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De halving of halvering van Bitcoin komt er op 12 mei 2020 aan. We 
kennen het uur en zelfs de minuut waarop deze zal plaatsvinden. Het is 
de historisch meest winstgevende tijd om in cryptomunten en tokens 
te investeren. In 2012 en 2016, de twee vorige keren dat de beloning 
voor het mijnen halveerde, stegen heel wat koersen met honderden 
procenten. Zal dat ook ditmaal het geval zijn? En...begeeft u zich dan 
alléén in de digitale arena?  
 

 
(Coinmama.com) 
 
De Crypto Belegger slaagde erin zonder noemenswaardige 
kleerscheuren uit de afgelopen periode te komen. En nog een aardige 
75+ procent uit ChainLink (LINK) te halen. Dit in beleggerstijden waarin 
de meeste cryptomunten halveerden zo kort nog als maart 2020! Daar 

https://www.coinmama.com/blog/the-bitcoin-halving-a-history/


zijn we ook best trots op. Wij zijn als cryptobeleggersdienst 
gepositioneerd om het maximale te halen uit de beste periode voor 
digitale investeringen. Dat is: in de twaalf tot achttien maanden na 
genoemde datum. Zo bestaat onze Modelportefeuille bijna uitsluitend uit 
munten en tokens die hele businesses, bedrijfsmodellen en sectoren 
kunnen revolutioneren. Die de Groten aanpakken, vandaag reeds, 
zoals Facebook, Microsoft en Google. Die de Bankenwereld op zijn kop 
gaan zetten. Die de opslag van data (cloudcomputing, een business van 
$300 miljard per jaar) zullen revolutioneren. En nog een heel andere, 
reuze lucratieve sector, die van het gaming, de online videospellen, 
penetreren. Ja, zelfs de monetaire constellatie wordt uitgedaagd, die 
van de fiatmunten zoals de dollar, de euro, de yen en het pond.  
 

 ChainLink Annual Performance 
YEAR USD High Low 

2017 33.3% $ 0.723 $ 0.126 

2018 -51.5% $ 1.44 $ 0.162 

2019 504.5% $ 4.54 $ 0.291 

2020 114.2% $ 4.94 $ 1.46 

(Cryptorank.io) 
 
En zo verder en zo voort. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn, eens de 
digitale revolutie in ernst losbarst. De kwestie is: bent u méé in deze? Of 
blijft u toch liever achter, veilig (?) aan de zijlijn... 
 
Nou ja, het moet toegegeven worden: cryptobeleggen is niet voor 
iedereen. Voor velen is het nog gecompliceerd, vaag en onbegrijpelijk. 
Hoe eraan te beginnen? Welke strategie te volgen. Wanneer instappen 
en waar? Ook en vooral: weten wanneer het tijd is om afscheid te nemen 
van een bepaalde investering. Want bitcoin (BTC) mag dan wel met zo’n 
miljoen procent gestegen zijn in waarde. Tussen 2009 en 2019. Maar wie 
heeft er daadwerkelijk profijt van behaald? Wie heeft op tijd winst 

https://cryptorank.io/currencies/chainlink/price-chart


genomen? Jawel, het gebeuren heeft verschillenden miljardair en 
miljonair gemaakt. Maar ook velen zijn ondanks de gigantische 
koersstijgingen van tal van munten en tokens, met minder geld 
overgebleven dan ze gestart zijn. Tja, cryptobeleggen, het is niet voor 
iedereen, we schreven het al. Ook het omgekeerde geldt: niet iedereen 
is geschikt om in de cryptowereld te stappen! Wilde koersbewegingen 
van tientallen procenten; omhoog (niet erg) en omlaag (oei), soms zelfs 
per maand? Je moet het maar aankunnen, chapeau. Het vergt het 
beheersen van zenuwen en impulsen, tegen eigen paniekreacties 
ingaan; het is niet iedereen gegeven.  
 
Het team van De Crypto Belegger bestaat uit een kern van twee 
mensen, beroepsinvesteerders, en een assistent, met tonnen en tonnen, 
decennialange ervaring. In alle mogelijke soorten van beleggen, dus ook 
in cryptobeleggen. Wij gaan de komende 12 tot 18 maanden, de beste 
periode om dit te doen in, met het grootste zelfvertrouwen. En we 
willen ù best meenemen in deze. Of toch een heel beperkt aantal van 
iedereen die deze tekst leest. 
 
Even praktisch. Elke maand op de eerste ontvangt u dan DCB in pdf 
vorm. Meestal een 20 tot 30 pagina’s in begrijpelijke, mensentaal 
geschreven. Met een overzicht van de cryptomarkt en de gebeurtenissen 
die voor u en ons van belang zijn. De evolutie en aanpassingen in de 
Modelportefeuille. Soms een nieuwe aankoop, soms ook een 
winstneming. Met onze beste inzichten en prognoses van wat te 
verwachten op cryptogebied. Een abonnement geldt slechts voor 12 
maanden en is op elk moment opzegbaar. Een mailtje naar 
decryptobelegger1@gmail.com volstaat. Daarop kunt u trouwens 7/7 
terecht met al uw vragen, opmerkingen, voor assistentie, eender wat op 
cryptogebied. Voor wie nog niet goed bekend is met cryptobeleggen en 
hoe een rekening te openen op een cryptobeurs, of bij een 
cryptomakelaar, hebben we een gids, een uitgeschreven handleiding. 
Die krijgt iedereen gratis mee.  
 

