


Inleiding
Allereerst wil ik je natuurlijk feliciteren met het downloaden van mijn cryptocurrency
beginnersgids! Dit is het eerste stapje naar meer kennis en... uiteindelijk ook meer
winst en vermogen met crypto!

In deze gids ga je enerzijds aan de slag met beleggen voor op de lange termijn in
cryptocurrency en ga je dus ook je eerste crypto aanschaffen. Ook al is het maar voor
€1,- het is belangrijk om te weten hoe dit proces werkt (voor het geval je straks in alle
haast in de dip bij moet kopen ;-))

Anderzijds ga je ook de basis van het traden leren. Je leert hoe het traden werkt en
hoe je de grafieken kan gaan lezen. Er valt nog ontzettend veel meer te leren over
investeren en traden in cryptocurrency, daar kan ik een bijbel over vol schrijven. Maar 
 om eerlijk te zijn, heb ik daar niet zo'n zin in!

Mocht je wel door willen gaan op deze stof, dan kun je altijd een kijkje nemen bij mijn
volledige crypto training waar we helemaal de diepte in gaan middels 100+ video's en
meer dan 10 uur aan videomateriaal. Neem hier gerust even een kijkje. Video is meer
mijn ding ;-)

Zullen we dan maar gaan beginnen?

https://www.cornemarchand.nl/cryptonite




Jouw eerste cryptocurrency kopen!

Wanneer je begint met het kopen van cryptovaluta, is de eerste stap het maken van de
koppeling tussen de euro’s op je bankrekening en de cryptomunt die je wilt kopen. Bij
Bitvavo kan dat. Wanneer je nieuw bent bij Bitvavo, gaat dat in de praktijk zo:

Stap 1: aanmelden bij Bitvavo

Het aanmaken van een account bij Bitvavo is gratis. Daarnaast heb ik voor je geregeld
dat je de eerste €1.000 euro kostenvrij kan handelen. Geen transactiekosten dus! Na
aanmelding kun je direct digitale valuta verzenden, ontvangen en verhandelen (als je
op een andere beurs of wallet al cryptovaluta hebt staan). Hiervoor gebruik je de
Bitvavo app, of de website. Na het aanmelden en verificatie van je identiteit kun je
direct beginnen.

Het enige wat je op hoeft te geven zijn jouw naam. e-mailadres en zelfgekozen
wachtwoord. Daarna krijg je een mail van Bitvavo en kan je verder gaan met de
vervolgstappen. Hier dien je jouw identiteit te bewijzen en aan te geven wat je met
Bitvavo wil doen. Je kiest hier voor investeren.

https://www.cornemarchand.nl/bitvavo
https://www.cornemarchand.nl/bitvavo


Jouw eerste cryptocurrency kopen!

Stap 2: Euro’s storten bij Bitvavo

Heb je nog geen crypto in bezit en wil je graag wat kopen? Via iDeal maak je erg
gemakkelijk geld over naar Bitvavo (een bankoverschrijving of creditcard mag ook). Zo
beschik je direct over het geld in jouw Bitvavo-account en kun je meteen beginnen met
inwisselen van euro’s voor Bitcoin, of een andere digitale munt.

Stap 3: Vasthouden of handelen

Omdat Bitvavo een echte exchange (beurs) is, kun je er ook gaan handelen met jouw
gekochte cryptovaluta, zonder je digitale valuta naar een andere beurs te hoeven
versturen. Verkoop Bitcoin voor Ethereum, of een andere munt naar keuze. Je betaalt
maximaal 0,25% van de transactiewaarde, wat erg laag is. En wil je jouw crypto liever
vasthouden? Dan kun je het gewoon in je wallet (digitale portemonnee) laten staan, of
naar je eigen wallet zoals de Ledger Nano S versturen.

Stap 4: Verkopen van cryptovaluta

Wil je jouw winst verzilveren? Ook dat kan bij Bitvavo. Via de app of website kun je
jouw gewenste aantal munten verkopen, waarna het binnen 5 minuten op je
bankrekening staat. Het mooie van Bitvavo vind ik dat het je als beginnende
cryptohandelaar of koper een alles-in-één-oplossing biedt. Geld storten, handelen en
weer euro’s terug ontvangen binnen hetzelfde platform. Dat maakt het erg
overzichtelijk en geschikt voor als je met investeren in digitale valuta begint. Tip: de
Bitvavo app is ook zéér prettig in gebruik.

https://www.cornemarchand.nl/ledger-nano
http://bit.ly/ledger-nano-s-cryptounie


Jouw eerste cryptocurrency kopen!

