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Quest deelt cryptomunten uit:
iedereen kan nu meedoen met Qryptonite!

SHUTTERSTOCK

Economie

Gratis geld!
Het heeft even geduurd, maar je kunt nu eindelijk aan de slag met
Qryptonite, de munt die we al een tijdje volgen. De code op deze
pagina’s is goed voor honderd cryptomunten. Hoe krijg je die op
je computer? En waarom wil jij ze hebben?
77 TEKST: PEPIJN VAN DER GULDEN

We beloven niks: er zijn geen garanties

M

et wat geluk zijn de muntjes die wij nu
uitdelen later iets waard. Genoeg reden
om snel jouw deel te grijpen. Maar we willen
geen valse verwachtingen wekken. De kans
is ook levensgroot dat er helemaal niks van
dat plan terechtkomt. Want Qryptonite is
een experiment, en experimenten kunnen
mislukken. De ontwikkeling loopt nog altijd,
en kan zeker nog misgaan. Het hele ding zou
zelfs al kunnen falen aan de startstreep: bij
het innen van de muntjes. Om die reden een
paar waarschuwingen.

2. Help elkaar!

1. Wij zijn geen helpdesk

Wees op tijd, de codes zijn geldig tot eind
november.

Als er iets misgaat, kunnen wij helaas niets
betekenen. Een tijdschrift maken kunnen
we wel, maar een cryptomunt ontwikkelen
is ons te ingewikkeld. Daarom hebben we
dat handig aan anderen overgelaten. Het
enige wat wij doen, is meekijken over de
schouder bij de ontwikkelaars.
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De ontwikkelaars doen heus hun best om
er iets moois van te maken, maar zij hebben
geen tijd om in te springen bij problemen.
Er staat wat uitleg op hun site, maar kom je
er daarmee niet uit, dan geldt: help elkaar!
Een uitstekende plek om dat te doen, is de
Qryptonite-Facebookgroep (tinyurl.com/
qryptopraat). Maar wees vooral geduldig als
het niet helemaal goed gaat, of zelfs volledig
mis (zie kader ‘Doe het vooral veilig’).

3. Wacht niet te lang

4. Laat je niet teleurstellen

Het hele experiment kan in de soep lopen.
Misschien wordt de blockchain gekaapt,
misschien worden de ontwikkelaars overspannen. Het kan allemaal.

m met deze bonus aan de slag te
gaan, moet je eerst de virtuele
portemonnee downloaden. Als je dat
nog niet gedaan hebt, vind je die op
qryptonite.io. Hij is beschikbaar voor
Windows 10 en Mac. Heb je een ander
besturingssysteem? Dan heb je waarschijnlijk pech. Zodra je portemonnee
is geïnstalleerd, kun je je gratis munten
claimen. Daarvoor bezoek je de site
https://quest-code.qryptonite.io. Hier
vul je de code uit het blad in (rechts)
en het ‘rekeningnummer’ van je eigen
portemonnee. Dat nummer vind je
onder het kopje ‘Receive’ in het programma. Daarna komt het cryptogeld,
wel honderd virtuele munten, jouw kant
op! Daarvoor moet je wel wat geduld
hebben: de hele blockchain moet de
transactie goedkeuren, dat kan uren
duren. Laat je computer dus even
brommen terwijl het programma de
boel verwerkt. Let op: de code is geldig
tot eind november 2018 en uiteraard
maar één keer bruikbaar.
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Waarde gezocht (1)

