
 

 

 

                             

1 STATUSSEN VAN BELEGGERS IN CRPYTOLAND 

Humpback whale 5000 BTC or more 

Whale 1000 - 5000 BTC 

Shark 500 - 1000 BTC 

Dolphin 100 - 500 BTC 

Fish 50 - 100 BTC 

Octopus 10 - 50 BTC 

Crab 1 - 10 BTC 

Shrimp 0 - 1 BTC 

 

 

2 TERMINOLOGIEN IN DE CRYPTOCURRENCY 

Crypto Currency Cryptogeld 

Sat Satoshi 

P2P Peer-to-peer netwerk, is een logisch netwerk van computers die in dit netwerk 

gelijkwaardig zijn, en diensten aan elkaar kunnen aanbieden 

ICO Initail Coin offering 

KYC (bij ico's) Know your customer, een wetgeving dat eerst je persoonsgegevens gevraagd 

worden voordat er bepaalde diensten geleverd kunnen worden.  

AML Anti-money laundering, het witwassen van geld is de poging om de aard, de 

locatie, de bron, het eigendom van het geld te verbergen. 

SCAM Een vorm van bedrog.  

Ponzi Een fraudeleuze opzet in de beleggingswereld, waarbij oude investeerders het 

geld ontvangen van nieuwe investeerders.  

Coin Is een cryptocurrency die onafhankelijk kan werken 

Tokens Is een cryptocurrency die afhankelijk is van een andere cryptocurrency als een 

platform om te werken. 

Mining Computer kracht gebruiken voor berekeningen.  Wiskundige berekening 

uitvoeren om transacties te bevestigen en veiligheid te borgen 

Hashsnelheid Snelheid van de totale rekenkracht om het Bitcoin netwerk veilig te houden. 10 

TH/s is 10.000.000.000.000 berekeningen per sec. 

Altcoin  Elke andere cryptocurrency dan BTC 

Wallet Een portemonnee voor je coins. Hier in kunt coins opslaan in de blokketen. Dit 

gebeurt middels een private Keys 

Hot wallet Een hot wallets is afhankelijk van de werkwijze en methoden van derde partijen. 

Ze maken continue online verbinding voor de  opslag en dat maakt ze 

kwetsbaar. 

Cold wallet Cold wallets zijn niet verbonden met het internet. 

Hardware wallet Is een offline fysiek apparaat (externe opslag) 
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Software wallet Kunnen geïnstalleerd worden op je eigen device 

Papieren wallet Fysiek document waar private Keys in opgeslagen worden. 

Exchange Wisselkantoor, beurs, handelsplatform 

Fiat Fiat geld zoals de euro is een centraal machtsmiddel, beheerd en uitgegeven 

door de grootbanken onder leiding van de Europese Centrale Bank. 

Private key Sleutel van u portemonnee die aangeeft dat de portemonnee van u is. 

Public key Sleutel van u portemonnee waar u coins naar kan verzenden.  

BTC/ XBT Bitcoin. een elektronisch munteenheid. 

Bitcoin Het netwerk, het protocol van BTC. Hiermee wordt het concept van Bitcoin 

bedoeld.  

Bitcoin adres Zie het als een MAC adres of u woon adres. 

MCAP Markt kapitalisatie 

FUD Fear uncertainty & doubt 

Shitcoin  Waardeloze investering 

Moon Je Coin stijgt meer dan 50% 

BTFD Buy the fucking dip 

Green candle Open laag en sluit hoog 

Red candle Opent hoog en sluit laag 

Green dildo Big green candle 

Red Dildo Big red candle 

Pump Stijgende coin die gemanipuleerd wordt. 

Dump Alles wordt massaal verkocht 

Dumping Negatief patroon naar beneden 

Bearish  Negatieve prijs ontwikkeling 

Bullish Positieve prijs ontwikkeling 

Swing Zig-zag beweging van de prijs 

Bagholder Grote bag coins in een project. 

Replay 

protection 

playback attack, wanneer een data transmissie herhaald kan worden. 

Ashdraked Wanneer je al je geld bent verloren ben je ge 'ashdraked' 

Reverse 

indicator 

Iemand die er altijd naast zit 

HODL Niet verkopen, dus het behouden van de coin 

Rekt Wanneer je grote verlies maakt 

FOMO Fear of missing out 

ROMO Realizing of missing oppertunity 
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Short Hopen dat er een daling komt 

Long Hopen op een stijging 

DYOR Do Your Own Research 

TA Technische analyze 

FA Fundamentale analyze 

RSI Relative strenght index 

OCT Over the counter 

Jomo Joy of missing out 

Bit Sub eenheid aan te duiden van BTC. 1.000.000 bits is gelijk aan 1 bitcoin 

Blok Verzameling transacties die moeten worden bevestigd en een schakel in de 

blokketen. 

Hard fork Wanneer de regels worden versoepeld. Bijv de uitbreiding van 1MB naar 2MB. 

Daardoor onstaant er 2 chains met verschillende regels. 

Soft fork Bij een soft fork worden de regels verscherpt: er wordt minder toegelaten dan in 

de situatie daarvoor. 

Smart contract IS een slimme overeenkomst in de blockchain die niet verandert of 

gemanipuleerd kan worden. 

Volatiliteit De koers beweegt continu omhoog en omlaag. De votaliteit geeft aan hoe 

beweeglijk die is. 

White paper Een document dat de theorie omtrent een nieuw stukje technologie omschrijft.  

Market 

capitalization 

Markt kapitalisatie is een manier om de relatieve grootte van een cryptocurrency 

te rangschikken. Prijs x circulatie voorraad=market cap 

Circulating 

supply 

Het aantal munten dat op de markt in hande van het publiek circuleert 

Maximum supply Het maximale aantal dat ooit in de levensduur van de cryptocurrency zal 

bestaan. 

Total supply Het totale aantal dat op dit moment bestaat (minus alle munten die 

aantoonbaar zijn verbrand). 

Volume Volume is het totale bedrag van alles wat is geruild in een bepaalde periode 

Hard cap gedefinieerd als de maximale hoeveelheid die een crowdsale kan ontvangen. 

Soft cap is het ontvangen bedrag waarop uw crowdsale als een succes zal worden 

beschouwd 

Buy wall Koopmuur, grote buy order boven de 10 btc. Vaak is dit een prijsopdrijving 

Sell wall Grote sell order boven de 10 btc. Vaak voor een prijsdaling in te zetten. 

 

 

 

 


