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Startersgids:  

Crypto’s verdienen met airdrops 

Voor je ligt de startersgids om aan de slag te kunnen gaan met 
airdrops vindt je hier alle informatie die je nodig hebt! 

1. Informatie over airdrops 
1.1 Wat zijn airdrops? 
1.2 Hoe kan ik crypto’s verdienen met airdrops? 
1.3 Waar moet ik op letten bij airdrops? (Scam-alert!) 

2. Stap 1: Een Ethereum wallet aanmaken en gebruiken 
2.1 Hoe maak je een Ethereum wallet aan? 
2.2 Hoe check of je tokens hebt onvangen? 
2.3 Hoe voeg je een token toe aan je Ethereum wallet? 
2.4 Hoe stuur je tokens van Ethereum Wallet naar een 
exchange of andere wallet? 
2.5 Wallets voor andere soorten tokens (Niet ERC20) 

3. Stap 2: (Nieuwe) Social media kanalen aanmaken en 
gebruiken 
3.1 Welke social media accounts moet ik aanmaken? 
3.2 Tips voor social media 

4. Stap 3: Verzamel al je gegevens 

5. Stap 4: Let’s get started 
5.1 Waar vind ik airdrops? 
5.2 Wanneer krijg ik mijn tokens? 

6. Extra: Begrippenlijst 
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1.0 Informatie over airdrops 

1.1 Wat zijn airdrops? 
 Een airdrop is een verspreiding van een cryptocoin, in feite 
worden er dus gratis cryptocoins weggegeven. Vaak wordt er in 
ruil daarvoor van je gevraagd om een aantal opdrachten te 
vervullen, zoals het inzetten van je netwerk (je social media en je 
cryptovrienden) om anderen te vertellen over de airdrop en de 
token. 
  
 Voordat een project (token) kan starten moet er eerst geld 
ingezameld worden om het project te kunnen financieren (een 
soort crowdfunding). Er vindt dan een pre-sale plaats waarin 
iedereen al een aantal tokens kan kopen. Juist in dit proces is 
het voor projecten belangrijk om veel mensen aan zich te binden 
en promotie te maken voor de token. Vandaar dat er vaak 
airdrops plaats vinden. 
  
 Het lijkt misschien gek dat bedrijven tokens weggeven, maar 
wanneer je deelneemt aan een airdrop krijg je (onbewust) veel 
informatie over de token. Je leert de token kennen, volgt het 
nieuws en wanneer je de token ontvangt groeit je vertrouwen in 
het bedrijf en voel je je meer betrokken. Voor bedrijven is er dus 
wel degelijk winst te behalen aan de airdrops. Het is in feite een 
groeistrategie om de community te vergroten en te versterken. 
  
 Airdrops zijn er in verschillende vormen, soms moet je je alleen 
regristeren, een aantal berichten liken en delen of een aantal 
vragen beantwoorden over de munt. 

2. Hoe kan ik crypto’s verdienen met airdrops? 
Airdrops bieden je de mogelijkheid om gratis crypto’s te 

https://twitter.com/MrsCryptoFreak


 
 

Yorina Wouters voor Cryptotrader.nl 
https://twitter.com/MrsCryptoFreak 

 

 

verdienen. Natuurlijk moet je altijd voorzichtig zijn voor scams 
(zie daarvoor de volgende stap). Er kleeft een vrij negatief imago 
aan airdrops, omdat mensen vaak wantrouwend zijn vanwege 
scams of onwetendheid.  
  
Er zijn echter veel tokens die nu een mooi bedrag waard zijn die 
zijn gestart met een airdrop zoals OMG, TRON, Stellar, Litecoin 
etc. Het aantal tokens (of bedragen) dat wordt weggegeven per 
airdrop is echter enorm verschillend. Het kan gaan om 1 dollar 
of om 500 dollar. Probeer dus ook selectief te zijn in de airdrops. 
En het blijft crypto, dus bepaal je strategie HODL-en of traden. 
  
Een mooi voorbeeld is Ternio, waarvan ik afgelopen in januari 
5000 tokens van ontvangen heb (ICO prijs is 0.10 dollarcent) 
voor een aantal minuten werk is dat dus een ontzettend mooi 
bedrag. Dus geld verdienen met crypto’s is zeker mogelijk. 
  
