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BETEKENT DE BITCOINCRASH OOK HET
EINDE VAN CRYPTOCURRNCY?

SECTIONAALPOORTEN
Wij maken uw sectionaalpoort op
maat en dit in de door u gewenste
kleur. Onze ervaren techniekers en
installateurs komen uw sectionaalpoort
zelf plaatsen.

Cryptocurrency: er is nu al zoveel virtuele inkt over
gevloeid dat je bijna onder een rots moet leven als je
nog niet weet dat het om digitale munteenheden gaat
waarvan de informatie gedeeld wordt in blockchains
die erg moeilijk te hacken zijn, met Bitcoin als het meest
iconische voorbeeld. Nadat die eerder dit jaar een diepe sprong naar beneden maakte, begonnen heel wat
mensen die mogelijk wilden investeren, zich onnodig
zorgen te maken. Ook de verzamelde pers ging massaal
De prijs van Bitcoin dook op dinsdag 20 juli
weer onder de $30.000 tot $29.306, bijna een
maand nadat hij op 22 juni tot $29.031 was gezakt - de eerste keer dat hij zo laag was gegaan
sinds januari.
Deze dalingen, na een hoogtepunt van meer
dan $ 60.000 in april, benadrukken de volatiliteit van de cryptocurrency in een tijd waarin
meer en meer mensen geïnteresseerd zijn om
mee te doen met de actie. ‘Ik heb de cyclus van
2017 ook meegemaakt’, zegt Humphrey Yang,
de financiële expert achter Humphrey Talks,
verwijzend naar de ‘cryptocrash’ van 2017 die
veel grote cryptocurrencies, waaronder bitcoin,
aan heel wat waarde zag verliezen. ‘Ik weet dat
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aan de alarmbel hangen. Nochtans weet eender wie die
cryptocurrency ietwat volgt dat die economie enorm
volatiel is en dat zelfs diepe duikvluchten vaak worden
gevolgd door steile beklimmingen… of hebben de iets
voorzichtigere investeerders en adviseurs toch gelijk en
moeten we met z’n allen maar even bezinnen voor we
onze zuurverdiende centjes in Ethereum, XRP, of een van
hun neefjes stoppen? Wij proberen enkele richtlijnen te
geven.

deze dingen super volatiel zijn, zo kunnen ze
op sommige dagen zelfs met 80% naar beneden gaan.’ Bill Noble van Token Metrics voegt
daaraan toe: ‘Volatiliteit is zo oud als de heuvels,
en gaat nergens heen,’ zegt Noble. ‘Het is iets
waar je mee om moet gaan.’
Hoewel sterke waardedalingen schering en
inslag zijn in de cryptowereld, lijkt de bitcoin
– en in zijn zog ook andere munteenheden
– het de laatste tijd wel érg zwaar te verduren te hebben gehad. Die aanslag lijkt te maken te hebben met verschillende factoren,
die volgens Noble variëren van opwinding
over munten van lage kwaliteit, tot negatieve opmerkingen van Teslatopman Elon
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GEVELPOORTEN
Kies voor stijl en een moderne
uitstraling: Uw garagedeur valt volledig
binnen het oppervlak van uw gevel en
wordt bijna onzichtbaar geïntegreerd.

AUTOMATISATIE
Wilt u uw bestaande garagepoort,
draaipoort of schuifpoort laten
automatiseren? We bespreken met u
de mogelijkheden.

Musk, de ransomware-aanval op de Colonial
Pipeline, en China’s laatste harde aanpak van
cryptodiensten.

ELON MUSK DEED IETS DOMS…
OF NET NIET?
Over Elon Musk hebben we al eerder geschreven. De op het moment dat we dit schrijven
tweede rijkste persoon ter wereld had zich
in het verleden al vaak lovend over bitcoin
uitgelaten, tot hij in mei 2021 opeens tweette
dat Tesla geen crypto meer zou aanvaarden
als betalingen. De geciteerde reden? De zware impact die cryptocurrencies hebben op het
milieu. De man had een punt: hoewel crypto
werd ontwikkeld om de veel te grote macht
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van de banken aan banden te kunnen leggen
en transparantie te waarborgen, kunnen kapitaalkrachtige entiteiten enorme servers aanleggen die alle mogelijke factoren analyseren
om zo de best mogelijk aankoopstrategie te
bepalen. Al die rekenkracht is behoorlijk belastend voor het milieu, al wordt er te weinig aandacht besteed aan het feit dat diezelfde servers
meestal ook voor andere doeleinden worden
gebruikt en dat ook gewone munteenheden
niet altijd erg ecologisch zijn.

