Voorwoord - Het EFL-Journaal is meer dan ons clubblaadje
De EFL is weliswaar nog niet zo bekend als zijn grotere broer de Bitcoin,
maar het is wel een puur Nederlandse versie en gebaseerd op dezelfde
technologie. Terwijl de bankwereld zich onderzoekend op Bitcoin stort,
ontpopt er zich in Nederland een variant die we met dit Journaal speciaal
aan alle Nederlanders gaan presenteren als dé laagdrempelige
instapmogelijkheid. Daarnaast brengen wij het verband tussen EFL en
Bitcoin in beeld, onder meer door financiële analyses en
achtergrondartikelen.
EFL is een onafhankelijk geldsysteem dat op internet aanwezig is en dat
alleen bestaat bij de gratie van het feit dat mensen er gebruik van maken.
De EFL gebruikers gezamenlijk vormen het systeem. Dit journaal wordt u
aangeboden door de stichting Electronic Gulden Foundation. Deze
stichting heeft geen invloed op de EFL zelf, anders dan dat zij bestaande
gebruikers begeleidt en Nederlanders in het bijzonder op het bestaan
ervan wijst. Het succes van de EFL zal worden bepaald door de mate
waarin Nederland erin slaagt om er een succes van te maken. Met name
door de vele extra’s ten opzichte van de huidige Euro zou EFL wel eens
een grote doorbraak kunnen worden. EFL is net als de Euro een vorm van
"Ons Geld" en daarvoor vragen wij jullie aandacht.
Als stichting hebben we een nieuw stadium bereikt dat we EFL2.0 gedoopt
hebben. In dit stadium zijn we concreet aan het bouwen aan projecten die
parallel aan het huidige eurosysteem en als versterking daarvan kunnen
functioneren. Daarbij kunnen we iedere hulp gebruiken. Sterker nog, het
zou ideaal zijn als Nederland ons het hele project uit handen zou nemen.
Niet de overheid of een softwarebedrijf, maar jullie als belanghebbenden
zelf. Geld raakt ons immers allemaal en het is niet zo moeilijk als je
misschien denkt.
Hulp in elke vorm, materiaal, teksten, analyses, grafieken,
verslagen, discussiemateriaal en noem maar op is welkom. Stuur uw
bijdrage naar redactie@egulden.org en het komt ter plaatse, als een start
voor een verdere dialoog en participatie.

e-Gulden is opgenomen in BIP-44
Bitcoin kent een systeem voor het registreren van verbeter-voorstellen,
BIP (Bitcoin Improvement-Proposal). Het merendeel van deze voorstellen
wordt, na implementatie, een de-facto standaard.
Een voorbeeld is BIP-44.
BIP-44 is een voorstel voor de opsomming van wallet-compatibiliteit,
zodat binnen een project met meerdere muntsoorten een specifieke
munt kan worden geadresseerd. De opsomming van compatible
munttypes valt weliswaar niet onder de "jurisdictie" van de de Bitcoincommunity, maar voor dit soort doeleinden is de SLIP-database opgericht
door SatoshiLabs [1]. In BIP-44 [2] zelf staat een harde verwijzing naar
Satoshilabs. De opname van de e-Gulden is op 7 november recentelijk
geaccepteerd en is een volgende stap in formalisering van de e-Gulden als
een serieuze speler in de cryptogeld-wereld

Gebruiksaanwijzing EFL-Journaal
De reden waarom we gekozen hebben voor een flipbook-formaat is
omdat dit compatibel is met het merendeel van de computersystemen,
desktops én smartphones. Een nadeel is dat de hyperlinks binnen de tekst
niet actief zijn. Daarom hebben we ze genummerd en achterin het
flipbook als actieve hyperlinks opgenomen. Wel zo praktisch! Het flipbook
heeft onderin een menu met een optie om het flipbook als PDF te
openen. In PDF zijn de hyperlinks binnen de tekst wel actief.

Promotie
Wordt lid van onze nieuwe groep op Linked-in en misschien ben jij
de gelukkige winnaar van deze eenmalige weggeefactie van
2203,71 eGulden: Cryptogeld door Nederlanders, voor
Nederlanders. Ga naar de laatste flipbook-pagina voor de link.