Om te beginnen met airdrops is het belangrijk dat je je eerst 
inleest in waar je op moet letten bij airdrops. Vervolgens zul je 
een Ethereum wallet en diverse social media kanalen moeten 
aanmaken. Al deze stappen zullen verder in deze startersgids 
uitgelegd worden. 

3. Waar moet ik opletten bij airdrops? 
 Helaas zijn niet alle airdrops officieel, en zitten er ook scams bij. 
Lees daarom de tips hieronder goed door om te voorkomen dat 
je deelneemt aan een scam in plaats van een officiële airdrop. 
  
 1. Geef nooit iemand je ‘Private Key’ of toegang tot je 
wallet via een tool 
 De private key geeft toegang tot je wallet, waarin al je crypto’s 
staan. Niemand hoeft toegang tot je wallet te hebben om tokens 
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te storten. Geef dus nooit iemand of een bedrijf je private key. Er 
zijn ook voorbeelden bekend van neppe tools die toegang vragen 
tot je Ethereum wallet. Ook dit is nooit de bedoeling. Dus 
NOOIT DOEN. 

2. Betaal geen crypto of FIAT voor een airdrop 
 Er zijn zowel voorbeelden van scams als officiële airdrops 
waarbij er gevraagd wordt om een klein beetje Ethereum over te 
maken naar een adres in ruil voor tokens. Het risico dat het een 
scam is, is echter groter. Daarom mijn advies: niet doen. Dan 
maak je zeker geen verlies. Andere ICO’s vragen ook géén 
vergoeding voor de fee. 

3. Kijk of de bron officieel is 
 De cryptowereld is helaas niet altijd even betrouwbaar dus 
check altijd de bron. Als je een airdrop gevonden hebt, bekijk 
dan even of het de officiële website is van de token of het 
officiële twitteraccount. 

4. Wees voorzichtig met KYC (Know Your Customer) 
Sommige airdrops hanteren een KYC-proces, dat ook nodig is 
om een munt te kopen of ruilen op exchanges. KYC staat voor 
Know Your Customer. Je zult dan je officiële gegevens moeten 
achterlaten en een kopie van je identiteitsbewijs toevoegen. Mijn 
advies is: doe dit alleen als de airdrop de moeite waard is en je 
géén wantrouwen hebt t.o.v. de informatie/coin. Zelf doe ik dit 
NOOIT, de kans op identiteitsfraude is groot. Voor een paar 
dollar zou ik dus zeker geen KYC insturen. Als je toch besluit een 
kopie van je ID in te leveren, bekijk dan de tips van de 
rijksoverheid om identiteitsfraude te 
voorkomen. https://bit.ly/2JNYv2M (Rijksoverheid, tips 
voor kopie ID) Mocht je besluiten je KYC toch aan te leveren, 
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bekijk dan ook de data privacy wetten van het land. Het kan 
namelijk zijn dat je ID dan gebruikt kan woorden door anderen. 

5. Hoe zien de airdrop, de website en de social media 
kanalen eruit? 
Bekijk of de social media, website en informatie een 
professionele indruk maken. Ziet de website er degelijk uit, met 
een werkend systeem of is het gewoon een afbeelding. Hoeveel 
informatie is er over de coin te vinden. Typ de naam van de coin 
eens in op google en kijk wat je vind. Je zult naar mate je meer 
airdrops ziet gemakkelijker het onderscheid kunnen maken in 
betrouwbaarheid. 

6. Gebruik voor airdrop registers een ander 
wachtwoord dan voor je wallet/exchanges of 
persoonlijke kanalen. 

7. Download geen bestanden, en zorg dat je computer 
een antivirus scanner heeft. 

Scams worden vooral ingezet voor meer volgers of 
informatie 
Als je je aan deze regels houdt, wil dat nog niet zeggen dat je er 
zeker van kunt zijn dat een airdrop geen scam is. Er zijn twee 
doelen waarvoor scam airdrops ingezet worden. Het snel laten 
groeien van een community, waarna vaak de naam veranderd 
wordt van de community of het inwinnen van (persoonlijke) 
informatie. Dus wees voorzichtig met wat je deelt. Als je 
daarmee rekening houdt, en bovenstaande tips volgt zullen de 
gevolgen van een scam airdrop beperkt blijven. 
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2.0 Stap 1: Een Ethereum wallet 

aanmaken en gebruiken 

De meeste tokens worden gelanceerd via het Ethereum netwerk, 
vandaar dat je voor de meeste airdrops een Ethereum wallet 
moet hebben. Echter zijn er ook airdrops die via het netwerk 
werken van Stellar of bijvoorbeeld NEO. Zie daarvoor paragraaf 
2.5. 

