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In Bitcoin beleggen? Eerst netjes en zindelijk leren denken.

Voordat we het gaan hebben over de redenen waarom u (misschien?) in
cryptogeld zou willen gaan beleggen, is het van het allergrootste belang dat u
er op de juiste manier tegenaan leert kijken.
Netjes en zindelijk denken is iets wat u overigens uzelf aan zult moeten leren.
Niemand anders kan dat voor u doen. Als u geen kans ziet om er op de enig
juiste manier mee om te gaan, dan staat uw verlies bij wijze van spreken al op
de stoep.
Maar wat wordt er nu eigenlijk met “netjes en zindelijk denken” bedoeld? Wat
is dat nu weer voor een rare kreet? Heeft de wereld van Bitcoin en cryptogeld
nog niet genoeg vage termen en vreemde kreten? Misschien wel ja. Maar dit is
één van de belangrijkste. Misschien wel dé belangrijkste. En daarom beginnen
we er deze brochure mee.
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Wat is netjes en zindelijk denken eigenlijk?
De term “netjes en zindelijk denken” komt van een hoogleraar van de
TU-Delft waar ik een tijd heb mogen doorbrengen. Ik ben zijn naam
helaas vergeten. Sorry. De term is dus eigenlijk gejat. Hij bedoelde daar
vooral mee dat het belangrijk is om te leren om zelf te denken en niets
van een ander zomaar over te nemen of te geloven.
Als we “netjes” gaan denken om geld te gaan winnen met cryptogeld in plaats
van er dik mee te gaan verliezen zoals de meeste mensen doen, dan moet u
voor uzelf een paar zaken heel goed onder de knie hebben.
Grofweg betekent dat “onder de knie hebben” concreet:
U moet open en zonder vooroordeel tegen zaken aan leren kijken op
basis van feiten. En niet omdat iemand iets beweert. En er zijn weinig
gebieden waar zoveel onzin wordt verteld, puur uit eigenbelang.
Bijvoorbeeld om weer een of andere shitcoin te pushen. Als 10 % van de
informatie op het gebied van cryptogeld betrouwbaar is, is het wat mij
betreft al heel veel.
U moet leren uw eigen oordeel te bepalen. En dat niet door anderen te
laten doen. En al helemaal niet door politici en hun schoothondje, de
media.
U moet leren positief te denken. Fouten maken is onvermijdelijk maar
daar leert u van. Sommige mensen doen niet anders dan fouten maken
en die zijn dan ook heel wijs.
U moet leren besluiten te nemen. En er dan daarna niet meer over te
zeuren. En er niet op terug te komen.
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Alleen u bent verantwoordelijk voor wat u doet en wat u beslist. Verder
helemaal niemand. Echt niemand! Dit is voor veel mensen nog de
lastigste uit het lijstje. Immers, het is zo heerlijk gemakkelijk om anderen
de schuld te geven. Jezelf de schuld geven als iets misgaat? Volgens
velen is dat iets wat alleen sukkels doen.
Wees eerlijk naar uzelf Natuurlijk kunt u volhouden dat u puur uit een
soort van idealisme aan cryptogeld gaat beginnen. En misschien is dat
zelfs nog wel waar ook. Maar u hebt bij uw bewering wel de statistieken
tegen. Uit onderzoek blijkt namelijks dat slechts enkele
cryptoliefhebbers daadwerkelijk idealisten zijn. Het gaat vrijwel altijd
om pure hebzucht. Om snel rijk worden. Dat mag. U bent de enige niet
en de gehele financiële wereld is er op gebaseerd. Maar bedenk wel dat
deze hebzucht al uw denken stuurt in een emotionele richting, inclusief
de angst om de boot te missen. Het is een krachtige emotie. Elke loterij
maakt er gebruik van bij hun werving. Bent u zich hier niet van bewust
dan kan deze emotie u hele domme dingen laten doen.
Markten leiden nu eenmaal hun eigen leven
Iedereen die iets te maken heeft met financiële markten kent een aantal
regels, al dan niet uit eigen ervaring:
1. Er zijn naar schatting 10.000 factoren die direct en indirect een rol spelen bij
de prijsvorming (de koersen dus). Dit heeft punt 2 en 3 als onvermijdelijk
gevolg:
2. Elke financiële markt is volledig ongrijpbaar, ondoorgrondelijk en lijkt geen
logica te kennen.
3. Elke financiële markt is volledig onvoorspelbaar. Het kan gewoon niet. Zou
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er wel een vorm van voorspelbaarheid bestaan dan zou deze binnen zeer korte
tijd de markt volledig vernietigen. En wel omdat iedereen dezelfde financiële
waarden zou willen kopen en verkopen. Het feit dat er zoiets als een beurs
bestaat bewijst in feite al de totale onvoorspelbaarheid
5. Iedereen die uitspraken doet over de toekomst van financiële waarden zuigt
deze uit zijn duim. Als er grote winsten voorspeld worden, dan zijn die meestal
voor de voorspeller. Bijvoorbeeld omdat hij over grote hoeveelheden van de
betreffende waarde bezit. Cryptoland zit vol met dit soort dubieuze figuren die
bij gebrek aan regels of toezicht niets in de weg wordt gelegd. Ga daarom
terug naar het vorige hoofdstuk “Wat is netjes en zindelijk denken eigenlijk?”
en leer het uit uw hoofd.
Hebt u bovenstaande waarschuwingen in de wind geslagen en veel geld aan
een of ander “advies” van een goeroe verloren? Ging de voorspelde stijging
niet door? Heeft u alles op een dieptepunt van de markt verkocht? Bedenk dan
eerst dat u één van de velen bent. Maar klagen en klachten brengt u nergens.
Zeker niet als u gaat werken met cryptogeld. De markt gaat omhoog of omlaag
als het de markt nu eenmaal zo uitkomt. Niet omdat iemand dat wil. Niet
omdat iemand vindt dat de markt nu wel eens “omhoog” MOET. Niet omdat u
er iets van vindt. Niet omdat uw goeroe iets vindt.
De markt is de markt. Punt. Het is niet wat u denkt wat de markt is. U kunt een
mening hebben. Maar die is even goed of even slecht als de mening van een
ander. Want in de toekomst kijken kan niemand. Echt niemand. Nee, echt
niemand.
Maar er zijn toch mensen die verdienen aan de markten?
Ja, die zijn er zeker. Sommigen verdienen er zelfs een vermogen mee. Maar die
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zijn zich volledig van het bovenstaande bewust. Sterker nog, ze maken er
gebruik van. Als de hebzucht toeslaat gaan zij verkopen. Als de angst toeslaat
gaan zij kopen. Er bestaan goede hulpmiddelen om het sentiment van de beurs
in kaart te brengen. En die worden door deze succesvolle beleggers gebruikt.
Had u een paar jaar geleden ooit van Bitcoin gehoord?
Vóór 2017 had bijna niemand ooit van Bitcoin gehoord. Nu staan de kranten
vol bij elke beweging, vooral omlaag met een flinke dosis leedvermaak. En
honderdduizenden leven actief met de bewegingen van Bitcoin mee. Iets wat
een paar jaar geleden vrijwel niemand had verwacht. En hoe het er over een
jaar uit zal zien? Niemand die het weet of kan weten. Alle kans dat we tegen
die tijd met zijn allen de nodige nieuwe verrassingen voor de kiezen hebben
gehad. Dat de overheid bij cryptogeld gaat ingrijpen is waarschijnlijk maar zal
lang duren zoals bij alles waar de overheid bij betrokken is. Dat veel altcoins
