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Introductie in de wereld van 
Bitcoin

BITCOIN EN BLOCKCHAIN VOOR BEGINNERS
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Iedereen moet ergens beginnen, dus 

waarom zouden wij daar dan niet een 

handje bij helpen?

Wij hebben dit Ebook geschreven met de 

intentie om de beginnende crypto 

handelaar op weg te helpen.

Hierin zullen we uitleggen wat de Bitcoin 

nou eigenlijk is en waar het vandaan komt.

We gaan de blockchain techniek bekijken 

en een stukje dieper in de materie duiken 

van het minen.

Wij wensen je veel plezier met het lezen van 

dit Ebook! Verder staan wij altijd open voor 

vragen en suggesties.

Over dit 
Ebook

@bitcoin_meester @bitcoinmeester

https://twitter.com/bitcoin_meester
https://www.linkedin.com/company/bitcoinmeester
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Introductie In Bitcoin

In dit hoofdstuk gaan we kijken naar 
het ontstaan van de Bitcoin. 

Wat is het eigenlijk? Ook gaan we een 
kijkje nemen naar de techniek achter 
de munt.

In de volgende hoofdstukken gaan we 
dieper in op de technische processen 
van de Bitcoin.

•Wat is Bitcoin?: Een korte introductie 
over de Bitcoin.

•Hoe werkt Bitcoin: Hoe werkt het 
concept van de Bitcoin nou eigenlijk?

•Waar komen Bitcoins vandaan: Een 
introductie in het minen van Bitcoins.

•Hoe koop je Bitcoin: Een uitleg over 
het proces van een Bitcoin kopen.

•Wat kost een Bitcoin en wat is het 
waard?: Hoe de prijs wordt bepaald van 
een bitcoin.

Over Dit Hoofdstuk
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De Bitcoin

De Bitcoin is vandaag de dag voor veel 

mensen een bekend begrip.

Het woord zegt veel mensen wel iets, 

maar wat het precies is? Dat weten een 

hoop mensen u waarschijnlijk niet 

precies te vertellen.

Een Bitcoin is in de simpelste zin van 

het woord een digitale munt, een 

online betaalmiddel eigenlijk.

Het is ontworpen als een peer 2 peer 

betaalsysteem wat betekent dat het 

decentraal functioneert.

Oftewel, er zit geen grote bank meer 

tussen de transacties.

De transacties die vinden onderling 

tussen 2 personen plaats zonder 

tussenpersoon.

De geboorte van Bitcoin

Na de financiële crisis van 2008 was er 

weinig vertrouwen meer in de banken. 

De vraag naar een alternatief 

betaalmiddel steeg.

Een belangrijk aspect van dit nieuwe 

betaalmiddel zou zijn dat deze naast 

het huidige financiële stelsel kon 

bestaan, met als belangrijkste punt dat 

dit complete systeem decentraal is.

Het antwoord hierop was Bitcoin. 

Wat is Bitcoin?

Introductie in Bitcoin



Belangrijk om te onthouden!

● Bitcoin is gedecentraliseerd, er zit dus geen centrale 

partij zoals een bank tussen de transacties.

● Bitcoin is een virtueel betaalmiddel, er is niets tastbaars 

om de waarde te representeren.

● Bitcoin heeft een limiet van 21 miljoen Bitcoin. Naar 

verwachting wordt de laatste Bitcoin gemined in 2140. 

● Transacties kunnen niet worden teruggedraaid, 

verzonden is verzonden.

● Alle transacties zijn openbaar en door iedereen te 

bekijken. Hiermee zou eerlijke handel worden bevorderd.

Introductie in Bitcoin
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Hoe Werkt Bitcoin?
Een bitcoin is een digitaal bestand 

welke is opgeslagen in een digitale 

‘wallet‘.

Mensen kunnen Bitcoins (of een 

gedeelte daarvan) versturen naar jouw 

digitale wallet adres.

Vanuit deze wallet kan jij dan ook weer 

munten naar iemand anders versturen.

Het belangrijkste verschil met een 

normale munteenheid als de Euro is 

dat het geen tastbaar product betreft.

Ook schuilt er geen grote 

goudvoorraad achter om de waarde 

van de munten te representeren.

Munten worden dan ook niet fysiek 

opgeslagen maar staan op de 

blockchain (hierover later meer).

