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INLEIDING 
 
 
 
Gefeliciteerd, beste Belegger! U heeft een verstandige beslissing 
genomen door dit Rapport aan te schaffen. Het toont u de weg naar 
grote en snelle winsten die u kunt bewandelen. U krijgt alles in handen 
om helemaal zelf, zonder hulp van anderen, in futures te handelen. Maar 
zo u nog aan iets zou twijfelen, er toch niet helemaal uitkomt, is er altijd 
onze 7/7 hulplijn in de vorm van ons emailadres, met gegarandeerd 
dezelfde dag nog antwoord. Meestal zelfs binnen de 2 uur. U zult dus 
altijd welkom zijn op decryptobelegger1@gmail.com.  
 
Even officieel nu. ‘Futures zijn in principe contracten die de houder 
toelaten een bepaald goed (in dit geval een cryptomunt) aan een 
vooropgestelde prijs te kopen en dit ergens in de toekomst (the future, 
vandaar de naam futures)’. In principe zeggen we, want de contracten 
die wij u voorstellen hebben géén afloopdatum. Zijn oneindig. Stel: u 
koopt een bitcoin future aan 8.000 dollar. De koers van BTC blijft vanaf 
dat niveau stijgen, met af en toe een al dan niet forse correctie, maar de 
grote trend is wel opwaarts. Nou, u kunt natuurlijk te allen tijde uw winst 
nemen (vermenigvuldigd met de hefboom, daarover later). Maar u kunt 
de future ook ‘oneindig’ laten doorlopen. Als het ware hodlen, kopen en 
houden.  
 
We gaan het specifiek hebben over Bitcoin (BTC) futures. En wel op 
Binance, de meest prominente cryptobeurs van alle, en ook de grootste 
ter wereld naar handelsvolume. De veiligste eveneens, verzekerd en 
maximaal beveiligd tegen hacking, en tegen diefstal en verlies of fraude 
binnen Binance zelf. U zult wel al vast van Changpeng Zhao (CZ) 
gehoord hebben of de beurs zelf, waarvan de miljardair de oprichter en 
CEO is sinds de start in 2017.  
 
Waarom specifiek bitcoin futures en wel op deze beurs? Om 
verschillende redenen.  Eens u het principe van een future 
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kopen/verkopen onder de knie heeft (heel snel want het is au fond 
simpel), kunt u deze ervaring desgewenst toepassen op andere 
cryptomunten en op andere beurzen. Verder: de binance futures op 
bitcoin zijn beschikbaar met een maximale hefboom van 125 x, wat erg 
hoog is. Ze zijn dus ook nog eens ‘oneindig’. U kunt ze houden zo lang u 
wilt want er is geen afloopdatum.  
 
Dit laatste, de hefboom, is wel de belangrijkste reden om voor futures te 
kiezen. Dankzij die hefboom hoef je geen grote bedragen te riskeren in 
de cryptomarkt. Eén bitcoin kost al snel (afgerond om het makkelijk te 
maken) 8.000 dollar oftewel 7.200 euro. Dan heb je nog maar één munt, 
één bitcoin. Maar wanneer u 80 dollar (72 euro) inlegt voor een bitcoin 
future met hefboom 100, verkrijgt u diezelfde 8.000 dollar of 7.200 euro! 
Dat is voordeel 1. Voordeel 2 is dan: gesteld; BTC stijgt met 7 procent, 
over een zekere tijdspanne of net heel vlug. 7 Procent op 8.000 dollar is 
560 dollar. Da’s mooi, da’s leuk. Maar: wanneer u voor de 80 dollar in 
ons voorbeeld een future met hefboom 100 aangeschaft hebt, verdient u 
geen 7 procent maar 700 procent!  
 
Hoezo? Wel, dat is ook de kracht van die hefboom. Uw 80 dollar stijgen 
met 7 procent maal 100 en gaan dus maal 7. 80 Dollar wordt zo 560 
dollar. Alstublieft, you are welcome…!  
 
Nog: wij beschouwen Binance als een van de meest gebruiksvriendelijke 
cryptobeurzen; de veiligste; de meest vertrouwde; met de beste reputatie 
en ook een beurs die veel en vaak met nieuwigheden komt. Er zijn 
regelmatig wedstrijden, er vinden airdrops plaats (gratis munten), ze is 
levendig, druk bezocht en actief. Binance is in tal van talen gesteld en 
dus ook in het Nederlands, en over zowat elk onderwerp aangaande zijn 
gidsen binnen de beurs zelf voorhanden. Die van naald tot draad, 
geschreven en vaak ook met video’s u instrueren, inlichten, wegwijs 
maken. Tenslotte is Binance ook nog eens erg goedkoop. Hé, misschien 
blijft u wel op Binance en niet alleen om futures te kopen of verkopen. 
Want het is ook nog eens de beurs waar in de meeste cryptomunten en 
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tokens gehandeld kan worden. Ze is geschikt én voor de beginnende 
cryptotrader, én voor de gevorderden.  
 
Vermelden we ook nog een ander nut van een (futures)rekening op 
Binance: het zal niet bij Bitcoin futures blijven. Inderdaad: eigenaar 
Changpeng Zhao (CZ genoemd) voorziet dat veel meer munten in 
aanmerking zullen komen, op termijn, voor futures trading. Dus: dat kan 
u mogelijk ook interesseren, en zo bent u nu al méé, met bitcoin futures, 
en die kennis kunt u straks ook eventueel op die andere munten die in 
aanmerking zullen komen, toepassen.  
 
We hebben trouwens een presentje voor u. Zo u een account op Binance 
opent, toch noodzakelijk om in dit soort futures te handelen, en u doet 
dat via onderstaande link. Dan krijgt u op de toch al lage commissies 
(een dollar of wat, zo’n 0,1 %) nog voor altijd 15 % korting! Klikt u dan 
op  www.binance.com/nl/register?ref=UMJLGFAK.  Dhr. M. Haagen 
inviteert u dan, dat is de beheerder van onze rekeningen bij Binance. 
Ook wij krijgen dan zo’n korting op commissies. Leuk meegenomen, 
toch?  
 
Hetzelfde kunt u doen, zo u wilt, indien u interesse heeft om een gratis 
account bij Coinbase te openen. Van deze grootste cryptomakelaar van 
de VS is verderop in dit Rapport sprake. Typerend voor Coinbase, die al 
even betrouwbaar en veilig en populair is als Binance, is dat de rekening 
die u daar eventueel aanhoudt, in euro is. Makkelijk om euro’s naar over 
te schrijven vanaf uw eigen, reguliere bankrekening, want die komen 
binnen één dag aan. Via Coinbase kunt u dan naar Binance munten 
sturen, want de bekendste munten en tokens zijn rechtstreeks en in euro 
te koop bij Coinbase. Makkelijk is ook dat u bij Coinbase tijdelijk uit de 
cryptomarkt kunt stappen, zo u wilt, wanneer die overhit raakt, te snel te 
hoog gaat, en u dus een correctie vreest. De beloning om via onze link 
naar Coinbase te gaan, ligt ook leuk hoog. Zowel u als wij krijgen dan elk 
9,07 euro in bitcoin op de rekening gestort. Het enige dat u daarvoor 
hoeft te doen is voor minstens 90,69 euro munten of tokens kopen. Dit is 
de link, ook weer van onze beheerder: 
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https://www.coinbase.com/join/haagen_2 . Alvast bedankt, en zo doen 
we elkaar nog een plezier! 
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REKENING OPENEN BIJ BINANCE  
 
 
 
Dat is eenvoudig en gaat snel. Ga naar www.binance.com en klik 
rechtsboven op ‘registreren’. Voer uw emailadres in en kies een 
wachtwoord (best één dat je nergens ander gebruikt). Schuif het 
puzzelstukje dat u ziet precies in het vakje. U zult een email ontvangen 
waarin u moet klikken op de link, ter verificatie. Je bent nu geregistreerd 
en eigenaar van een account, rekening, bij Binance. 
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STORTEN OP UW REKENING 
 
 
 
Waarschijnlijk bezit u reeds een wallet, een online of offline 
cryptoportefeuille. Daarvan kunt u dan een of meer munten overzetten 
naar uw Binance rekening. Het is ook mogelijk om uw rekening te spijzen 
met cryptomunten die u betaalt per kredietkaart; Visa of Mastercard. De 
eerste manier is zo goed als gratis, de tweede kost tot wel 3,5 procent 
van het bedrag, met een minimum van 10 dollar, maar is soms iets 
vlugger. We belichten beide mogelijkheden. 
 