inmiddels hun momentum kwijt geraakt zijn en steeds verder kwijt zullen
raken lijkt ook onvermijdelijk. Dat cryptogeld door zal breken als betaalmiddel
is twijfelachtiger dan een paar jaar geleden, toen dat op korte termijn vrij
zeker leek te zijn. Maar de voorstanders slaagden er niet in om een kritische
massa aan crypto-enthousiasten te ronselen, vooral door een chronisch gebrek
aan kennis van de meest elementaire marketing en promotietechnieken. Men
ging er gewoon van uit dat iedereen hun enthousiasme wel zou gaan delen.
Een stukje wishfull thinking dat nooit realiteit zal worden.
Kun je dan niets verdienen met cryptogeld?
Maar dat wil allemaal nog niet zeggen dat er geen geld met cryptogeld te
verdienen is. Maar alleen voor mensen met een nuchtere kijk op het geheel.
Lees het hoofdstuk “Wat is netjes en zindelijk denken eigenlijk?” nog eens
een keertje door als u moeite heeft met dit hoofdstuk.
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De meeste mensen begrijpen nog helemaal niets van cryptogeld
Het is zo dat de wereld van het cryptogeld beslist niet door iedereen wordt
begrepen. De werking is voor velen, ook bij onze overheid, media en de
banken, nog een zeer groot raadsel. Maar wat men wel heel goed begrijpt is
dat er iets bijzonders aan zit te komen. Iets dat nu nog een koers heeft die als
een achtbaan op en neer gaat. Dat een koers heeft die af en toe explodeert om
een paar dagen later weer 90% van de opgebouwde waarde te verliezen.
Duidelijk iets om rekening mee te gaan houden. Want doe je dat als
organisatie niet, dan zijn het je klanten wel die je met je de neus op de feiten
gaan drukken.
Meedoen is best belangrijk
Het is dus best wel jammer als u de boot zou gaan missen. Er doen zich heel
veel kansen voor en voor de mensen die zich de juiste manieren van denken
(wie zei daar Netjes en zindelijk?) eigen hebben gemaakt liggen er vele
mogelijkheden.
Maar waar beginnen we om op de juiste manier te denken?
Goed beginnen is van groot belang
Misschien nog wel het belangrijkste is dat u er gewoon zin in hebt. U moet het
boeiend en opwindend vinden om met cryptogeld te beginnen. U moet willen
zien hoe levendig de wereld van het cryptogeld is. En hoe boeiend het is om er
deel van uit te maken. U moet domweg staan te trappelen om een begin mee
te maken.
Want zeg nu zelf. Hoe kun je nu een succes maken van iets waar je zelf nu niet
direct warm voor loopt? Dat werkt toch niet? Wie gaat er geld investeren in
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iets waar hij of zij zelf niet in gelooft? Niemand toch? En enthousiasme is
belangrijk want vrijwel iedereen zal u voor gek gaan verklaren. Men zal u
vragen of u teveel geld hebt, of u ook in aliens gelooft en dergelijke. Kortom, u
zult voor velen de clown uit hun kennissenkring worden. Iemand die je echt
alles wijs kunt maken. Daar moet u zich tegen wapenen. U moet er tegen
bestand zijn. Want het is niet altijd even leuk om het mikpunt te zijn.
De manier waarop u er in stapt, positief of negatief, bepaalt ook al voor een
groot deel uw uiteindelijke succes. Als u iets moet gaan doen wat u diep in uw
hart eigenlijk niet ziet zitten dan pakt u elk negatief punt op om u daar eens
flink aan te ergeren en over op te winden. En dat zouden we niet meer doen,
weet u nog? Sterker nog, als u er niet 200% achter staat, kunt u er misschien
beter helemaal niet aan beginnen, puur uit een stukje zelfbehoud. Maar goed,
u gaat aan de gang. Allereerst welkom in het cryptowereldje
Er zijn twee belangrijke principes die u zich eigen moet maken als u als een
succesvolle cryptobelegger wilt leren denken:
1. Richt u op de mogelijkheden en niet op de problemen.
2. Doe iets. Onderneem actie. En blijf bij dat initiatief zonder overal
problemen te zien. Daar gaan anderen u vanzelf wel op wijzen.
Ga u richten op de mogelijkheden
Laten we eerst een kijken naar het eerste principe. Namelijk het concentreren
op de mogelijkheden en niet op de problemen. Energie gaat namelijk naar
datgene dat de aandacht krijgt. Een heel belangrijk principe en volgens velen
zelfs een natuurwet. Maar dat laatste is uw auteur iets te zweverig. Maar dat
het goed is om je op een positief doel te focussen is wel zeker.
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Veel beleggers kunnen zo uit de losse pols honderden problemen bedenken.
Maar het formuleren van 1 kans is voor hen een veel grotere uitdaging. Een
voorbeeld: “Het is onmogelijk om alles van cryptogeld te weten want dat is
veel te moeilijk” of “Cryptogeld gaat enorm op en neer en dat zou mij geld
kunnen gaan kosten” . En natuurlijk de onvermijdelijke dooddoener door de
eeuwen heen: “ Ik heb er nu even geen tijd voor om er naar te kijken maar ik
ga het beslist doen”.
We weten allemaal waar dit op uit gaat draaien. Op helemaal niets. Natuurlijk
zijn er voor elke belegger de nodige hobbels te nemen. En natuurlijk is het
zeker in het prille begin lastig om de juiste kansen te onderkennen. En het
grote risico ligt op de loer om naar anderen te gaan luisteren zolang u nog
geen goede eigen mening kunt formuleren. Maar is het feit dat we daar wat
extra moeite voor moeten doen een reden om alle kansen die de cryptowereld
biedt dan maar te laten liggen?
Als er nu eens net zoveel kansen als problemen waren?
Als u net zoveel kansen zou zien (en die zijn er) als dat u problemen ziet dan
was er geen enkele reden tot klagen, nietwaar? En al helemaal niet om het
maar uit te blijven stellen. Of om er zelfs helemaal aan niet mee te doen. U zou
over uw pessimisme heen stappen. En gewoon aan de gang gaan. De
tegenslagen die u vast wel tegen gaat komen gaat u wel overwinnen. Want
iemand die op de juiste manier van start gaat en zich uitsluitend gaat richten
op de mogelijkheden die bereikt dat. Synchronicity wordt dat verschijnsel
genoemd en Joe Jaworski van IBM heeft er een boeiend boek over geschreven.
Het tweede principe is het nemen van actie!
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U kunt er geestelijk nog zo aan toe zijn om in cryptogeld te stappen, als u geen
actie gaat ondernemen gebeurt er helemaal niets. Maar vaak speelt daar een
vage angst mee. Die eeuwige angst om een eerste stap te zetten. U kunt het
immers morgen ook nog doen? Maar ja, zonder de eerste stap komt er ook
geen volgende. Een gaat u dus niet zo ver komen. U moet dus echt in actie
komen. En wel nu direct want “van uitstel komt weer afstel”. Dat is ook een
bekend principe, toch?. Dus neem een besluit en blijf daarbij. Geloof in dat wat
u nastreeft.
En maak op die manier eens een keerpunt in uw bestaan.
Misschien is het wel niet ingewikkelder dan dat.
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Wat is investeren eigenlijk?