2.1 Hoe maak je een Ethereum wallet aan? 

Er zijn verschillende Ethereum wallets verkrijgbaar. Zowel 
hardware wallets als software wallets. Hardware wallets 
bewaren offline de sleutels van je cryptocurrencies. Een 
hardware wallet als Ledger of Trezor is de meest veilige optie om 
je crytocurrencies te bewaren. 

Mocht je niet in het bezit zijn van een hardware wallet dan kun 
je tegenwoordig gemakkelijk een online een wallet aanmaken. 
De meest gebruikte online wallet is My Ether Wallet (MEW) die 
alle tokens support op het Ethereum netwerk (oftewel ERC20 
Tokens). Om je airdrop tokens te krijgen, zul je een wallet 
moeten aanmaken. Let op: Een Ethereum-Adress van een 
exchange werkt namelijk niet voor airdrops. Zorg dat je 
dus een ETH-wallet aanmaakt. Hieronder zal ik uitleggen hoe je 
een wallet kunt aanmaken via My-Ether-Wallet. 
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Stap 1: Ga naar de officiële website van myetherwallet, 
controleer of je het juiste adres hebt ingevuld. 
(https://www.myetherwallet.com/) 

Stap 2: Kies een moeilijk en sterk wachtwoord (dat je niet 
gebruikt voor je social media of exchanges) en vul deze in het 
veld in onder “Enter a password” en klik vervolgens op de 
button “Create new Wallet” 

 

Stap 3: Download de “Keystore, UTC File” dit is een 
versleutelde versie van je private key die je toegang geeft tot je 
wallet (er zijn ook andere manieren om toegang te krijgen). Sla 
de file op, op een USB. Het advies is om ook een backup te 
maken van dit bestand en het bestand niet met anderen te delen. 
Lees de waarschuwingen dus even goed door. 
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Stap 4: Vervolgens krijg je je Private key te zien. Dit is de 
sleutel om toegang te krijgen tot je wallet. Zoals het woord als 
zegt is dit niet je adress, maar alleen bedoelt voor jezelf. Sla ook 
deze gegevens veilig op. 
  
 Als je op “Print wallet” drukt, zul je een afbeelding krijgen als 
hieronder. Hierop staat boven jouw adress zowel in QR als in 
cijfers en je private key. Nogmaals de private key deel je met 
niemand. Het publieke adress is het adress waar de tokens heen 
gestuurd kunnen worden. Kopieer deze dus, zodat je die 
gemakkelijk bij de hand hebt. 

Gefeliciteerd, dit betekent nu dat je een wallet hebt aangemaakt 
en je tokens kunt ontvangen. Vaak is het slim om de wallet actief 
te maken door er bijvoorbeeld 0.0001 ETH heen te sturen. 

https://twitter.com/MrsCryptoFreak


 
 

Yorina Wouters voor Cryptotrader.nl 
https://twitter.com/MrsCryptoFreak 

 

 

 

Inloggen in je My-Ether-Wallet 
 Als je tokens in je wallet wilt toevoegen of je tokens van je wallet 
naar een exchange wil sturen zul je moeten inloggen in je wallet. 
Dit kan op verschillende manieren. Een van de manieren is via 
de “Private Key”, die je zojuist hebt gekregen. Lees alle opties 
even goed door en bekijk wat voor jou het makkelijkste werkt en 
de meest veilige optie is. 

2.2 Hoe check je of tokens hebt ontvangen? 
Natuurlijk wil je graag weten of je een token ontvangen hebt, 
daarvoor heb je alleen je (publieke) wallet address nodig: 

Stap 1: Zoek je wallet adress op, deze begint altijd 
met 0x. (Voorbeeld: 
0x123f681646d4a755815f9cb19e1acc8565a0c2a) 

·Stap 2: Ga naar de volgende website: https://ethplorer.io/ 
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Stap 3: Vul je wallet adress in, bij het veld: “Enter 
TX/Adress/Token name” en klik op “Ethplore”. 

