VRIJWARING: In deze workshops worden verschillende links gedeeld, welke je kunt gebruiken
om het onderwerp beter te snappen, om je EIGEN ONDERZOEK te doen en om de keuze van
wel of niet met NFT's aan de slag te gaan te faciliteren. De bedoeling is niet dat je je laat
verleiden om je aan te melden voor, tegen betaling, aangeboden cursussen.

Leer mee
over de
NFT
Skillful you ARE, when
you D.Y.O.R. !!

Wat is een NFT ?

NFT's (of non-fungible tokens) zijn digitale tokens die dienen als
bewijs van eigendom van een asset (middel) en zijn allemaal uniek
(voorbeeld Pokemon kaarten).
NFT's gebruiken blockchain-technologie, die werkt als een soort
digitale administratie van alle transacties met betrekking tot de NFT
op een uitgebreid netwerk van computers.
Hoewel NFT's kunnen worden gebruikt om fysieke bezittingen,
zoals eigendommen of kunstwerken, weer te geven,
vertegenwoordigen de meeste NFT's verzamelbare digitale
bezittingen zoals digitale kunstwerken, muziek, foto's, video's of
zelfs virtuele stukken grond in videogames!
Kunnen de onderliggende digitale bezittingen niet worden
gekopieerd?
Ja, dat kunnen ze zeker. In feite behoudt de artiest vaak het
copyright (auteursrecht) van het originele item, waardoor ze het
legaal kunnen reproduceren.
NFT's vertegenwoordigen het eigendom van het "originele" activum
(digital bezit), zelfs als er in de toekomst kopieën worden gemaakt.

Algemene
Informatie

NFT uitgelegd op
NOS
Bekijk deze video: NOS artikel over NFT's en beantwoord
daarna onderstaande vragen.
OPDRACHT 1 Leg in je eigen woorden uit wat een NFT is:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------Wie of wat bepaalt de waarde voor kunst en NFT’s?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zou je zelf een digitaal kunstwerk kopen? Waarom wel of
niet?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