Met investeren bedoelen we het op één of andere manier opzij zetten van geld
zodat het in de toekomst nieuw geld op kan leveren. Je kunt investeren in
aandelen, in een startend bedrijf, in obligaties, in antiek en –inderdaad- ook in
cryptogeld. Dat koopt u aan in de hoop er ooit meer geld voor terug te kunnen
ontvangen.
Cryptogeld kent immers geen opbrengsten uit rente. Tenzij u het zelf uit gaat
lenen en daar rente voor gaat vragen. Dat kan natuurlijk wel. Maar dat vraagt
persoonlijke initiatieven en afspraken met derden die u zelf dient te regelen.
Maar goede investeringen zorgen voor een onbezorgde toekomst. Op een
gegeven moment werkt u niet meer voor geld maar u hebt geld dat voor u
werkt. En dat is nogal een verschil.
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Mensen die er voor kiezen om verder niets te investeren of mensen die
gewoon geen idee hebben dat het verstandig is om dat wel te doen hebben
vaak een soort van maandelijks ritueel dat er als volgt uit ziet:
U werkt in loondienst. U bent netjes op de verplichte uren op uw werk en doet
daar de werkzaamheden die uw superieur u opdraagt. Het is niet
ongebruikelijk dat u regelmatig wat overuren moet maken omdat er werk is
blijven liggen dat toch klaar moet.
Aan het einde van de maand ontvangt u een bedrag aan geld als beloning voor
uw inspanningen dat uw loon of salaris wordt genoemd. Daar is niets mis mee.
Ten opzichte van het vroegere slavenbestaan hebt u zelfs nog een voordeel,
namelijk dat u er wél wat geld voor ontvangt. Maar u leeft wel een
middelmatig leven dat door een werkgever voor u beheerd wordt. Een leven
met weinig tot geen uitzicht op verbetering. U zult het zoals zovelen
uiteindelijk wel redden tot aan het einde van uw aardse bestaan. Maar is dat
nu echt wat u wilt? Is er toch niet iets waar u meer naar zou willen streven?
Leven in dienst en onder besturing van een ander? U bent toch een vrij mens?
Of bent u dat soms juist helemaal niet?
Daarom hebt u een plan nodig. Een plan dat u de mogelijkheid gaat geven om
zo te leven als u dat wilt. Niet alleen om financiële stabiliteit te krijgen maar er
ook voor te zorgen dat we te maken hebben met een langdurige situatie. Een
situatie die ook een stootje hebben kan. Robuust is eigenlijk het goede woord
hiervoor. U hoeft uzelf niet te verdubbelen. Dat is niet alleen lastig maar u kunt
er beter naar streven om te zorgen dat uw geld het werk voor u gaat doen.
En zelfs als u er voor kiest om gewoon uw 9-5 werk te blijven doen dan blijft
uw geld bij u thuis gewoon doorwerken. U kunt beschikken over een groter
bedrag dan wanneer u alleen uw salaris zou ontvangen. Het is een prima
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manier om uw mogelijkheden op allerlei gebied steeds verder te vergroten.
Salarisverhoging? Dat heeft u niet meer nodig. U regelt zelf wel wanneer u wat
extra geld te besteden krijgt. En dat zonder over te werken of van werkgever
te veranderen. Uw vroegere investeringen zijn voor u aan het werk gegaan. En
die zorgen voor geld. Zonder dat u op uw kostbare tijd hoeft in te leveren.