 

Stap 4: De link die je nu vindt, kun je gemakkelijk opslaan bij 
bladwijzers zodat je niet telkens opnieuw je wallet hoeft te 
zoeken. https://ethplorer.io/address/0x0de0bcb0703ff8f1aeb8c
892edbe692683bd8030) 

Stap 5: Als er een token balance is toegevoegd, dan betekent dit 
dat je een token ontvangen hebt. Links vind je de informatie 
over je wallet, rechts alle tokens in je wallet. Als je naar beneden 
scrollt vindt je alle transacties die hebben plaats gevonden. 

https://twitter.com/MrsCryptoFreak
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Stap 6: Je kunt de tokens nu toevoegen aan je wallet en 
HODLen, of je kunt de tokens versturen naar een andere wallet 
of exchange. 
  
Tip: Tegenwoordig zijn er ook bots op telegram, die telkens bij 
elke transactie een berichtje sturen. Simpel, praat met de bot 
bijvoorbeeld @tracktxbot en voeg je wallet adress toe. 

2.3 Hoe voeg je een token toe aan je MEW-wallet? 
 Via Etherplorer kun je vinden of er transacties hebben plaats 
gevonden naar je MEW-wallet. Om de tokens ook daadwerkelijk 
toe te voegen aan je wallet zul je nog een aantal stappen moeten 
ondernemen.  
  
 Stap 1: Login in je MEW-Wallet 
via https://www.myetherwallet.com/ klik eerst op ‘view wallet’ 
en vervolgens “acces wallet”. 
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Stap 2: Open in een nieuw tabblad jouw 
ethplorer https://ethplorer.io/address/ 

Klik vervolgens op de token die je ontvangen hebt. Je zult een 
scherm krijgen met daarop de contract informatie, het symbool 
en de decimalen. Deze heb je nodig om een token toe te kunnen 
voegen aan je wallet. Hieronder een voorbeeld. 

 

Stap 3: Ga naar je MEW-wallet en rechts zie je een balk met 
“Token Balances”. Tokens die je via een airdrop krijgt, vindt hij 
vaak niet automatisch. Daarom zul je hem zelf toe moeten 
voegen. Klik daarvoor op “Add custom token” 

 

Stap 4: Vervolgens moet je 3 gegevens invullen namelijk het 
‘Token Contract Adress’, ‘Token Symbol” en ‘Decimals’. Deze 
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vind je in de pagina van Ethplorer die je zojuist in de vorige stap 
geopend hebt. 

 

Stap 5: Klik vervolgens op “Save” en de token wordt toegevoegd 
aan de lijst met token balances zijn. Mocht je de melding krijgen 
dat de token al in de lijst staat, dan hoef je de token niet 
handmatig toe te voegen en klik je op “Show all tokens” zoek je 
de token uit in de lijst en klik je op “Load (naam token)”.  
  
2.4: Hoe stuur je tokens van je MEW-wallet naar een 
exchange of andere wallet? 

Nu je je tokens hebt toegevoegd aan je wallet kun je besluiten 
om de tokens te verkopen op een exchange of te sturen naar een 
andere wallet. Uiteraard kun je de tokens ook laten staan op je 
huidige MEW-wallet en HODL-en tot de tokens meer waard 
worden. Hieronder zal ik uitleggen hoe je je tokens van je MEW-
wallet naar een exchange stuurt. 
  
 Stap 1: Ga naar https://www.myetherwallet.com/ en klik op 
“Send Ether & Tokens” en log vervolgens in, in je wallet. 
  
 Stap 2: Login in de gekozen exchange en ga naar token 
balances. Let op: om tokens te sturen naar een exchange 
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moet de token wel toegevoegd zijn aan de exchange en 
daar dus te verhandelen. Kies de token uit de lijst die je wil 
versturen en klik op “Deposit adress”. Dit is het adress van jouw 
token balans op de exchange. Kopieer jouw “deposit adress”. 
  
 Via www.Coinmarketcap.com kun je gemakkelijk vinden op 
welke exchanges een token te verkopen is. Als een token nog niet 
in de lijst staat, dan is hij vaak nog niet te traden. Voor veel 
tokens die je ontvangt kan dit proces enige tijd in beslag nemen.  
  