Opdrachten

NFT
Marktplaatsen

Hoe worden NFT's gemaakt?
Als je een NFT wilt maken, moet je eerst een specifieke blockchain-technologie
kiezen en je inhoud naar die blockchain uploaden.
Vervolgens selecteer je de NFT-marktplaats om je NFT op te vermelden,
aangezien NFT's alleen kunnen worden gekocht en verkocht op
gespecialiseerde NFT-marktplaatsen.
Je kunt zelfs een royalty of commissie aan je NFT toevoegen, wat zou resulteren
in een betaling aan jou elke keer dat je NFT van eigenaar verandert.
Hoe worden NFT's gekocht en verkocht?
Om een NFT te kopen of verkopen, heb je een digitale portemonnee nodig die
specifiek is voor die marktplaats, die moet worden geladen met de
cryptocurrency die op die marktplaats wordt geaccepteerd.
Houd er rekening mee dat veel marktplaatsen hele hoge kosten in rekening
brengen voor het verhandelen van NFT's, zoals valutaconversiekosten,
afsluitingskosten en gaskosten, de kosten voor de energie die nodig is om de
NFT-transactie te voltooien.
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Wist je dat?
Een digitale kunst NFT is verkocht voor bijna zeventig miljoen dollar
Een tweet die als NFT werd verkocht, bijna drie miljoen dollar op bracht
Een NFT die virtuele stukken grond in een videogame voorstelt, is gekocht
voor 1,5 miljoen dollar
Het lijdt geen twijfel dat sommige mensen er veel geld mee verdienen. Maar dit
maakt NFT's niet altijd een verstandige investeringskeuze voor je zuurverdiende geld.
Hier zijn 7 redenen waarom je absoluut moet vermijden om in NFT's te
investeren.
Het NFT-activum kan gewoon verdwijnen
Als de online locatie waar het onderliggende digitale activum is opgeslagen,
beschadigd raakt of wordt vernietigd, kan dit betekenen dat het kunstwerk of
de muziek of video die de NFT vertegenwoordigt, wordt weggevaagd. Hierdoor
verliest de NFT volledig zijn waarde.
Stelt je eens voor dat je miljoenen dollars betaalt voor een NFT om deze
zomaar willekeurig te zien verdwijnen!
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NFT's kunnen plotseling waardeloos worden
In tegenstelling tot tastbare objecten hebben NFT's geen andere waarde dan wat
anderen ervoor willen betalen.
Zelfs als niemand je gebruikte fiets wil kopen, kan je deze bijvoorbeeld voor onderdelen
verkopen en wat geld krijgen.
Maar als mensen plotseling hun interesse in een bepaald NFT verliezen, wordt het
volledig waardeloos.
Je bezit niet echt iets
Wanneer een NFT wordt verkocht, behoudt de oorspronkelijke eigenaar gewoonlijk het
auteursrecht. Dit betekent dat de persoon die de NFT heeft verkocht meerdere kopieën
van het bezit kan maken en deze kan verkopen als nieuwe NFT's - en het ergste is dat dit
allemaal volledig legaal is!
Dus behalve opscheppen, is er geen echte waarde voor NFT die digitale activa
vertegenwoordigen.
Er is een grote kans op fraude
Van het minten van NFT's door origineel werk te plagiaten (natekenen), tot het creëren
van nepsites om geld uit je digitale portemonnee te sluizen, tot het kunstmatig verhogen
van de prijs en het zorgen voor nietsvermoedende kopers die veel meer betalen voor de
NFT dan het daadwerkelijk waard is, er zijn allerlei soorten oplichters die proberen om
snel geld te verdienen met NFT's.
Dit is allemaal ronduit illegaal, maar het kan jaren duren voordat de rechtbanken de
achterstand inhalen en de overtreders ter verantwoording roepen.
En zelfs als ze dat wel doen, krijgt je het verloren geld misschien nog steeds niet terug!
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Er is veel schommeling in waarde
Aangezien de waarde van het NFT gebaseerd is op perceptie (waarneming of inzicht),
kunnen NFT-prijzen zeer snel stijgen of dalen in deze zeer speculatieve (kans biedende)
markt.
En er is een goede kans dat je een groot deel - of al - het geld dat je in NFT's investeert,
verliest.
Er is zeer weinig liquiditeit (direct geld)
De secundaire of wederverkoopmarkt voor NFT's is niet erg actief. Aangezien elk NFTtoken uniek is, kan het erg moeilijk zijn om het door te verkopen, tenzij er een
bereidwillige koper is.
Dus als je je wilt laten uitbetalen en geld wilt krijgen voor je NFT, is dit misschien niet snel
of gemakkelijk.
NFT's hebben een enorme impact op het milieu
Door de manier waarop blockchaintechnologie werkt, wordt er voor elke NFT-transactie
enorm veel energie verbruikt.
Dit betekent dat transacties met betrekking tot zelfs een enkele NFT resulteren in veel
uitstoot van broeikasgassen (CO2) die het milieu aanzienlijk schaden en de opwarming
van de aarde versnellen.
Sommige onderzoeken tonen bijvoorbeeld aan dat de ecologische voetafdruk van één
NFT gemiddeld gelijk is aan het elektriciteitsverbruik van een EU-inwoner in meer dan
een maand!
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Er bestaan tientallen NFT-marktplaatsen en veel daarvan hebben een
specifieke focus of niche (gat in de markt). Waar moet je op letten voordat je
beslist welke je wilt gebruiken?, en wat zijn de beste NFT-marktplaatsen die er
zijn? kijk maar alvast om een goed beeld te krijgen naar de volgende 3
marktplaatsen.
OpenSea
OpenSea is de leider in NFT-verkoop. OpenSea heeft allerlei digitale middelen
beschikbaar op zijn platform en het is gratis om je aan te melden en door het
uitgebreide aanbod te bladeren. https://opensea.io/
Axie Marketplace
Axie Marketplace is de online winkel voor de videogame Axie Infinity. Axies zijn
mythische wezens die je kunt kopen en trainen en vervolgens tegen de Axies
van andere spelers kunnen opnemen om beloningen te verdienen. Op Axie
Marketplace kunnen spelers nieuwe Axies kopen, evenals hele landen en
andere items, als NFT's voor gebruik in het spel;
https://marketplace.axieinfinity.com/
Larva Labs/CryptoPunks
Larva Labs is vooral bekend van het virale CryptoPunks NFT-project. Ze werden
oorspronkelijk gratis weggegeven in 2017, maar sommige CryptoPunks zijn
sindsdien voor miljoenen dollars verkocht.
https://www.larvalabs.com/cryptopunks

Opdrachten

MetaMask
Wallet

Stap 1:
Door middel van MetaMask kan je eenvoudig cryptocurrency kopen, bewaren,
versturen en ruilen. Zo kan je met MetaMask ook gemakkelijk NFT’s kopen. Ook
kan je met MetaMask vele blockchain-apps veilig ontdekken en uitproberen.
Ontdek zelf hoe makkelijk je een MetaMask wallet kunt aanmaken, en ga hiervoor naar
de volgende link https://nft-blog.nl/metamask-account-aanmaken/

WALLET MASTERCLASS !!
Hoe werkt Metamask? ga gerust naar de volgende link voor een volledig uitleg
hierover :
https://allesovercrypto.nl/blog/werkt-metamask-complete-uitleg-beginners

BELANGRIJK: Download Metamask op je mobiel of tablet !!

Opdrachten

Discord

Stap 2:
Creëer een eigen Discord account om uitgenodigd te worden in de Codeniacs
Discord groep. Deze account kan je natuurlijk ook gebruiken om met BASI
collega's samen te komen, of om gewoon met vriend(inn)en te hangen etc etc.
Ontdek zelf hoe makkelijk je een Discord account kunt aanmaken, en ga
hiervoor naar de volgende link :
https://support.discord.com/hc/nl/articles/360033931551-Aan-de-slag
BELANGRIJK: Download Discord op je mobiel of tablet !!

