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Bitcoins, u heeft er vast wel eens van gehoord. ’s Werelds eerste en bekendste 

cryptovaluta’s, waarmee zonder tussenkomst van een bank of beheerder 

wereldwijd kan worden betaald. Nou ja, op steeds meer plaatsen dan. Maar wist 

u dat er nog veel meer cryptovaluta’s bestaan?

Cryptovaluta’s

Volgens CoinMarketCap (www.coinmarketcap.com) zijn 
het er op het moment van dit schrijven zelfs meer dan 2000 
cryptovaluta’s, met een totale gezamenlijke waarde van 
ongeveer $132 miljard. Audit Magazine zette de vijf grootste 
cryptovaluta’s op een rij (zie kader).

In de kinderschoenen
De (blockchain)technologie achter cryptovaluta staat nog in 
de kinderschoenen. Zo slagen hackers er met enige regel-
maat in netwerken binnen te dringen, fluctueert de waarde 
van cryptovaluta’s enorm en ontbreekt toezicht. Toch is het 
niet ondenkbaar dat we er binnen afzienbare tijd allemaal 
gebruik van maken.
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Bitcoin (BTC): $ 65.331.499.158
Bitcoin is een virtuele munt waarmee betalingen 
kunnen worden verricht. Op 12 januari 2009 werd 
de eerste bitcointransactie uitgevoerd. De waarde 

van de bitcoin is sindsdien enorm gestegen. In 2010 kocht een 
bitcoinfan twee pizza’s voor 10.000 BTC. Diezelfde bitcoins 
waren eind 2017, op het hoogtepunt van de cryptobubbel, ruim 
$ 195.000.000 waard. Ja, u leest het goed: $ 19.500 per BTC!
 

Ripple (XRP): $ 14.388.351.241
Ripple is een betalingsnetwerk waarmee financiële 
instellingen wereldwijd transacties richting elkaar 
kunnen uitvoeren. Hoewel niet verplicht, kunnen 

zij de gelijknamige virtuele munt (XRP) gebruiken om deze 
transacties af te wikkelen. Het maakt de afwikkeling vele malen 
sneller en goedkoper. XRP wordt uitgegeven door Ripple Laps 
en is, in tegenstelling tot veel andere cryptovaluta, dus centraal 
gereguleerd. 11 van de 100 grootste banken wereldwijd zijn 
inmiddels aangesloten op het Ripple-betalingsnetwerk, waar-
onder Bank of America en Santander.

 
Ethereum (ETH): $ 13.886.837.730
Ethereum is naast een digitale valuta ook een decen-
traal applicatieplatform. Zo draait het spel Crypto-
Kitties op het ethereum-netwerk. CryptoKitties zijn 
digitale katten die je met ethereum kunt aanschaffen. 

Iedere kat heeft zijn eigen prijs. En ze zijn niet goedkoop. Zo 
ging er ooit een kat van de hand voor 600 ETH (destijds zo’n 
$ 170.000). Maar dan heb je ook wat. Namelijk, een digitale kat 
die luistert naar de naam Dragon…

 
Bitcoin cash (BTH): $ 2,649,556,711
Bitcoin cash is een valuta die ontstond op 1 augustus 
2017 als afsplitsing van de originele bitcoin (BTC). En 
hier ging een ware digitale veldslag aan vooraf waar-

van ik u de technische details zal besparen. De BTH-blockchain 
is nagenoeg identiek aan de BTC-blockchain, maar heeft een 
andere blokgrootte. Hierdoor kan bitcoin cash meer transacties 
in kortere tijd bevestigen. 

 
EOS (EOS): $ 2,326,269,031
EOS is het eerste decentrale besturingssysteem 
waarop blockchainapplicaties kunnen worden uit-
gevoerd. Deze applicaties kunnen dankzij EOS veel 
gemakkelijker worden ontwikkeld. EOS biedt namelijk 
alle standaardelementen voor een blockchainapplica-

tie. Hierdoor kan iedereen die een dergelijke applicatie wenst te 
ontwikkelen zich volledig focussen op de werking ervan, zonder 
het blockchainwiel opnieuw uit te hoeven vinden. Snapt u het 
nog?

(Totale waarden per 01-01-2019)

Ondertussen kunt u werkelijk steenrijk worden door in cryp-
tovaluta te beleggen. Velen gingen u voor. Echter, voordat u 
nu enthousiast een account opent bij Kraken, Poloniex of een 
andere exchange, toch even een waarschuwing. De waarde 
van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Zo 
verloren beleggers die eind 2017, op het hoogtepunt van de 
cryptobubbel, instapten tot 90% van hun inleg. Tegelijker-
tijd, ‘buy low and sell high’ is een onder beleggers gevleugeld 
mantra. Ik wens u veel wijsheid toe! <<