Waarom zou u moeten investeren?

Zorg dat het duidelijk is waarom u moet investeren. Hebt u al een idee? Een
plan?
Weet u niet echt waarom u zou moeten gaan investeren? Nu, u wilt
waarschijnlijk wel wat meer geld om handen. Iets wat iedereen wel wil. Maar
wat wilt u daar mee gaan doen? Dat moet helder zijn voor uzelf. U moet een
duidelijk doel voor ogen hebben. Een doel? Ja, een doel!
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Een doel dat u met uw investering wilt gaan realiseren. Want pas als u een
doel hebt, kunt u een plan maken om dat doel te bereiken. En uw
investeringen moeten passen in dat plan. Noem het maar een strategisch plan
want het is bedoeld voor de grote lijn.
Sommige mensen willeen bijvoorbeeld geld investeren voor hun pensioen. De
tijden dan bijna iedereen hetzelfde soort werk deed gedurende 40 jaar om dan
met pensioen te gaan, zijn inmiddels verdwenen.
Nee, vandaag de dag komt er heel wat meer voor kijken. Zeker met de
constant stijgende kosten van levensonderhoud. Laten we wel zijn: Als u echt
alleen van uw pensioen afhankelijk bent dan is het niet waarschijnlijk dat u uw
huidge levensstandaard vol zult kunnen houden. Daar is fors wat meer voor
nodig.
Dus moet u geld opzij leggen als aanvulling op uw pensioen. U kunt daar na al
mee beginnen door uw investeringen te verdelen over een aantal dat u ooit
geld op gaat leveren. En dan is de kans heel groot dat u er met uw pensioen
toch nog beter voor zult staan dan u nu verwacht.
Vele mensen investeren puur om een bepaald financieel doel te bereiken. En
daarbij speelt een investering een grote rol om het doel te helpen realiseren. U
wilt misschien een eigen bedrijf gaan starten. Of u wilt graag een wat meer
luxe levensstijl. Misschien ziet u wel een luxe sportwagen voor uw ogen die op
uw eigen inrit staat. Misschien wilt u een wereldreis gaan maken. Er zijn
mogelijkheden te over. En dus is het heel belangrijk om vooral te starten met
investeren.
Alles begint met uw eerste stap. De stap waarmee u begint met uw eerste
investering. En daarom is het zo van belang dat u weet waarom u eigenlijk aan
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het investeren bent. Dat u uw doel kent. En uw plan. Dat houdt u op het spoor.
Ook bij lastige momenten.
Want bedenk dat u nooit moet investeren voor geld. Geld is maar een stel
cijfers op een bankrekening of in uw cryptowallet. Pas als u er iets mee kunt
dan wordt geld van belang. Dus zorg ervoor dat u een mooi doel voor ogen
hebt. En zorg dat u er plezier in hebt dat u dat doel kunt en gaat bereiken.
Investeren moet leuk zijn en geen verplichting die u liever kwijt dan rijk bent..
Maak en houd het leuk.
Past cryptogeld in die vermogensopbouw?
Jazeker. De beste strategie om veilig vermogen op te bouwen is de
zogenaamde halterstrategie. U belegt dan 90% risicoloos en 10% met
maximaal risico en rendement. In die 10% hoort cryptogeld zeker thuis. Of
cryptogeld ooit echt aan zal slaan in zelfs na 12 jaar Bitcoin nog steeds niet
echt duidelijk. Alleen de zogenaamde cryptowappies zullen zeggen dat
cryptogeld echt veilig is en het zelfs aanraden voor pensioenen. Iedereen die
wat nuchterder in het leven staat zal het liever houden bij beleggingen die zich
minimaal in de praktijk bewezen hebben. Maar een kleine belegging in
cryptogeld binnen die 10% is heel goed te verdedigen.
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Wat is Cryptogeld?

Het is een vraag die heel vaak gesteld wordt. Wat is dat cryptogeld nu
eigenlijk? Laten we het hier even simpel houden. Cryptogeld is een digitale
versie van geld waarbij alle transacties online verlopen. Het is gewoon een
hulpmiddel om betalingen te doen en te ontvangen. Net als bankbiljetten of
munten dat zijn. Of die QR-code op uw smartphone. Het betalingsproces is
sterk beveiligd door middel van een beveiliging gebaseerd op cryptografie.
Cryptografie is de wetenschap die gegevens onleesbaar maakt voor
onbevoegden maar normaal leesbaar voor mensen die de bevoegdheid wel
hebben.
Bitcoin is daarbij de eerste geslaagde vorm van cryptogeld. Het is in 2007
ontwikkeld door Satoshi Nakamoto en in 2009 in gebruik genomen. Dit heeft
een stortvloed aan nieuwe cryptomunten in gang gezet die allemaal willen
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concurreren met Bitcoin. Wat in 99,9% van de gevallen een ijdele hoop zal
blijken te zijn. Maar ook hier: De hebzucht waar we al over gehad hebben,
roept. Iedereen wil net zo stinkend rijk worden als de Bitcoinbeleggers van het
eerste uur. De meeste van die Bitocinimitaties zijn inmiddels aardig uit zicht
geraakt. Elke munt die op dit moment niet in de top40 staat is feitelijk dood. Er
wordt geen enkele aandacht meer aan besteed. Meestal worden dit soort
munten, meestal altcoins genoemd, alleen nog gepromoot door de oprichters
die er onnoemelijk veel van hebben.
“Wat goed is komt snel,” sprak mijn oma altijd. En ze had gelijk. Bij een munt
die na een paar jaar nog geen momentum heeft opgebouwd is het zeer
onwaarschijnlijk dat dit daarna nog zal gaan gebeuren. De betreffende munt
heeft tenslotte vrijwel uitsluitend een negatief imago opgebouwd, anders was
hij wel doorgebroken en in die top40 terug te vinden.