 
Munten deponeren, overzetten:  
 
 
Binance accepteert meer dan 150 cryptomunten en tokens. Ga 
bovenaan naar het icoontje van uw profiel. Dat zijn uw initialen in feite. 
Hou uw muis daarop en uit het dropdown menu kiest u ‘deposit’, 
deponeer. Zo komt u op de deposit pagina, die er zo uitziet: 
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Kies links de munt die u wilt deponeren. In het voorbeeld wordt gekozen 
voor bitcoin, BTC. Dan ziet u rechts de lange code die u in zijn geheel 
moet kopiëren. (Altijd heel nauwkeurig doen want anders komen 
bedragen niet aan en zijn mogelijk voor altijd verloren!) Dat is het adres 
waar u uw munten, in dit geval hebben we gekozen voor bitcoin, naartoe 
moet sturen. Voor sommige munten zoals ripple (XRP) of binance coin 
(BNB) wordt nog een tweede code gegenereerd, dan moet u die ook 
kopiëren en gebruiken.  
 
Waar u uw munten, in dit geval bitcoin bijhoudt; een cryptomakelaar 
zoals het Amerikaanse Coinbase bijvoorbeeld, of vanuit uw eigen 
cryptorekening elders, of vanuit uw wallet, daar geeft u het voornoemde 
adres, de code(s) op. Transfereren kan een paar minuten duren maar 
ook een uur of langer, dat hang af van munt tot munt en van 
tussenpersoon tot tussenpersoon. Maar op een gegeven moment krijgt u 
bericht via email dat uw bitcoins zijn aangekomen op uw Binance 
rekening.  
 
 
Munten kopen met kredietkaart:  
 
 
Ga ook weer naar uw profiel, initialen, bovenaan het Binance scherm. In 
hetzelfde dropdown menu merkt u op: ‘Buy With Credit Card’. Kopen met 
kredietkaart. Wanneer u daar op klikt, komt u op de bestelpagina. Die 
ziet er uit zoals hier onderstaand. U vult bijvoorbeeld in dat u 0,05 BTC 
wilt kopen. Wat op moment van schrijven van dit Rapport zo’n 380 euro 
kost met 1 bitcoin aan 7.600 euro. U kunt in euro betalen of in dollar, 
zoals u wenst. Het bedrag is de totale kost met alle fees inbegrepen, en 
wordt dan afgeschreven van uw nationale bankrekening, wanneer uw 
kredietkaartmaatschappij de maandelijkse afrekening stuurt.  
 
In plaats van een aantal van een zekere munt, in dit geval bitcoin, kunt u 
ook ingeven dat u voor bijvoorbeeld 400 euro BTC wilt kopen. Dat totaal 
wordt dan ook automatisch uitgerekend met weer alle kosten inclusief. 
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Vervolgens moet u uw bestelling nog eens bevestigen:  
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En dan geeft u de gevraagde informatie in: uw kaartnummer, naam, 
emailadres enzovoort, waarbij het vanzelf spreekt dat alles honderd 
procent veilig verloopt.  
 
De gegevens worden geverifieerd: 
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Verondersteld dat u dit voor de eerste maal doet. Dan moet u nogmaals 
bevestigen dat u bent wie u bent, door middel van opgave emailadres 
(waar een controle mail naartoe wordt gestuurd) en opgave 
telefoonnummer (waar een sms naartoe wordt gestuurd): 
 

 
 
 
 
En wanneer u denkt nu wel klaar te zijn volgt dan nog een verrassing (?) 
Nou ja, nog één hindernis te nemen, één controle, ditmaal van uw 
identiteit door middel van uw paspoort, ID bewijs. Dat moet u 
waarschijnlijk eerst inscannen (tenzij u dat al ooit eens voor iets of voor 
enige instantie gedaan heeft) en als document of ‘file’ bewaren. Want dat 
document of ‘file’ gaat u nu moeten uploaden op volgende, laatste 
pagina, popup: 
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Mits alle gegevens correct en gecontroleerd zijn, ontvangt u een mail 
daarvan met bewijs, en kort daarop verschijnt de gekochte munt in uw 
Binance rekening.  
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WEGWIJS OP BINANCE 
 
 
 
Verkent u gerust op uw gemak de Binance beurs eens met al haar zeer 
uitgebreide faciliteiten; want misschien of waarschijnlijk zelfs gaat u te 
zijner tijd niet alleen in futures willen handelen. Maar ook de technische 
analyse tools toepassen op bepaalde koersen misschien. Aan lending 
doen, dat is uw munten uitlenen tegen rente. Aan staking doen, dat is 
mee het ecosysteem van een bepaalde munt onderhouden, ook weer 
tegen rente, vergoeding.  
 
Sommige cryptomunten en tokens bieden u, via Binance, rentes van tien 
procent en meer voor uw moeite, die geen moeite is in feite. ‘t Is allemaal 
erg makkelijk om doen want reuzegoed uitgelegd, en in het Nederlands 
voor het overgrote deel. Vaak makkelijk verdiende opbrengst die u, in 
geval u veel hodlt (kopen om te houden), bij wijze van spreken slapend 
verwerft.  
 
Er worden wedstrijden gehouden van tijd tot tijd, er vinden airdrops 
plaats (gratis munten of tokens), enzoverder enzovoort. U kunt niets 
misdoen of fout doen, met het allemaal eens aan te klikken. Verken de 
website maar gerust en in uw eigen tempo, want het is erg interessant en 
het kan u op bijkomende, lucratieve ideeën brengen. Voor hier en nu, 
met dit Rapport dat over handelen in futures gaat als onderwerp, volstaat 
dit wel. We kunnen niet de hele cryptobeurs, Binance, volledig tot in het 
kleinste detail voor u uit de doeken doen. Dat zou te ver voeren in onze 
context, en dit Rapport wordt zo al een serieuze brok om te 
verhapstukken, menen wij… 
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IN FUTURES HANDELEN: KOPEN 
 
 
 
Er staat op Binance een complete handleiding die tot in alle details uitlegt 
het wat en hoe en waar en wanneer en waarom. Voor de volledigheid 
geven we u die hier mee. Voor wie echt àlles van naald tot draad wil 
weten. Hoewel we geen expert willen worden of hoeven te zijn om met 
kennis van zaken te handelen. Dit is de link voor de Nederlandstalige 
versie: 
https://binance.zendesk.com/hc/nl/categories/360001987372-Futures-Co
ntracts  
 
Omdat het meeste ons niet hoeft te interesseren en zelfs kan afschrikken 
vanwege de complexiteit (om er expert in te worden desgevallend), 
noemen en bespreken we hier slechts dat wat u moet weten. Daar zijn 
we dan wel volledig in en nergens simplistisch. 
 
Zo ziet uw startscherm eruit, het startscherm van de bitcoin futures: 
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Hier verder onder hetzelfde scherm maar in een iets groter formaat. Voor 
meer duidelijkheid kunt u op deze pagina van dit Rapport inzoomen. 
Maar op het bovenstaande scherm staan wel rode cijfers, van 1 tot en 
met 6. Daarnaar zullen we ook verwijzen, ze één voor één bespreken. 
Het zijn: 
 

1. Futures-indicatoren 
2. Tabel 
3. De tabbladen Positie, Marge saldo, Open orders, Orders en 

Transactiegeschiedenis 
4. Orderboek 
5. Voltooide handelslijst 
6. Soort orders en indiening van orders 
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Laat de vele cijfers en kolommen, die op het eerste zicht erg druk aan 
doen, u niet afschrikken. We leggen u precies uit wat u moet weten. 
 