Stap 5: Jouw eerste cryptocurrency kopen

Nadat je op je account bent ingelogd, kun je direct geld storten via de grote groene
knop ‘Tegoed storten’. Belangrijk om te weten is dat je voor de veiligheid alleen geld
kan storten van een bankrekening die ook op jouw naam staat. Je hebt de keuze uit
maar liefst 7 verschillende betaalwijzen. In de praktijk is iDeal de handigste manier en
je geld bovendien direct beschikbaar. Zodra het geld op je Bitvavo-saldo is
bijgeschreven, kun je direct crypto kopen. Zoek de cryptocurrency die je wilt hebben in
de lijst. Klik erop en kies het bedrag of aantal munten dat je wilt hebben. Via de knop
‘Kopen’, schaf je jouw cryptovaluta direct aan en zijn de munten beschikbaar in je
wallet op Bitvavo. Verkopen gaat op een vergelijkbare, maar omgekeerde manier. Het
wijst zich vanzelf.

Om geld in euro’s naar je bankrekening te krijgen, moet je eerst (een deel van) jouw
cryptovaluta verkopen. De opbrengst wordt bij Bitvavo toegevoegd aan je saldo. Dit
saldo neem je vervolgens geheel of gedeeltelijk op via de knop ‘Tegoed opnemen’. In
de praktijk staat het geld dezelfde dag, of zelfs bijna direct op je bankrekening. Tip: let
wel op dat je voor een uitbetaling eerst een bankrekening moet koppelen. Het
handigste is om dat meteen te regelen nadat je jezelf bij Bitvavo hebt aangemeld.



Jouw eerste cryptocurrency kopen!

Extra stap

Meer leren over Bitvavo en zien hoe het platform werkt? Bekijk dan even mijn video
review & tutorial door op de thumbnail hieronder te klikken ;-)

https://www.youtube.com/watch?v=_Azm_iHQjoI&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=_Azm_iHQjoI&t=9s


Welke cryptocurrency moet je kopen?
Laat ik beginnen met een disclaimer, want ik ben geen financieel adviseur en mag dus
geen advies geven. Niks wat ik hier schrijf kan je dan ook als advies zien. Wat ik wel
kan zeggen, is dat ik al jaren actief ben in deze wereld en hier (goed) van kan leven ;-)

Ik heb een geheime crypto gems video opgenomen. Deze staat verborgen op
YouTube en is alleen voor jou beschikbaar. Ja, de video is van een paar maanden
terug maar dit verandert natuurlijk niks aan de fundamentals van de coins. Dus deze is
nog altijd actueel.

Ik zou dus voor willen stellen om de volledige video te bekijken en deze goed in je op
te nemen. Er komt veel meer belangrijke informatie aan bod dan alleen mijn top 5
cryptocurrencies.

https://www.youtube.com/watch?v=nnHJj0OYZ9w
https://www.youtube.com/watch?v=nnHJj0OYZ9w




De basis van trading
Trading is het volgende stapje. Een lastiger stapje, maar ik ga hier alvast zorgen dat je
een beginnetje hebt van waar je kan gaan starten met het bewandelen van je pad.
Uiteindelijk wil je in plaats van onderdeel zijn van de kudde met schapen, wat ruim
99% van de traders is, een echte wolf worden en bij de 1% horen. Daarom noem ik
mijn leden ook Cryptonite Wolfs!

Als wolf wil je een cryptocurrency ontdekken voor dat deze uitbreekt. Dit doe ik en mijn
leden aan de hand van de Cryptonite methodes. Zo koop jij goedkoop in en verkoop je
jouw coins aan de schapen die te laat instappen. Onderstaand even een (prachtige)
illustratie die ik voor je gemaakt heb om visueel te hebben wat ik bedoel.

We beginnen uiteraard bij het begin en dat is gewoon het begrijpen van de charts. Het
daadwerkelijk leren 'lezen' van wat je nou ziet. Dit is voor mij inmiddels appeltje eitje
en ik vind het soms lastig voor te stellen dat nieuwkomers het niet snappen. Maar
geen zorgen: ik had dezelfde problemen aan het begin, haha!

