genoemd. Natuurlijk gebruiken
Altcoins wel andere protocollen, consensus algoritmes en benamingen dan Bitcoin.
Investeren in altcoins kan lucratief zijn, maar het brengt ook extra risico’s met zich mee.
Daarom is het belangrijk om altcoins goed te analyseren.
Voor het analyseren van altcoins is dit een handige en aan te raden checklist:
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TEAM

TECH
PRIJS

LIQUIDITY
TOKEN

Is er ruimte voor groei?
Is het innovatief?
Is het verstorend?
Het is idee uniek? Of is het een druk bezet door dezelfde projecten?
Hebben ze al een voorsprong op andere concurrenten?
Lossen ze een probleem op? Hebben ze een usecase?
Kunnen ze een groot netwerk bereiken?

Is het team doxxed of anoniem?
Hebben ze backing van bekende partners?
Bestaat het team uit genoeg mankracht om hun ideeën waar te maken?
Hebben het team en backers een goede relatie met de cryptospace en
de mainstream sector die ze targetten?
Posten ze regelmatig updates?
Is de community groot?
Hebben ze een goede marketing en eventueel funds om hun doelen te
bereiken?
Zijn ze door meerdere bedrijven gecontroleerd en als kwetsbaarheden
werden blootgelegd, zijn ze dan snel aangepakt en opgelost?
Is er actieve en reguliere ontwikkeling?
Is de prijs aan het pompen?
Is het aan het accumuleren?
Heeft de marketcap nog ruimte om te groeien?
Is de marketcap gerechtvaardigd?
Wat is de risk/reward gezien de huidige prijs?
Waar kun je het aanschaffen?
Is er genoeg liquiditeit om posities te kopen en te verkopen?
Kijk naar de distributie, vesting periode, circulatie supply en inflatie
(short & longterm)
Als het circulerende aanbod in korte tijd met meerdere x'en wordt
verhoogd, ga dan voorzichtig te werk en overweeg te wachten tot het
grootste deel van de munten is vrijgegeven om te investeren.
Is er een deflatiemechanisme aanwezig?
Zijn er prikkels om de munten van de markt te houden, zoals staking of
andere lock-ups?
Heeft de munt utility dat een duurzame vraag op lange termijn creëert?
Neemt de vraag naar het token toe naarmate het gebruik van het
protocol toeneemt?
Zorgt het tokenmodel ervoor dat houders kunnen profiteren van een
verhoogde acceptatie?

EXTRA RENDEMENT MIDDELS STAKING
Crypto staking is een vorm van passief beleggen in cryptocurrency waarbij je coins ter bewaring stelt in ruil voor een vergoeding. Je kan het zien als een soort rente op je spaarrekening.
Door crypto currency te staken kan je een extra rendement maken op je investering. In de aandelenmarkt wilt iedereen ook zijn/haar dividend ontvangen. In de cryptomarkt is het wat
complexer en laten veel mensen de kans na om extra rendement te maken op geld dat ze toch al aanhouden in die munt. Daarom is het goed om een plan te maken over het bedrag, de
coins die je wilt holden, waar je deze wilt holden en voor hoe lang je wilt staken.
Je kan staking in feite vergelijken met een deposito van de bank. Je zet geld vast voor een x-periode en krijgt daar een rentevergoeding voor terug. In geval van staking krijg je er een
vergoeding in tokens voor terug. Dit is meestal alleen zo op exchanges, cryptoprojecten met staking voor netwerkvalidatie hebben vaak een rendement dat vastgesteld ligt los van hoe
lang je hem vastzet.

De Bearmarkt kan lang duren
De gemiddelde Bearmarkt in de cryptomarkt duurt 6 maanden tot 2 jaar. Het kan dus lang duren. Door je crypto te staken kan je extra rendement maken. Vaak lijkt het op korte termijn
niet heel rendabel om je crypto te staken. Beleggen is echter het spel van de lange termijn en als je een lange termijn investering kan staken en daar ieder jaar bijvoorbeeld 8%
rendement extra over maakt. Dan is de kans groot dat je mensen die niet staken verslaat. Puur doordat jij een lange termijn visie hebt en extra coins vergaard.