Eens u geld (een of meer munten, zeg Bitcoin, bijvoorbeeld) 
gedeponeerd heeft in uw Binance rekening, klikt u bovenaan het 
dashboard van uw rekening op ‘Futures’. Dan krijgt u een 
tussenschermpje of popup te zien, waarop u vervolgens moet aanklikken 
dat u akkoord gaat met alle regels van het future traden op Binance. Dan 
komt u op bovenstaand scherm. We gaan het eerst hebben over het 
rode cijfer 6. Daar rechts naast staat ‘Transfer’. Je gaat namelijk een 
munt moeten transfereren naar je Futures scherm.  
 
Futures kunnen alleen verhandeld worden met één bepaalde munt, en 
dat is de USDT. Dat staat voor United States Dollar Token of USD 
Tether. De tether ook wel afgekort, is gelijk aan één Amerikaanse dollar.  
 
(Even een korte zijstap over Tether en waarom deze nog kan dienen. 
Gesteld u heeft een zekere winst gemaakt op de handel in cryptomunten, 
we hebben het nu niet alleen over futures maar ook het verkopen en 
kopen van cryptomunten, bitcoin en altcoins. Dan staat uw investering 
inclusief de winst ook in dit bepaald aantal cryptomunten. Komt er 
onweer over de cryptomarkt, dan kunt u al uw cryptomunten omzetten in 
USDT. U behoudt dan uw investering plus winst in dollar, eigenlijk een 
digitale munt die de dollar imiteert. Een voorbeeld: u kocht 4.000 keer 
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XRP, Ripple, aan afgerond 0,25 dollar, dus voor 1.000 dollar. Na verloop 
van tijd is de munt gestegen in waarde, zeg naar 0,40 dollar. Dan zit er 
wel 1.600 dollar waarde in XRP. Dat vindt u wat veel, maar verkopen wilt 
u ook niet. U zet dan gewoon, heel simpel, dat wijst zichzelf zo uit, uw 
winst, de 600 dollar die in XRP zit, om in USDT. Dan bezit u nog steeds 
1.000 dollar in XRP, en 600 dollar ‘zo-goed-als-cash.’ Die winst kan dan 
ook niet meer verloren gaan, zou de XRP koers plots terug gaan dalen. 
Die 600 heeft u dan in ieder geval, tijdelijk zo lang of kort u wilt, uit de 
cryptomarkt gehaald. Duidelijk zo? Tot daar deze zijstap ter verdere info 
en verduidelijking.) 
 
We keren terug naar de munt of munten in uw cryptorekening. We 
namen BTC, bitcoin als voorbeeld. Dan staat in deze munt in uw 
dashboard als bezit, op uw rekening, zoveel en zoveel BTC. Onder de 
column Overzicht bij Exchange. Er is bij dat Overzicht nog een column of 
pagina ‘Futures’, één voor ‘Margin’ (dat is bijlenen in munten om met een 
hoger aantal te kunnen handelen), enzovoort.  
 
Naast uw aantal BTC, zeg dat u 0,1 BTC heeft overgeboekt, een 
tegenwaarde van afgerond 800 dollar, staat dan Storten, Opnamen en 
Handelen. Storten klikt u aan wanneer u van elders bitcoin wilt bij laten 
overkomen. Dat legden we uit in het hoofdstuk ‘Storten op uw rekening’. 
Opname klikt u aan wanneer u bitcoin wilt opnemen, laten verzenden 
naar elders. Dat wordt verderop in dit Rapport uitgelegd bij ‘Afhalen van 
uw rekening’. We gaan het hier in dit hoofdstuk hebben over het 
Handelen. U gaat namelijk, om aan USDT te raken, nodig om in futures 
straks te handelen, uw BTC of een deel ervan omzetten in USDT, 
eigenlijk is het verkopen voor USDT.  
 
Wanneer u op Handelen klikt, is er een keuzemenu met de meest 
voorkomende handelingen. Bijvoorbeeld: BTC/XRP of BTC/LTC. Dat wil 
zeggen: bitcoin verhandelen om ripple te kopen, en bitcoin verhandelen 
om litecoin te kopen. Eén keuze die ons in deze context aanbelangt is 
BTC/USDT. Daar klikt u op. Vervolgens komt u op volgend scherm, dat 
van de Exchange, de Beurs, waar er gehandeld wordt in alle mogelijke 
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munten en tokens (dit zijn een soort munten dat in besloten omgeving 
gebruikt worden, zoals de BAT als een soort van ‘voordeelbewijs’ van de 
Brave Browser; en de BNB, de Binance Coin, die voordelen geeft 
wanneer je op Binance handelt, zoals u en wij, daarover meer in het 
Slotwoord).  
 

 
 
Ook deze pagina kunt u desgevallend vergroten om beter te zien, te 
volgen. Of beter nog: eens uw account op Binance geopend kunt u het 
allemaal ‘live’ aanschouwen. U neemt dit Rapport er naast, of in een split 
screen als u dat kunt, of u print het Rapport eerst uit, dan heeft u het zo 
bij u om te vergelijken en te volgen. Wat u maar het handigst vindt. Dit 
zult u waarschijnlijk ook maar de eerste keren hoeven te doen, 
afhankelijk van uw mate van ervaring in en vertrouwdheid met een en 
ander. Later wordt het allemaal routine, geloof ons maar! 
 
Mogelijk bent u ook al zo gewend aan cryptotraden en/of futuretraden, 
dat u delen van dit Rapport kunt overslaan. Zoveel te beter voor u dan. 
Maar we moeten alles wat iederéén moet weten allemaal tot in detail 
uitleggen, omdat onder onze lezers ook beginnelingen kunnen zitten. U 
begrijpt…  
 
In het rozerode vakje onderaan (afbeelding wat verderop) gaat u uw 0,1 
BTC verkopen voor, omzetten naar USDT. Het voorbeeld hier is BNB 
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kopen voor BTC, maar daar moet u even niet op letten, het gaat om het 
principe. U leest dus beter: ‘Sell BTC’, en dan staat in het vakje ‘Price’ de 
koers in USDT. Met 1 BTC aan afgerond 8.000 dollar, en u bezit 0,1 
BTC, zal daar staan: 800 USDT.  
 
Onder ‘Amount’ staan achtereen: 25, 50, 75 en 100 %. U klikt gewoon op 
‘100 %’ ten teken dat u de volledige 0,1 BTC wilt verkopen. Vervolgens 
zult u merken dat de indicatoren links ernaast, Limit, Market en Stoplimit 
vanzelf standaard op Limit staan. Dat is voor uw eigen veiligheid. Die 
laten we ook zo staan. Aan Market verkopen is meestal veel sneller, 
maar dan loop je het gevaar een ongehoord hoog bedrag te moeten 
betalen, want toevallig gekocht aan een extreme koers van dat moment. 
Is al gebeurd, mag u niet overkomen, vandaar. Dan klikt u op ‘Sell BTC’ 
in het rozerood.  
 
 

 
 
 

Voilà, nu bezit u 800 USDT. Die gaan we gebruiken om in futures te 
handelen. Er is ook geen andere manier om dat te doen, en de kost van 
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kopen en verkopen op Binance is in de orde van een dollar of wat, dus 
dat moet u geen zorgen baren.  

Keren we vervolgens terug naar de pagina waarop we schrijven: ‘cijfer 
6. Daar rechts naast staat ‘Transfer’.’ Nu klikt u op ‘Transfer’ en 
bepaalt u hoeveel van uw USDT u wilt verplaatsen van uw portefeuille 
naar uw futures scherm. Het kan geen kwaad ze allemaal, dus alle 800 
over te zetten. Terug plaatsen in uw portefeuille gaat op twee seconden 
en kost u niets. Maar best zet u ze alle over, dan heeft u ze bij de hand. 
Eens u de handel, wat gebeurt op het scherm begint te volgen, wilt u 
misschien nog een future snel snel kopen, je weet maar nooit welke 
mogelijkheden zich kunnen voordoen.  