Deze zijn toegankelijk middels een 

Digitale sleutel waar (als het goed is) 

alleen jij zelf over beschikt.

Introductie in Bitcoin

https://nieuws.bitcoinmeester.nl/kennisbank/bitcoin-wallet/
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Bitcoins ontstaan uit een proces wat minen wordt genoemd.

Minen is (heel kort) samengevat het oplossen van lastige 

rekenformules door een computer en daarvoor een beloning 

krijgen in de vorm van een aantal bitcoin. 

Hiervoor zijn speciale computer installaties ingericht waarmee 

deze rekenformules opgelost kunnen worden.

Deze computers draaien constant en ondertussen wordt dezelfde 

rekenkracht hiervan gebruikt om het netwerk draaiende te 

houden en transacties te verwerken. 

Op deze manier is het voor miners aantrekkelijk omdat ze kans 

maken op een beloning, en blijft het netwerk draaien en nieuwe 

munten uitgeven.

Een bank doet dit met een centrale server in plaats van miners. 

Waar Komen Bitcoins Vandaan?

Introductie in Bitcoin
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Hoe Koop Je Bitcoin
Om een Bitcoin te kunnen kopen moet u 

beschikken over een wallet.

Een wallet is vergelijkbaar met een echte 

portemonnee, alleen staat het ergens op 

een computer opgeslagen.

Wanneer u een account opent op 

Bitcoinmeester.nl krijgt u meteen een 

eigen wallet adres.

U betaalt hier uw gekozen coin met 

euro’s en deze verschijnt daarna in uw 

wallet. 

Verder hoeft u niets te doen, u kunt deze 

gewoon HODL’en totdat u vindt dat de 

prijs hoog genoeg is om te verkopen. 

Daarna krijgt u gewoon euro’s op uw 

rekening gestort.

Is het echt zo simpel hoor ik u denken? Ja, 

het is echt zo simpel!

Voor het gemak hebben we hieronder nog 

even een stappenplan gemaakt.

1. Bepaal het bedrag (in euro’s) 

waarvoor je Bitcoin wilt kopen.

2. Maak een account op een website 

als Bitcoinmeester.nl (waarom we 

onszelf aanraden? Wij bieden een 

geïntegreerde wallet!)

3. Koop de munten.

4. Is het een investering voor de lange 

termijn? Dan adviseren wij een 

hardware wallet te gebruiken. 

Introductie in Bitcoin
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http://bitcoinmeester.nl/
https://nieuws.bitcoinmeester.nl/crypto-begrippenlijst/hodl-betekenis/
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De prijs van een Bitcoin is de afgelopen jaren flink gestegen, en 

tussendoor ook gedaald.

De prijs die verschilt dan ook per dag, per uur of zelfs per minuut.

Ook kan de koers van de Bitcoin verschillen per aanbieder.

Op websites als coinmarketcap.com is altijd een gemiddelde prijs te 

vinden.

Onze koers komt dan ook vaak niet volledig overeen met de prijs die 

op vergelijkingswebsites staat.

Dit komt dan niet omdat wij of coin marketcap achterloopt maar 

omdat onze prijzen simpelweg iets uit elkaar liggen.

Hier vindt u onze huidige koers van de Bitcoin.

Wat Kost Een Bitcoin En Wat Is 
Het Waard?

Introductie in Bitcoin

https://coinmarketcap.com/
https://www.bitcoinmeester.nl/bitcoin
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Introductie In De Blockchain 
Techniek

In dit hoofdstuk gaan we in op de 

blockchain techniek.

De techniek achter de cryptocurrency

en de blockchain.

•Wat is de blockchain: Een korte uitleg 
over de techniek.

•Toepassing van de techniek: Waarvoor 
wordt de techniek nog meer gebruikt?

•Hoe werkt de blockchain: Een diepere 
uitleg over de techniek.

•Hoe wordt een handtekenings (hash) 
gecreëerd: Een diepere uitleg over de 
techniek.

• Is de blockchain te hacken?: Een 
kijkje in de veiligheid van de blockchain 
techniek.

•Wie bepaalt de regels van de 
blockchain: Een uitleg over de regels 
van de blockchain.

Over Dit Hoofdstuk
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De Blockchain

De oorspronkelijke revolutionaire 

technologie achter de Bitcoin is de 

blockchain technologie.

