


Voorwoord van de redactie 
 

Weg met contant geld!? Het lijkt een trend. Met name in Scandinavische 

landen worden concrete stappen genomen om contant geld concreet in de 

ban te doen. Maar ook in andere landen wordt het contant betalen met 

Euro’s steeds lastiger. Ook omdat EFL een vorm van contant geld is gaat 

deze trend ons direct aan. In het tweede deel van het Woodstock-ECB 

artikel geven we een hint dat de Bitcoin karikatuur één van de symptomen 

is waarmee deze trend gestalte krijgt. In onze serie “Waarom EFL” gaan we 

er veel dieper op in. Sterker nog, we laten zien waarom de motieven achter 

deze anti-contant-geld-trend uiterst bedenkelijk zijn. 

Nevenstaand brengen we positief en wat minder positief marktnieuws in 

beeld. In het daarop volgende artikel laten we zien waarom we ons niet de 

minste zorgen maken. Eerder hebben we aangekondigd dat wij ons middels 

EFiliaaL inzetten voor een nieuwe EFL-economie door het bijeenbrengen 

door drie gedreven spelers : Winkeliers, Regiomanagers en Verkoop-

partners. In een reeks over de verkooppartner laten we zien welke rol de 

verkooppartner gaat vervullen. 

In de artikelreeks over de blockchain blijven we even bij de EFL zelf door te 

laten zien dat deze zich juist niet binnen de blockchain bevindt. EFL’s zijn 

juist zeer privé en je kunt er buiten de blockchain mee doen wat je wilt.  

Het hart van het journaal wordt gevormd door de EFL- en Bitcoin 

statistieken. Een verzameling feiten als houvast in de tijd.  

 

Veel leesplezier gewenst! 

  



In het nieuws 

Op de lange weg naar erkenning is EFL weer een stapje verder. We 

begonnen de journaal-reeks op 19 november 2015 met de BIP44 

erkenning. deze week is de EFL op de Bittrex beurs gekwalificeerd als 

“Verified market” [1]. Met in totaal 764 muntcombinaties en een dagomzet 

van 760 BTC  behoort Bittrex tot de grootste beurzen in de Altcoin wereld 

(zie cryptocoincharts [2]). In totaal hebben 40 munten deze kwalificatie 

ontvangen. Door het recente wegvallen van Cryptsy [3] was een belangrijke 

markt-backup weggevallen. Het marktvolume is voorlopig nog dermate 

laag dat aanwezigheid op teveel beurzen niet heel zinvol is. Het verzekeren 

van onze positie op de Bittrex markt is daarmee van tactisch belang.  

De backup wordt gevormd door het uitstekend functionerende bleutrade 

[4]. Als door initiatieven buiten de valutamarkt, zoals EFiliaaL, de omzetten 

gaan stijgen moeten we zeker zorgen voor een listing op andere beurzen. 

Met onze staat van dienst wordt EFL alvast als een serieuze marktpartij 

gezien.   

Over de markt gesproken. De belangrijke stijgende lijn die zich sinds 

september had ingezet tot medio december heeft ondertussen een flinke 

deuk opgelopen. Dat komt niet zozeer doordat bestande bezitters er niet 

meer in geloven. In tegendeel, want er is weinig te koop. Een enkele 

kooporder van 2 BTC zou de prijs aan verkoopzijde weer terug naar 

december-niveau tillen. Het is meer dat de vraag langzaam weg is gevallen, 

terwijl het aanbod van de kant van miners (4500 per dag) gewoon 

doorgaat. Instappen of aandeel vergroten kan nu dus relatief goedkoop 

door de miner-omzet op lage niveaus op te vangen, met name op Bittrex. 

  

https://bittrex.zendesk.com/hc/en-us/articles/203692234--Draft-What-is-a-Verified-Market-
http://www.cryptocoincharts.info/markets/info
http://blog.cryptsy.com/
https://bleutrade.com/


Geld verdienen als verkooppartner - deel 1  

In onze serie over het komende EFiliaaL-systeem hebben we het in 

voorgaande artikelen onder andere gehad over één van de personages die 

we rond EFiliaaL gaan terugvinden, namelijk de verkooppartner. De 

verkooppartner gaat tegen een leuke beloning klanten werven in zijn 

vrienden en kennissenkring. Omdat ook die vrienden en kennissen er aan 

gaan verdienen zal dat zo moeilijk niet zijn. Maar nu heeft u misschien niet 

zoveel familie en vrienden. Of, dat gaat beslist gebeuren, de 

verkooppartner wil meer omzet. Meer omzet is meer provisie. 

