Economie

Quest lanceert een cryptomunt:
het gaat nu echt gebeuren

Eigen geld
De Quest-cryptomunt, waar
we de afgelopen maanden al
over schreven, gaat in omloop.
Vanaf nu kan iedereen aan
‘onze’ munt van de toekomst
meehelpen.
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‘G

eef me wat geld dan,’ zegt adjuncthoofdredacteur Philip. Hij is net,
als tweede gebruiker pas, lid van
ons eigen cryptonetwerk geworden.
Maar ontwikkelaar Remco Vlierman blijft als
een moederkip op zijn stapel cryptomunten
zitten. Na enig aandringen wil hij toch wel wat
overmaken. Met een druk op de knop verricht
hij op de redactievloer de allereerste transactie
uit de geschiedenis van onze cryptomunt. Er
vliegen honderd stuks van de ontwikkelaar
naar de adjunct, die zijn geluk niet op kan. ‘Ik
voel me een hele bink nu.’
Onze munt is nu echt geboren. En we noemen
hem: Qryptonite. Zodra je dit leest, is de munt
in het ‘wild’ beschikbaar. Dus jij kunt vanaf nu
ook meedoen aan ons netwerk en de volgende
gebruiker worden. Maar hoe?
AACrypto met een Q
Die naam bedenken was nog een heel gedoe.
Het moest iets met een Q worden, zo vonden
wij. En het mocht best een beetje futuristisch
klinken. Een goede naam staat vaker aan de
wieg van succes. Bitcoin is nog vrij gewoontjes,
maar Cardano, VeChain of TRON zijn toch
wel flitsende namen. Lange tijd dachten we aan
Qnaak, als nieuwerwetse ode aan onze oude
rijksdaalder. Maar helaas, die naam bestond al.
Uiteindelijk noemen we hem: Qryptonite. Ja,
zoals Kryptonite. Maar dan met een Q. Slim
hè? Er zit ook nog het woord crypto in verstopt,

briljant. Niet dat we de eersten zijn met deze
gedachte: Cryptonite en Kryptonite zijn ook al
cryptomunten. Maar met een Q, die bestond
nog niet. En wie zegt ons dat we die andere
niet kunnen verslaan? De totale waarde van
alle Kryptonites samen is maar 125 euro (de
C-variant doet het wel beter). Daar moeten we
toch overheen kunnen. Daarvoor is het zaak
om gebruikers te lokken. Gelukkig lezen flink
wat mensen ons blad. Wie weet help jij wel om
deze munt naar grote hoogten te tillen.
AAIedereen doet mee
Om mee te doen, hoef je alleen een wallet, een
portemonnee, te downloaden (je leest hoe dat
moet in het kader ‘Welkom bij Qryptonite’). De
portemonnee zoekt automatisch contact met
het netwerk en maakt zo transacties mogelijk.
In de komende jaren zullen steeds meer Qryptonites beschikbaar komen, tot er uiteindelijk
184 miljoen zijn. Daarmee kan in potentie de
hele wereld bediend worden, want de munt is
vrijwel oneindig deelbaar. Het is bijvoorbeeld
geen punt om precies 0,00000351 Qryptonite
over te maken.
Er is nog wel een probleempje. Net als onze
adjunct-hoofdredacteur start je zonder ook
maar een enkele cryptomicrocent op je rekening. Om te beginnen heeft alleen Vlierman
er een boel. Op dit moment heeft hij tientallen
miljoenen Qryptonites (hij deelt zijn virtuele
geld met zijn twee medeoprichters, maar toch).

Welkom bij Qryptonite

O

ok jij kunt nu toetreden tot het
cryptocircus. Maar hoe werkt zo’n
wallet nou? Het benodigde installatie
bestand is te vinden op Qryptonite.nl
(voor Windows of Mac). Installeren werkt
zoals ieder ander programma. Zodra het
programma opstart, maakt hij gelijk een
persoonlijke portemonnee voor je aan. Nu
kun je transacties gaan doen. De wallet
bestaat uit vijf vensters. Dit is wat ze
betekenen.

