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NIEUW: Que

Aan de crypto
Binnenkort is er een nieuwe cryptomunt, stukken
beter dan de bitcoin. Nou ja, als we onze eigen
Quest-munt aan de praat kunnen krijgen.
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H

et was maar een plannetje: kunnen
we geen eigen cryptomunt lanceren?
Als iedereen het kan, dan wij vast
ook. Daar zaten we dan, een paar
weken later, als de bedenkers van een op dat
moment nog naamloze munt. We hadden drie
kenners uitgenodigd om ons te helpen met de
techniek. Was dit het begin van een prachtige
toekomst of van een verschrikkelijke flop?
We hadden genoeg ideeën, maar vooral ook
vragen. Een naam verzinnen, dat lukt nog wel.
Maar hoe zet je zo’n cryptomunt technisch in
elkaar? Wie krijgt de eerste munten? En hoe
zorg je dat die wat waard worden? Wat maakt
dat mensen duizenden euro’s voor een bitcoin
betalen, en zit dat er voor ons ook in? Juist om
daarachter te komen, gaan we het gewoon zelf
proberen. Dan zien we wel hoe het werkt en
wat het oplevert.
AATop of flop
Voor we het wisten, hadden we het al over de
verdeling van ons toekomstig succes. Want stel
nou eens dat die munt een succes wordt. Dan
stijgt de waarde en profiteer je enorm als je als
eerste munten hebt. Zo ging het ook met de
bitcoin. De eerste gebruikers van die digimunt
zijn stinkend rijk geworden. Dat klinkt aantrekkelijk. Want als bedenker van een munt
kun je jezelf flink wat duiten toekennen. Onze
bouwers doen het werk dan ook vrijwillig, met
een twist: ze betalen zichzelf uit in de eigen
cryptomunt. Zij profiteren dus mee als die wat
waard wordt. Maar het moet niet alleen om
ons draaien. We willen dat Quest-lezers ook
profiteren van ons toekomstig succes en ook
munten krijgen.
Maar over welk succes hadden we het? Waarom
zou onze munt ooit ook maar een cent waard
zijn? Als dat niet gebeurt, eindigen we met een
digitale bankrekening boordevol waardeloze
munten. Tijdens ons topoverleg bedachten we
een methode. Om waarde te geven, zouden we
via de munt kortingen op producten kunnen
geven. Dan kun je iets kopen met de munt en
zou hij waarde krijgen. Maar dat is misschien
40

04/2018

ook een probleem. Een munt lanceren is een
leuk geintje, maar als hij waarde krijgt, gaat
het plots om écht geld. En wat doen we als
mensen de munt kopen en de waarde daarna
instort? Dan raken mensen geld kwijt en kijken
ze ons er misschien wel op aan. Van ruilen
komt huilen, dat leer je als kind al. Een eigen
munt beginnen is dus toch best lastig, als je
niet anoniem bent en je niet weg kunt rennen
zodra het volledig misgaat.
AATo the moon!
Bij Quest zijn we niet zo goed met geld, dus we
pakken het maar voorzichtig aan. Voorlopig
is er nog helemaal geen munt. We vinden het
gewoon leuk om te kijken hoe ver we komen.
En zodra er iets te ruilen valt, willen we vooral
eerlijk zijn. Als mensen meedoen, moeten ze
de risico’s kennen (zie het kader ‘Geen regels,
geen garanties’). Wij beloven niks en de waarde
van cryptogeld kan zomaar verdwijnen. Al is
het voor ons eerst de vraag hoe we die waarde
kunnen laten ontstaan.
Om onze munt in de markt te zetten, publiceren we binnenkort een whitepaper. In zo’n
tekst worden de doelen en de missie van een
munt uiteengezet. Zo doen anderen het, dus
wij doen daar vrolijk aan mee. Misschien zijn
we wel wat laat, want de cryptohype is al eens