Stel u bent verkooppartner en u gaat zoeken naar mogelijkheden om meer, 

veel meer, klanten te vinden. Dat kan offline en online. Offline komen we 

in een later artikel op terug, laten we eens beginnen met online marketing. 

 

Binnen online marketing worden we geconfronteerd met een hele wereld 

aan begrippen. Zie de bovenstaande afbeelding voor een lang niet volledige 

eerste indruk. Staan er termen tussen die u niet kent? Op 

stiabon.blogspot.com [4b] zijn de meeste vrij uitgebreid beschreven. En het 

is helemaal niet erg als u ze niet allemaal kent, de belangrijkste komen in 

deze serie artikelen vanzelf wel aan bod.  

Artikelmarketing 

Laten we eens beginnen met een relatief simpele manier om positief op te 

vallen: Met het schrijven van artikelen. "Hé," zult u nu zeggen, "dat doen 

http://stiabon.blogspot.com/


jullie zelf toch ook al?". En inderdaad. Naast het EFL-journaal zijn er 

ondersteunende artikelen op het weblog Elektronisch geld [5], en de 

artikel-directory "Artikelboer" [6]. Beiden zijn bedoeld voor ondersteuning 

van artikelen over elektronisch geld, over EFL en over EFiliaaL en worden 

ook opengesteld voor verkooppartners die aan werving willen gaan doen. 

Daarnaast zijn er nog volop vergelijkbare artikel-directories op het Internet 

te vinden die zich prima lenen voor deze onopvallende en niet snel irritante 

manier van reclame. 

Natuurlijk zorgen we voor allerlei verwijzingen naar deze artikelen, 

bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Stumbleupon, 

Delicious en dergelijke.  

"Nou," zo zullen sommigen zeggen, "dan komt er plotseling wel heel erg 

veel op mij af.” Geen paniek, dat begrijpen we bij het EFiliaaL team heel 

goed. En daarom zorgen we niet alleen voor een geschikte infrastructuur 

maar ook voor een opleiding om er samen de schouders onder te zetten. 

En uiteraard voor boeken, maar daar hebben we al eens iets van laten zien. 

Het is in ieders belang dat EFiliaaL straks over een actieve ploeg 

verkooppartners gaat beschikken. Logisch dat we dan gaan samenwerken. 

 

 

Hét grote voordeel van zoveel mogelijkheden is dat er altijd wel een manier 

van werven van klanten tussen zit die u aanspreekt. De ene mens zet nu 

eenmaal gemakkelijker een hoeveelheid tekst op papier dan de andere. 

Vorige keer hebben we als voorbeeld van een succesvol affiliateprogramma 

Clickbank.com opgevoerd. Maar er zijn er meer: Voor de potentiële 

verkooppartners van EFiliaaL die zich er eens in willen verdiepen: 

http://elektronischgeld.blogspot.com/
http://www.artikelboer.nl/


Commissionjunction  [7],  ClickBank [8], AssociatePrograms [9], 

AffiliateGuide [10], LinkShare [11], AffiliatePrograms [12], ShareaSale [13] 

Vrijwel in alle gevallen betreft het hier digitale producten. Een affiliate-

programma voor de bakker op de hoek is uitermate zeldzaam, als het er al 

is, maar met EFiliaaL behoort dat tot de mogelijkheden.  

Tenslotte gaan we niet schuwen om aan te haken op de belangrijkste 

technologische trends van dit jaar. Indirect doen we dat doordat we er zelf 

simpelweg deel van uitmaken (fintech), maar ook omdat die trends worden 

gevolgd door de media die we inzetten : De vijf belangrijkste technische 

trends in 2016 [14] zijn : nieuws, virtual reality, video games, streaming TV 

en last but not least Fintech zelf.  