 

Nu gaan we u iets vertellen over ‘margin’. De marge, dat is het bedrag 
in USDT dat in uw futures portefeuille moet blijven. Dat heet de ‘Initial 
margin’. De aanvankelijke of initiële marge. Dan is er nog de 
‘Maintenance margin’. De ‘onderhoudsmarge’. Een bitcoin future contract 
(zo heet dat) ziet er als volgt uit:  

  

Symbol BTCUSDT 
Base Asset BTC 
Quote Asset USDT 
Settlement Asset USDT 
Contract Unit 1 BTC 
1 Contract Value in 
BTC 

1 

1 Contract Value in 
USD 

1×BTCUSDT price 

Tick Size 0.01 USDT 
Minimum Granularity 0.001 Contract 

Units 
Expiry Perpetual 
Initial Margin 0.8% Base 
Maintenance Margin 0.4% Base 
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De basis marge of initiële marge bedraagt 0,8 procent (en stijgt lichtjes 
naarmate u voor meer dan 50.000 USDT futures koopt). Dat wil zeggen 
in geval van 800 USDT, u 6,40 USDT moet laten staan waarmee u niet 
handelt. Of toch niet wanneer u uw eerste future koopt. Het zijn peanuts 
in dit geval natuurlijk maar dit zijn de regels. (Het worden ook geen 
peanuts wanneer u tientallen miljoenen, jawel, USDT inzet. No kidding, 
dit wordt allemaal berekend, dus u kunt u voorstellen met welke 
bedragen sommigen, particulieren minder maar wel institutionelen, 
omgaan…)  

0,4 Procent is de maintenance of onderhoudsmarge eens u aan het 
traden bent, uw eerste future(s) gekocht heeft. Of verkocht. Zou uw trade 
verkeerd lopen, dus tegen de richting in die u verwachtte, en dit ‘peanuts 
bedrag’ nadert; m.a.w. indien u al op zo’n 99 procent verlies staat en het 
er écht naar uitziet dat u wat ze noemen ‘uitgestopt’ wordt, is het 
belangrijk dat u verkoopt voor die tijd, voor dat moment! Het gaat niet 
om grote bedragen maar u riskeert anders een kleine boete, a penalty, 
een straf, en bij meerdere keren uitgestopt worden kan u geschorst 
worden voor een poos. Waarom is dat?  

Vergeet niet dat, stel u staat op 99 procent verlies, alles daar boven voor 
rekening is van Binance. U riskeert ‘maar’ een totaal of zo goed als totaal 
verlies van hoogstens 100 procent; maar stel dat de future van dan af 
nog eens plots met tien procent daalt, in enkele seconden. Dat kan. 
Gebeurt. Dus dan is dat risico ook voor Binance. ‘De beurs’ ziet dat niet 
graag gebeuren, want draait dan zelf op voor het verdere verlies. U 
begrijpt? Dus nog een regel: verkoop op tijd, zelfs al is dat met groot 
verlies, liever dan dat BTC nog eens met een smak naar beneden 
tuimelt. De markt kàn wel plots ook weer in uw voordeel keren, dus te 
vlug verkopen in paniek bijvoorbeeld, is ook niet goed want werkt 

21 



 

contraproductief. U moet tegen bepaalde wilde bewegingen up en down 
kunnen, dat zeker. Maar panikeren is niet goed, noch te lang wachten tot 
de markt keert en uitgestopt worden.  

Dus let op wat u doet wanneer er een groot verlies ‘op papier’ (nou ja) of 
ongerealiseerd is, en u dus laat ons zeggen op 90 procent verlies staat. 
Soms is het beter dat verlies maar te nemen en later met een andere 
future nog eens een poging te wagen. Er komen altijd nieuwe kansen, en 
zolang u USDT bezit kunt u opnieuw in de actie stappen. 

Dan moeten we nog iets vertellen, waar we eerder beloofden om op 
terug te komen, over de leverage, de hefboom. Hoe snel of hevig wilt u 
uw future (dit lijkt wel een keukenrecept)? Als voorbeeld nemen we 100 
x. De hefboom gaat van 1 tot 125 x. Die kiest u zelf. Helemaal bovenaan 
uw futures scherm, bij het nummer 1, stelt u die hefboom in. U mag die 
verlagen of verhogen zoals u wilt, zelfs tijdens een lopende, aangekochte 
future positie. Het spreekt vanzelf dat die hefboom in twee richtingen 
werkt. U wint 100 keer de beweging van BTC, maar u kunt ook 100 keer 
vlugger het verlies moeten dragen. Best is dus de eerste keren kleinere 
hefbomen te gebruiken, wat te oefenen, en met een klein bedrag in 
USDT te starten.  

Hoe hoger het bedrag waarvoor u futures koopt, des te kleiner is de 
hefboom toegestaan. Maar dat geldt ook alleen vanaf bedragen boven 
de 50.000 USDT. Daarmee houden we hier in dit Rapport geen rekening, 
hoeft ook niet, want tot die 50.000 USDT blijft de hefboom tot 125 keer 
toegestaan, het maximum dus.   

De futuretrader kiest eerst zijn hefboom, checkt dat hij voldoende initiële 
marge heeft, en koopt of verkoop tot aan dat bedragje een of meer 

22 



 

futures. Die ziet u dan aangeduid onderaan nummer 3. Kiest u geen 
specifieke hefboom of leverage, dan staat die standaard op 20 x. 

We leggen nog even voor de volledigheid de andere nummers uit. Dat is 
dan nummer 2, waar de grafiek van de bitcoin koers wordt afgebeeld. 
Die kunt u in alle mogelijke time frames, tijdspannes laten tonen. Van 
realtime, het moment zelf, tot grotere overzichten van uren, dagen, 
weken en maanden. Dat kan heel interessant zijn want wanneer je veel 
of teveel op je scherm zit te staren, op zoek naar patronen en 
instapmomenten, je soms the big picture dreigt te missen. Het grotere 
geheel, een ander, ruimer perspectief dus. Niet vergeten dus dit af en toe 
ook te doen.  

Nummer 4 is dan het orderboek. Daarin ziet u welke kooporders en 
verkooporders er plaatsvinden en nog aan zitten te komen. Tenslotte is 
nummer 5 de afgeronde kopen en verkopen van de markt. 

Tussen haakjes: alle grafieken, afbeeldingen en basisinformatie die we in 
dit Rapport gebruiken vallen onder het copyright van Binance.com. Van 
deze site halen we nog enkele praktische voorbeelden aan, net zoals ze 
er staan aangegeven. Het zijn voorbeelden waaraan je ook merkt met 
welke bedragen (en personen en organisaties daar achter) Binance 
gewoon is te werken. Anno 2019 bestaat deze cryptobeurs drie jaar en 
de winst over die periode bedroeg maar liefst 1 miljard dollar (!) Dit maar 
om te zeggen waarom elk voorbeeld of scenario uitgaat van een 
startbedrag of positie van 50.000 USDT. Laat dat u als kleine of minder 
kleine belegger niet afschrikken, want ook met 50 of 100 USDT of een 
tegenwaarde aan cryptomunten bent u welkom op Binance.  
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‘In all the examples below, for ease of calculation, we assume the starting price of 
BTC is 10,000. 

The user has an account with 50,000 USDT in collateral.  

  

The user makes no choice as to leverage. Leverage is set to 20x, and the initial 
margin is set to 5%.  

Scenario 1: User opens 1 BTC, Notional value = 10,000 USDT 

Initial Margin: 10,000 * 0.05 = 500 USDT 

Maintenance Margin: 10,000 * 0.004 = 40 USDT 

Collateral: 50,000 - 40 = 49960 USDT 

Liquidation Price: 10000 - 49960/1 < 0; user will never be liquidated  

Bankruptcy Price: user will never be bankrupt 

Scenario 2: User opens 5 BTC, Notional value = 50,000 USDT 
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Initial Margin: 50,000 * 0.05 = 2500 USDT 

Maintenance Margin: 50,000 * 0.004 = 200 USDT 

Collateral: 50,000 - 200 = 49800 USDT 

Liquidation Price: 10000 - 49800/5 = 40  

Bankruptcy Price: 10000-50000/5 = 0 

Scenario 3: User opens 100 BTC, Notional value = 1,000,000 USDT 

Initial Margin: 1,000,000 * 0.05 = 50,000 USDT 

Maintenance Margin:  750,000 * 0.01 + 200,000 * 0.005 + 50,000 * 0.004 = 8700 USDT 

Collateral: 50,000 - 8700 = 41300 USDT 

Liquidation Price: 10000 - 41300/100 = 9587 

Bankruptcy Price = 10000-50000/100 = 9500 
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Suppose instead User chooses leverage of 5x, and the initial margin is set to 20%. 