 Stap 3: Vul vervolgens de gegevens van je transactie in om de 
transactie te voltooien. In het veld “To Adress” vul je het 
‘Deposit adress” van de token op de exchange in. Bij “Amount to 
Send” kan de juiste token en juiste hoeveelheid selecteren. En 
als laatste kun je een gas limit kiezen, of de aangeraden gas limit 
gebruiken. Gas limit is de prijs (fee) die je betaalt voor de 
transactie, in Ethereum. 

Stap 4: Klik vervolgens op “Generate Transaction” en de tokens 
zullen verzonden worden. Het kan enkele minuten voordat de 
tokens zichtbaar zijn op de exchange. 
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2.5 Wallets voor een andere soort token (Niet ERC20) 

De meeste airdrops werken via Ethereum. Echter zijn er ook 
tokens die via een ander blockchain netwerk werken zoals NEO 
of Stellar. Dit betekent dat het géén ERC20 tokens zijn en dus 
niet verstuurd kunnen worden naar je MEW-wallet. Dit wordt 
wel altijd duidelijk vermeld in de airdrop bij het invullen van je 
wallet-adress. Als je je wallet adress ergens invoert, let dus goed 
op wat het advies is dat er bij staat.  
  
 Mocht het niet om een ERC20 token gaan, zul je dus een andere 
wallet moeten aanmaken. In de airdrop staat vaak vermeldt 
welke wallet wordt aangeraden. Als dat niet het geval is, neem 
dan even zorgvuldig de tijd om uit te zoeken welke wallet je het 
best kunt aanmaken voor dit blockchain netwerk. De stappen 
om een wallet aan te maken zullen vergelijkbaar zijn met die van 
MEW. 
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· Voor NEO kun je bijvoorbeeld gebruik maken van ‘Neo web 
wallet’ via https://neowallet.cn/ 

· Voor Stellar (XLM) kun je bijvoorbeeld gebruik maken van 
“Lobstr’ via https://lobstr.co/ 

· Voor Waves kun je bijvoorbeeld gebruik maken 
van https://wavesplatform.com/ 

 

 

  

https://twitter.com/MrsCryptoFreak
https://neowallet.cn/
https://lobstr.co/
https://wavesplatform.com/


 
 

Yorina Wouters voor Cryptotrader.nl 
https://twitter.com/MrsCryptoFreak 

 

 

3.0 Stap 2: (Nieuwe) social media 

accounts aanmaken en gebruiken 

Om in aanmerking te komen voor een airdrop wordt er vrijwel 
altijd gevraagd om jouw netwerk in te zetten voor de promotie 
en het verspreiden van de ICO munt. Elke airdrop heeft dan ook 
een ‘tasks’ lijstje met stappen om in aanmerking te komen voor 
de munt. Vaak gaat het om het joinen van een groep, of het liken 
en delen van berichten. Het is daarom slim om daarvoor nieuwe 
social media accounts te gebruiken zodat je vrienden niet gek 

worden van al je berichten. 😉 Let wel op, accounts worden 
vaak wel gecontroleerd dus het werkt het beste om het account 
zo ‘echt’ mogelijk te laten lijken.  
  
3.1 Welke social media accounts moet ik aanmaken? 
 Maak allereerst een nieuw gmail-account aan, zodat je daar 
alle social media kanalen aan kan koppelen en ook daar alle 
(spam) mail zult krijgen over de airdrops. Dit maakt het ook 
makkelijker om je mail gescheiden te houden. 
(https://accounts.google.com/signup) 

De meest gebruikte social media kanalen voor airdrops zijn 
Telegram, Twitter, Facebook en Bitcointalk. Zorg dus dat je daar 
in ieder geval een account aanmaakt. Bitcointalk is HET forum 
van crypto. Elk project/ICO zet hier al zijn informatie op, dus 
ook de airdrops. 
  
 Andere accounts die wat minder gevraagd worden zijn Reddit, 
Youtube (je gmail voldoet), Medium, Linkedin en Instagram. 
Een kleine moeite om alle accounts dus even aan te maken, 
zodat je aan alle airdrops gemakkelijk kunt deelnemen. 
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3 

3.2 Extra Social media tips 

Minimum aantal vrienden/volgers 
Elke airdrop heeft een aantal regels/voorwaarden. Hierin staat 
vaak vernoemt dat fake-accounts niet worden toegestaan. 
Daarom het advies om je account actief te houden, zet er eens 
een berichtje en wat foto’s op. Daarnaast kan het zijn dat er een 
minimum aantal vrienden/volgers wordt verwacht. Vandaar dat 
het social media lijstje in de Telegram groep, dat je daarbij kan 
helpen. 
  