Kolom – Waar is EFL (of Bitcoin) eigenlijk goed voor?
“De toestand van de wereld is veel slechter dan je denkt”? Dit soort
opmerkingen zijn van alle tijden, zelfs bij hoogtij. Dat wil niet zeggen dat je
signalen van rampspoed moet negeren. Juist als het goed gaat heb je
poortwachters nodig. Sterker nog, je moet ook naar ze luisteren, hoezeer ze
ook af en toe je feestje kunnen verpesten.
Wij komen uit de automatiseringswereld en in die wereld vindt je twee
waardevolle parallellen : Backup en Audit(Controle). Het zijn twee hinderlijke
taken omdat ze volledig overbodig zijn zolang het goed gaat. Totdat het fout
gaat dus en dan kijkt iedereen naar de poortwachters die met opgeheven
armen melden dat ze de hele tijd hebben gewaarschuwd.
Goed, wat hebben we nu dan weer? Alles gaat toch goed? Obama zegt het. De
beurs zegt het. Griekenland is weer op de rit…
Nee, het gaat niet goed, want Nils Smedegaard Andersen zegt dat [3]. Nils is
niet eens poortwachter. Nils is CEO van een organisatie die letterlijk Gigantisch
is, de CEO van Maersk, verantwoordelijk voor een van de grootste vloten van
megacontainerschepen.
Over grote schepen gesproken, de Titanic is ook zo’n voorbeeld dat tot de
verbeelding spreekt. Er was toen wel een backup (waterdichte compartimenten
[4]), maar er was geen goede controle. Als Nils iets anders zegt dan wat we
allemaal dachten te horen is het tijd om even op te letten, vinden jullie niet?
Akkoord, en wat moeten we daar dan mee? Het schip is toch niet aan het
zinken? Of zien jullie de EFL soms als reddingsboot en moeten we daar alvast in
gaan zitten?
Nee zo zien wij het niet. Er is geen reddingsboot, maar het schip maakt wel
water. Luister maar eens goed naar mensen die wel poortwachter zijn, zoals
Jim Rickarts [5], Dough Casey [6], Bill Bonner [7] of luister eens naar wat er op
een conferentie als reinvent.money wordt geroepen.
Wij, de kring rond de stichting Electronic Gulden Foundation, zijn slechts een
groepje Nederlanders die een reddingboot aan het bouwen zijn en we zouden
best wat hulp kunnen gebruiken.
redactie@egulden.org

EFL 2.0 een project met meerdere doelen
Zij die het forum [s2] een beetje volgen hebben al wat zaken rond EFL2.0
langs zien komen en weten inmiddels ook dat het nieuwe marketing c.q.
betalingssysteem onder de naam EFiliaaL in de wereld is gezet. Maar
EFL2.0 is meer…
Het is ook een nieuwe opzet voor spaar– en beleggingsproducten die we
EFinancieeL hebben genoemd. Het vertrouwde EFL/ e-Gulden dient als
fundament. Maar er zijn meer ideeën. Of die er komen weten we nog
niet. Vandaar de vraagteken. Ons grootste probleem op dit moment is nu
eenmaal mankracht. Maar we doen ons best, om ook daar een oplossing
voor te vinden.

EFL-Statistiek
Statistiek moet voor zichzelf spreken. Een aantal getallen zijn bij elkaar gebracht en
het wekelijks verloop gaat een beeld vormen van het succes van EFL.

Portemonnee-versie
(Actief afgelopen 24 uur)
/Christiaan Huygens:1.2.0.4/
/Satoshi:1.1.0.2/
/Satoshi:1.1.0.1/
/Christiaan Huygens:1.2.0.2/
/Christiaan Huygens:1.2.0.1/
/Christiaan Huygens:1.2.0.3/
/Satoshi:1.1.0.3/
Totaal
EFL.NL (Saldo>0)
Blokketen statistiek
public keys gevuld
public keys
Totaal transacties
Organische transacties aantal
Organische transacties waarde

Aantal

Aandeel

22
17
9
8
6
3
1

33.3 %
25.8 %
13.6 %
12.1 %
9.1 %
4.5 %
1.5 %

66
205

10006
141985
5062
533
262036

Sociale activiteit
Statistiek
Twittervolgers
164
Tweets
242
facebook stichting-pagina likes
141
facebook e-guldengroep leden
201
Bitcointalk Foundation;
gelezen
24260
Aantal vrienden
87
Nieuwsbrieflezers
3446
Journaallezers
3446
Forum leden
264

Link
[s1]
[s2]
[s3]
[s4]
[s5]
[s6]
[s7]
[s8]