Scenario 1: User opens 1 BTC, Notional value = 10,000 USDT 

Initial Margin: 10,000 * 0.2 = 2,000 USDT 

Maintenance Margin: 10,000 * 0.004 = 40 USDT 

Collateral: 50,000 - 40 = 49960 USDT 

Liquidation Price: 10000 - 49960/1 < 0; user will never be liquidated  

Bankruptcy Price: user will never be bankrupt 

Scenario 2: User opens 5 BTC, Notional value = 50,000 USDT 

Initial Margin: 50,000 * 0.2 = 10,000 USDT 

Maintenance Margin: 50,000 * 0.004 = 200 USDT 

26 



 

Collateral: 50,000 - 200 = 49800 USDT 

Liquidation Price: 10000 - 49800/5 = 40  

Bankruptcy Price: 10000-50000/5 = 0 

Scenario 3: User opens 100 BTC, Notional value = 1,000,000 USDT 

Initial Margin: 1,000,000 * 0.2 = 200,000 USDT. As this is larger than initial 

collateral, the order will not be accepted. 

  

Suppose instead User chooses leverage of 125x, and the initial margin is set to 

0.8%. 

Scenario 1: User opens 1 BTC, Notional value = 10,000 USDT 

Initial Margin: 10,000 * 0.008 = 80 USDT 

Maintenance Margin: 10,000 * 0.004 = 40 USDT 
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Collateral: 50,000 - 40 = 49960 USDT 

Liquidation Price: 10000 - 49960/1 < 0; user will never be liquidated  

Scenario 2: User opens 5 BTC, Notional value = 50,000 USDT 

Initial Margin: 50,000 * 0.008 = 400 USDT 

Maintenance Margin: 50,000 * 0.004 = 200 USDT 

Collateral: 50,000 - 200 = 49800 USDT 

Liquidation Price: 10000 - 49800/5 = 40  

Bankruptcy Price: 10000-50000/5 = 0 

Scenario 3: User opens 100 BTC, Notional value = 1,000,000 USDT 

By selecting 125x leverage, the trader cannot open positions greater than 50,000 
USDT in value. This order will not be accepted.’  

Tot daar de voorbeelden van Binance. 
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 IN FUTURES HANDELEN: VERKOPEN 

  
 
Jawel, je kan een future ook verkopen...die je niet hebt. Dat doe je 
wanneer je een daling van de bitcoinkoers verwacht. Hoe lager BTC 
gaat, des te harder stijgt uw future in waarde (maal de hefboom dan 
nog). Waarom nog zou u een future verkopen? Om uw posities in 
cryptomunten, niet alleen daarom in bitcoin, maar in eender welke 
munten, te hedgen. Hedgen is afdekken tegen verlies.  
 
Stel: u bezit een portefeuille van diverse munten, dat kan bijvoorbeeld 
bitcoin en een aantal altcoins zijn (alle munten buiten bitcoin heten 
altcoins). Die zijn er allemaal op gericht om deel te nemen aan een 
verwachte stijging. Maar wat wanneer de markt tijdelijk tegen zit? Dan 
verkoopt u een of meer bitcoin futures. Wanneer de waarde van uw 
portefeuille daalt, de markt zit inderdaad tijdelijk tegen, is dat niet erg. 
Want de future(s) die u ook kocht, stijgt immers in waarde. De twee 
kunnen elkaar dan compenseren. Zit u toch fout in uw verwachting en uw 
portefeuille daalt niét maar stijgt gewoon door, dan daalt uw future in 
waarde. Opnieuw wordt er gecompenseerd. Het verlies op uw 
portefeuille wordt gecompenseerd, gehedged, afgedekt, door een future 
die winst oplevert.  
 
Of u verliest helemaal niets op uw portefeuille want die stijgt in waarde; 
wel, dan heeft u zich toch ingedekt. Het verlies op de future wordt 
gecompenseerd door de winst op de portefeuille. In alle gevallen, of de 
brede markt nu daalt of stijgt, blijft u ongeveer quitte staan.  
 
Eens de dreiging, de verwachte daling van de markt van de baan is, en 
die ziet er opnieuw all clear uit, kunt u de future van de hand doen. Vanaf 
dan gaat u weer voluit voor winst op de portefeuille. Professionele 
partijen en handelaars gebruiken heel vaak van dit soort hedges, 
afdekkingsmechanismen.  
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STRATEGIEËN 
 
  
 
Oké, zegt u nu misschien bij uzelf. Ik zie hoe het moet, heb een account 
geopend en er een munt op gestort of naar overgeplaatst. Ik heb die 
verkocht voor USDT en heb het futures scherm al verkend. Dankzij de 
nummers van 1 tot 6 weet ik nu ongeveer wat waar staat en wat een en 
ander betekent. Allemaal goed en wel en bedankt hoor voor de vele en 
gedetailleerde, maar toch overzichtelijke richtlijnen en aanwijzingen. 
Maar, beste Auteurs van dit Rapport: wat nu?  
 
Wel, wij als inderdaad auteurs van het Futures Rapport, aanhoren uw 
vraag en begrijpen ze ook. Die is denken wij te verstaan: wannéér koop 
ik nu een eerste future op bitcoin? Of wanneer vérkoop ik een eerste 
bitcoin future? Wat is het beste instapmoment? Hoe maak ik het meest 
kans op winst en het minste kans op verlies?  
 
Tja, wat zullen we daar op antwoorden. Het is een beetje zoals vragen 
op, zeg een willekeurige dag in de toekomst, 4 december 2019 om 
14:30, en BTC staat aan zoveel en zoveel: wat moet ik nu precies doen? 
Een future kopen of verkopen? Bedoelend: gaat BTC straks stijgen of 
dalen?  
 
U zult begrijpen dat we ook geen glazen bol hebben. En àls we die al 
zouden bezitten, dan zou die op dat moment toch nèt niet helder genoeg 
zijn. Omdat en zodat: ook wij de toekomst niet kunnen voorspellen. 
Niemand weet met absolute zekerheid wat bitcoin binnen vijf minuten zal 
doen. Of binnen een half uur. Of een maand of tien jaar. Dat weet u zelf 
ook, nietwaar? Maar waar u dus eigenlijk naar vraagt, en zo interpreteren 
wij uw terechte vraag dus: wat zijn de beste strategieën? 
 
Ha, ja, maar nu begrijpen we elkaar! Daar kunnen we wèl wat mee. 
Daarin kunnen we u wel raad verschaffen. Ook hier geldt dan wel toch 
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weer: de 100 procent waterdichte strategie bestaat niet, en wie die zou 
bezitten wordt geheid de rijkste mens op aarde. Het zou zijn als de Lotto 
winnen maar dan in het kwadraat. Begrijpelijk, dus u begrijpt dat ook, 
want we zijn allemaal serieuze, ernstige mensen, die alleen maar wat 
willen verdienen. En liefst zoveel mogelijk én met zo weinig mogelijk 
risico! Helaas weer: beide gaan zelden samen...  
 