 Negeer de twitteraccounts 
 Als je aan veel aidrops hebt deelgenomen zal je twitter tijdlijn 
één grote rotzooi worden. Vandaar de tip, ga je een account 
volgen voor een airdrop klik dan direct naast ‘volgen’ op ‘opties’ 
en kies ‘negeren’. De berichten zullen niet meer op je tijdlijn 
worden weergegeven zonder dat de ander hiervan op de hoogte 
is. 
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Citeer de tweet voor een unieke URL-link 
In de meeste airdrops wordt er gevraagd om een tweet van een 
ICO-company te retweeten. Vaak zul je dan vervolgens moeten 
aantonen dat je dit ook daadwerkelijk gedaan hebt. Om dit te 
kunnen doen is de retweet button niet voldoende. Je krijgt dan 
namelijk geen unieke link. Klik dus op “Citeer tweet” voeg 
bijvoorbeeld een aantal hashtags in en post het bericht. Als je 
dan op de settings button drukt van je tweet, kies ‘Copy URL’ en 
voilà je hebt je unieke retweetlink te pakken. 

Hoe vind je de URL van een facebookbericht dat je gedeeld 
hebt? 
 Als je een bericht gedeeld hebt op facebook, zul je dit moeten 
laten zien door de URL. Op je smartphone werkt dat bij 
facebook net even anders. Om je URL te vinden klik je op het 
tijdstip onder je naam van het gedeeld bericht (zie de afbeelding 
hieronder). Daarna krijg je een URL vergelijkbaar met 
dit: https://www.facebook.com/goverdina.col.7/posts/1982870
10840639 
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4.0 Stap 3: Verzamel al je gegevens 

Inmiddels heb je alle informatie over airdrops, al je accounts 
aangemaakt en ben je in principe klaar om aan de slag te gaan. 
Ideaal daarvoor is om een lijstje met al je gegevens te maken, die 
je bijvoorbeeld op je computer of telefoon zet zodat je hier 
gemakkelijk bij kunt om de gegevens te kopiëren voor de 
airdrops. Zelf heb ik een lijstje in mijn telefoon staan zoals 
hieronder weergegeven. 
  
 — — — — — VOORBEELDLIJSTJE — — — — — - 
  
 Algemene informatie 

· (User)name: 

· E-mail: 

· ETH-wallet adress: 

Social media kanalen 

· Twitter: (De complete URL naar je twitteraccount) 

· Facebook: (De complete URL naar je Facebookaccount) 

· Telegram ID: (@USERNAME) 

· Bitcointalkprofile: (De complete URL naar je bitcointalkprofiel) 

https://twitter.com/MrsCryptoFreak


 
 

Yorina Wouters voor Cryptotrader.nl 
https://twitter.com/MrsCryptoFreak 

 

 

· Medium: (De complete URL naar je medium profiel) 

· Reddit: (De complete URL naar je reddit profiel) 

· Instagram: (De complete URL naar je instagram profiel) 

· Youtube (De complete URL naar je youtube kanaal of je ID) 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - 

 

 

  

https://twitter.com/MrsCryptoFreak
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5.0 Stap 4: Let’s get started 

5.1 Maar waar vind ik die aidrops eigenlijk? 

Klaar om als een echte airdrophunter op zoek te gaan naar 
airdrops? Dat kan op verschillende manieren, er zijn 
verschillende websites die nauwkeurige lijstjes bijhouden. Ook 
hebben zij vaak een kanaal op telegram of twitter. Via google 
vindt je gemakkelijk een hoop websites of kanalen vinden. 
Hieronder vindt je een lijstje van een aantal actieve websites. 
Elke websites heeft zijn voor- en nadelen, sommige zijn 
bijvoorbeeld overzichtelijker en betrouwbaarder dan andere. 