 

 

Hoe Woodstock en ECB samen de Bitcoinhemel bedreigen II.  

In deel I in EFL-journaal 9 hebben we gekeken naar het denken in 

karikaturen dat onder aanvoering van de scoringsdrift van de media tot een 

behoorlijke ontwrichting van de onderlinge communicatie heeft geleid. We 

hebben toen beloofd eens te gaan kijken hoe dat bij de Bitcoin zit. 

De Bitcoin karikatuur: In de ene hoek van de ring voor het grote 

kooigevecht de groep die Bitcoin als een criminele uitvinding ziet, de bron 

van alle kwaad, alleen gebruikt voor afpersing, diefstal en andere kwalijke 

hobbies. Het is de groep die onvoorwaardelijk gelooft in de Euro en alle 

zegeningen die deze munt de mensheid al heeft gebracht en verder nog zal 

brengen. De politiek en de mainstream media behoren hier even 

onvoorwaardelijk bij.  

In de andere hoek van de ring zien we een bont gezelschap van briljante 

technici, naïeve wereldverbeteraars, aluminiumhoedjes, complotdenkers, 

mensen die in de Woodstockperiode zijn blijven hangen en ander minder 

aangepast volk. (volgens de tegenpartij, niet volgens uw auteur).  

Ook hier dus weer die karikatuur waarbij beide partijen op voorhand al 

weten dat de andere kant niets te vertellen heeft dat zelfs maar de moeite 

van het beluisteren waard is. En die dus gerust de conclusie durven trekken 

dat Bitcoin binnen enkele jaren de aarde in het ware paradijs gaat 

http://www.commissionjunction.com/
http://www.clickbank.com/
http://www.associateprograms.com/
http://www.affiliateguide.com/
http://www.linkshare.com/
http://www.affiliateprograms.com/
http://www.shareasale.com/
https://www.linkedin.com/pulse/five-biggest-tech-trends-millennials-2016-dennis-williams-ii


veranderen. Of ze durven de stelling aan dat Bitcoin één grote 

oplichtersbende is die gewoon achter de tralies hoort. 

Het resultaat van dit kooigevecht is bekend: Bitcoin is na een snelle start in 

de verdere ontwikkeling en het uitrollen ervan vrijwel blijven hangen en 

zelfs mensen van het eerste uur [14b] (red. een kleine minderheid 

weliswaar) zegt er niet echt lekker meer in te geloven. 98% van de mensen 

heeft geen idee waar Bitcoin over gaat of kent slechts één van beide 

karikaturen waar men zich totaal niet bij thuis voelt.  

Neutrale voorlichting en opleidingsmogelijkheden? Super belangrijk voor 

de acceptatie door de grote massa,  zijn er gewoon niet. Want wie heeft er 

belang bij om die te ontwikkelen? Zeg je teveel als je er van uitgaat dat 

invoering van Bitcoin door deze polarisatie eigenlijk al mislukt is? 

Ga je nu in het midden zitten om de mogelijkheden te bekijken, dan moet 

je inderdaad opboksen tegen alle partijen. Het opzetten van een neutraal 

project dat het beste uit alle werelden probeert te verzamelen (wie riep 

daar EFL 2.0?)  is een buitengewoon lastig karwei. Omdat bijna iedereen 

wel met een inmiddels stevig vastgebakken mening zit af te wachten is het 

heel moeilijk geworden om deze groep bij een praktisch en pragmatisch 

gericht project als EFiliaaL te betrekken, zo heeft de korte geschiedenis van 

het EFiliaaL project inmiddels wel al geleerd. De praktisch gerichte aanpak 

van het EFL 2.0 team past nu in de praktijk eigenlijk bij niemand en men 

wacht dus maar af wat er gaat gebeuren.  

Nu, dat wat er gaat gebeuren zal nog genoeg zijn. Maar de indruk die 

inmiddels bestaat is dat werving van personeel toch vooral uit het 

middengebied zal moeten komen dat nog openstaat voor verschillende 

meningen en dat EFL2.0 steeds losser zal komen te staan van de huidige 

EFL-community. Helaas betekent dat ook dat de vele kennis die bij de meer 

extreme denkers aanwezig is, in elk geval voor dit project verloren zal gaan.  