Waarom zou je in Cryptogeld Investeren?

16

Leer netjes denken met cryptogeld
De reden dat er belangstelling voor cryptogeld is, is omdat Satoshi Nakamoto
met succes een manier heeft gevonden om een decentraal betalingssysteem
op te zetten. Maar wat is dan een gedecentraliseerd betalingssysteem?
Een gedecentraliseerd betalingssysteem betekent dat het netwerk waarover
de betalingen lopen door de gebruikers ervan in stand gehouden wordt. Er is
geen derde partij zoals een bank die dat voor zijn rekening neemt. Dat is wel
de constructie die we gewend zijn dus dan is cryptogeld even wennen.
Een gedecentraliseerd betalingssysteem kent geen beheerder, geen
controleur, is niemands eigendom en kent geen aanspreekpunt. Ook niet voor
de overheid. Dat is voor de overheid en vele anderen behoorlijk wennen. En
dat wennen heeft gevolgen: Want dit is een groot probleem voor de acceptatie
dat door de cryptoenthousiasten volledig genegeerd wordt. Veel mensen
willen hun geld helemaal niet zelf beheren. Dat vinden ze typisch een taak voor
een bank. Ze vertrouwen zichzelf en hun (digitale) kennis veel te weinig om dat
zelf te doen. En het feit dat anderen dat dan ook nog eens decentraal doen
maakt het er niet beter op. Integendeel. Wat moeten die lui met jouw geld, om
het even gechargeerd te zeggen? Veel banken zijn inmiddels bezig om een
eigen cryptomunt te ontwikkelen. Het grootste deel van de Nederlanders zal
pas crypto gaan overwegen op het moment dat banken met hun munt gaan
komen, wat verwacht wordt in 2020.
Het gevaar van decentrale betalingsnetwerken
Een bekend probleem bij betalingsnetwerken is het gevaar van het dubbel
uitgeven van digitaal geld. Bankbiljetten en munten kun je maar één keer
overgeven aan een ander. Maar een kopie van een digitale munt is zo
gemaakt. En die kopie kun je onbeperkt blijven uitgeven.
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Bij een centraal systeem loopt alles via een bank en wordt dat probleem dus
daar wel voor ons opgelost. Bij een gedecentraliseerd betalingssysteem is er
geen bank of andere vorm van een beheerder die dat voor ons doet en moet
er dus een andere oplossing worden gevonden.
En die is er. En zit in het systeem ingebakken. De truc is dat iedereen een kopie
krijgt van de boekhouding onder de cryptomunt en die (automatisch)
controleert op onbedoelde zaken. Iemand die iets lijkt te doen wat niet deugt
wordt automatisch buitenspel gezet.
En er is een tweede reden dat cryptogeld enorm populair aan het worden is.
Namelijk omdat er vele voorbeelden de krant gehaald hebben van mensen die
er zo rijk als Dagobert Duck mee zijn geworden.
Hebt u wel een van Erik Finman gehoord?
Hij is één van de jongste miljonairs op aarde. In mei 2011 kreeg hij duizend
dollar van zijn oma en op advies van een broer kocht hij daar Bitcoin voor.
En die was rond de kerst van 2017 ruim 8 miljoen dollar waard. Inmiddels weer
wat teruggezakt, maar toch.
Inderdaad, geen gekke investering. Knappe bank of beleggingsfonds dat daar
bij in de buurt kan komen.
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Waarvoor kun je cryptogeld gebruiken?

Cryptogeld kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden en eigenlijk
loopt alles online via internet. De drie meest gangbare transacties met
cryptogeld van dit moment zijn:
1. Trading met Bitcoin
Handelen (trading) in Bitcoin is zeer interessant en toegankelijk voor
professionals en prille beginners. Het is een nieuwe markt met nieuwe
mogelijkheden. Vooral op het gebied van arbitrage en de inzet van
eenvoudig te maken slimme, autonome marktrobots. Dat gekoppeld aan
enorm prijssprongen kan een geoefende trader of een beginner met veel
beginnergeluk aardig wat geld opbrengen.

Zoals bij alles met een hoge mogelijke opbrengst is het risico evenredig
groot. Zeker bij overmoedige beginners en mensen die wel eventjes een
graantje van de hype mee zullen pikken. Dat gaat eigenlijk altijd wel mis.
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2. Uitgeven om iets te kopen
U kunt zeker op internet steeds meer kopen met Bitcoin en andere
cryptomunten. U kunt een auto kopen. En u kunt een wereldreis gaan
maken. Het kan allebei. En nog heel veel meer. Wel moet u er vrijwel
altijd ver de grens voor over. Het aantal bedrijven dat Bitcoin accepteert
is in Nederland buitengewoon gering. Het aantal bedrijven dat altcoins
als de Nederlandse EFL en NLG aanneemt is nihil of vrijwel nihil.