W

at kun je nu met die munten? Vooralsnog kun je, om te zien hoe een cryptomunt werkt, vooral spelen met Qryptonite.
Kijk eens of je de Qrypto’s naar een andere
rekening kunt overmaken, door bij ‘send’
het rekeningnummer van iemand anders
in te vullen. Of probeer juist meer munten
te verzamelen. Nieuwigheden zijn leuker
wanneer je zelf mee kunt doen om ze uit te
proberen, zonder enorme risico’s te lopen.
De ontwikkelaars hopen alleen dat ze met
Qryptonite meer dan een oefenmunt voor
elkaar kunnen krijgen. Zij hopen er een
loyaltysysteem van te maken: zeg maar
de airmiles bij tijdschriften. Wij geven de
munten weg om jou, de lezer, te paaien.
Eigenlijk kopen we je om: alsof het blad
niet leuk genoeg is, krijg je er ook nog
wat digitaal klatergoud bij. Daar krijg je
op termijn leuke dingen voor terug van
ons, zo is de bedoeling.
Idealiter gaan we Qryptonite accepteren
in onze webshop. Hoe dat werkt, moeten
we wel nog even uitvogelen. Dus ook hier
geven we geen garanties. We weten ook
nog niet wat je met je Qrypto’s kunt kopen.
Maar straks een gratis jaarabonnement
regelen met de nu weggegeven Qrypto’s,
dat zal niet lukken.

Waarde
gezocht (2)

Je virtuele portemonnee: links je saldo,
rechts je transacties en boven knoppen om
bijvoorbeeld geld te ontvangen (‘Receive’).

ndertussen zijn de ontwikkelaars
van Qryptonite ook op zoek naar
investeerders. Ze hopen de munten te
verkopen om ze uiteindelijk als volwaardige cryptovaluta op een zogenoemde
‘exchange’ te krijgen. Dat is een beurs
voor cryptogeld. Als dat lukt, kan er echt
in de munt gehandeld worden. Wat zo’n
Qryptonite nu moet opleveren? Zes cent,
daarop mikken de ontwikkelaars. Vind
je dat weinig? Het betekent wel dat je bij
deze Quest voor zes euro aan cryptogeld
gratis hebt gekregen.

eld lokt dieven, dat zal je nauwelijks
verrassen. Cryptogeld is dus in trek
bij hackers, zorg daarom altijd dat je veilig
gebruikmaakt van Qryptonite. Deel alleen
je publieke adres (je ‘rekeningnummer’)
met anderen. En download geen bestanden
die je niet kunt vertrouwen. Een virus zou je
felbegeerde muntjes kunnen stelen. Dat je
cryptogeld op nog veel meer manieren kunt
kwijtraken, bewezen deze sneue figuren.
• De Australische Alex had zijn portemonnee
met bitcoins in 2013 veilig op een usb-stick
opgeslagen, dacht hij. De goedkope Chinese
geheugenstick gaf helaas de geest: bitcoins
weg. Alex verloor op deze manier honderdduizenden dollars en wilde anoniem

Geld moet rollen
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blijven. ‘Want’, zo zegt hij, ‘als mijn vrouw
ervan afweet, dan ben ik dood’.
• Een bitcointransactie wordt iets sneller overgemaakt als je er een piepklein bedrag voor
betaalt, een soort fooi voor de verwerker. In
2016 wisselde een gebruiker alleen de fooi
en de betaling om. Zo betaalde hij 195.000
dollar om vijf dollarcent over te maken.
• Bitcoinbeurs Canadian Bitcoins raakte in
2013 knullig cryptomunten kwijt. Een hacker
stuurde een verzoekje aan hun webhostingbedrijf, uit naam van de eigenaar. Of ze even
alle wachtwoorden mochten krijgen. Geen
enkel probleem, zo bleek, waarna de hacker
er simpel met de bitcoins vandoor ging.

ad dat niet wat sneller gekund? De lancering
van de Qryptonite komt net nadat de koers
van bitcoin voor de zoveelste keer uit de bocht is
gevlogen. De koning der cryptomunten is op het
moment van schrijven weer net zoveel waard als
vorig jaar herfst. Dat was nog voordat de grote
opmars begon en alles anders zou worden. Een
oude zeur zou nu zeggen dat cryptomunten een
beetje over hun hoogtepunt heen lijken. Maar kop
op: de koers van cryptomunten is net het weer en
kan dus elk moment weer omslaan. En wie twijfelt
er nou aan dat de zon opnieuw gaat schijnen met
Qryptonite?
M EER I N FO R M ATI E
qryptonite.io: je virtuele portemonnaie
downloaden doe je hier.
https://quest-code.qryptonite.io: wissel dan
hier je code in voor gratis munten!
tinyurl.com/qryptopraat: deel je vragen met
andere gebruikers in de Facebookgroep.
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