vaten per dag) die aan de Oostkust wordt verbruikt, komt via het 8.850 km lange pijpleidingensysteem binnen, waarmee ze de grootste
is van de volledige Verenigde Staten. Op 7 mei
2021 werd ze in volledige sciencefictionstijl getroffen door een cyberaanval met ransomware.
Dat is malware (een samentrekking van ‘malicous’ en ‘software’ – ‘kwaadaardige software’,
dus) die getroffen data codeert en die zo ‘gegijzeld’ houdt, tenzij er losgeld (‘ransom’) wordt
betaald. Een beetje zoals waar de inmiddels
terecht verguisde Mel Gibson en Rene Russo

in 1996 mee te maken kregen, dus, maar dan
in het echt en zonder kidnapping, achtervolgingen en mensen die zich door ramen laten
vallen.
In een poging om de ergste schade te beperken, legde de Colonial Pipeline Company
meteen haar pijpleiding stil. Vervolgens werd
er met de hulp van de FBI binnen enkele uren
losgeld van 75 bitcoin betaald, wat op dat moment neerkwam op 4,4 miljoen dollar. Daarop
verstuurden de hackers de digital sleutels om

Dat Elon Musk – toch een man waarvan je mag
verwachten dat hij slimme zakenstrategieën
weet uit te dokteren – per ongeluk zoveel
schade berokkent aan een munteenheid die
hij tot voor kort zelf gebruikte, lijkt een beetje
dom… maar het kan natuurlijk ook net een
heel berekende, sluwe demarche zijn. Zo valt
het bijvoorbeeld niet uit te sluiten dat Tesla té
veel bitcoin (of te weinig) aan het binnenrijven
was, of dat Musk net nog méér zal aankopen
eenmaal de prijs erg laag staat, om later met
enorm veel winst te kunnen verkopen wanneer de waarde weer een stuk hoger is.

LOSGELD BETAALD
De Amerikaanse Colonial Pipeline vervoert
massale hoeveelheden benzine, diesel en
vliegtuigbrandstof van Texas tot in New York.
Ongeveer 45% van alle brandstof (3 miljoen
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het netwerk te kunnen herstellen, maar die
bleken tot overmaat van ramp wel erg traag
te werken.
Op 9 mei vaardigde de Federal Motor Carrier
Safety Administration een regionale noodverklaring uit voor 17 staten en Washington, D.C.,
allemaal om de toevoerlijnen voor brandstof
open te houden, maar ondertussen was de
schade al geschied.
Zowel de media als de FBI wisten er al snel
achter te komen dat de ransomware-aanval
was opgezet door DarkSide, een crimineel
hackerscollectief dat actief zou zijn in Rusland
en een dag voordien nog 100 gigabyte aan
gegevens van bedrijfsservers had gestolen.
Bijna exact een maand na de pijplijngijzeling
kondigde het Amerikaanse ministerie van

Justitie aan dat het 63,7 bitcoin (ongeveer 2,3
miljoen dollar) van de losgeldbetaling had
weten te recupereren. Dat kon enkel doordat
de FBI de privésleutel had weten te bemachtigen, maar het onderzoeksbureau houdt stijf
de lippen op elkaar en wilt niet kenbaar maken
hoe dat überhaupt mogelijk was.
Wat er ook van zij, het incident heeft het vertrouwen in bitcoin als eerlijk en betrouwbaar
betaalmiddel ietwat ondermijnd, met een
waardedaling als gevolg.

CHINESE DRUK
In Peking is de Chinese regering steeds ongeruster geraakt over het gebrek aan stabiliteit
van de bitcoin. Verder is er het feit dat er steeds
meer bitcoins bijkomen tot daar in 2140 een
automatische halt aan komt. Om dat jaartal te

bereiken, moet de aanmaak van bitcoin vertraagd worden, wat bereikt wordt door het
aantal te mijnen nieuwe bitcoins elk vier jaar
te halveren. Dat zorgt er echter voor dat de
bitcoin minder en minder op een betaalmunt
en steeds meer op een grondstof is gaan lijken
waarop je kunt beleggen, zoals dat ook het geval is met goud. Als daar dan irrationeel wordt
mee omgesprongen, kunnen investeerders in
de retailsector gemakkelijk hun spaarcentjes
kwijtspelen.