Het is een soort grootboek waar elke 

transactie digitaal is ondertekend.

De infrastructuur wordt gebruikt door de 

cryptocurrencies en dapps (decentrale 

applicaties).

De blockchain krijgt nu eindelijk het 

stukje erkenning dat het verdient.

Wij leggen het dan ook graag aan u uit!

De techniek

Het concept van de blockchain is om 

digitale data op te slaan.

Deze data bestaat uit allerlei 

verschillende blokken.

Je hebt dus blokken (blocks) met digitale 

data.

Deze blokken worden aan elkaar 

gekoppeld als een ketting (chain).

Wanneer een blok aan deze ketting vast 

zit is deze informatie niet meer te 

veranderen.

Het blok is verder altijd door iedereen in 

te zien met dezelfde inhoud als toen het 

aan de ketting werd toegevoegd.

Het unieke hieraan is dat er geen data 

meer veranderd kan worden, en dus ook 

niet kan worden gefraudeerd met deze 

data.

Wat Is De Blockchain?

Introductie in de blockchain techniek
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Blockchain is een veelzijdig stukje techniek en niet alleen maar te 

gebruiken voor Bitcoins of andere cryptocurrencies. 

Stel je voor dat je een stuk grond hebt gekocht, je uploadt de officiële 

documenten in de blockchain en kan voor altijd aantonen dat jij op dat 

moment de officiële grondbezitter was.

Je loopt dus niet het risico dat iemand het document veranderd of 

verwijderd.

In het geval dit op een centrale ‘normale’ server staat opgeslagen loop je 

het risico dat de server bijvoorbeeld wordt gehackt en de data wordt 

aangepast.

Het concept van de blockchain is dus dat het data kan opslaan 

(waaronder transacties) en dat deze data niet gewijzigd kan worden.

Ook is er geen centrale partij in het spel wat invloed kan uitoefenen op de 

opgeslagen data.

Maar, hoe werkt dat nou allemaal?

Toepassing Van De Techniek

Introductie in de blockchain techniek
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Hoe Werkt De Blockchain
Nu we het concept van de blockchain 

begrijpen gaan we kijken naar de techniek 

die erachter schuilt.

We hebben ons best gedaan dit zo simpel 

mogelijk uit te leggen.

Introductie in de blockchain techniek
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De oudste blockchain – Bitcoin 
Blockchain

Een van de eerste blockchain protocollen 

was die van de Bitcoin.

Ieder block van deze blockchain heeft 

een grootte van ongeveer 1 MB.

Een blok kan dus gevuld worden met 1 

MB aan data voordat deze wordt 

toegevoegd aan de ketting.

Momenteel zijn dit rond de 600.000 

blocks.

De data op deze blockchain (de 

specifieke Bitcoin blockchain) bestaat 

exclusief uit transactionele data van de 

Bitcoin transacties.

Het is dus een groot orderboek van alle 

transacties die ooit hebben 

plaatsgevonden.

Samenvoegen van de blokken

Stel je een aantal blokken voor met 

transactionele data.

We nemen voor het gemak even 3 

verschillende blokken.

Onthoud, ieder blok heeft een grootte 

van 1 MB.

Op dit moment kan je het vergelijken 

met losse tekst documentjes met wat 

invulling. Niets speciaals dus nog.

Blok/document 1 bevat de eerste 

transacties die hebben plaatsgevonden 

tot aan 1MB, op dat moment is het blok 

vol en opent blok/document 2, dit blijft zo 

doorgaan.

Als een blok dus vol is met transacties 

(oftewel gevuld met 1MB aan transacties) 

wordt deze gekoppeld aan de ketting.

Hoe Werkt De Blockchain

Introductie in de blockchain techniek

https://blockchair.com/bitcoin/blocks
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De koppeling

Om deze koppeling te voltooien ontvangt 

ieder block een eigen digitale 

handtekening. Deze handtekening 

reageert op de data in dat block.

Als er iets verandert in het blok krijgt 

deze meteen een nieuwe handtekening. 

Hoe dit werkt leggen we in de volgende 

stap uit.

Dus, op het moment dat blok 1 gevuld is 

krijgt deze een handtekening van een 

aantal codes.

Stel je voor het gemak voor dat block 1 

een handtekening krijgt met ‘AB12’.

Deze wordt dan opgenomen in het 

tweede blok tussen de rest van de data.