3. Crowd Funding
Cryptogeld is populair voor crowd funding. Dat maakt het mogelijk om
deel te nemen aan een succesverhaal door te helpen het financieel van
de grond te krijgen. Ook hier geldt weer dat u daar wel de grens over
moet, bij voorkeur even naar de USA of het verre Oosten
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De soorten cryptogeld

Er zijn ver over de 1000 cryptomunten. Laten we de vijf grootste spelers eens
nader bekijken. Dat zijn Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero and Ripple.
In dit korte rapport behandelen we alleen Bitcoin en Ethereum, ook al omdat
die het breedste inzetbaar lijken.
Ook kijken we even kort naar de Nederlandse variant van de Bitcoin, de eGulden.
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Bitcoin

Bitcoin was de eerste bruikbare cryptomunt. Bitcoin heeft het spits afgebeten
en mag nog steeds gezien worden als één der meest gevraagde munten.
Bitcoin wordt wel gezien als de gouden standaard voor digitaal geld. Het is de
pionier op het gebied van blockchain toepassingen. De techniek die cryptogeld
mogelijk maakte.
Bitcoin is het eerste peer-to-peer netwerk dat geheel door de gebruikers wordt
gestuurd. Zonder enige centrale autoriteit. Zonder tussenkomst van centrale
organen of tussenpersonen. En dat betekent weer dat we geen nutteloze
provisies behoeven te betalen.
In de jaren dat Bitcoin bestaat en daadwerkelijk verhandeld wordt heeft de
waarde gefluctueerd tussen vrijwel nul en 20000 USDollar eind 2017. Op het
moment van schrijven, januari 2020, draait de koers rond de 8500 USD.
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Het aantal Bitcoins dat op de markt komt is vast. Het blijft bij 21 miljoen. De
verwachting is dat de laatste Bitcoin in het jaar 2140 gemined 1 gaat worden.
De controle over je eigen geld is bijzonder goed en gemakkelijk te regelen. Dat
klinkt als een open deur maar is dat zeker niet. Wereldwijd geld overmaken is
simpel, snel en voordelig zonder de inschakeling van partijen zoals een bank of
Paypal.
Het is niet mogelijk om een transactie die gedaan is met Bitcoin technisch
terug te draaien.
Kijk wel uit waar u het voor gebruikt. Het valt niet te ontkennen dat er banden
zijn met criminele organisaties. Zoals dat voor elke munt geldt overigens.
Maar het lijkt dat Bitcoin een zekere aantrekkingskracht heeft voor criminelen
die gebruik maken van Bitcoin als betaling voor het gijzelen van computers en
dergelijke.
Dus net al bij elke andere financiële handeling: Kijk uit met wie u zaken doet en
naar wie u geld overmaakt.

1

Mining is het proces waarmee de blockchain wordt opgebouwd en waarbij Bitcoin ontstaat. Voor meer
info zie de resources pagina
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Ethereum

Ethereum is ontwikkeld door Vitalik Buterin en staat min of meer naast Bitcoin
qua bekendheid.
Deze digitale munt is gelanceerd in 2015. Volgens sommigen zal deze munt
Bitcoin voorbijstreven. Ethereum is volgens hen hét cryptogeld van de
toekomst. De prijs gaat net als Bitcoin fors op en neer.
Is Ethereum vergelijkbaar met Bitcoin?
Het zijn beide cryptomunten maar daarmee houdt de vergelijking wel op.
Beiden zijn dan ook gebaseerd op een blockchain netwerk.
Het grootste verschil is dat de Bitcoin blockchain zich richt op het decentrale
beheer van de een digitale munt terwijl Ethereum zich richt op het gebruik van
bepaalde software die het mogelijk maakt om netwerken op te zetten.
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In plaats dat je voor ieder nieuw project een aparte blockchain op moet zetten
maakt Ethereum het mogelijk om duizenden applicaties van een blockchain
gebruik te laten maken op één en het zelfde platform.
Ook bij de Ethereum blockchain vinden we miners die hier bezig zijn om Ether
te verdienen. Ether is een cryptomunt die hier een “crypto token” wordt
genoemd en dat zorgt voor het in de lucht houden van het netwerk.
Daarnaast biedt de Ethereum blockchain de mogelijkheid om diensten die
normaal gesproken centraal georganiseerd zijn, verder te decentraliseren.
Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken voor het opzetten van een betaaldienst
zoals Paypal. Of systemen om verkiezingen op een veilige manier te
ondersteunen.
Ethereum kan ook gebruikt worden om een zogenaamde “Decentralized
Autonomous Organization” ofwel DAO op te zetten.
Een DAO is een volledig zelfstandige organisatie die echter geen leider kent .
DAO’s worden bestuurd door software op basis van zogenaamde “smart
contracts” die in de Ethereum blockchain zijn opgeslagen.
DAO is ontworpen om de structuur van een traditionele organisatie te
vervangen en elke vorm van centraal beheer overbodig te maken. Dat is dan
weer wel met Bitcoin te vergelijken.
Wat is de kracht van Ethereum?
Allereerst kan ook hier een derde partij geen wijzigingen op de data meer
maken. Het is een robuust systeem dat goed tegen elke vorm van aantasting
bestand is. Aanpassing of censuur kan niet.
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Het tweede voordeel is dat Ethereum is gebouwd op een netwerk gebaseerd
op cryptografie die de inhoud goed bescherm tegen allerlei aanvallen van
buitenaf zoals hacking.