En dat is dan doodgewoon ontzettend jammer voor die extreme denkers.

http://www.cryptocoinsnews.com/mike-hearn-says-bitcoin-has-failed-and-sees-a-price-plunge-in-the-future


  

EFL-Statistiek 

Statistiek moet voor zichzelf spreken. Een aantal getallen zijn bij elkaar gebracht en 

het verloop gaat een beeld vormen van het succes van EFL.  

Portemonnee-versie 
(Actief afgelopen 24 uur) 

Aantal 
 

Aandeel 
 

/Christiaan Huygens:1.2.0.4/ 20 43.5 % 

/Satoshi:1.1.0.2/ 14 30.4 % 

/Satoshi:1.1.0.1/ 4 8.7 % 

/Christiaan Huygens:1.2.0.2/ 4 8.7 % 

/Christiaan Huygens:1.2.0.3/ 3 6.5 % 

/Satoshi:1.1.0.3/ 1 2.2 % 

Totaal 46 (-14)    

EFL.NL (Saldo>0) 271 (+5)  
 

Blokketen statistiek    

public keys gevuld 10375 (+51)  

public keys 146013 (+1031)   

   
 
Sociale statistiek Waarde Link 

Twittervolgers 189(+7)     [s1]  

Tweets 289(+5)  

facebook stichting-pagina likes 180 (+4) [s2]  

facebook e-guldengroep leden 211 (+2) [s3]  
Bitcointalk Foundation; 
gelezen 27397 (+447) [s4]  

Aantal vrienden 102 (+3) [s5]  

Journaallezers 3475 (+6) [s7] 

Forum leden 272 (-)  [s8] 

LinkedIn e-Guldengroep 32 (+1) [s9] 

https://twitter.com/eguldenfoundati
https://www.facebook.com/EFLFoundation/
https://www.facebook.com/groups/294343530748239/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=843017
http://egulden.org/community/vrienden-van-de-e-gulden
http://egulden.org/info/aanmelden-nieuwsbrief
http://forum.egulden.org/index.php
https://www.linkedin.com/groups/8432990


EFL financieel 
 
Statistiek Waarde 

Marktkapitalisatie EFL $ 253.255 (-19,3%)   

Dollarprijs 1 Euro 1,152 (+2,3%) 

Europrijs 1 EFL 0,01241 (-19,7%) 

Europrijs 1 BTC 339,61 (-8,7%) 
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Waarom EFL – Een eerlijke vorm van betalen. 

We zijn aan geld gewend, zoals we gewend zijn om een portemonnee bij 
ons te hebben. Dat daar tegenwoordig geen geld meer in zit maar een 
plastic vervanger is bijzaak. Het blijft een portemonnee en wat daarin zit is 
van jou. Het is in elk geval niet van een ander. Je hebt recht op de inhoud 
omdat je het hebt verdiend of tenminste gekregen. Hoe links je ook bent, 
als iemand anders er aanspraak op maakt dan krab je toch minstens achter 
je oren voordat je het weggeeft. 
 
Welbeschouwd zijn die bankbiljetten en die muntjes alleen maar onhandig. 
Het versterkt misschien iets het “van mij” gevoel ten opzichte van je 
creditcard, als je even vergeet dat het alleen maar een schuldpapiertje van 
de bank is. Je kunt ze verder alleen maar kwijtraken, terwijl de plastic 
vervanger onmiddellijk te blokkeren is. Een telefoontje naar de bank en je 
hebt binnen de kortste keren een vervanging en je “echte” geld blijft veilig.  
 
Munten en bankbiljetten zijn een vorm van “recht aan toonder”, maar 
niemand zegt hoe de toonder er aan is gekomen. Hoe meer en hoe 
kreuklozer de bankbiljetten die de toonder laat zien hoe verdachter hij 
wordt. Misschien is het wel een terrorist… Als je een Mercedes afrekent 
met geld via je bank aarzelt niemand om het te accepteren. Het is alsof we 
vies zijn geworden van betalingen zonder tussenkomst van een bank.  
 
