
7-11-2019

1

Blockchain & ₿itcoin

Wie zijn wij?
• Fundamenteel ondebouwd nieuwsplatform

• Opgericht in januari 2018

• Bestaande uit 9 teamleden met elk hun
specialisaties

Onze services:
• Belangrijkste nieuwsoverzichten
• Fundamentele coin analyses
• Scam reports
• Educatie
• Trading cursus

Meet the team!Meet the team!

Cryptocurrencies en de blockchain 
technologie zijn een echte passie bij al onze 
teamleden.

Met onze artikels proberen wij u op een aangename en 
begrijpelijke manier wegwijs te maken in deze bijzonder 
boeiende wereld.

Wat is Mining concreet en hoe draagt hashing 
hierin bij?

Visualisatie Blockchain
02

Hoe is Bitcoin ontstaan en waarom is het zo 
veilig? 

₿itcoin
03

Waarom heeft Bitcoin in deze niche markt toch
zo een waarde propositae kunnen creëren?

Prestaties
04

Wat is blockchain & wat zijn de voordelen
Blockchain

01

Enkele voorbeelden waarom adoptie er zeker is!

Adoptie
05

Wat staat er op de agenda

02

Waarom Bitcoin niet uit de lucht 
gegrepen is03

Waarom Bitcoin in zijn tienjarig bestaan zo 
veel waarde heeft gecreeërd04

Begrijpen wat blockchain inhoudt01

Onze doelstellingen

Welke meerwaarde het kan bieden
buiten het financieel systeem
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Een betrouwbaar systeem in een betrouwbare wereld

1. Wat is Blockchain 1. Wat is Blockchain 

Vrij simpel: 

• Grootboek/database
• Gedistribueerd – gedeelde bron van waarheid
• Autonoom
• P2P
• Transparant
• Permanent

Consensus gebasseerd Snellere afhandeling

Goedkoper

TransparantGeen 3de partij betrokken

Wereldwijd

Welke voordelen biedt de blockchainWelke voordelen biedt de blockchain

alle knooppunten zijn verbonden 
onder één enkele autoriteit.

Geen enkele centrale server 
controleert de knooppunten, 

ze hebben allemaal 
een individuele entiteit. 

Elk knooppunt is onafhankelijk
en staat in verbinding met elkaar
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Waarom is het zo veiligWaarom is het zo veilig

• Alleen te gebruiken 
• Kan onmogelijk worden veranderd
• Kan alleen worden bijgewerkt via onderlinge goedkeuring onder 

gelijken

Het woord blockchain zegt het zelf:

Het is een ketting van geverifieerde ‘blocks’ die enkel 
de juiste data bevatten, die goedgekeurd zijn door het 
gehele netwerk. 

2. Visualisatie blockchain 2. Visualisatie blockchain 

• Gegevens van de transactie
• De hash van de vorige block
• De hash van deze block

Visualisatie blockchain Visualisatie blockchain 

Hash 000000000000000000130a1088d24a1f6a256969d095be8c7491c009708ed364

Welke waarde propositie kan blockchain creëren in ons huidig stelselWelke waarde propositie kan blockchain creëren in ons huidig stelsel

• Automatisering
• Transparantie
• Eerlijke economie 

Welke waarde propositie kan blockchain creëren in ons huidig stelselWelke waarde propositie kan blockchain creëren in ons huidig stelsel

Welke sectoren?

• Healthcare
• Financiële producten
• Accountancy
• Logistics
• Insurance
• Technologie bedrijven zoals: Facebook, Twitter, Amazon, Apple

Waarom is blockchain nu zo veilig?Waarom is blockchain nu zo veilig?

• Decentralisatie
• Biedt encryptie en validatie
• Onmogelijk om te hacken
• Blockchains kunnen zowel privé als publiekelijk zijn
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3.Hoe is ₿itcoin ontstaan3.Hoe is ₿itcoin ontstaan

• Wantrouwen ten opzichte van financiële instellingen
• Transactiekosten
• Transactiebeveiliging
• Double spending

Wat is ₿itcoin?Wat is ₿itcoin?

• Elektronisch peer to peer gedecentraliseerd betalingssysteem
• BTC of Bitcoin
• 21 miljoen BTC
• Public & private key
• Geheel anonieme transacties
• Mining
• Volatiel

Waarom ₿itcoin?Waarom ₿itcoin?

• Geen 3de partij
• Geen inflatie  vast bepaalde voorraad
• Eigen beheer van uw vermogen “bank the unbanked”
• Veilig

Ter verduidelijking:

• Bitcoin is het Systeem 
• Bitcoins zijn de eenheden

Twee niveaus van verificatie
• Bron is legitiem
• Coins zijn legitiem

Een belangrijke public/private key verificatie waarborgt de 
legitimiteit van het systeem.