Het is een beetje net als fietsen... als je het eenmaal geleerd hebt; verleer je het nooit
meer. Het stukje grafieken lezen ga jij nu ook leren, zodat je alvast een goede basis
gelegd hebt. Niets is beter dan een sterk fundament, want zonder fundament kan je
niet bouwen!



De basis van trading

Het allereerste wat je goed moet onthouden, is dat Bitcoin de leider is. Kijk maar is
naar de charts. Bitcoin naar beneden? Altcoins ook naar beneden. Bitcoin omhoog?
Altcoins idem dito.

Alvorens je daadwerkelijk start met jouw technische analyse, is het belangrijk om eerst
te kijken naar wat de Bitcoin doet om zo te bepalen of de markt bullish of bearish is
(omhoog of naar beneden gaat). Als je dit gedaan hebt kan je doorgaan met het lezen
van de grafieken en het ontdekken van patronen. Maar om dit te kunnen, moet je wel
weten wat alles betekent!

Bitcoin is de leider

Japanese candlesticks leren lezen

Je hebt verschillende soorten candlesticks die je kan gebruiken en aan kan zetten op
je charts. Candlesticks zijn de rode en blauwe dingen die je altijd op de grafieken ziet
staan. Veruit de meeste traders gebruiken de Japanese candlesticks. Deze staan vaak
standaard ingesteld en zijn erg prettig om patronen op te herkennen. Ik zal je hier
uitleggen hoe deze werken.



De basis van trading
Een groene candlestick noem je ook wel een bullish candle. Bullish betekent een
opwaartse beweging. 1 candlestick staat voor 1 periode. Als jij naar de daggrafiek kijkt,
dan betekent dit dat 1 candlestick 1 dag is. Kijk jij naar de 4 uur chart, dan is 1
candlestick 4 uur. Tot zo ver helder, toch?

Een bullish candlestick, dus een groene, opent laag en sluit hoger. Dat betekent dat de
prijs is gestegen in deze periode en dus is de candlestick groen. Bij een bearish
candlestick, een rode dus, is dit andersom. De candle opent hoog en sluit lager dan
geopend. De prijs is gezakt in deze periode en dus is de candle rood.

Nu zie je ook nog die 'stokjes' oftewel 'wigs' aan beide uiteinden zitten. Dat betekent
dat de prijs in die periode wel tot daar gekomen is, maar uiteindelijk lager/hoger is
gesloten. De body vertegenwoordigd dus de daadwerkelijke open en closing price.



Vraag en aanbod is de ruggengraat van de markt. De prijs beweegt op punten doordat
er veel vraag of juist weinig vraag is. Is er veel vraag en weinig aanbod? Dan zie je de
prijs stijgen. Is er veel aanbod en weinig vraag? Dan daalt de prijs.

Dit kun je in de grafieken terugvinden als support en resistance. Op een punt waar
veel mensen inkopen vind de prijs support en zal je hem omhoog zien gaan. Op een
punt waar veel mensen verkopen vind de prijs resistance en zal de prijs weer gaan
zakken. 

Dit in combinatie met de candlesticks is al een goed begin. Je kan hierdoor de
grafieken lezen en kijken wat er gebeurt. Support en resistance gebruiken veel
mensen in hun toolset als indicator. Onderstaand een screenshot.

De roze horizontale lijnen zijn support en resistance lijnen. Dit weet je door naar
eerdere prijsactie te kijken. Zie je een lijn ontstaan waar telkens veel prijsactie is
geweest? Dan kan je deze als support/resistance bestempelen. Hoe meer
confirmaties, hoe sterker.

De basis van trading
Support & resistance



Alright, je weet nu hoe je candlesticks mooet lezen & wat support en resistance is. Dat
is het begin. Om verder te gaan pakken we even Tradingview erbij. Dit kan je zien als
je kladblok voor grafieken. Dit is het programma waar je alle verschillende
cryptocurrencies bij alle exchanges op kan vinden. Het programma kan je gewoon
gratis gebruiken. Wil je meer opties, kan je overwegen om een upgrade te doen.

Het belangrijkste hier is: hoe hoger het timeframe, hoe sterker de beweging. Als je een
mooi patroon ontdekt op een hoger timeframe, waar we zo nog even op terugkomen,
en vervolgens een mooie instap zoekt op een lager timeframe dan heb je een
potentieel mooie trade te pakken.