Geld op de bank lijkt van elke verdenking gezuiverd. Alleen al om een 
bankrekening te kunnen krijgen moet je doopceel zijn gelicht. Geld op je 
bankrekening lijkt te zijn geëvolueerd tot geld annex gecertificeerd 
eigendomsbewijs.  
 
Maar wie controleert eigenlijk de herkomst van geld dat op een 
bankrekening arriveert? Natuurlijk zijn er wettelijke regelingen [15]. Die 
regelingen leggen de verantwoordelijkheid bij de ontvanger. Als een 
crimineel jou geld aanbiedt dan ben jij de witwasser. Klaarblijkelijk ligt die 
verantwoordelijkheid minstens bij de bank als je ziet dat de grootste 
Europese bank een boeteclaim van een miljard kreeg opgelegd door 
onzorgvuldigheid op dit vlak [16].  
 
In de dagelijkse praktijk tussen leverancier en consument is de controle op 
herkomst van geld triviaal. Als je het aan de overheid overlaat en de trend 
zet zich door dan zal er een overheidsorgaan met enorme proporties 
ontstaan om die controle op te leggen, te bewaken en overtredingen en te 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Witwassen
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/witwassen-drugsgeld


bestraffen [17]. En waarvoor? Om illegaal verkregen geld te kunnen 
onderscheppen? Moet daarvoor de beschikkingsvrijheid van het individu 
worden opgeofferd? Die motivatie is op zijn minst uiterst verdacht omdat 
het een doel op zich lijkt te worden. Lees maar eens wat de stichting 
handjecontantje op dat punt te melden heeft [18]. Het is in elk geval zo dat 
de aandacht van de echte misdaad wordt afgeleid door zoveel nadruk te 
leggen op het geld dat uit die misdaad afkomstig. Is dat een rechtvaardiging 
om een fors deel van onze economie te verkrampen en onze persoonlijke 
vrijheid aan banden te leggen? 
 
Maar is nu de verantwoordelijkheid van de rekeninghouder van de baan? 
Kunnen we ervan op aan dat we legitiem geld ter beschikking krijgen als er 
met plastic wordt betaald? Allerminst. Bij het ontvangen van kleine 
bedragen is de controle op herkomst niet te doen. Het zijn ook alleen 
grotere bedragen die een controleprikkel kunnen bewerkstelligen. De 
verantwoordelijkheid is voor een stukje naar de bank verschoven omdat de 
bank meer kennis heeft en tevens een zorgplicht. Carlijne Verhoef doet 
hierover zeer uitgebreid verlag in haar scriptie (Zorgplicht van banken en 
eigen verantwoordelijkheid van consumenten bij fraude [19]). In de praktijk 
echter zien we dat banken proberen om onder hun zorgplicht uit te komen 
door steeds meer verantwoordelijkheid terug te leggen bij haar klanten. 
 
In de praktijk is de dienst van de bank dus helemaal niet zo veilig en 
comfortabel als hij er uit ziet. De belangrijkste vormen van bankfraude zijn 
Skimming, Troyans, Phishing en Geldezels. Het blijkt dat die fraude alleen 
maar toeneemt [20]. Sterker nog, de bekende getallen zijn een druppel op 
een gloeiende plaat omdat lang niet alles wordt gemeld. 
 
Als we terugkomen op EFL dan is een EFL transactie equivalent aan een 
transactie in contant geld. Een enorm voordeel van EFL ten opzichten van 
contanten of euro’s via de bank is dat de echtheid van de transactie 
onomstotelijk aantoonbaar is. Bij die transactie hoort een overdracht van 
goederen en een kwitantie. Deze drie componenten vormen het recept 
voor een correcte boekhouding. Daar is geen bank bij nodig. Natuurlijk heb 
je de optie om een transactie niet in je boekhouding op te nemen. Dat is 
met de overdracht van euro’s niet anders. Voor een particulier is die 
boekhouding niet eens verplicht. Waarom zou je dit contant-geld 
onderdeel van de economie dan toch willen frustreren, zeker als het gaat 
om normale bedragen???  