 

Tip: Check eerst de telegram groep van “Girls Know 
Airdrops”. Bovenstaande sites krijgen genoeg 

https://twitter.com/MrsCryptoFreak
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references, dus leuker om elkaar af en toe eens te 

belonen 😉 https://t.me/girlsknowairdrops 

De Girls Know Airdrops Community 
·Reminders voor interessante airdrops & bounties 
·Deel ook airdrops met je eigen ref, die interessant zijn voor 
andere airdrophunters 
·Airdrops worden door de admins gecheckt op betrouwbaarheid 
·Scam-alerts 
·Reminders wanneer de tokens van airdrops verzonden worden. 

·Telegram: https://t.me/girlsknowairdrops 
·Twitter: https://twitter.com/GK_airdrops 
·Vragen? PM Mrs Cryptofreak 

5.2 Maar wanneer ontvang ik mijn tokens dan? 
Wat ik vaak hoor van beginnende airdrophunters is “ik heb nog 
niets ontvangen” en “wanneer krijg ik mijn tokens?”. Zoals 
eerder gezegd worden airdrops ingezet om de lancering van een 
ICO te promoten. Het ICO-proces neemt vaak maanden in 
beslag. Dit betekent ook dat het vaak maanden kan duren voor 
dat je je tokens ontvangt. Als je vandaag de dag een airdrop 
invult kan het zijn dat je deze over 6 maanden zult ontvangen. 
Geduld is hierbij dus van belang. Het kan ook zijn dat je een 
token ontvangt, die pas maanden later op een exchange komt en 
daarmee waarde krijgt. Als laatste blijkt helaas dat een groot 
aantal van de airdrops fakes zijn. Tokens zul je nooit ontvangen. 
Redenen daarvoor kunnen uiteenlopend zijn, van het falen van 
een ICO proces tot te veel inschrijven voor airdrops. 

  

https://twitter.com/MrsCryptoFreak
https://t.me/girlsknowairdrops
https://t.me/girlsknowairdrops
https://twitter.com/GK_airdrops
https://medium.com/@mrscryptofreak
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6.0 (Korte) Begrippenlijst 

·Bounty: Het verschil tussen een bounty en een airdrop is klein. 
Bij beiden wordt er gevraagd om promotie te maken in ruil voor 
tokens. Het verschil is echter dat bounties vaak langdurig zijn 
(elke dag iets twitteren) en het aantal tokens afhankelijk is van 
de hoeveelheid deelnemers. ICO’s reserveren een bepaald aantal 
tokens voor de bounty, voor elke task krijg je een aantal punten 
na de ICO zal het totale aantal tokens verdeeld worden over alle 
deelnemers afhankelijk van de activiteit. 

· ERC20: Simpel gezegd, een token die via het Ethereum 
netwerk werkt en dus ontvangen kan worden in een ETH-wallet 
zoals My-Ether-Wallet. 

· Exchange: Het wisselkantoor, een platform voor verkopers en 
kopers. Via een exchange kun je euro’s in tokens omwisselen. 
Denk bijvoorbeeld aan Binance, Kucoin & Kraken. 

·FIAT: Valuta/munten uitgegeven door de overheid. (Euro, 
Dollar etc.) 

·Hardware wallet: Een offline, fysieke wallet die de sleutels 
van je cryptocurrencies bewaart. 

·HODL: Het ‘holden’ van een coin (vasthouden). 

· ICO (Initial Coin Offering): Een crowdsale om de start van 
een token/blockchain project te kunnen financieren. Airdrops 
worden vaak tijdens het ICO-proces aangeboden om meer 

https://twitter.com/MrsCryptoFreak
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kopers geïnteresseerd te maken. De airdrop tokens krijg je vaak 
als het ICO-proces succesvol is afgerond. 

· KYC (Know Your Customer): Identificatieproces waarbij je 
je persoonlijke gegevens en een ID/Rijbewijs moet inleveren om 
in aanmerking te komen voor de token, 

· Public Key: Het openbare address van je wallet, waar de 
tokens heen gestuurd kunnen worden. 

· Private Key: De privé sleutel, alleen bedoelt voor jezelf om 
toegang te krijgen tot je wallet. 

Succes airdrophunters! 
Hopelijk heeft dit jullie geholpen om veilig deel te kunnen 
nemen aan airdrops. Voorlopig zullen er nog veel actieve 
airdrops zijn, dus take your chance. 

Greetings Mrs Cryptofreak  
https://twitter.com/MrsCryptoFreak 

 

https://twitter.com/MrsCryptoFreak
https://medium.com/@mrscryptofreak
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