TransactiebeveiligingTransactiebeveiliging
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Double spendingDouble spending

Als het geld alleen maar digitale codes zijn, waarom dan niet kopiëren en plakken 
om meer geld te verdienen?

Wat ervoor 
zorgt dat double 

spending niet 
mogelijk is

Blockchain

Timestamps

Hashing

Double spendingDouble spending

Timestamps

Blockchain

Hashing

• Elke transactie wordt 
gebundeld en openbaar 
geregistreerd in de 
volgorde waarin ze werd 
uitgevoerd. • De tijdsgestempelde

groep transacties krijgt 
een uniek algoritmisch 
afgeleid nummer. 

• Transacties worden geregistreerd in een 
gemeenschappelijk opgebouwd register van 
alle transacties dat als proof-of-work
fungeert.

• Computers die aangesloten zijn op het 
netwerk om block per block te verifiëren.

Voordelen van ₿itcoinVoordelen van ₿itcoin

Niet-in beslaglegging

Niet-censuur

24/7/365

Voor iedereen toegankelijk

Lagere transactiekosten 
dan de meeste 

creditcards

Gemakkelijker voor
grensoverschrijdende

betalingen

Ze worden ‘gemined’.

Krachtige computers/mining pools lossen ingewikkelde 
wiskundige problemen op.

Telkens wanneer een probleem/block opgelost wordt, krijgt 
de miner een reward/premie betaald.

Hoe ontstaan ₿itcoins

Hoe gebeurt mining?
Miners lossen ingewikkelde algoritmes op om een 
oplossing te vinden dat een hash wordt genoemd.

Het vinden van een hash creëert een block die 
gebruikt wordt om transacties te verwerken.

Elke nieuw block wordt toegevoegd aan de 
blockchain.
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Waar kan ₿itcoin naartoe evolueren in onze huidige economieWaar kan ₿itcoin naartoe evolueren in onze huidige economie

• Wereldreserve munt
• Safe haven
• Streaming payments
• Als alternatief voor de banken 
• Digitaal goud
• Donatie middel

Waarom heeft ₿itcoin deze prijsdoelen behaald Waarom heeft ₿itcoin deze prijsdoelen behaald 

• Bitcoin is zoals het internet 
• Het maakt mensen vrij van ons corrupt systeem
• Volledig transparant
• Het kan ook aan derde wereld landen nieuw leven bieden
• Bitcoin is het eerste netwerk dat blockchain op de juiste 

manier heeft weten te ontwikkelen!
• Bitcoin is niet te hacken en geeft vertrouwen aan de 

mensen
• Overheden kunnen Bitcoin niet sactioneren/reguleren 

omdat het geen entiteit heeft.

De prijsverwachting voor de toekomstDe prijsverwachting voor de toekomst 4. De prestaties van ₿itcoin4. De prestaties van ₿itcoin

194.000.000%
Bitcoin is sinds 3 januari 2009 met meer dan 194.000.000% gestegen.

 Als je Bitcoin op ongeacht welke dag sinds 3 januari 
2009 hebt gekocht en het gedurende 3,5 jaar 
vasthoudt, dan heb je je Bitcoin in waarde zien stijgen.

 Bitcoin heeft van de 126 maanden dat het beschikbaar 
was, 123 maanden winst opgeleverd

 Bitcoin is van 25 oktober op 26 oktober met meer dan 
30% gestegen!

300%
De prijs van Bitcoin steeg in mei met 55%, maar 
interessanter is dat het actief een negatieve correlatie 
had met de S&P 500 (-0,9%) en goud (-0,8%).

Vitale producten en services aanbieden

Bijvoorbeeld:

• Globaal zorgpakket dat gebruik maakt van Bitcoin
• Smart contracts en artificial intelligence om geschillen te verrekenen, 

op te sporen en te monitoren

Hoe kunnen overheden concurreren binnen de digitale economie?Hoe kunnen overheden concurreren binnen de digitale economie?

De verandering in de manier waarop mensen werken, samen met de 
toevoeging van effectieve machine learning & artificial intelligence, creëert 
een unieke kans om de zaken anders te doen.

Bedrijven zullen vanaf de eerste dag wereldwijde bedrijven vormen, wat de 
hoeveelheid kapitaal (en personeel) dat nodig is voor het opbouwen van een 
bedrijf drastisch verlaagt.