e-Gulden
Ook Nederland kent al 6 jaar een eigen cryptomunt, de e-Gulden.2 Opgezet
per 19 maart 2014. De munt is afgeleid van Bitcoin en heeft daar vele
eigenschappen van geërfd. e-Gulden is sinds de oprichting druk bezig zich een
plaatsje naast Bitcoin te bemachtigen in Nederland. Nu zijn de Nederlanders
van huis uit een uiterst wantrouwend volkje dat overal oplichters en
neppraktijken verwacht. En dus ook denkt te zien. En daar zullen ze
ongetwijfeld wel een goede reden voor hebben.
Het maakt de invoering van een specifiek Nederlandse munt echter wel tot een
extra lastig karwei. Vandaar de eerste zes jaar van het bestaan op het gebied
van acceptatie van e-Gulden nog niet veel concreets hebben opgeleverd. De
koers is nauwelijks veranderd. De bekendheid van de munt bij de Nederlander
is vrijwel nul en degenen die het kennen hebben er door enkele komisch
bedoelde televisieprogramma’s een uiterst negatief beeld over gekregen. EGulden is een munt voor en door excentriekelingen en dropouts, zo is het
huidige beeld geworden. Een praktische toepassing van e-Gulden, bijvoorbeeld
als betaalmiddel, ziet buiten de kleine community niemand meer.
Vervelender is dat de munten in de loop van deze zes jaar in handen van een
heel klein groepje zijn terechtgekomen dat ze voor een prikkie heeft
opgekocht. Een fenomeen dat inzetten als betaalmiddel praktisch onmogelijk
heeft gemaakt. En dus ook het nut van beleggen in deze munt ter discussie
2

Niet te verwarren met de Gulden van Gulden.com. Deze munt is een soort kopie van latere datum
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stelt. Wie belegt er in iets dat geen enkele toepassing heeft? Een goede vraag
is dan ook wat je op dit moment nog met e-Gulden zou moeten. Weten de
beheerders (de stichting Electronische Gulden) hier echter een antwoord op te
geven dan heeft de munt een gouden toekomst als belegging. Een antwoord
wat men met de munt wil, blijft echter al zes jaar lang uit.
Van enige toekomstvisie lijkt geen sprake te zijn. Daarnaast heeft de e-Gulden
stichting een uitermate negatieve mening over de wereld en de mensen die er
op rondlopen. Een mening die via allerlei kanalen beslist niet onder stoelen of
banken wordt gestoken. Simpel gezegd bestaat de wereld van de community
uit E-gulden-liefhebbers en idioten. Bent u geen e-Gulden liefhebber, dan weet
u hoe u vanuit de e-Gulden community gezien wordt.
Van enige voorlichting aan de boze buitenwereld is vanuit e-Gulden geen
sprake. Alles wordt op geheime groepen onder strikte vertrouwelijkheid
besproken. De buitenwereld mocht eens ontdekken waar men mee bezig is!.
Er zijn een aantal normale communicatiekanalen als Facebookpagina’s en
groepen, een forum, een website en Reddit maar die zijn leeg.
Dat er sprake is van totale paranoia bij e-Gulden is beslist een eufemisme.
Dit klinkt negatief over e-Gulden maar die is in die zin zeker niet terecht. Want
de munt –die oorspronkelijk dus van Bitcoin is afgeleid- is drastisch verbeterd
ten opzichte van Bitcoin. Hier hebben de ontwikkelaars zonder meer goed
werk verricht. Want Bitcoin is een uitgesproken energievreter, veroorzaakt
door de mining . Maar de techniek in e-Gulden maakt het mogelijk dat de munt
nauwelijks mining en daarmee energie nodig heeft. Het verbruik van energie is
naar een fractie teruggebracht. Een unieke eigenschap in de cryptowereld die
ook weer vrijwel geheim gehouden wordt hoewel het dé doorbraak kan zijn
waar al 6 jaar op gewacht wordt. Heel vreemd.
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Toch heeft e-Gulden mogelijkheden
Voor iemand die wel eens met cryptogeld wil experimenteren maar die de
toegangsdrempel van Bitcoin nog te hoog vindt is e-Gulden de aangewezen
keuze, temeer daar deze een zeer toegankelijke portemonnee kent.

Waarom zou je cryptogeld kopen?

Als een digitale dienst die veel verschillende soorten gebruikers van dienst kan
zijn heeft cryptogeld vele aantrekkelijke voordelen
Alleen al de nieuwe Blockchain Technologie belooft veel voor de toekomst.
Het gehele betalingsproces wordt zwaar gecontroleerd. Daarnaast is alles fors
versleuteld en daarmee voor onbevoegden ontoegankelijk. Dat maakt het een
toepassing met een enorm toekomstperspectief.

28

Leer netjes denken met cryptogeld
We pakken twee belangrijke voordelen van Cryptogeld globaal bij de kop. Er
zijn er meer en die vindt u uitgebreid beschreven in onze publicaties. Zie de
resource pagina

We hebben geen invloed van derden meer

Het eerste voordeel dat we willen noemen is het feit dat nergens derden bij
betrokken zijn.
Bij de huidige betalingssystemen is er altijd wel een partij die tussen de
partijen gaat zitten. Als u geld wilt betalen, als u nieuw bezit wil verwerven, als
u een bedrijf op wilt zetten en noemt u maar op. Er zit altijd een partij tussen.
Denk aan banken, juristen, tussenpersonen en dergelijke. Het brengt niet
alleen veel extra kosten met zich mee maar ook vertraging en meestal
bureaucratie met de bijbehorende enorme papierwinkel.
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Het kan zoveel geld en energie kosten dat we de neiging hebben om het maar
te laten wat het is. De lol kan er flink vanaf gaan.
Bij cryptogeld kan in de nabije toekomst veel van al deze tussenpersonen
overnemen. Alles wat met rechten op iets te maken heeft, of dat nu geld is . Of
een hypotheekakte. Of de eigendomsakte. Het kan straks allemaal in de
blockchain. Tenslotte zijn daar allerlei beveiligingsmechanismen en controle
mogelijkheden al in ingebouwd.
Zoals banken nu de hete adem van Bitcoin in de nek gaan voelen zullen juristen
als notarissen dit binnen afzienbare tijd ook gaan merken.
Het elimineren van dit soort vaak zeer dure tussenpersonen zal een complete
revolutie in de juridische sector teweeg brengen, zoals Bitcoin dat in de
financiële sector al aan het doen is.