In principe kan je op vrijwel elke exchange staken. Voor mijn spot portfolio zit ik op drie exchanges:
Aanmelden met korting op trading fees voor exchanges
Kucoin: https://www.kucoin.com/r/af/QBSSSA3Q
Binance: https://accounts.binance.com/en/register?ref=39003969
Mexc: https://www.mexc.com/register?inviteCode=16rT6
Let op: Je kan alleen de korting claimen bij aanmelden.
Let op: Kucoin kwam onlangs ook in opspraak. Binance lijkt met afstand de veiligste exchange gevolgd door FTX.
Door op drie verschillende exchanges te staken kan je het risico van diefstal, hacking en allerlei andere (onvoorziene) risico’s goed beperken. De redenen waarom ik op deze exchanges
zit:
1. Binance: Betrouwbare exchange met veel handelsvolume, goede liquiditeit en vaak ook goede mogelijkheden om te staken
2. MEXC: Zit ik voornamelijk op door het grote aanbod van coins, namelijk zo’n 1.300 dat ze er momenteel aanbieden. Door op MEXC te zitten kan ik vaak al in projecten zitten voor ze op
grote exchanges als Kucoin, Binance en Coinbase worden gelist. De liquiditeit is op de exchange wel wat minder.
3. Kucoin zit eigenlijk tussen Binance en MEXC in. Ze bieden zo’n 700 coins aan, hebben prima stakingsmogelijkheden en de liquiditeit is beter dan van MEXC, maar minder dan van
Binance.
🡪 Je kan staking op de exchanges vanuit het scherm: Home -> Earn -> staking.
❗️ Let altijd op de vorm van het contract, hoe flexibel het is, wat de looptijd is en welke rente je daarvoor terugkrijgt.
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FINANCIEEL PLAN
Waar het voor veel mensen lastig wordt, is de
concrete executie van het plan voor een hold
portfolio. Er zijn namelijk veel variaties aan te
brengen in hoe je het aanpakt en je kan je al snel
laten leiden door angst en hebzucht.
Ik ben geen financieel adviseur en dit bestand is
geen financieel advies. Ik heb jou niet persoonlijk
gesproken. Om een goed advies uit te brengen
zouden er meerdere uren besteed moeten
worden aan een inventarisatie van jouw
persoonlijke situatie, risicoprofiel en persoonlijke
wensen en doelen. Al die informatie heb ik niet.
Wat ik wel kan, is je vragen voorleggen, zodat je
deze zelf kan beantwoorden. In deze Guide
hebben wij getracht een trechtermodel te
hanteren, zodat je een beter begrip hebt van de
markt en deze vragen voor jezelf zou kunnen
beantwoorden. Je zou klaar kunnen zijn om een
financieel plan te maken en ook een Hold
strategie op kunnen stellen.