In mijn Cryptonite cursus gaan we dieper in op het gebruik van al deze programma's
en het maken van trades. Mocht je dit allemaal lastig, maar wel super interessant
vinden, dan weet ik zeker dat het een mooie en logische vervolgstap voor jou is!

Hieronder zie je hoe Tradingview eruit ziet. Aan de linkerkant heb je een toolbar waar
je allerlei lijnen en indicatoren kan vinden om toe te passen op de grafiek. Heb je hier
een mooie trade gevonden, dan ga je naar de exchange waar je trade en plaats je de
trade.

De basis van trading
Tradingview

https://www.cornemarchand.nl/tradingview


Ik draag Bitvavo een warm hart toe en gebruik het ook voor mijn lange termijn
portfolio. Daarom raad ik deze hier absoluut voor aan. Maar voor het echte traden, wat
je in dit deel leert, is het niet aan te raden. Bitvavo is namelijk een broker/exchange
ineen. Daardoor heeft het het gemak van een broker, maar is het wel wat duurder.
Ondanks dat Bitvavo de goedkoopste van Nederland is ;-)

FTX Exchange is een ware exchange waar de transactiekosten nog veel lager liggen.
En dit is wel zo prettig als je dagelijks trades maakt. Weggegooid geld anders! Je kan
hier een gratis FTX account aanmaken. Je krijgt ook nog is levenslang 5%
transactiekorting via mij.

Wellicht kan je dan straks ook deze toffe resultaten delen, net als de studenten uit
Cryptonite ;-)

De basis van trading
FTX Exchange

https://www.cornemarchand.nl/ftx


Hieronder zie je een mooie trade die ik zojuist geplaatst heb. Er ontstaat een
symmetrische driehoek, wat meestal een continuation patroon is. Oftewel: een patroon
dat de trend doorzet. In dit geval was het bearish en was een target van 43.000 dollar
logischer dan die van 49.000 dollar. Maar we zijn toch naar boven uitgebroken. Hoe
kan dit? We zitten midden in een bullrun en hebben al een flinke val gehad. Daarnaast
ontstond er een bullish cross door de 50 day moving avarage die kruiste met de 13 en
20 exponential moving avarage.

Ik nam dus positie in op de support lijn bij de onderste blauwe pijl. De middelste geeft
de bullish cross aan en de bovenste is het target, 49.000 dollar. Dit kan je berekenen
door een lijn te trekken van het hoogste punt van het patroon naar de onderkant. Dit is
dan jouw target voor zowel een bullish als bearish breakout. Haal ik het target, verdien
ik met deze trade $4.000.

De basis van trading
Case studie



Ken je die afbeelding van het topje van de ijsberg? De bovenkant is wat je nu kent,
maar er valt nog zo meeeega veel te leren. Dit valt niet in een boek te schrijven en dat
heeft ook nog niemand gedaan. Vandaar dat ik een complete video training gemaakt
heb.

Cryptonite 2.0!

Als je cryptocurrency echt interessant vind en hier serieus werk van wil maken, dan is
Cryptonite een logische stap voor jou. Ik heb hier inmiddels al 2.000 leden mee mogen
helpen en de reacties zijn louter positief. Zoek ze zelf maar op op Trustpilot of op mijn
website ;-)

Deze training is in een e-learning omgeving. Hier krijg je toegang tot meer dan 100
video's en ruim 10 uur aan videomateriaal. Ik leer je stap-voor-stap investeren, crypto
veilig houden, charts lezen, swing-/daytraden en alles wat je hier voor nodig hebt.

Daarnaast krijg je nu ook tijdelijk toegang tot alle premium discord groepen en mijn
trading signalen. Daar bovenop is er nu ook nog een forum voor alleen leden!



Het lijkt wellicht een grote investering voor je, maar niet als je ziet wat je er voor
terugkrijgt. Ik heb zelf tientallen trainingen gekocht in het verleden en ik kan je 1 ding
zeggen: dat heeft me gebracht tot waar ik nu ben. Ik geef liever wat geld uit om iets
direct goed te leren dan zelf gaan aanklooien en daar serieus geld mee verliezen.
Want geloof me: dat gaat gebeuren zonder kennis en begeleiding!

Ik zie je graag terug in de community! Klik op de knop hieronder om meer informatie in
te winnen en eventueel direct te starten met Cryptonite 2.0!

Cryptonite 2.0!

Meer info over Cryptonite!

https://cornemarchand.nl/cryptonite
https://cornemarchand.nl/cryptonite