mailto:decryptobelegger1@gmail.com


Probeer het eens? Wat hebt u te verliezen? Wel kunt u enorme winsten 
maken met ons, met De Crypto Belegger mee. Het zou eigenlijk zonde 
zijn om deze kansen zomaar te laten liggen, in alle eerlijkheid. We willen 
dan ook anderen dan onze bestaande abonnees deze kans bieden. 
Minder dan 100 deden er reeds mee in de afgelopen twaalf maanden. 
Dat hebben we bewust beperkt. Crypto beleggen is niet voor iedereen 
dus absolute beginners onthouden zich best. Ook wie niet tegen 
aanzienlijke ups en downs kan, neemt best geen deel hieraan. Meer dan 
eens waarschuwen we ook dat beleggen alleen hoort met geld dat je 
kan ‘missen’. Voor desnoods of liefst lange tijd. Begrijpt u? Wanneer u 
onverwacht een nieuwe auto moet kopen, en dan misschien uw 
cryptoportefeuille daarvoor dient te liquideren? Dan zou u niet goed 
bezig zijn.  
 
Er zijn nog enkele plaatsjes vrij om mee te doen, met De Crypto 
Belegger. Zoals net gezegd willen we sowieso niet meer dan 100 
beleggers aanvaarden. We willen de markt niet verstoren (er zitten 
enkele vermogende personen tussen), maar ook: wij houden van 
persoonlijk contact. Oei, horen we u nu denken; persoonlijk contact, in 
Coronatijden? Neen, wees maar niet bevreesd. We bedoelen: we 
‘kennen’ nog ieder van onze abonnees. Met naam en toenaam, 
voorkeuren, persoonlijke omstandigheden; heel belangrijk vinden we dat, 
die persoonlijke service. Met één iemand, wel een uitzondering hoor, 
mailden we reeds 39 keer! Die tijd steken we er dan ook graag in. Want 
tevredenheid van leden, daar hechten wij toch het grootste belang aan. 
Zo blijft het alles het langst duren, met eerlijkheid, nietwaar? Openheid 
ook. Want: weten wij alleen maar winnende coins en tokens er uit te 
pikken, uit die vele duizenden op de markt? Natuurlijk niet. Maar wat we 
wel kunnen, deden ook en steeds zullen blijven doen, is evenwicht, 
balans in een (model)portefeuille brengen.  
 
Alle cryptomunten en tokens zijn risicovol. Elk soort van beleggen is 
risicovol! Dat zullen bijvoorbeeld reguliere aandelenbeleggers de laatste 
maanden vast wel beseft hebben. Maar er bestaat, zelfs in de volatiele 
digitale wereld en op de cryptobeurzen: héél risicovol (met de grootste 



toekomstkansen, meestal). Cryptocurrencies met gemiddeld risico. En 
degene met het allerminste risico. Daarin een evenwicht, de balans 
vinden en steeds behouden; dat is, toegegeven, niet makkelijk. Maar ook 
daaraan besteedt het team veel aandacht. Zodat, wanneer heel de 
cryptomarkt een enorme duik neemt zoals in maart jl., je daar vijf weken 
later zo goed als zonder enige schade weer uitkomt. En je perfect 
gepositioneerd bent voor wat komt. Straks al, na de 12de mei 2020 
bijvoorbeeld.  
 
Maar kom, we ronden af want hebben nog veel werk voor de boeg. Zoals 
elke dag, zeven op zeven en 365 dagen per jaar. Want: de cryptomarkt 
slaapt nooit. De beurzen zijn 24 uur op 24 open. De Crypto Belegger 
ook. Statistieken analyseren en grafieken bestuderen. Marktrapporten 
doorploegen en individuele munten en tokens onderzoeken. Het is lezen 
(honderden artikels per week), kijken (tientallen video’s per week) en 
monitoren: evoluties in het oog houden, en proberen trends te spotten en 
nieuwe digitale revoluties te voorzien. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn. 
Als u maar één zaak meepikt van dit ‘artikel’, laat het dan dit zijn… Je 
bent méé, of je blijft achter.  
 
Een beperkt aantal nieuwe leden, abonnees wordt nu nog aanvaard. 
 
Normale prijs is 1000 euro voor een jaarabonnement. Nu betaalt u 600 
euro! 
U mag echter opzeggen op elk moment in het jaar en dan krijgt u de 
resterende volle maanden (50 euro per maand) retour. 
Maakt u 600 euro over naar: 
BeursAccent BV 
IBAN NL87 ABNA 0555 6255 67   BIC ABNANL2A 
Zet u bij de overmaking even “Crypto” en uw E-mail adres (@ = at) 
 
 
Of u nu met onze allerbeste hulp, zelfzekerheid en ervaring in de 
cryptoarena stapt, of dit alleen aandurft: we wensen u in ieder geval het 
allerbeste met cryptobeleggen. Wat u ook beslist: mis de komende 



honderden en potentieel nog meer procenten winst vooral niet! Dat zou 
zonde zijn. Want u verdient het, toch…? 
 
 
Het Team van De Crypto Belegger, 
 
Dhr. Tom Lassing, crypto- en blockchain kenner en professioneel 
investeerder, bekend van o.m. Beursbox.nl, Pro Gain B.V., BeursAccent 
B.V. 
 
Dhr. Manille Van den Eynde, privaat investeerder, gespecialiseerd in de 
kleinere altcoins 
 
 
 
 