De automatisering die hier aan de orde is, is echt een vermindering van de 
frictie van de administratieve rompslomp van de bestaande financiële 
systemen. Er is geen papierwerk. Er zijn geen bedrijfsmensen in de 
gebruikerservaring

Wanneer u een tariefcompressie krijgt gekoppeld aan nieuwe 
investeringsstrategieën, is er een kans om nieuwe bedrijfsmodellen te 
creëren. . Bedrijven kunnen overstappen op abonnementsmodellen of een 
andere nieuwe structuur.

Bedrijven die meer en meer het nut beginnen in te zien om systemen als
Bitcoin te gebruiken, mede door  kostenreductie.Tariefcompressie

Nieuwe bedrijfsmodellen 

Innovatieve bedrijfsstructuren 

Efficiëntie door wereldwijde 
aanwezigheid

Geautomatiseerde financiële 
diensten

Nieuwe financiële revolutie!Nieuwe financiële revolutie!
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komt door twee zaken:

• Digitaal vermogen wordt door de oudere generatie bankiers verkeerd begrepen 
• De vormfactor van de digitale assets is meer compatibel met automatisering

Nieuwe financiële revolutie!Nieuwe financiële revolutie! 5. De adoptie is er!5. De adoptie is er!

Lolli, een platform voor loyaliteitsbeloningen, drijft momenteel miljoenen dollars naar hun 
retail partners. Wanneer consumenten Lolli gebruiken voor aankopen, krijgen ze een 
percentage van de transactie betaald in Bitcoin. Zie dit als een “cash back”-programma, 
behalve dat u Bitcoin ontvangt in plaats van cash. Nogmaals, het lijkt een kleine stap, 
maar het kan zeer belangrijk worden als het platform groeit tot miljarden dollars

Afgelopen maanden heeft de president van de Verenigde Staten, de minister van 
financiën  en de voorzitter van de Federal Reserve in het openbaar opmerkingen 
gemaakt over verschillende aspecten van wat er gebouwd wordt. De Senaat en het 
Congres hebben hoorzittingen gehouden en de algemene pers kan niet stoppen om 
de verschillende ontwikkelingen te bespreken.

De adoptie is er!De adoptie is er!

Mainstream conversaties

Geavanceerde producten

Toenemende adoptie

Fiat on/off ramps

Duidelijke regelgeving

LedgerX, een Bitcoin derivaten provider, heeft onlangs aangekondigd dat zij het eerste 
bedrijf zijn geworden dat goedkeuring heeft verkregen voor de fysieke afwikkeling van 
Bitcoin-futures in de Verenigde Staten. Dit betekent dat beleggers futures-contracten 
kunnen kopen met Bitcoin, terwijl ze ook nog eens winst kunnen krijgen in Bitcoin. 

Kraken, een crypto beurs die spot- en derivatenhandel aanbiedt, heeft onlangs een 
nieuwe service toegevoegd die het aantal fiat valuta’s dat klanten kunnen gebruiken, 
uitbreidt. Deze omvatten Amerikaanse dollars, euro’s, Canadese dollars, Britse ponden 
en Japanse yen. 

afgelopen 18 maanden hebben we bevestiging gekregen dat Bitcoin en Ether geen 
securities/effecten zijn. We hebben ook verduidelijkingen gezien over KYC, AML en andere 
regelgevingskwesties. En de IRS stuurde onlangs informatieve brieven naar enkele crypto-
eigenaars over belastingbetalingen. 

De adoptie is er!De adoptie is er! In de automotive sectorIn de automotive sector
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Unicef dat een crypto donatiefonds oprichtUnicef dat een crypto donatiefonds opricht Christine Lagarde die pro crypto isChristine Lagarde die pro crypto is

Congreslid uit zijn mening tijdens het libra debatCongreslid uit zijn mening tijdens het libra debat Prominente personen die pro crypto zijnProminente personen die pro crypto zijn

Crisis-landen die overschakelen naar cryptocurrencies als een safe havenCrisis-landen die overschakelen naar cryptocurrencies als een safe haven
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Supermarktketens die blockchain beginnen te intigrerenSupermarktketens die blockchain beginnen te intigreren Bekende bedrijven die investeren in cryptocurrencies en blockchain programma’sBekende bedrijven die investeren in cryptocurrencies en blockchain programma’s
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markt spelers die crypto platformen ontwikkelen voor de institutionele investeerdersmarkt spelers die crypto platformen ontwikkelen voor de institutionele investeerders

Informeer dan zeker naar de volgende cursussen:

Crypto introductie
Fundamentele analyse
Beveiliging van je assets & hoe scams leren herkennen
40 uur durende trading cursus

Wil U meer leren? Wil U meer leren? 

Bedankt voor uw aandacht!
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