EFL grafisch
Weekverloop EFL op Bittrex
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Bitcoin-Journaal
Een EFL-Journaal is natuurlijk niet compleet zonder een korte
beschouwing over de "mother of all cryptocoins", de Bitcoin. Het is dan
ook de bedoeling om wekelijks een paar woorden aan de Bitcoin te gaan
wijden en dat doen we op basis van een tweetal grafieken die u nergens
anders zult vinden. Beide grafieken zijn uniek en de techniek er achter is
eigendom van Compabo Trading & Investment. Wat niet wil zeggen dat
we ze hier binnen het EFL-Journaal niet gewoon mogen gebruiken.
Belangrijk is dan natuurlijk hoe we ze moeten lezen en dat is iets waar we
de komende weken naar gaan kijken.
De visueel meest aantrekkelijke is natuurlijk de bovenste grafiek. Het is
een zogenaamde trendkanaal grafiek. Een (engelstalige) handleiding hoe
je deze lezen moet is gratis te downloaden [8] maar we gaan de komende
tijd ook in deze publicatie uitgebreid in op hoe dit soort grafieken te
lezen.

We gebruiken een van oorsprong Japans grafiektype,
de candlestickgrafiek, die we ook kennen van de
exchanges zoals Bitcoin. In een candlestickgrafiek
vinden we koersinformatie over een bepaalde
periode samengebracht.

Basis is de zogenaamde body. In het algemeen een rechthoek, soms zelfs
maar een streepje. Een open body (soms ook een groene) duidt er op dat
de koersen tussen opening en slot zijn gestegen, een zwarte (soms rode)
duidt er op dat de koersen juist zijn gezakt. Soms steekt er een lijn aan de
bovenkant uit de body als de koers een hoger punt heeft bereikt
gedurende de periode.

En dat vinden we ook aan de onderzijde, als de koers lager is geweest. We
kunnen daarmee de openkoers, de slotkoers, de hoogste koers en de

laagste koers uit de figuur halen. Deze figuur wordt candle genoemd en is
ook de basis van onze grafiek.

Volgende week gaan we verder met het ontleden van deze grafiek. De
actuele grafieken vindt u hier onder. De grafiek geeft aan dat we nog een
lichte terugval van de Bitcoin mogen verwachten maar dat de trend voor
de wat langere termijn nog stijgend is. De rare piek van een paar weken
geleden lijkt incidenteel te zijn geweest.

De JSMA grafiek heeft een verkoopsignaal gegeven net na de piek (het
kruisen van de groene en de blauwe lijn. Ook dit duidt dus niet op een
stijging op korte termijn. Let op, dit soort grafieken werkt meestal wel
goed maar ze kunnen er ook volkomen naast zitten. Zie ze dus puur als
educatief en niet als de waarheid waarmee u direct geld kunt gaan
verdienen. Het beste is om ze een tijdje te volgen en dan uw eigen
conclusies te gaan trekken.

COLOFON
Dit is een uitgave van stichting Electronic Gulden Foundation bedoeld
voor de bezitters van EFL. Verschijnt in principe wekelijks. Uw bijdragen in
tekst of grafische vorm worden zeer gewaardeerd en kunt u sturen naar
redactie@egulden.org. Ook nieuwe aanmeldingen of uitschrijvingen
kunnen aan dit adres worden gericht.

Disclaimer
Noch de auteurs, noch de stichting e-Gulden Foundation kan onder welke
omstandigheid dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor de directe
of indirecte gevolgen in welke vorm dan ook, die het lezen van deze
publicatie kan hebben. Het gebruiken van vermelde technieken, het
opvolgen van tips en/of adviezen blijft altijd de volledige eigen
verantwoordelijkheid van de lezer. Er wordt geen verantwoordelijkheid
genomen voor de inhoud van websites of andere publicaties waar in deze
publicatie naar wordt verwezen. Door verder te gaan in dit document
verklaart de lezer deze disclaimer begrepen te hebben en
deze onvoorwaardelijk te accepteren.
Gebruikt u EFL als belegging of om te sparen, dan geldt ook dat u
uitsluitend moet beleggen met geld dat u kunt missen. Beleggen kan leuk
zijn, kan voor een leuke bijverdienste zorgen, maar kan, als het mis gaat,
ook veel geld kosten. Er kan altijd iets onverwachts verkeerd
gaan. Zorg dat u in dat geval niet nog erger in de problemen komt. Een
resultaat behaalt in het verleden is geen garantie voor de toekomst.
(c) Copyright stichting e-Gulden Foundation te Spaarndam 2015. All rights
reserved.
Het is toegestaan deze publicatie onbeperkt te verspreiden zolang er geen
enkele wijziging wordt aangebracht. Op wijzigingen is onverminderd van
toepassing dat deze niet zonder schriftelijke toestemming van de
rechthebbende aangebracht mogen worden.