Het risico van cryptogeld is technisch lager dan van andere munten

Een groot voordeel van cryptogeld is dat het risico technisch gezien kleiner is
dan bij de traditionele munten. Dit in tegenstelling tot de wilde verhalen in de
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media! De zwakste schakel is ook hier de mens en zijn hebzucht. Het is niet de
techniek.
Er zijn niet zoveel mensen meer tegenwoordig die contant geld bij zich
hebben. In plaats daarvan gebruiken ze vorm van plastic geld. Sommige
mensen hebben een hele waaier van credit- en debitcards in hun
portemonnee. Vooral in de USA is dit dé nationale manier van betalen.
Een belangrijk punt bij creditcards is de gemakkelijke manier waarop er mee
geknoeid kan worden tot het volledige kredietbedrag van de kaart. Ook al
maakt u maar een paar kwartjes over, u zet uw volledige kredietlimiet op het
spel. Bedenk dat u degene die u de kaart overhandigt of een nummer opgeeft
op het internet, volledige toegang tot uw rekening geeft.
Veel banken en creditcardmaatschappijen zijn wel bezig dit soort gaten te
dichten. Maar uiteindelijk haalt de winkel het verschuldigde bedrag van uw
rekening. Het initiatief voor de eigenlijke overmaking van UW geld ligt bij de
winkel. En die maakt gebruik van de gegevens op uw kaart.
Cryptogeld werkt heel anders. Het “trekt” geen geld van uw rekening maar het
“stuurt” in uw opdracht geld naar een andere partij. En de ontvanger van het
geld weet verder niets van u. Uw rekening wordt nergens aan blootgesteld. De
paar gegevens die zichtbaar worden zijn zwaar versleuteld en niet naar u te
herleiden.
Geld bij een bank op een bankrekening is lang niet altijd toegankelijk. Op veel
plaatsen in geld pinnen op zaterdagmiddag al lastig. Pinautomaten zijn vaak
leeg. Bankkantoren zijn steeds zeldzamer aan het worden. En ontstaan er
problemen bij de bank dan kan het gebeuren dat u helemaal niet meer bij uw
eigen geld kunt. Vraag maar eens in Griekenland en Cyprus.
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Bij Bitcoin is de eigenaar van het geld degene die bepaalt en regelt. Hij alleen.
Geen tussenpersonen, geen creditcardmaatschappij. Geen bank. En dat maakt
nu cryptogeld zo veilig en opzichte van andere betaalmiddelen.

Conclusie
In deze paar hoofdstukken hebben we een idee gekregen hoe Bitcon werkt.
Het lijkt wel duidelijk waarom het regelmatig nog zo in de belangstelling staat.
Cryptogeld heeft gewoon heel veel te bieden. De markt gaat constant op en
neer. Soms vallen de uitslagen mee maar het lijkt ook wel eens een soort
achtbaan.
Bijna dagelijks komen er nieuwe munten bij, zeker sinds ze populair zijn om
startups te financieren met een zogenaamde ICO of Initial Coin Offering. Een
relatief nieuw mechanisme waarbij beslist niet iedereen van de veiligheid of
zelfs de wenselijkheid overtuigd is. ICO’s worden op steeds meer plaatsen
verboden en in zeer veel gevallen moet ik zeggen: “gelukkig maar” want de
lucht van oplichting hangt er vaak omheen.
En zo als in alle financiële werelden: Sommige mensen verliezen geld, andere
winnen geld. En zowel bij het winnen als het verliezen kan het bij het extreem
beweeglijke cryptogeld om heel grote bedragen gaan.
Ja, de cryptogeldmarkt is onvoorspelbaar. Net als alle andere financiële
markten. En biedt kansen maar ook forse risico’s voor degenen die er in
participeren. Maar elke expert verwacht toch wel dat cryptogeld een blijvertje
is. Cryptogeld is er. Het gaat niet meer weg.
Het zal de financiële wereld behoorlijk op gaan schudden, dat is iets wat wel
zeker lijkt. Evenals waarschijnlijk de juridische wereld.
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Sommigen kopen cryptogeld omdat de waarde automatisch oploopt als de
waarde van munten als de Euro en de USDollar alleen maar lager wordt. Dat is
in principe waar. De langzaam maar zekere methode, kun je zeggen.
Vooral in Azië lijkt de markt voor Bitcoin nog steeds groeiend. Er worden door
de overheden wel meer hobbels opgeworpen om er aan deel te kunnen
nemen maar veel effect lijkt dat nog niet te hebben.
Meer en meer bedrijven lijken ook de mogelijkheden van Ethereum In te gaan
zien om “slimme contracten” te kunnen maken. En zo zien we de blockchain
technologie geleidelijk aan een plaats vinden bij organisaties.
Cryptogeld is beslist een beleggingsinstrument met een toekomst. En zeker de
moeite waard om het goed in de gaten te houden. De
toepassingsmogelijkheden groeien snel.
De acceptatie van cryptogeld wordt steeds beter. Zeker als er eens aandacht
aan objectieve voorlichting gegeven zal gaan worden.
En vooral daardoor zal cryptogeld dieper geworteld worden in de samenleving
zoals het bedoeld is. En er niet, zoals nu het geval is, er steeds verder naast
komen te staan.

Cryptogeld heeft toekomst.
Ook voor u
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Resources
Bitcoin site (nederlandstalig)
Discussiesite over cryptogeld met bijna alle cryptomunten (Voor intimi. De
disicussies zijn nauwelijks of niet toegankelijk voor beginners in de
cryptowereld)
Website e-Gulden Foundation (Nederlandse Bitcoin)
Veel moeilijk tot zeer moeilijk toegankelijke tekst waarbij de status
onduidelijk is. Alleen voor mensen die al met e-Gulden werken deels te
begrijpen.
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