Opdrachten

NFT en Wallet
Beveiliging
Steeds meer mensen kopen dus een NFT, en misschien behoor jij ook wel tot deze groep.
Omdat de waarde van een NFT zo hoog kan worden, is het extra belangrijk dat je jouw NFT op
de meest veilige manier opslaat. Je wilt natuurlijk niet dat criminelen/hackers jouw NFT stelen.

Op onderstaande link wordt je uitgelegd hoe je NFT's het beste kunt beveiligen in een wallet.
https://allesovercrypto.nl/blog/10-manieren-crypto-goed-mogelijk-beveiligen

Overweeg bij dit onderdeel het VRIJWARINGSBERICHT welke staat vermeld op het voorblad !!!

Opdrachten

NFT Flippen
Wat is het flippen van een NFT?
Het flippen van NFT’s is een economische term voor het kopen van NFT’s voor een lage prijs, om
deze daarna snel weer door te verkopen voor een betere prijs. Het flippen van eigendommen
wordt al jaren over de hele wereld gedaan.
Je kunt het vergelijken met het ruilen van verzamelkaarten of knikkers in je kindertijd. De NFT
handel heeft hier weer nieuw leven in gebracht, en investeerders worden razend enthousiast
van het handelen in deze digitale items.
In plaats van de NFT's te Flippen kan je natuurlijk ook ervoor kiezen om deze langer vast te
houden, afhankelijk van de voordelen daarvan. Veel NFT aanbieders sporen je aan om deze zo
lang mogelijk te houden en belonen je hiervoor.
Op de volgende pagina's wordt het Flippen van NFT's uitvoerig uitgelegd.
https://www.marketupdate.nl/cryptocurrency/nft-flippen/
https://www.bitcoinexchangenederland.nl/nft-flippen/

Overweeg bij dit onderdeel het VRIJWARINGSBERICHT welke staat vermeld op het voorblad !!!

Opdrachten

Blue Chip
NFT
Een NFT wordt aangemerkt als Blue Chip, wanneer het de hoogste waarde heeft.
White Chip is laagste waarde
Red Chip op één na hoogste waarde
Blue Chip hoogste waarde
Deze termen komen oorspronkelijk vanuit het Pokerspel, en op de volgende pagina wordt dit
uitvoerig uitgelegd. https://bouwjeonlinebusinessgids.nl/wat-is-een-blue-chip-nft/

Overweeg bij dit onderdeel het VRIJWARINGSBERICHT welke staat vermeld op het voorblad !!!

Opdrachten

NFT Statistieken

Neem met deze inzichten een weloverwogen beslissing welke NFT je eventueel wilt kopen of
minten. Vind de top NFT-projecten, welke nieuwe NFT's binnenkort verschijnen en wat de best
verkochte NFT was voor verschillende collecties.
Ontdek de zeldzaamheid en de kracht van de gemeenschap voor elk project.
Door op de NFT te klikken waarvan je detail informatie zoekt, krijg je dagelijkse bijgewerkte
informatie en grafieken te zien.
Hoewel er verschillende NFT trackers online te vinden zijn, gebruik ik zeer tevreden deze die ik
hier meld. https://www.nft-stats.com/

Overweeg bij dit onderdeel het VRIJWARINGSBERICHT welke staat vermeld op het voorblad !!!

Opdrachten

WEES
GEWAARSCHUWD
Wanneer je overweegt te gaan investeren in NFT's zorg ervoor dat je een gedegen onderzoek
hebt gedaan over de volgende zaken;
Team (staat er een goed team achter de NFT die ervoor kan zorgen dat deze haar waarde
behoudt)
Utility (wat krijg je er allemaal voor terug, heb je toegang tot communities, wordt je beloond
met bijvoorbeeld tokens als je die NFT vasthoudt en niet direct flipped etc.?)
Value (wat bepaalt de waarde van deze NFT?. Worden er weinig hiervan voor verkoop
aangeboden maar de vraag ernaar is hoog? dan heb je een hoge waarde, en andersom een
lage waarde.)
Art (hoe waardevol is het 'kunstwerk'. Waardevol is natuurlijk altijd een kwestie van
persoonlijke smaak)
Community (Is er een levendige Discord/Telegram of ander gemeenschap met zeer
informatieve kanalen om de NFT te ondersteunen?)
Onderzoek altijd of je te maken hebt met één van deze gevallen:
hoog risico hoge beloning
hoog risico lage beloning
laag risico hoge beloning
laag risico lage beloning

Een TIP van ons: B.L.S.H (koop tegen lage prijs, verkoop tegen hoge prijs !!!

Opdrachten

Ehh NEE..., de NFT
is niet alleen een
digitaal plaatje !!

Een TIP van ons: B.L.S.H (koop tegen lage prijs, verkoop tegen hoge prijs !!!

Opdrachten

Van NFT naar de
MetaVerse !!
Volg waar de bal gaat, maar blijf niet aan de kant staan !!

Een TIP van ons: B.L.S.H (koop tegen lage prijs, verkoop tegen hoge prijs !!!

Opdrachten