faliekant ingestort. En ‘technische innovatie,
dat hebben we niet’, zo erkent medeoprichter
Sebastiaan Rietkerk (de andere oprichters vind
je op de pagina hiernaast). Maar wie weet gaat
onze munt straks toch als een raket, of to the
moon, zoals dat heet in het cryptowereldje.
AAWordt vervolgd
Er moet nog wel veel gebeuren voor de munt
er echt is. Een cryptomunt bestaat uit wat digitale codes op computerservers. Maar, vertelt
onze technische man Remco Vlierman: de uitvoering is nog niet zo gemakkelijk. ‘Systemen
opzetten is nog wel te doen.’ Daarvoor kan hij
gewoon de techniek achter een andere munt
kopiëren. ‘Dat werkt nu, maar ik snap nog niet
helemaal waarom. De techniek erachter is
retecomplex, maar ik vind het wel een te gek
systeem.’
Zodra de servers draaien, hopen we de munt
ook te delen met onze lezers. En dan? Dat
moeten we zelf ook nog even bedenken. In het
blad houden we je de komende tijd op de
hoogte van de ontwikkeling. We zien wel wat
het oplevert, maar vinden het in elk geval een
boeiend avontuur. En hoe die munt dan gaat
heten? Dat vertellen we een volgende keer. 7
pepijn.van.der.gulden@quest.nl

Geen regels, geen garanties

W

elkom in de jungle. Wil je in aandelen beleggen, dan ontkom je niet aan regels. Je
mag niet handelen met voorkennis en moet investeerders eerlijk informeren. Maar
voor cryptomunten bestaat nog geen enkele regel. Je kunt dus zomaar een eigen digitale
munt beginnen en ermee doen wat je wilt, inclusief vals spel. De wet houdt je niet tegen
als je de meeste munten aan jezelf geeft en dat aan niemand vertelt. Wil je je munt onder
valse voorwendselen aanprijzen? Ook geen punt. Op deze manier is het mogelijk op de
prijs te speculeren en zelf schommelingen te veroorzaken, wat bij aandelen absoluut niet
mag. Als Quest kunnen wij onze eigen munt in het blad aanprijzen, om er zo een slaatje
uit te slaan. Maar we willen het eerlijk spelen. We vertellen hoe we het systeem opzetten
en wat onze belangen zijn. Verder weten we ook nog niet hoe het gaat lopen. Maar dat
vertellen we er eerlijk bij.

Team Lambo

O

nze eigen Satoshi Nakamoto’s heten Sebastiaan,
Remco en Tom. Minder mysterieus dan de figuur die
de oorspronkelijke bitcoin bedacht, maar net zo belangrijk.
Samen bouwen zij onze cryptomunt. Stijgt die in waarde,
dan zit er met een beetje geluk een Lamborghini voor ze
in, hét statussymbool van cryptoliefhebbers.
7Sebastiaan Rietkerk
is als kunstenaar vooral
actief in glas-in-lood, maar
is nu ook medebedenker
van een cryptomunt. ‘Wat
me aansprak aan cryptomunten is het anarchistische karakter.’ Dat is wel
wat veranderd nu investeerders zich op ‘crypto’
hebben gestort. Maar een
eigen munt, dat spreekt
Rietkerk wel weer aan.
‘Je kunt gewoon je eigen
geld maken. Dat is toch
bijzonder.’

7Tom Eigenraam regelt zaken rond
de lancering van de munt. Als student
commerciële economie is hij sceptisch
over cryptomunten. ‘Ze zijn niet als
belegging bedoeld, maar om echt te
gebruiken.’ Toch boekte hij zelf ruim
duizend procent winst op zijn eigen
crypto-investering. Helaas verdampte
een groot deel daarvan weer met
een grote bitcoincrash.

7Remco Vlierman is onze
technische man. Hij is IT’er en volgt cryptomunten al
lange tijd, maar stapte pas in toen het eigenlijk net te laat
was. Daar heeft hij straks met een eigen munt geen last
van. Vlierman profiteert mee als het een succes wordt, al
is hij daarvan nog niet overtuigd. ‘Het lijkt me te gek als
het een hype wordt, maar net zo prima als het crasht.’
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