Goed materiaal is het halve werk.
Voor elke tuinklus vind je bij ons
de juiste machine, zowel voor particulier als professioneel gebruik.
Kom zeker eens langs. We maken

graag tijd om je te adviseren.
Onderhoud en herstellingen
gebeuren in eigen werkplaats.
Geniet nu volop van onze
naajaarsacties.

Ook heeft China een beperking van 50.000
yuan op het geld dat burgers jaarlijks kunnen
omwisselen naar een buitenlandse munteenheid, maar de aard van bitcoin verhindert dat
de regering die geldkoersen goed kan controleren – wat overigens een van de redenen
is dat zoveel Chinezen in bitcoin proberen te
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Bitcoin Mining Rig
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met een beurscrash, is er een
groot verschil tussen traditionele
munteneenheden en cryptocurrency dat erg belangrijk is voor
investeerders: de waarden van
crypto herstellen zich meestal veel
sneller. Zo duurde het niet lang
voor de waarde van die $29.306
waarmee we het artikel begon alweer uitgewist was en de Bitcoin
op $32,481.93 stond. Dat blijft echter nog steeds maar ongeveer de
helft van wat ze waard was in april
van dit jaar.

Tenslotte is er de ecologische voetafdruk,
die zoals reeds aangestipt redelijk hoog
ligt= 70 terawattuur per jaar als je met alle
factoren rekening houdt. Dat is ‘nog maar’ de
helft van wat het op 10 mei 2021 was, maar
nog steeds voldoende om een heel land als
Venezuela van energie te voorzien. Mede
omdat China nog steeds erg afhankelijk is
van fossiele brandstoffen, is de energie er erg
goedkoop, waardoor heel wat miners naar
China zijn getrokken om daar hun servers op
te zetten en vanuit dat land hun berekeningen uit te voeren. In september 2019 werd
maar liefst 75 procent van de wereldwijde
bitcoinmining in China uitgevoerd. Onder
andere door acties van de Chinese regering,
was dat aantal in april 2021 al teruggedrongen
46 procent, maar ook dat cijfer is nog steeds
ontzagwekkend.
Door de miners nu het land uit te jagen, proberen de regeringsleiders het percentage verder
naar omlaag te krijgen. Dat heeft een aantal
effecten: ten eerste doet het de waarde van
de bitcoin kelderen, maar ook de hashpower
die nodig is, werd gehalveerd… wat het weer
gemakkelijker maakt om bitcoins te minen en
ook om nieuwe blockchains aan te maken. Het
gevolg? Na een initiële domper, weten veel
mensen te profiteren van het feit dat ze nu
met minder rekenkracht meer kunnen doen.
Bovendien hadden heel wat waarnemers
schrik dat Peking 51% of meer van alle hashpower en mining zou kunnen centraliseren, wat
het theoretisch mogelijk zou kunnen maken
om bepaalde transacties te blokkeren.

HERSTEL
Hoewel je zeker vergelijkingen kunt maken
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Om dit soort fluctuaties goed te
kunnen begrijpen, moet je eigenlijk naar de bredere historiek van
de bitcoin kijken. 2020 was immers
een boerenjaar voor de munt, die
in een recordperiode met 300%
in waarde toenam, wat betekent
dat een bitcoin nog steeds 200%
meer waard is dan een paar jaar
geleden.
Omdat bepaalde demarches
(zoals die van China) er ook voor
zorgen dat er een tegenbeweging
op de been wordt gebracht die de
bitcoinhandel net vergroot, mag
verwacht worden dat cryptocurrencies ook in de toekomst nog
een valabel alternatief zullen blijven, maar toch blijft de raad nog
steeds dezelfde: investeer enkel
het geld dat je kunt missen, mik op
de lange termijn en probeer misschien niet elke kleine schommeling te volgen. Door bijvoorbeeld
maar 5% van jouw te investeren
vermogen in cryptocurrency te
beleggen, minimaliseer je de
risico’s en kan je wel nog mooie
winsten maken als de tijd rijp daar
rijp voor blijkt te zijn.
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Vraag je gratis
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Heist-op-den-Berg
Tekst: Dirk Vandereyken

handelen, ondanks het feit dat de prijs voor
een omwisseling hoger is dan bij traditionele
banktransfers.
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