Welke vragen moet je voor jezelf beantwoorden?
1. Geloof ik in de fundamentele waarde van Bitcoin?
2. Geloof ik in de fundamentele waarde van Altcoins?
3. Kan ik mijn angst en hebzucht in bedwang houden?
4. Weet ik wanneer Bitcoin macro-economisch wel / niet relevant is?
5. Begrijp ik de cyclussen van de cryptomarkt?
6. Heb ik een visie over waar de prijs van Bitcoin naartoe kan gaan
en kan ik uitzoomen zonder op korte termijn naar de orde van de
dag te kijken?
7. Durf ik te investeren naar mate de prijs van Bitcoin lager wordt?
8. Heb ik inzicht in mijn totale vermogen?
9. Heb ik inzicht in mijn inkomsten / uitgaven?
10. Kan ik mijn inkomsten vergroten en uitgaven verlagen?
11. Heb ik inzichtelijk welke beleggingscategorieën mijn vermogen
belegd zit?
12. Snap ik de risico’s per beleggingscategorie en past dat bij mijn
risicobereidheid?
13. Heb ik een realistisch beeld van de kansen per
beleggingscategorie en past dat bij mijn wensen en doelen?
14. Heb ik risico-scenario’s uitgewerkt en kan ik het worst case
scenario lijden?
15. Investeer ik met geld dat ik kan missen?
16. Heb ik plan waarmee ik komende maanden kan investeren?
17. Heb ik inzichtelijk wat ik maandelijks ik kan / wil leggen?
18. Weet ik in welke individuele coins ik wil investeren?
19. Maak ik optimaal gebruik van alle kansen in de cryptomarkt?
Dit zijn belangrijke vragen om jezelf te stellen om goed inzicht te
hebben in jouw financiële situatie zodat je dit kunt bijhouden en een
plan kunt maken voor jezelf.
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KANSEN IN CRYPTO:
ZORG ERVOOR DAT JE MEER WEET DAN DE MASSA
Er is geen financiële markt zo dynamisch als de cryptomarkt. Die dynamiek zorgt veelal voor volatiliteit en dus kansen, maar ook zeker
risico’s. We gaan op deze pagina focussen op de kansen in de markt waar niet veel mensen weet van hebben / optimaal gebruik van
maken:
Airdrops: Een airdrop is een marketing actie waarbij een project gratis tokens weggeeft om zo meer naamsbekendheid te krijgen. Er zijn
ook projecten die gratis tokens weggeven op basis van hoeveel tokens je hold. OnXRP is daar een goed voorbeeld van. De maandelijkse
tokens zijn een goed dividend. Blijft de koers dan gelijk of stijgt de koers zelfs, dan heb je koerswinst + airdrops (dividend).
Early investments: Private sales en dergelijke hebben in 2020 en 2021 enorme rendementen opgeleverd, omdat er zoveel nieuwe
investeerders in de markt kwamen, liepen waarderingen fors op en kregen Private Sale investeerders al snel een x10 x20 op hun
investering. In het huidige markt sentiment moeten waarderingen omlaag worden geschroefd, kunnen lang niet alle projecten door
vanwege liquiditeitsissues en dus is het nu niet het meest gunstige klimaat om te investeren. Die tijden gaan er wel weer komen en ook
daar zitten we in de Discord kort op om de community mooie kansen te bieden.
Passief inkomen: Er zijn veel manieren via crypto om passief inkomen te genereren. Je kan bijvoorbeeld je hold coins staken (als eerder
behandeld). In de Discord hebben we hier een apart kanaal voor en brengen we leden op de hoogte als er een hoge APY te behalen is.
De juiste coins lang holden. Daar worden vaak goede rendementen mee behaald. Ook wel “time in the market” genoemd.
Exchanges: We hebben het vaak benadrukt, maar je kan al geld verdienen door op de exchanges actief te zijn en daar coins te kopen
alvorens ze op de grote exchanges komen als Binance, (Kucoin), Coinbase en FTX. Daar zitten de grootste handelsvolumes en door
deze voor te zijn ben je vaak de massa voor.
Bovenop het nieuws zitten: bij WhatsNext proberen we kort op het nieuws te zitten en deze informatie met leden in de Discord te delen.
Dit kan resulteren in snelle rendementen op de korte termijn.
Geavanceerde strategieën: De WhatsNext Setup is één van de strategieën waar we gebruik van maken en die in de cursus uitgebreid
wordt uitgelegd. Dit is een makkelijk uit te voeren strategie, die je volgens een stappenplan kunt uitvoeren. Deze strategie is getest, en
bewezen winstgevend op lange termijn.
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ONZE STRATEGIEËN VOOR EEN BEAR MARKET
Er zijn verschillende strategieën om te gebruiken in een dalende markt. Een aantal gaan we er concreet toelichten met een plan. We hebben het fundament gelegd
voor wat nodig is om goed te beleggen in de cryptomarkt. Nu is het tijd voor de praktische kant.
Binnen onze Bear market strategie hanteren wij drie verschillende strategieën:
1. Dollar Cost Averaging (DCA)
2. Instappen op basis van vooraf bepaalde prijspunten
3. Instappen op basis van macro-economische factoren (dit is meer gevoelsmatig)
Belangrijk: Dit document is begin juli 2022 geschreven. Prijspunten kunnen door fundamentele / macro-economische ontwikkelingen veranderen.

DOLLAR COST AVERAGING
(DCA)

PRIJSPUNTEN
BITCOIN
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MACRO-ECONOMIE
(MEER GEVOELSMATIG)

STRATEGIE 1
Dollar Cost Averaging

Dollar Cost Averaging (DCA) is
een techniek die gebruikt kan
worden voor het handelen in
crypto. Het is een techniek die
traditioneel komt uit de
aandelenmarkt. Deze was
voornamelijk bedoeld voor
mensen die weinig verstand
hadden van beleggen. Wanneer
zij voor de lange termijn een
investering wilden doen, konden
ze gebruik maken van Dollar
Cost Averaging.
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Maar ook nu is het nog steeds
een ontzettend populaire manier
van beleggen in cryptomunten.
Met deze strategie deel je het
geld dat je wilt investeren op in
verschillende delen. Vervolgens
investeer je deze delen op een
vooraf bepaalde tijd. Het
tijdsinterval dat hiertussen zit
kan enkele dagen, weken of
maanden zijn.

Vast tijdstip
Spreek voor jezelf af wanneer je
gaat investeren en met welk interval.
Bijvoorbeeld; Ik zal elke 2 weken gaan
investeren.

Vast bedrag
Hanteer een vast bedrag of percentage dat
je gaat investeren. Wijk hier niet van af.
Anders zal DCA niet effectief zijn.