Wie kans wil maken op véél verdienen, zal ook véél risico moeten 
nemen. Dat risico, het maximale verlies dat u kunt lijden, is al bekend, 
dus dat is duidelijk. Ga ervan uit dat u, met zeg een eerste future gekocht 
met hefboom 50 x ingesteld en voor een bedrag van 100 USDT, die 100 
volledig zult verliezen. Dat kan geen kwaad, psychisch, om van dat 
bedrag(je) al afscheid te nemen. Klinkt wat gek misschien, wat die staan 
daar nog hé, er is nog helemaal niets verloren, u bent zelfs nog niet 
gestart! En u gaat er alles aan doen om van die 100 USDT misschien 
wel 1000 te maken. En toch. Ga er toch maar al van uit dat die verloren 
zijn. Dan begint het ‘verwerkingsproces’ reeds meteen (oh grote, 
bombastische termen) en is dat achter de rug. Gedaan? Ja? Verwerkt? 
Is het dan oké, u bent 100 USDT ‘armer’ (nou ja)? Heel goed, dan 
kunnen we ons nu focussen op...geld verdienen! 
 
Wij zijn contrarians. Ja, dat is geen beroep natuurlijk, maar een instelling. 
Wij houden ervan om heel laag te kopen, zo laag mogelijk. En wanneer 
ben je ‘redelijk’ zeker wanneer (in dit geval) bitcoin, BTC laag staat? 
Wanneer de koers net een smak gemaakt heeft. Wanneer ‘iedereen’ 
net de munt gedumpt heeft. Er van àf wilt, en wel meteen; iedereen of de 
meerderheid der beleggers toch, verkoopt. Dan gaan contrarians, omdat 
ze ‘tegen de trend ingaan’, net aan de koopzijde staan. Er op verlekkerd 
om tegen een bodemprijs te kopen. 
 
Op 23 oktober jl. bijvoorbeeld was precies dat het geval, maar het 
gebeurt vaker. BTC daalde veel en snel, tot wel $7.300. Op hoog 
volume, hoger dan in weken, en van wel een koers van $8.000. Dat was 
zo’n smak, een overdreven daling, achteraf gezien, dat het een ideaal 
instapmoment was voor het kopen van een bitcoin future. Let dus op 
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snelle, forse dalingen van de bitcoin koers, omdat dan vaak anderen net 
instappen, ook vaak en masse, om van ‘een koopje’ te profiteren. Want 
wat gebeurde er vervolgens, in het echte voorbeeld dat we hier 
aanhalen?  
 
BTC herstelde, snel en nog forser dan de daling tevoren was. Op 25 
oktober 2019 reeds met een inhaalbeweging, vervolgd op 26 en 27 
oktober waarbij bitcoin tot wel 9.500 steeg! Echt gebeurd. Ook niet 
ongewoon of zeldzaam. Kwestie van soms lang observeren, daarom niet 
24 op 24 uur, maar ook als u het begin van het herstel zou gemist 
hebben, had u op 26 oktober toch nog de stijging van $8.600 tot $9.200 
kunnen meemaken. Er aan deelnemen door een future te kopen, en 
daarna weer te verkopen. Die $600 winst van $8.600 tot $9.200 
betekende wel bijna 7 procent verschil, en dit met hefboom 50 had u 350 
procent winst opgeleverd.  
 
 
Gevallen engelen. Een koers zal ook heel laag staan wanneer niémand 
er nog iets in ziet. Behalve de contrarian dan. Dit geldt dan niet echt voor 
bitcoin, maar het zal een goede raad zijn die u kunt toepassen eens voor 
andere munten dit soort futures beschikbaar komt. Een bepaalde koers 
kan dan lang zogenaamd ‘slapen’. Uw future kost weinig of beter: houdt 
weinig risico in zich, want de koers staat reeds zeer laag. Lager gaat ze 
waarschijnlijk niet meer zakken, want ‘iedereen’ heeft al verkocht. De 
enkelingen (zoals de contrarians) zien nog wel waarde én: hebben tijd. 
En geduld. Dat is wat de meeste beleggers niet hebben. Tijd en geduld. 
De winsten moeten hoog zijn en vaak binnenkomen, maar vooral snel. 
Gebeurt dat niet (meteen) dan laten ze zelfs iets van hoge intrinsieke 
waarde maar links liggen. Om hun ‘geluk’ bij een andere munt te gaan 
zoeken. De eerste munt raakt in de vergeethoek, niemand die er nog 
acht op slaat. Waardoor de contrarian zijn kans kan grijpen. Want iets 
van échte waarde komt altijd, vroeg of laat, bovendrijven.  
 
Tegendraads handelen (contrair): kijk ook naar het sentiment. Wat is the 
mood van de meerderheid-der-beleggers? Hoe is hun stemming? Is die 
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gematigd, vis noch vlees. Afwachtend dus eerder, dan kan bitcoin (om 
hier nu praktisch bij te blijven, het is ook de enige soort futures op 
moment van schrijven van dit Rapport einde november 2019) eigenlijk 
beide kanten op. Wat we liefst zien als contrarians is: extremen, zijn 
extreme stemmingen. Heel opgelaten, opgewonden, (over)enthousiast. 
Greedy, inhalig zelfs. Dan staat BTC reeds heel hoog. Dan is het vaak 
tijd om short te gaan, dat is dan een future verkopen.  
 
Of is het sentiment van het moment of de dag eerder erg depressief, 
teneergeslagen, bedrukt. Wanhopig misschien zelfs? Dan staat de 
bitcoin koers vast heel laag. Te laag? Waarschijnlijk dus het moment net 
om long te gaan, een future kopen. Tegendraads, contrair, zo zijn 
contrarians.  
 
Er is een heel handige website die elke dag het sentiment op bitcoin 
meet, weergeeft. Daaraan kunt u direct aflezen hoe de stemming is. De 
Crypto Fear & Greed Index vindt u op 
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/. HIer ziet u hem 
afgebeeld voor woensdag 20 november 2019: 
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De Index gaat van 1 tot 100. Van maximaal depressief tot maximaal 
optimistisch. Waarbij een niveau van 20 reeds ‘extreme fear’ behelst. 
Niemand durft nog een vin te verroeren, de munt te bewegen, de koers is 
zeer laag want ‘iedereen’ heeft reeds verkocht. De verwachtingen zijn 
ook zeer laag, iedereen is ‘depressief’. M.a.w. niemand durft het aan in 
deze sfeer te kopen...behalve dan de contrarian! Hoe lager de stand, hoe 
dieper de naald in het rood gaat, des te meer kans ook dat de stemming 
plots omslaat. Dan bent u reeds daarop voorbereid...  
 
Tegengesteld aan de groene zone. Hoe groener hoe meer hoop, 
optimisme in de markt. De verwachtingen voor de bitcoin koers zijn heel 
hoog gespannen. Iedereen wil bitcoin kopen. De koers gaat vast hoger, 
en hoger...tot in de hemel? Nou, nee dus. Bij extreem optimisme is het 
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voor de contrarian eerder het ogenblik om een bitcoin future te verkopen. 
Verdwijnt het extreme optimisme, zakt het in mekaar, soms als een 
pudding zelfs, dan stijgt de waarde van uw verkochte future. En koopt u 
hem terug aan een veel lagere koers. Wie op de extremen speelt, 
inspeelt, heeft meer zekerheid om juist te zitten: long of short. Met een 
gekochte future of een verkochte. 
 
Een andere tactiek of een ander hulpmiddel is de technische analyse. 
Honderden, duizenden technisch analisten en would be analisten zult u 
op het net vinden. Kijk bijvoorbeeld eens op YouTube. De ene al 
betrouwbaarder dan de andere. De andere al slechter presterend dan de 
ene. Ook over TA, technische analyse van koersen zijn vele, dikke 
boeken geschreven. We hoeven geen beroeps of professionals erin te 
worden. Als het goed is gaat het niet alleen om alle mogelijke van 
dergelijke technieken kennen, maar ook nog eens juist interpreteren.  
 
We halen voor u twee analisten aan die u op YouTube makkelijk kan 
volgen in hun technische analyses en interpretaties. Zich abonneren op 
hun kanalen is makkelijk en gratis. Die info vindt u altijd onderaan elke 
video. Het zijn: de Nederlandse Madelon Vos, a.k.a. Misss Bitcoin 
(driemaal ‘s’, jawel). Gediplomeerd technisch analiste en zelfs 
lesgeefster in het vak aan een Hogeschool.  
 