Dit wordt automatisch gecheckt door de 

computer.

Op deze manier zijn deze aan elkaar 

gekoppeld.

Maar stel je nou voor dat in blok 1 op een 

of andere manier iets veranderd. 

Bijvoorbeeld een foute transactie.

Dan verandert de handtekening direct en 

is deze niet meer gelijk aan de ketting.

Dit geeft de rest van de ketting aan dat er 

iets is gebeurd met de data in blok 1.

Hierdoor wordt deze wijziging 

tegengehouden en wordt het blok 

hersteld naar de oorspronkelijke staat.

Oftewel, als je iets uit de blockchain wilt 

halen of veranderen dienen alle 

handtekeningen van ieder blok ooit 

gewijzigd te worden op dezelfde manier.

De kans dat dit gebeurd is praktisch 

onmogelijk met de huidige computers.

Introductie in de blockchain techniek
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Voordat we verder gaan moet je goed 

onthouden dat een handtekening een 

andere benaming is voor een ‘Hash‘.

Terug naar blok 1! 

Stel je even voor dat blok 1 maar één 

transactie bevat.

Persoon A stuurt 200 Bitcoin naar 

persoon B.

Dit zorgt voor een lijst met data over de 

transactie, welke ondertekend moet 

worden met een hash.

We gaan hier verder niet al te diep op in, 

maar het komt erop neer dat er een 

algoritme is wat zorgt voor een 64 tekens 

tellende code zorgt.

Als er hierin ook maar 1 letter verandert of 

bijvoorbeeld een spatie wordt 

toegevoegd verandert de complete hash.

Deze hashfunctie wordt gebruikt door de 

Bitcoin blockchain om blocks een 

handtekening mee te geven.

Hoe Wordt Een Handtekening 
(hash) Gecreëerd?

Introductie in de blockchain techniek

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hashfunctie
https://www.mycryptopedia.com/sha-256-related-bitcoin/


20

Zoals aangegeven is het praktisch 

onmogelijk om de (Bitcoin) blockchain te 

hacken.

Wanneer er een block wordt aangepast 

zal deze automatisch een nieuwe hash 

krijgen waardoor deze loskoppelt van de 

blockchain.

Als dit corrupte block toch aan de ketting 

wilt blijven zal deze alle andere blocks 

ook moeten wijzigen en een nieuwe hash 

genereren.

Daarnaast moeten deze nieuwe hashes 

ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Om alle blokken een nieuwe 

handtekening mee te geven welke ook 

nog eens voldoet aan de voorwaarden 

kost ontzettend veel tijd en moeite.

Ondanks dat is het technisch gezien niet 

onmogelijk.

Stel je voor, een corrupte miner heeft zich 

toegang verschaft tot een block en is 

bezig om de nieuwe hashes te berekenen 

zodat het corrupte block op de 

blockchain komt te staan.

Tegelijkertijd zijn er ook andere miners 

bezig met het maken van de hash voor 

een nieuw block. 

Deze corrupte miner zal dus ook voor de 

nieuwe blocks de hashes moeten 

berekenen aangezien alle blocks aan 

elkaar moeten zitten.

Is De Blockchain Te Hacken?

Introductie in de blockchain techniek
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De enige manier hoe dit gedaan kan 

worden is als de corrupte miner meer 

computerkracht bezit dan de rest van het 

netwerk.

Echter zijn er constant miljoenen miners 

actief met speciale supercomputers.

Theoretisch gezien is het dus mogelijk. 

Dit noemen we de 51% aanval welke op 

een aantal andere (kleine) blockchains 

wel eens heeft plaatsgevonden.

Op de Bitcoin blockchain zou dit echter 

een vermogen aan geld, energie en 

ruimte kosten om dit mogelijk te maken.

Al deze kosten liggen hoger dan de 

mogelijke winstmarge.

Op het moment dat zoiets gebeurt 

keldert de prijs vrijwel direct en zijn de 

bitcoins dus niets meer waard.

Je moet je voorstellen dat er 1 persoon of 

computer het opneemt tegen miljoenen 

anderen.

Introductie in de blockchain techniek



22

De gebruikers! Blockchain is decentraal, 

dit betekent dat er geen grote centrale 

organisatie of een persoon achter zit die 

de regels bepaalt.