Vaste projecten
De hele markt opkopen gaat helaas niet.
Maak een selectie van de projecten die jij
interessant vindt.
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HET DOEL

Setting out future
objectives
Het doel van mijn HODL portfolio is om mijzelf zo goed mogelijk te positioneren
voor de de volgende bullrun.
Nadat ik 100% gepositioneerd ben in de markt, zal ik gaan kijken naar de beste
stakingsmogelijkheden. Zo zal ik tijdens de fases dat ik niet aan mijn hodl
portfolio kom, extra coins vergaren. Ik zet dus daadwerkelijk mijn crypto aan het
werk.
Als we dan een nieuwe bullrun in gaan, zal ik procentueel targets zetten waar ik
weer afschaal. Ik blijf dus niet eeuwig hodlen. Ik bespeel dus daadwerkelijk de
cyclussen. Targets die ik hanteer, zal ik in de toekomst delen in de Discord.
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SELECTIE VAN DE PROJECTEN
De keuze voor de coins zijn zeer zorgvuldig vast gesteld. 1000’en uren hebben we onderzoek gedaan naar projecten en gelezen over de laatste ontwikkelingen. We
hebben in deze gids gekozen voor stabiele projecten waarop we in willen schalen. Dit is met name Bitcoin en stabiele layer 1 projecten.
Wanneer iets een layer 1 project of blockchain is, heeft het betrekking op de basis van de blockchain: het netwerk van de blockchain en alles wat hierbij hoort.
Bitcoin is bijvoorbeeld een layer 1 blockchain, omdat het een netwerk aanbiedt.
De cryptomarkt is dynamisch en daarom worden er ook steeds nieuwe projecten in deze lijst toegevoegd en vallen er projecten af. Daarom raden we aan om ons in
de Discord te volgen om zo op de hoogte te zijn van de laatste trends en ontwikkelingen. We hebben meerdere trends gezien afgelopen jaren die, als je er goed op
inspeelt en tijdelijk ook weer winst neemt, zeer lucratief kunnen zijn; denk aan Defi, nft’s, game tokens, metaverse en web 3.0. Web 3.0 lijkt de komende maanden
de grootste impact te gaan maken.
De markt staat nog in zijn kinderschoenen en daarom gaan de waarderingen vaak voorbij aan de ontwikkelingen. Veel vergelijken de cryptomarkt met het internet
van de ‘.com bubbel’ en anderen beweren dat we zelfs nog eerder zitten.
Waar we ook zitten: er stroomt veel kapitaal en kennis naar deze sector en blockchain gaat hoe dan ook inefficiënties uit de markt halen. Daar gaan we in dit
document niet te ver op in. We hebben een lijst gemaakt met projecten waarvan wij denken dat ze de meest fundamenteel sterke projecten zijn.
Toelichting op projecten waar we op inschalen:
Een aantal keuzes zijn belangrijk voor de selectie van cryptomunten die je maakt. Allereerst is het van belang om te bepalen hoe offensief of juist defensief je wilt
beleggen. Patrick kiest ervoor om wat defensiever te beleggen door 50% in Bitcoin en Ethereum te investeren. In mijn geval is dat 35%. Patrick belegd nagenoeg
100% in large caps en ik 85%. Dat is een risico-rendement afweging.
Ik denk dat het goed is om defensief te starten met een DCA als de trend nog neerwaarts is. Dit met als reden dat als de koersen nog verder zakken, je relatief veel
% moet stijgen om deze verliezen recht te trekken. Patrick en ik hebben er beiden voor gekozen om met name in large caps en / of layer 1’s te beleggen.
Voor de selectie van de coins is er gekeken naar het probleem dat ze oplossen, de grootte van het ecoysteem, de tokenomics, de mate van ontwikkeling op het
netwerk, het team, de mate van disrupte, fund voor development en de community.
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SELECTIE VAN DE PROJECTEN
Polkadot (DOT) is fundamenteel een zeer sterk project. Dit wordt onderstreept door de grote mate van fondsen die in het project beleggen (professioneel geld
is vaak slimmer dan retail geld). Polkadot richt zich volledig op het bouwen van een infrastructuur voor Web3. Ik denk dat web 3.0 veel disruptie teweeg gaat
brengen in huidige business modellen.
Polygon (Matic) is naar mijn mening het meest Solide layer 2 project. Dit project moet Ethereum sneller, goedkoper en schaalbaarder maken. De mate van
adoptie van professionele partijen als Meta, Disney, Adobe en Stripe spreken redelijk voor zich.
Binance coin (BNB) is een exchange token van de grootste exchange die er is qua handelsvolume. De coin heeft een relatief hoge marketcap en kan gezien
worden als de meest stabiele belegging in de markt na BTC en ETH. Daarnaast krijgen tokenholders diverse voordelen, dus mag het wat mij betreft niet
ontbreken aan het portfolio. Let op: kijk voor handelsvolumes altijd naar Coingecko en niet naar Coinmarketcap. Coinmarketcap is onderdeel van Binance en
weergeeft niet altijd reële data.
Chainlink (LINK) is een Oracle. Een Oracle in de cryptowereld is een services die smart contracts voorziet van data buiten de blockchain. Een Oracle legt als
het ware de verbinding tussen de blockchain en de buitenwereld. Een Oracle is de extra laag die smart contracts voorziet van externe bronnen. Een smart
contract is makkelijk gezegd: “if this, then that”. Dus als x gebeurt (bvb het vliegtuig 5 min te laat) dan krijgt elke klant 50 euro op zijn rekening gestort (that).
Aleph Zero (Azero) is een relatief nieuw layer 1 project dat claimt het blockchain trilemma op te lossen; decentralisatie, beveiliging en schaalbaarheid.
Daarnaas hebben ze ook focus op privacy op de blockchain. Ze zijn een relatief nieuwe blockchains, maar erkennen al veel vertrouwen onder beleggers in
Azero. Meer dan 70% is gestaked (vastgezet voor langere tijd) en dit tekent vertrouwen naar het project. Azero heeft een sterk team. Daarnaast wordt er een
nieuw layer 2 project op Azero gebouwd waarvan in onze Premium Discord een uitgebreide analyse over is te lezen. Dit project heet Liminal, maar is nog niet
gelist. Updates volgen in de Discord.
Concordium (CCD) is voor de verandering ook een layer 1 project dat op het moment van listen qua koersstijging nog weinig successen heeft gekend. Ze zijn
op het verkeerde moment gelist wat druk gaf onder verkopers. Ook is het ecosysteem nog niet van zodanige grootte dat het tot de top behoort. Waarom ben
ik dan bullish op Concordium. Dat heeft te maken met het team; ze hebben echt de top van de top van financiële wereld en andere bedrijven in het team zitten.
Daarnaast is Concordium één van de weinige blockchains die scherp kijkt naar hoe zij samen kunnen gaan in een meer gereguleerde vorm. Ik heb het idee dat
zij daar al verder in zijn dan andere blockchains en daarom ben ik fan van CCD. De huidige waardering is nog laag en ik ben in de veronderstelling dat CCD
meer gezien gaat worden naarmate de markt professioneler wordt.
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SELECTIE VAN DE PROJECTEN
Thorchain (Rune) is een onafhankelijke Blockchain die is gebouwd met behulp van de Cosmos SDK die zal dienen als een crosschain gedecentraliseerde exchange (DEX). Het maakt gebruik van een geautomatiseerde market maker (AMM) model, wat lijkt op de
eerste iteraties van uniswap. Dit model stelt handelaren in staat om transacties uit te voeren tussen verschillende asset pools met
behulp van het RUNE-token. Dit is de enige tussenpersoon die bij de transactie komt kijken. Het platform beloont ook
liquiditeitsverschaffers (LP’s). Dit zijn degenen die activa storten of ‘staken’ aan beide zijden van een liquiditeitspool, met een deel
van de handelsvergoedingen.
Quant (QNT) is onder andere bezig om het internationele betalingsverkeerd in Zuid-Amerika te verbeteren door
kernbankinfrastructuur aan digitale valuta te koppelen. Het enige dat nodig zou zijn, is een telefoon. Dit kan grote disruptie teweeg
brengen aangezien het huidige internationale betalingsverkeer een barrière is voor verdere groei van het continent.
Oasis Protocol (Rose): Het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat Facebook haar naam heeft veranderd naar Meta en op
verschillende vlakken bezig is met Metaverse en diepere integratie in de wereld van crypto en blockchain. Een cryptoproject waar
Meta nauw mee samenwerkt, is Oasis (Rose). Ik denk dat de markt nog onderschat wat voor slimme mensen er zitten bij Meta en wat
deze samenwerking in de toekomst teweeg kan brengen. Rose heeft een focus op privacy en dat kan nog wel een gevoelig
onderwerp zijn voor een bedrijf als Facebook (Web 2.0 - data bij een centrale partij), dus vroeg of laat zullen zij de transitie moeten
maken naar Web 3.0 zonder dat het hun huidige business model schaad.