SHUTTERSTOCK

• Overview: hier zie je je Qryptonitesaldo
(QTN). Net als in de echte wereld begin je
met nul munten. Transacties hebben even
nodig voor ze bevestigd zijn, vandaar de
verschillende getallen.
• Send: maak crypto’s over naar anderen.
Hoe? Voer een bedrag en adres in, en

verzenden maar. Let op: zodra je op
verzenden drukt, kun je niet meer terug!
• Receive: wat is het adres van Qryptonite
gebruikers? Iedereen zit verborgen achter
een cijferlettercode, een soort rekening
nummer. Jouw eigen code vind je op deze
pagina. Als anderen geld naar jou willen
versturen, hebben ze de code nodig. Hij
is ellenlang, dus je kunt hem het beste
kopiëren en plakken.
• Transactions: hier zie je welke trans
acties eerder hebben plaatsgevonden.
Voor gewone gebruikers is dit misschien
abracadabra, maar het is een soort
rekeningafschrift.
• Address Book: koppel hier het rekening
nummer van andere gebruikers aan een
echte naam. Zo kun je een stuk sneller
overboekingen doen.

Op eigen risico

H

eb geen verwachtingen en maak nergens
aanspraak op. We hebben al eerder gewaar
schuwd, maar het kan niet vaak genoeg gezegd
worden: op cryptomunten zitten geen garanties.
Ook niet op Qryptonite. We stellen het systeem
beschikbaar, maar zijn niet verantwoordelijk voor
wat er verder mee gebeurt. Niet omdat het nou
meteen risicovol is: zolang er geen echt geld in
het spel is, hoef je je ook weinig zorgen te maken.
Maar je moet ook nergens op rekenen. Raak je de
munten bijvoorbeeld kwijt, dan zijn ze ook echt
foetsie. Dan is er geen recht op terugbetaling en
geen klantenservice. We proberen de Qryptonite
eenvoudig te maken, maar kunnen helaas niet
helpen als je de boel niet aan de praat krijgt. De
kans dat het misloopt met de munt, is minstens
zo groot als de kans dat het een succes wordt.
Misschien crashen de servers wel, of hebben we
een cruciale programmeerfout gemaakt en loopt
alles mis. Dan is het simpel: pech gehad. Dan is
ons experiment voorbij en zullen we ons toch
maar met euro’s moeten redden.

Maar al bezitten ze miljoenen munten, voorlopig kunnen ze daar niet echt van profiteren.
Want met wie moet je handel drijven als er
nog maar twee mensen munten hebben: de één
exact honderd (adjunct Philip) en de ander een
paar miljoen (Vlierman)? Daarom komt een
groot deel van die munten straks terecht bij
Quest-lezers. Dat is wel zo handig, want pas
als er voldoende gebruikers met een gevulde
crypto-rekening zijn, kunnen er serieuze
transacties gaan plaatsvinden. Dat is in ieders
belang, ook dat van de bedenkers, want dan
stijgt de prijs misschien een beetje.
AAGeen geld
Op dit moment komt Vlierman nog niet voor
iedereen van zijn stapel gouden crypto-eieren
af. Om aan munten te komen, is het nog even
wachten tot het komende nummer. Want dan
willen we ze gaan uitdelen en vertellen we
meer over het claimen van onze Qryptonitemunten.
Voor wie technisch handig is, is er wel al een
sluipweg om aan munten te komen. Door de
serversoftware te installeren, doe je zelf mee
aan het beheer van de munt. Dat helpt om de
munt stabieler te maken en de veiligheid ervan
te vergroten. Als bedankje daarvoor word je
betaald in Qryptonites. Hoe dat werkt, lees je
op de website Qryptonite.nl. Het installeren
van de server vraagt wel de nodige technische
aanleg en is dus niet voor iedereen weggelegd.
Lukt het niet? Dan moet je gewoon eventjes
geduld hebben. Want de toekomst komt eraan,
het heeft alleen wat tijd nodig.
7
pepijn.van.der.gulden@quest.nl
M EER I N FO R M ATI E
Qryptonite.nl: lees meer over de munt en
download een wallet.
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