Hier volgt een voorbeeld van haar analyses. Zij geeft deze elke week en 
kent haar vak. Dit is een persoonlijke voorkeur natuurlijk, misschien vindt 
u zelf iemand anders in wie u vertrouwen krijgt. Maar wij vinden Madelon 
Vos wel erg sterk. De analyse van bitcoin dus (elke week vaste stek) en 
ditmaal ook van Monero en Litecoin. Je moet je ook goed voelen bij de 
stijl, die bij elke analist anders is. Misss Bitcoin is direct, spreekt 
begrijpelijke taal die iedereen wel kan aanspreken en begrijpen. Iets 
moeilijks op eenvoudige wijze uitleggen is niet iedereen gegeven: 
https://www.youtube.com/watch?v=V0HDoQ6--v8 
 
En de tweede analist die ons persoonlijke vertrouwen verwierf is de 
Amerikaan ‘Cryptobitcoinchris’ wiens kanaal CryptoRevolution heet. 
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Chris geeft buiten zijn videoboodschappen voor het grote publiek ook 
nog dagelijks koop- en verkoopsignalen, dan wel voor betalende leden. 
Hij toont vaak grafieken die hij goed uitlegt, en geeft ook veel 
interessante info over de achtergrond van munten. Hier is zijn video van 
19 november 2019, waarin hij waarschuwde voor de serieuze val van 
BTC die ging komen. En hij zat er weer recht op: 
https://www.youtube.com/watch?v=QrkWAc5Gfvw  
 
Persoonlijk vinden wij een van de betrouwbaarste technische signalen 
het Golden Cross, met als tegenhanger het Death Cross. Niet 
onfeilbaar natuurlijk, dat is niet één (technische) indicator, maar wel 
betrouwbaar dus. Het Golden Cross of Gouden Kruis doet zich voor 
wanneer een korte termijn voortschrijdend gemiddelde (short-term 
moving average, typically 50-day SMA) een langere termijn 
voortschrijdend gemiddelde (long-term moving average, typically 
200-day SMA) opwaarts doorbreekt. Meestal een voorbode van hogere 
koersen in het verschiet, dus een mooie kans om met succes een future 
te kopen. Op volgende grafiek ziet u zo’n Gouden Kruis duidelijk 
afgebeeld: 
 

 
Copyright Tradingsim.com 
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Het Death Cross of Doodskruis wordt zichtbaar wanneer het 
tegengestelde gebeurt: korte termijn doorbreekt langere termijn maar 
dan neerwaarts. Dat is meestal een voorbode van lagere koersen. En 
voor ons dus een goed moment om een future te verkopen. Een grafiek 
maakt dit technisch signaal duidelijk zichtbaar. Het Doodskruis: 
 
 

 
copyright Investopedia 
 
 
 
U kunt natuurlijk altijd, zo het u interesseert, zelf een cursus technische 
analyse gaan volgen. Dan raden we u degene aan die Misss Bitcoin 
geeft. Deze is betalend, de prijs hebben we niet zo direct hier voor ons. 
Maar de info over het hoe en waar en wanneer staat ook weer onderaan 
haar video’s. 
 
Over betalend, veel of weinig, tegenover gratis, niets kostend dus, nog 
dit: u krijgt meestal waar u voor betaalt. Dat geldt voor u, en voor ons, en 
zo’n beetje voor iedereen. In beleggen, maar ook in zovele andere 
facetten van het leven. Zelden zal iets waardevols voor nop weggeven 
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worden. En daar is ook niets mis mee, toch? Altruïsme, generositeit, 
delen, weggeven, filantropie; ze bestaan wel, echt, maar zijn ook echt 
zeldzaam. De meeste mensen beseffen trouwens wel dat gratis niet altijd 
of zelfs zelden écht gratis is. Meestal zit er een catch achter. Een angel. 
Kleine lettertjes. Er wordt dan ook weinig waarde gehecht aan iets wat 
écht gratis is of zou zijn. ‘Ach, ‘t is gratis? Dan zal het wel niet veel waard 
zijn’. In die zin, begrijpt u?  
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AFHALEN VAN UW REKENING 
 
 
 
Gesteld en hopelijk voor u: uw heeft (een deel van) uw munten verkocht 
met een dikke winst. In dit geval, omdat dit Rapport handelt over Futures, 
is dat dan een opbrengst in USDT, die u gekregen heeft met de verkoop 
van een bitcoin future. Dat is wel een heel handige munt, die USDT, die 
u ofwel kunt terughalen naar uw nationale zichtrekening, in euro. Via uw 
wallet of cryptomakelaar zoals Coinbase of waar uw oorspronkelijke 
bitcoin maar vandaan kwam. Of die u kunt laten staan op Binance. Dat is 
dan tijdelijk parkeren.  
 
Gesteld: bitcoin is op een gegeven moment zo hoog gegaan, dat u een 
zekere correctie verwacht. Dan kunt u uw BTC verkopen voor USDT, en 
die gewoon houden, laten staan. Dat bedrag beweegt dan ook niet meer. 
Tot u misschien denkt op een gegeven ogenblik: de correctie is 
inderdaad gekomen en nu vast wel ten einde. Dan heeft u uw winst 
reeds binnen want u had uw BTC tijdelijk in USDT geparkeerd. Dat 
bedrag kunt u dan opnieuw investeren in BTC of andere munten. Of u 
kunt er een nieuwe future mee kopen en het hele proces nog eens 
trachten te herhalen.  
 
Maar neem: u wilt uw opbrengst, die in USDT staat, terug ‘naar huis’ 
halen. Beweeg uw muis over uw profiel, initialen, en klik in het dropdown 
menu op ‘withdraw’, terughalen.  
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Vervolgens komt u op de withdraw, de terughaal pagina. Die ziet er zo 
uit: 
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De munt die u wilt terughalen, kiest u links uit. Rechts staat dan de 
informatie die u nodig heeft om deze munt te verzenden. De bestemming 
van de munt dus. Die moet u eerst voorzien, ophalen in uw wallet, bij uw 
cryptomakelaar of waar u maar een rekening, een account elders heeft. 
Daar vraagt u de code op om, in dit geval USDT, te ontvangen. Die 
kopieert u en zet u vervolgens in de bovenstaande pagina, als adres, als 
bestemming.  
 
Er volgt nogmaals een samenvatting van wat u wilt doen. Is dat oké, dan 
klikt u op ‘submit’, ingeven. 
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Munten van Binance afhalen vereist 2FA Autorisatie of SMS verificatie. 
Bij Binance kunt u kiezen welke u wilt toepassen. In dit geval gebruiken 
we de Google Authentication App. U kunt de Google Authenticator 
downloaden uit de Google Play Store. We leggen even uit hoe dit werkt. 
Eerst de SMS verificatie.  
 
Eens de app geïnstalleerd maakt u een naam aan. ‘Binance’ ligt voor de 
hand natuurlijk. Dan moet u van Binance een bepaalde code krijgen. Dat 
gaat als volgt: navigeer naar uw dashboard en kies ‘Security’, ‘2 Factor 
Authentication’. Klik op de knop ‘Enable’ naast het SMS Authentication 
Label om het proces van SMS verificatie te starten.  
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Eerst moet u de landcode voor uw mobiele nummer selecteren en 
vervolgens uw mobiele nummer invoeren invoeren in het daarvoor 
bestemde veld. Vervolgens klikt u op ‘Send SMS’.  
 

 
 
De SMS die u ontvangt, een cijferreeks, vult u bovenaan hier in bij ‘SMS 
Verification Code’. That’s it! 
 
