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Van Range Rover naar swap fiets en terug. Bitcoinhandelaar Meyade Curfs (27) weet 
wat het is om veel geld te verdienen én te verliezen. Hij begon opnieuw en maakte 

een missie van het delen van de lessen uit zijn ervaringen.

Delen van ervaringen
i n t e r v i e w

M e ya d e  c u r f s  wa s  2 2  j a a r , 
gestopt met zijn studie commerciële 
economie aan de Hogeschool van 

Amsterdam en werkzaam in de horeca toen een 
vriend vertelde over de bitcoin. “Ik vond het me-
teen helemaal geweldig”, herinnert hij zich ruim 
vijf jaar later. “Ik zag de potentie van de digitale 
wereld. De bitcoin kon fungeren als manier om 
waarde te versturen zonder afhankelijk te zijn van 
een centraal orgaan.”
Hij ging keihard werken en bezuinigde op vaste 
lasten waar hij kon. Om zoveel mogelijk te inves-
teren in bitcoins. Glimlachend: “Niet wetende hoe 
hard het zou gaan.” Hij begon met een investering 
van 190 euro en was acht maanden later miljonair. 

Werd handelen in bitcoins een obsessie?
“Jazeker. Ik woog 95 kilo toen ik aan de journey 
begon en eindigde rond de 120 kilo. Omdat ik geen 
tijd had om gezond te eten en te leven. Ik kocht en 
verkocht de hele dag, had geen sociaal leven meer 

en was volledig gefocused op het laten renderen 
van mijn vermogen. Dit was mijn kans en die wilde 
ik niet laten lopen.” 

En na korte tijd telde je bankrekening opeens 
miljoenen euro’s. Hoe voelde dat? 

“Onwerkelijk. Niet eens een jaar daarvoor werkte ik 
nog in de horeca en woonde ik in een kleine studio. 
Ik wist ook niet goed wat ik moest doen met het 
geld.”

Korte tijd later raakte je je vermogen weer kwijt. 
“Klopt. De bitcoin was ingestort en mijn vermogen 
was grotendeels verdampt. Het was mentaal een 
erg zware periode. Maar ik geloofde nog steeds in 
de toekomstpotentie. Ik begon weer te werken bij 
mijn oude werkgever om elke cent te investeren 
die ik kon missen.”

Je begon dus gewoon weer opnieuw.
“Ja. Ik snapte op dat moment dat markten ook 
mindere tijden kennen, maar dat dat juist de mo-
menten zijn om te zaaien. Ik was vastberaden om 
deze keer wel de juiste keuzes te maken en weer 
succes te boeken.“

Meyade Curfs verdiepte zich in de financiële 
wereld en mechanismen, vergaarde data en 
historische kennis. Hij zocht antwoord op vragen 
als: Wat is geld en waarom zijn we afgestapt van 
de goudstandaard? Hoe werken instituten als de 
FED en ECB? Waar komt de schuldsamenleving 
vandaan?
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Financiële voorlichting aan jongeren is noodzaak
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Twee jaar geleden richtte hij een eigen bedrijf 
op, Thriven. In masterclasses en lezingen deelt 
hij sindsdien zijn kennis, geef t hij adviezen en 
pleit hij voor financiële voorlichting, vooral aan 
jongeren. 

Waarom richt je je vooral op jongeren?
“Het blijf t mij verbazen hoe weinig jongeren eigen-
lijk weten over geld. Als wij hen niet leren hoe ze 
met hun geld moeten omgaan, hoe moet dat dan 
op latere leef tijd? We weten dat je bij beleggen 
met gemiddelden over een lange termijn moet 
rekenen. Meteen verkopen als de koers daalt, is 
niet verstandig. Het risico is dus ongeduld. Dat 
speelt bij jongeren van de TikTokgeneratie des te 
meer. Door hen al op jonge leef tijd te onderwijzen 
over geld, verwerven zij essentiële kennis en vaar-
digheden die hen zullen helpen om weloverwogen 
beslissingen te nemen op financieel gebied.”

Raad je jongeren aan een vermogen op te 
bouwen?

“Het moet. Beleggen op jonge leef tijd geef t 
de kans om meer vermogen te vergaren door 
‘compounding interest’. Hierbij speelt tijd een hele 
belangrijke rol, vandaar dat het belangrijk is om er 
zo vroeg mogelijk mee te beginnen, al is het maar 
met een paar tientjes. Het wordt namelijk steeds 
moeilijker om vermogen op te bouwen door de als-
maar stijgende prijzen van bijvoorbeeld vastgoed 
en de inflatie.” 

Wat zijn de risico’s van bitcoin?
“De bitcoin bestaat nog niet zo heel lang verge-
leken met andere traditionele investeringen 
waardoor er nog maar weinig data beschikbaar 
zijn over hoe de bitcoin zich gedraagt in bepaalde 
marktomstandigheden. Daartegenover staat 
dat met dit risico ook hoge rendementen zijn te 
verdienen. Naarmate de tijd vordert zal de bitcoin 

steeds meer geaccep-
teerd worden als volwaar-
dige investering waardoor 
je relatief minder risico 
loopt, maar dan zal het 
rendement ook niet meer 
zo hoog zijn als nu.”

Hoe zie je financiële 
educatie aan 
jongeren voor je? 

“Financiële educatie is een 
onderwerp dat bij jonge-
ren al snel saai en inge-
wikkeld kan overkomen. 
Het is dus belangrijk om 
het op een begrijpelijke 
manier te laten overbren-
gen door een persoon 
waar zij naar opkijken en daadwerkelijk iets van 
willen aannemen. Denk hierbij aan rolmodellen 
of ervaringsdeskundigen. Zo kom ikzelf geregeld 
langs op scholen om mijn ervaringen te delen.”

Wie moet voorlichting geven?
“Bedrijfsleven, overheid, onderwijs, ouders. 
Financiële educatie moet in het lesprogramma 
van jongeren en kinderen zitten. Superleuk, de 
stelling van Pythagoras, maar jongeren moeten 
ook leren omgaan met prestatiedrang, druk vanuit 
social media en omgaan met geld. De manier van 
onderwijzen moet mee met de tijd. We leven in 
het digitale tijdperk. Ik heb soms het gevoel dat de 
manier van kennis overdragen nog flink achter-
loopt of sterker nog, dat bepaalde kennis, zoals 
over het omgaan met je geld, helemaal niet wordt 
gedeeld.”

Wat is de rol van banken?
“Het afgelopen jaar heb ik samengewerkt met SNS 
Bank op het gebied van financiële educatie. Ban-
ken hebben het geld, de data en de kennis in huis 

om goede voorlichtingscampagnes op te zetten 
om jongeren te begeleiden. Zij worden en zijn de 
klanten van de bank en het is ook in het belang van 
de banken dat ze deze doelgroep op een goede 
manier begeleiden. Leer jongeren omgaan met 
hun geld, maar ook met hun eventuele schulden. 
Laten we de handen in elkaar slaan en dit samen 
aanpakken. Zij zijn immers de toekomst van ons 
land.”   —