Dit zijn zeer beknopte versies van de projecten. Uitgebreide fundamentele analyses staan in de (Premium) discord
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PORTFOLIO
PATRICK KLIJNSMA
BTC
30%

BITCOIN

30%

ETHEREUM

20%

Herstel begint bij Bitcoin.

Als leider van de altcoins en

Daarom zal Bitcoin voor mij het

de nummer 2 grootste coin van

grootste deel van mijn portfolio

de cryptowereld, zal deze coin

zijn. Dit zal, naarmate de trend

weer het gevecht aangaan met

verandert naar altcoins, in

Bitcoin.

ALTS
50%

percentage afnemen.

OVERIGE ALTCOINS

50%

Op de volgende slide zal ik mijn verdeling
weergeven over de verschillende coins waarin
ik veel interesse heb.
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ETH
20%

ALTCOINS
PATRICK KLIJNSMA
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POLYGON MATIC

QUANT

CHAINLINK

MINA
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POLKADOT

THORCHAIN

10

5

5

5

10

10
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PORTFOLIO
ROB DUIJVESTIJN
BITCOIN

15%

ETHEREUM

15%

Herstel begint bij Bitcoin.

Als leider van de altcoins en

Daarom zal Bitcoin voor mij het

de nummer 2 grootste coin van

grootste deel van mijn portfolio

de cryptowereld, zal deze coin

zijn. Dit zal, naarmate de trend

weer het gevecht aangaan met

verandert naar altcoins, in

Bitcoin.

AZERO
ROUTE 5%
BNB 2.5%
5%

NEAR
7.5%
MATIC
7.5%

DOT
7.5%

ETH
15%

AVAX
7.5%

RUNE
5%

percentage afnemen.

ALTCOINS

70%

BTC
15%

ATOM
5%

Er zijn ook een aantal andere coins die interessant
zijn. Die stake ik voor langere tijd tegen een
gunstige APY. Deze staan in de Premium Discord
benoemd. Er staat bij welke dit zijn en waar je deze
kan staken. Dat is geen DCA, dus niet hier benoemd.
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ROSE
5%