 
Vervolgens tonen we hoe de 2FA Autorisatie werkt. We nemen hetzelfde 
scherm van eerst, toen we kozen voor SMS Authentication. Maar nu 
duiden we aan: ‘Google Authentication’: 
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Eens de app uit de Google Play Store gedownload, gaan we verder met 
het volgende scherm op Binance: 
 

 
 
Open de Google Authenticator app op uw mobiele apparaat en klik op 
‘Scan a barcode’. Zodra de camera geactiveerd is, scant u de barcode 
met uw mobiele apparaat. Als uw apparaat geen werkende camera 
heeft, kunt u ook ‘Enter a provided key’ selecteren. Die krijgt u ook van 
Binance, die staat er ook vermeld. Nadat die scan of de gekopieerde 
code, key, is toegevoegd aan uw Google Authenticator app, kunt u 
doorgaan naar de volgende stap.  
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Op het volgende scherm verschijnt een reset-code voor uw Google 
Authenticator. Schrijf deze code op een stuk papier en bewaar deze op 
een veilige plaats. Het kan in de toekomst worden gebruikt om uw 
Google Authenticator opnieuw in te stellen als u uw mobiele apparaat 
verliest of voor een ander model ruilt. Nadat u de code hebt 
opgeschreven, kunt u doorgaan naar de volgende stap. 
 

 
 
U moet nu uw accountwachtwoord en de 6-cijferige code invoeren die 
wordt weergegeven op uw google authenticator app om het proces van 
google-authenticatie voor uw account te voltooien.  
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Telkens u de Google Authenticator aanzet, wordt een zescijferige code 
gegenereerd. Die blijft een tiental seconden zichtbaar en verandert dan 
naar een volgende code. U kunt best vlug zijn dus, of die volgende code 
afwachten en gebruiken: 

  
 
Vervolgens krijgt u een boodschap van Binance te zien: 
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Dit is de email die Binance u stuurt: 
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Heeft u gecontroleerd dat alles in orde is, dan klikt u in de mail op 
‘Confirm Withdraw’. U wordt opnieuw naar een Binance pagina geleid en 
ziet vervolgens de boodschap dat alles succesvol verlopen is. De 
munten zullen weldra op hun bestemming aankomen. 
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That’s it! Het lijkt veel en omslachtig gedoe, maar het is alles voor uw 
veiligheid. De veiligheid van uw bezit dus. En eens u het enkele keren 
doet, wordt het een routine. Maar wees toch maar nooit nonchalant en 
kijk alles eerst goed na, voor u naar een volgende stap overgaat. 
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SLOTWOORD 
 
 
 
Zo zijn we aan het einde van dit Rapport gekomen. We hopen dat u er 
echt iets aan had, aan heeft. Er is heel wat werk aan geweest; kennis, 
ervaring en naar wij hopen goede raad in verwerkt. Die u helpt uw doel te 
bereiken. Voor velen, de meesten, iedereen waarschijnlijk, is dat snel 
rijk(er) worden. Of toch veel verdienen. In digitaal geld, in munten, of in 
euro’s. Niets mis mee. Wij hopen wel dat u beseft dat ook in de 
cryptowereld geen free lunch bestaat. Dat het grote geld je ook hier niet 
komt aanwaaien. De enkeling kan en zal geluk hebben en op het juiste 
moment de juiste zet doen. Die zijn of haar doel zal verwezenlijken. Maar 
de overgrote meerderheid van ons; u; wij; de 43,9 miljoen cryptobezitters 
(d.d. september 2019), zal toch heel goed zijn verstand moeten 
gebruiken.  
 
Moedig, maar voorzichtig zijn. Niet alle eieren in hetzelfde mandje 
leggen. Risico’s spreiden. Klein beginnen, ervaring opdoen, 
zelfverzekerdheid opbouwen. Niet beginnen gokken. Nooit gokken. 
Geduld oefenen. Er allemaal voldoende tijd in steken. Ervaring en kennis 
en zelfvertrouwen komen niet vanaf dag één. Naarmate u meer oefent 
met kleine bedragen, zult u de markt goed, beter leren inschatten. Uzelf 
beter leren kennen.  
 
Beleggen in het algemeen is namelijk heel confronterend. Verliezen doen 
we allemaal wel eens, veel en vaak zelfs. Fouten maken. Dit kon beter, 
dat kon beter. De uiteindelijke winnaar is ook nooit degene die géén 
fouten, vergissingen of verliezen maakt. Maar degene die de minste 
fouten, vergissingen of verliezen maakt. Dat doe je door dezelfde fouten 
geen tweede maal te maken. Door te blijven volhouden ook. Door geduld 
en vertrouwen te oefenen. Vertrouwen in de markt der cryptomunten, 
waarvan wij geloven dat deze tezamen met de blockchain technologie, 
nog pas in de kinderschoenen staat. Of beter: laat ons zeggen dat ze in 
de verdere ontwikkeling naar volwassenheid, naar algemene of 
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maximale acceptatie en adoptie, aan de leeftijd van een klein kind staan. 
Een kind geboren in 2009 en dus anno 2019 pas tien jaar oud, of jong 
nog is. Ergo: er is nog een lange, heel lange weg af te leggen. Nog eens 
tien jaar vanaf 2019, in 2029, zullen we heel veel van wat vandaag nog 
vertrouwd is, niet meer herkennen.  
 
De auteurs van dit Rapport zijn er ook van overtuigd dat in en tijdens die 
ontwikkeling, nog velen rijk, zeer rijk zullen worden. Ook met beleggen, 
investeren, handelen, traden. Gedurende de tijdspanne van het 
schrijven, in november 2019, kwakkelen bitcoin en zowat alle altcoins. 
Dat is al vaak gebeurd, en zulke perioden zullen blijven zich voordoen. 
De kunst is dan de iets langere termijn voor ogen te houden. Een stap 
achteruit te zetten van tijd tot tijd en te kijken naar the big picture. Het 
grote plaatje.  
 
De periode van de hype van cryptomunten hebben we gehad. De 
overdrijving in de koersen. Die kwam in december van 2017. Vervolgens 
diende 2018 zich aan. Een lange periode van neergang, van correcties, 
die wel heel dat jaar duurde. Een nieuw herstel van de algehele markt 
begon temidden van het extreemste pessimisme. Rond november, 
december van 2018. Toen bitcoin en altcoins dood verklaard werden. 
Weer eens.  
 
Wist u dat er een website bestaat die het aantal keer dat bitcoin dood 
verklaard werd, officieel, door prominente (nou ja) mensen in en buiten 
de branche ten dode werd opgeschreven, bijhoudt? De site heet 
99bitcoins.com en u kunt hier zelf checken hoeveel en hoe vaak dat 
reeds gebeurd is. Op 24 september 2019 was dat precies voor de 
377ste keer. Om maar te zeggen. Keep the faith, behoud het geloof. In 
bitcoin. In altcoins, de zogenaamde alternatieve munten. Maar vooral in 
uzelf… 
 
We beloofden in het hoofdstuk ‘In futures handelen: kopen’ nog een 
woordje over BNB te zeggen. De Binance Coin. We raden u aan een 
klein aantal van dit token, gebruikt binnen de Binance beurs, te kopen en 
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aan te houden. In uw account overzicht kunt u namelijk aanvinken: 
‘Gebruik maken van Binance Coin voor transactie fees’. Dan worden de 
zeer geringe kosten (een dollar of lager hoor slechts) van kopen en 
verkopen, cryptomunten zowel als futures, ook nog eens afgerekend met 
dit token. Het levert u een besparing van 25 procent op. Doen dus! 
 
Dan wensen we u tenslotte nog heel veel succes! En u weet het: 
wanneer u na het lezen van dit Rapport nog met vragen zou zitten, dan 
staan we u met plezier te woord via ons emailadres: 
decryptobelegger1@gmail.com. 
 
 
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 en future trading 
 
 
 

Disclaimer: de verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële 
dienst. De op deze pagina’s aangeboden informatie mag dan ook niet worden 
gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van 
deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De auteurs zijn nadrukkelijk 
niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten daarvan op basis 
van de inhoud van deze pagina’s. Bij de berekeningen op deze pagina’s zijn we 
uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op 
uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve 
uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent verantwoordelijk 
voor de keuze en het gebruik van de informatie en zij mag uitsluitend door u zelf 
worden gebruikt. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden 
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers dienen 
rekening te houden met de risico’s verbonden aan het verhandelen van financiële 
instrumenten. Het is de verantwoordelijkheid van de beleggers om zelf alle nuttige 
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informatie te verzamelen om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te 
kunnen nemen. 
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