  

http://www.wanttoknow.nl/economie/geld/en-langzaam-wordt-cash-geld-illegaal/
https://handjecontantje.org/
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=135782
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3581119/2014/01/21/Aantal-meldingeninternetfraude-verdrievoudigd.dhtml


De Blockchain – deel 4 – voorbij de blockchain 

Vorige week hebben we beschreven wat EFL nu werkelijk is. EFL ontstaat 

uit het niets, als een bedrag, gekoppeld aan een nummer, de private key, 

een getal dat bestaat uit 256 énen en nullen. Dit is een alleen maar een feit 

omdat het ontstaan is geregistreerd als een transactie (coinbase genaamd) 

in de EFL-blockchain : Ieder blok in de blockchain heeft in ieder geval deze 

éne transactie. De miner die het blok heeft toegevoegd aan de blockchain 

heeft zichzelf op deze manier mogen belonen. Dat is een afspraak die door 

de meerderheid van het EFL netwerk wordt gewaarborgd.  

De private key zelf, het nummer waar de beloning naar toe is gestuurd, 

staat dus niet in de blockchain. Het is alleen maar een getal, een sleutel, 

dus het kan op alle manieren waarmee je een getal kunt bewaren worden 

bewaard. Je zou het in steen kunnen beitelen.  

Hierdoor is duidelijk dat er een leven is buiten de blockchain voor EFL. Je 

kunt doen met de private key wat je wil, zonder dat een ander dat hoeft te 

zien. In de egulden-qt software zitten al je private keys verstopt in het 

bestandje wallet.dat. Dit bestandje komt te voorschijn met de backup-

functie, zodat je het extra veilig kunt opbergen.  

De egulden-qt software is voorzien van een aantal verstopte functies om 

met private keys te “jongleren”. We gaan ze hier niet behandelen, maar als 

je werkt met een gevulde portemonnee wees er heel voorzichtig mee om 

begrijpelijke redenen! Als je eenmaal een private key in handen hebt is de 

egulden-qt software de enige verstandige route om de gekoppelde EFLs 

aan iemand anders over te dragen.  

Een andere ludieke manier van overdracht is middels een zogenaamde 

papieren portemonnee. Daarmee wordt de private key op papier afgedrukt 

en kun je hem aan iemand anders geven. Je moet dan wel zelf zo ethisch 

zijn om zelf geen afdruk te bewaren. Een website waarmee je dat kunt doen 

is walletgenerator.net [21]. Het is dus vooral bedoeld voor eigen gebruik, 

maar als je echt extreem veilig private keys wilt aanmaken, zoals 

bijvoorbeeld gebeurd is voor het veilig stellen van de premine kun je dat 

nalezen op ons forum [22] 

De ontvanger van een private key kan hem daarom het best gelijk in zijn 

eigen portemonnee stoppen. Bij dat proces worden de gekoppelde EFLs 

onmiddellijk overgezet naar een andere, nieuwe private key in de 

https://walletgenerator.net/?currency=egulden
http://forum.egulden.org/index.php?topic=643.msg1426#msg1426


portemonnee zelf, zodat je de oorspronkelijke key kunt weggooien. Die 

procedure laten we hier de revue passeren : 

1e. Start je egulden-qt programma. 

2e. Klik op menu “hulp-debugscherm” 

3e. Klik op tabblad “console” 

4e. Ontsluit de portemonneevergrendeling voor een minuut of vijf met het 

volgende commando : walletpassphrase <wachtwoord> 300 (secondes) 

5e. importeer de private key middels importprivkey <private key> rescan 

Als laatste anekdote over het “leven” van EFL buiten de blockchain willen 

we laten zien hoe kun je kunt bewijzen dat je de eigenaar van EFL terwijl de 

private key niet in de blockchain staat? Bijvoorbeeld om te laten zien dat je 

kredietwaardig bent. 

Daarvoor wordt hetzelfde mechanisme gebruikt waarmee in de blockchain 

zelf een betaling wordt goedgekeurd : het versleutelen van de betaling met 

je private key. Als je een bericht versleutelt met een private key kan de rest 

van de wereld hem ontsleutelen met de bijbehorende publieke sleutel. In 

de praktijk wordt niet het hele bericht versleuteld, maar alleen een hash 

van het bericht. Het resultaat heet in cryptografische termen een 

handtekening. 