CCD
2.5%

QNT
5%

LINK
5%

ALTCOINS
ROB DUIJVESTIJN

5%

5%

BNB

7,5%
NEAR

ALEPH ZERO

5%

2,5%
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CONCORDIUM

AVALANCHE

5%

ROSE

POLYGON MATIC

ROUTE

5%

COSMOS

7,5%

2,5%

7,5%

7,5%

QUANT

5%
CHAINLINK

POLKADOT

5%
THORCHAIN

15%
ETHEREUM

TOELICHTING OP DE KEUZE ALTCOINS
Een aantal keuzes zijn belangrijk voor de selectie van cryptomunten die je maakt. Allereerst is het van belang om te
bepalen hoe offensief of juist defensief je wilt beleggen. Patrick kiest ervoor om wat defensiever te beleggen door
50% in Bitcoin en Ethereum te investeren. In mijn geval is dat 35%. Patrick belegt nagenoeg 100% in large caps en ik
85%. Dat is een risico-rendement afweging. Ik denk dat het niet verkeerd is om in een DCA defensiever te starten en
als er meer zekerheid is over een omkeer van de markt wat offensiever te gaan beleggen.
Patrick Klijnsma en ik hebben er beiden voor gekozen om redelijk wat Layer 1’s op te nemen in ons
beleggingsportfolio. Twee redenen:
1. De grootte van de marketcap (large caps)
2. Layer 1 – communicatie tussen deelnemers van de blockchain. Makkelijk zou je dus kunnen zeggen dat andere
projecten op een layer 1 bouwen. Bekende voorbeelden zijn ETH, Cardano, Solana, Avalanche en Near. Aleph Zero en
Concordium zijn nog relatief onbekende layer 1 projecten. Polkadot wordt meer gezien als een alternatieve layer 1.
Polygon is naar mijn mening het meest Solide layer 2 project.
Binance coin is een exchange token van de grootste exchange die er is qua handelsvolume. De coin heeft een relatief
hoge marketcap en kan gezien worden als de meest stabiele belegging in de markt na BTC en ETH. Daarnaast krijgen
tokenholders diverse voordelen, dus mag het wat mij betreft niet ontbreken aan het portfolio.
Chainlink is een Oracle. Een Oracle in de cryptowereld is een services die smart contracts voorziet van data buiten de
blockchain. Een Oracle legt als het ware de verbinding tussen de blockchain en de buitenwereld. Een Oracle is de
extra laag die smart contracts voorziet van externe bronnen. Een smart contract is makkelijk gezegd: “if this, then
that”. Dus als x gebeurt (bvb het vliegtuig 5 min te laat) dan krijgt elke klant 50 euro op zijn rekening gestort (that).
De wat meer onbekende coins wordt te lang voor dit document om goed uit te leggen. Daar zijn uitgebreide
fundamentele analyses over te vinden in de Premium Discord: LossLess, Route, Flux en onXRP.
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STRATEGIE 2: PRIJSPUNTEN VAN BITCOIN
Strategie twee is makkelijk om toe te passen. Als we in de veronderstelling zijn dat Bitcoin waarde
heeft en op termijn zal gaan stijgen, dan kan je stellen dat het gunstig is om Bitcoin op een zo laag
mogelijk punt te kopen.
Eerder hebben we besproken dat mensen het succes van Bitcoin laten afhangen van de prijs van
Bitcoin. Dit is in onze beleving niet het juiste om te doen. Daarom hebben we het gehad over de
waarde van Bitcoin en wanneer het macro-economisch weer relevant wordt. De markt beweegt altijd
in cyclussen, dus hoe lager je kan kopen, hoe meer opwaarts potentieel er is. Naar een all time high is
het vanaf de huidige koers een opwaarts potentieel van 227%. Stel je zegt dat we dat binnen nu en 5
jaar een keer gaan halen, dan lijkt mij dat een hele redelijke prognose. Dan kom je uit op een mooi
jaarlijks rendement. Het probleem van veel mensen is dat ze vaak geen geduld hebben en liever
vandaag dan morgen rijk willen worden. Dat is hoe vermogen in enkele uitzonderingen wordt vergaard,
maar dat is zeker niet de standaard.
Binnen het team van WhatsNext hebben we verschillende traders en iedereen heeft een eigen visie
over waar hij/zij graag zou willen inschalen. Die meningen hebben we samen gevoegd tot één
strategie om het zo makkelijk mogelijk te maken. Om je een idee te geven van de meningen. Zo kijken
we ernaar:
Patrick Jongeneel: 9.000-12.500
Patrick Klijnsma: 4.000-14.000
Evan: 5.000-11.000)
Rob: 8.517 – 11.738 usd
Luciano: 11.111 usd
Disclaimer: de prijspunten zijn vastgesteld op basis van de kennis van nu. De macro-economie, grote partijen / landen die
toetreden zijn redenen waarom deze prijspunten totaal invalide kunnen worden. De prijspunten zijn gebaseerd op
demandzones op lange timeframes en de koers daalt gemiddeld tijdens een bearmarkt met 85%.
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CHART ROB
Eerder hebben we gesteld: 'Hoe lager de prijs
van Bitcoin, hoe beter het is.' De psychologie
van de mens werkt vaak anders, omdat we
vaak pas Bitcoin willen kopen als andere het
ook kopen en de prijs omhoog gaat. We zijn
voorstander van kijken naar de trend op lange
timeframes, maar we zijn geen voorstander
van kopen als de massa koopt.
Prijszone 1: 10.108-11.738 usd (blauw)
Prijszone 2: 8.517 – 10.143 usd (paars)
Hoeveel je inschaalt is afhankelijk van hoeveel
geld je totaal in de cryptomarkt wilt gaan
beleggen. Stel je hebt 40.000 euro vermogen.
Dan zou je kunnen zeggen dat je 10% in de
cryptomarkt wilt beleggen (afhankelijk van
jouw profiel). Komt de prijs in de eerste
prijszone? Dan schaal je bijvoorbeeld 4% in.
Komt de prijs bij prijszone 2? Dan schaal je
bijvoorbeeld 6% in.
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CHART PK
Bitcoin op de 3 maanden grafiek ziet er
behoorlijk interessant uit. Veel personen zullen
nooit boven de weekly timeframes kijken.
Maar om goede macro beslissingen te maken,
kijk ik vaker naar weekly, monthly & quarterly
timeframes.
Wat we kunnen concluderen als we basic TA
nemen, is dat we op de quarterly timeframe
nog steeds een imbalance hebben in de
prijsactie. Het orderblok aan de onderkant is
van $4.000 tot $14.000.
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STRATEGIE 3 MACRO-ECONOMISCHE RELEVANTIE
De derde strategie is lastig hier te omschrijven om twee redenen;
1. Het verandert continu en dit document is een momentopname
2. Het is vrij complex omdat het van veel variabelen afhankelijk is.
We gaan het in grote lijnen uitleggen.
De voornaamste reden dat mensen in Bitcoin belegde was een zoektocht naar rendement. Nu
de inflatie hoog was en deze werd bestreden met hogere rentes, werd de trend van Bitcoin
neerwaarts en werd het alternatief van beleggen (sparen of obligaties) ook steeds beter
beloond. Dit geeft druk op de koers, want niemand wilt zijn geld zien verdampen.
Maar de economie beweegt in cyclussen en Bitcoin ook. Er gaat weer een fase komen waarin
de inflatie afneemt, de rente ook weer verder naar beneden gaat en hoogstwaarschijnlijk de
geldpomp weer aangaat. Dan gaat Bitcoin weer relevant worden. Dat de inflatie zo hoog is,
heeft allerlei redenen. Deze stijging is te danken aan de oorlog (hoge energieprijzen), de
supply chain (als gevolg van corona) en de centrale banken die hun blansen flink hebben
opgepompt en daarmee het geld op plekken hebben weten te krijgen waar het niet thuis
hoort.
De trend moet dus weer een keer keren. Lagere inflatie en/of economische achteruitgang kan
ervoor zorgen dat bitcoin relevanter wordt, omdat centrale banken dan meer in moeten
grijpen. Komt er echt een crisis? Dan gaan beleggers in eerste instantie vaak weg van
risicovolle assets en wordt het weer relevant op het moment dat centrale banken / overheden
flink ingrijpen.
Gevaarlijk met deze strategie is dat je op sentiment gaat handelen, wat voor veel mensen
negatief uitpakt. Vier dingen zijn hierbij belangrijk:
1. Niet op sentiment handelen en globale visie hebben
2. Uitzoomen op langere timeframes
3. Kleine percentages in- en uitschalen
In de Discord houden we onze leden hiervan op de hoogte.
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HET COMBINEREN VAN STRATEGIEËN
Bij een DCA (stategie 1) stel je een maandelijks bedrag in en leg je dat elke maand in de coins die je wilt aankopen.
Bij de tweede strategie kijk je naar prijspunten van Bitcoin om in te schalen. Dat zijn beide harde voorwaarden, want als de
strategie is vastgesteld (en er is goed over nagedacht) dan valt er in principe niet meer over te discussiëren. Dan is het gewoon
executie. Echter kan het zijn dat vooraf bepaalde prijspunten niet gehaald worden, doordat de markt eerder bullish keert.
Strategie drie zijn wat zachtere voorwaarden en daarom mogelijk wat lastiger te bepalen wanneer wat te doen. Dat kan zorgen
voor meer emotie. Belangrijk is om uit zoomen en NIET op basis van het sentiment te gaan handelen.
Het is mogelijk om verschillende strategieën te combineren:
Voorbeeld 1: Ik leg elke maand 100 euro in, maar als Bitcoin onder de 12K usd komt, dan leg ik, als de koers op het moment van
inleggen onder dat prijsniveau is, 200 euro in. Zo koop je meer op lagere prijspunten. Belangrijk is wel om goed naar jouw
financiële plan te kijken met wat jij maximaal in de cryptomarkt belegd kan / wil hebben ten opzichte van jouw totale vermogen.
Voorbeeld 2: Elke maand 100 euro in de markt op basis van de DCA methode (Strategie 1) en zachtere voorwaarden. Hiermee
haal je een stuk emotie weg door DCA toe te passen. Hier moet je dan ook niets meer aan wijzigen. Er wordt door de FEDvoorzitter gesproken over een mogelijk zachte landing, maar kijkend naar de geschiedenis met inflatie boven de 5% (zitten we nu
ruim boven) zou dat een unicum zijn. We zitten op de huidige koers dichter bij de bodem dan bij de top. Echter wil je in onzekere
tijden altijd cash achter de hand houden om mogelijk op nog lagere niveaus te kopen
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"THE BEST WAY TO MEASURE YOUR
INVESTING SUCCESS IS NOT BY WHETHER
YOU’RE BEATING THE MARKET BUT BY
WHETHER YOU’VE PUT IN PLACE A FINANCIAL
PLAN AND A BEHAVIORAL DISCIPLINE THAT
ARE LIKELY TO GET YOU WHERE YOU WANT
TO GO."