Als voorbeeld willen we laten dien dat dit Journaal geschreven wordt door 

dezelfde personen die het donatieadres van de stichting beheren : 
LdCn2NRMpqeWXMMDWdeNs87mZz5tfhkTpZ 

We zijn daartoe naar de stichtingswallet gegaan en hebben het menu 

“bestand - onderteken bericht” aangeklikt. We hebben de bovenstaande 

public key ingevuld en het volgende bericht : De stichting Electronic Gulden 

Foundation publiceert donderdag 4 februari 2016 het tiende deel van het 

EFL Journaal 

Vervolgens hebben we op “onderteken bericht” geklikt en kregen we de 

volgende handtekening : 
IOhsUHGNmesn3QjKC7rf9+nZI+UCFZ8/Hs7VPwGOUTrWqTmxTjCF9tfIwHo1xakB2583v9E5od7ydO0j7HJETWs= 

Iedereen kan deze handtekening nu controleren via het menu “Bestand – 

Verifieer bericht”. Helaas kun je in de flipbook-versie van dit journaal niet 

knippen en plakken. Als je de controle wilt uitvoeren moet je de pdf-versie 

gebruiken via de knop “download” in de onderstaande knoppenbalk . 



De Bitcoin grafieken 

 

Het lijkt een beetje een saaie boel in Bitcoinland op het moment. De 

Bitcoin sukkelt een beetje horizontaal rond de 380, ook de middellange 

termijn trend is dalend, ook weinig van te verwachten dus. De TSI geeft 

aan dat we aan de onderkant van de neutrale zone zitten. Voor de wat 

langere termijn lijkt een stijging het meest waarschijnlijk omdat een 

ombuiging van de middellange en 

lange golfbeweging al over tijd is maar er is nog geen hard koopsignaal 

gegeven. Kortom, een beetje rustig afwachten of er ergens wat leven wil 

komen.  

 

 



 

 

   



Hoe betaal je iemand met EFL, die er nog nooit van 

heeft gehoord, binnen een minuut? 

Vorige uitgave brachten we dit onderwerp ook al in beeld. Dit keer met een 

de verduidelijking dat EFL gewoon geld is en als zodanig gewoon waarde 

vertegenwoordigd. EFL heeft wat dat betreft dezelfde functie als de euro. 

In de efl.nl-portemonnee krijg je ook de euro-waarde in beeld en het is deze 

waarde die je overdraagt. Heeft u vragen over dit onderwerp? Mail ons dan 

(foundation@egulden.org). Wilt u dat wij contact met u opnemen geef dan 

uw telefoonnummer voor een persoonlijke begeleiding. 

 

Een voorwaarde is natuurlijk dat je betaalpartner toegang heeft 
tot internet. 
 
0:00 Vraag of je betaalpartner wil gaan naar efl.nl. Vul 

zelf alvast een eurobedrag in dat je wil overmaken. 
 
Efl.nl opent zich bij de betaalpartner met een nieuwe lege 
portemonnee 

 
0:10 Laat op het wieltje “instellingen” klikken en 
vervolgens op de instelling “naam”. 
 

Een voornaam is natuurlijk het meest eenvoudig als deze nog 
beschikbaar is, maar een emailadres kan ook en is altijd uniek. 
 
0:40 Vraag om deze nieuwe naam. Type die zelf in en 

druk op “controleer bestemming”. 
 
Als je de naam goed hebt ingevoerd verschijnt de OK knop 

 
0:50 Druk op OK. 
 
Binnen een paar seconden ontvangt de betaalpartner een 

bevestiging van ontvangst. Laat hem eventueel zijn scherm 
verversen. 
 
1:00 Meldt de betaalpartner dat hij de overige 

instellingen bij gelegenheid eens goed doorleest en 
opvolgt. 
  



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. 
 
De redaktie van het EFL-Journaal wordt verzorgd door 
Jan Sibie  https://nl.linkedin.com/in/jansibie  
Gerrit Oerlemans  https://nl.linkedin.com/in/gerritoerlemans   
 

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. 

mailto:redactie@egulden.org
https://nl.linkedin.com/in/jansibie
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