Bedankt voor het lezen van de WhatsNext Bear Market Guide.
We hopen dat alle informatie in de gids duidelijk is voor je en dat je klaar bent om
succesvol te investeren in de cryptomarkt. Onthoud dat de markt dynamisch is.
Mocht je vragen hebben dan kan je deze stellen in de Discord. Wij staan er 7 dagen in de
week om deze voor je te beantwoorden. Deze gids is natuurlijk een momentopname. In de
Discord stellen we onze leden op de hoogte van nieuwsberichten, nieuwe ontwikkelingen
en kansen of juist risico’s in de markt.
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Hoe kan je de markt verslaan?
In deze gids hebben we regelmatig verwezen naar de Discord. We zijn WhatsNext Community opgericht met als
doel grote hoeveelheden en complexe informatie te filteren naar goede en begrijpelijke informatie.
Dit doen we via Discord. Mogelijk dat Discord nog onbekend voor je is. We hebben hiervoor gekozen omdat we
met meerdere kanalen kunnen werken zoals technische calls, nieuwsberichten, fundamentele analyses, passief
inkomen en chats. Daarnaast kunnen de leden zelf bepalen welke kanalen ze wel en niet willen volgen. Zo blijft er
structuur in de Discord en kan je snel handelen als de markt daar om vraagt.
In de Discord hebben we een team met ongeveer 10 man; bestaande uit traders, fundamenteel analisten en
investeerders. De kanalen zijn ook opgesplitst voor investeerders en voor traders. De traders in onze Discord zijn
funded traders wat betekent dat zij testen hebben doorstaan waardoor zij geld voor andere mogen beheren en
hier een deel van het rendement over krijgen. Ook de investeerders hebben een lang track record van investeren
in deze markt en een groot netwerk met mensen waar we continu mee sparren over de laatste ontwikkelingen in
de markt.
Wij hebben van onze passie ons werk gemaakt en zijn van mening dat we het beste aanbod van Nederland en
België hebben als het gaat om een crypto / investeringscommunity. Dit heeft te maken met ons netwerk, multidisciplinair team, onze passie en onze ervaring. Daarnaast kan je 7 dagen bij ons in de Discord terecht voor
vragen en daar helpen we je graag
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