Het bestaat uit een community die 

bepaalt wat er gebeurt aan de hand van 

algoritmes.

Op het moment dat er een groep opstaat 

welke graag een nieuw concept ziet of 

dingen concreet wilt veranderen ontstaat 

er een afsplitsing.

Zo een afsplitsing noemen we ook wel 

een (hard) fork.

Bitcoin heeft op deze manier een aantal 

afsplitsingen, zoals Bitcoin Cash en 

Bitcoin Gold.

Wie Bepaalt De Regels Van De 
Blockchain?

Introductie in de blockchain techniek

https://nieuws.bitcoinmeester.nl/kennisbank/wat-is-een-hard-fork/
https://nieuws.bitcoinmeester.nl/kennisbank/bitcoin-cash/
https://nieuws.bitcoinmeester.nl/kennisbank/bitcoin-gold/
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Verschillende soorten 
wallets

In dit hoofdstuk kijken we naar de

verschillende soorten wallets om je 

munten in op te slaan.

We gaan dieper in op wat wallets zijn.

•Wat is een wallet: Wat is een wallet 
nou eigenlijk?

•Externe wallet: Wat is het voordeel van 
een externe wallet?

•Verschillende soorten wallets: Wat 
voor soorten wallets zijn er en wat is het 
verschil?

Over Dit Hoofdstuk
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Wat is een Bitcoin Wallet?
Een bitcoin wallet is te vergelijken met 

je online bank account.

Je kan vanuit je wallet bitcoin 

ontvangen en verzenden.

Zonder wallet kan je geen bitcoin 

bezitten.

Je wallet maakt namelijk contact met 

de blockchain waarna deze de waarde 

laat zien van de munten die je bezit..

Er zit geen partij tussen en je bent zelf 

volledig verantwoordelijk.

Dit heeft veel voordelen maar kan ook 

een valkuil zijn als je niet goed weet hoe 

alles werkt, lees je daarom goed in 

voordat je ergens aan begint!

Verderop gaan we kijken naar 

verschillende soorten wallets.

Wat Is Een Wallet?

Verschillende soorten wallets

https://nieuws.bitcoinmeester.nl/kennisbank/blockchain-technologie/
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Wat is een cryptocurrency 

wallet?
Een cryptocurrency wallet is hetzelfde als 

die van de Bitcoin.

Het werkt precies hetzelfde!

De meeste wallets kunnen alle soorten 

munten of tokens ontvangen.

Wanneer je munten koopt worden deze 

opgeslagen in een wallet.

Bij Bitcoin Meester heb je een eigen 

online ‘hot wallet’ waarvandaan je alles 

kan versturen naar andere wallets of 

adressen.

Een veelvoorkomend misverstand is dat 

mensen denken dat hun munten direct 

op hun wallet staan.

Dit is niet het geval.

Op het moment dat je een wallet 

aanmaakt krijg je een zogenoemde 

private key.

Jouw munten staan opgeslagen in de 

blockchain, dit kan je zien als je ‘kluisje.

De private key, oftewel je wallet, is de 

toegang tot dit kluisje en dus je munten.

Deze combinatie noemen we de ‘seed 

phrase’, wat de sleutel is om aan te tonen 

dat jij de eigenaar bent van deze coins.

Verschillende soorten wallets
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Een wallet is nodig om je munten te 

kunnen bewaren en te kopen.

Als je bij Bitcoin Meester een account 

opent krijg je dus een eigen wallet.

Hierin staat een overzicht met alle 

munten die je bezit.

Het is echter aan te raden gebruik te 

maken van een externe cold wallet.

Dit heeft vooral te maken met de 

veiligheid van jouw eigen munten.

De wallet gekoppeld aan je Bitcoin 

Meester account is een online hot wallet.

Je wallet is dus gekoppeld aan het 

internet en betekent dat ook iemand 

anders dan jijzelf toegang kan 

verschaffen tot de wallet.

Stel je voor dat je email adres is gehackt, 

dan zou iemand zichzelf toegang kunnen 

verschaffen tot jouw wallet.

Wanneer je gebruik maakt van een 

offline wallet is deze niet te hacken via 

het internet maar heb je zelf volledig 

beheer over jouw munten.

Hieronder hebben we een overzicht van 

een aantal offline wallets gemaakt.

Externe Wallet

Verschillende soorten wallets

Waarom moet ik gebruik maken van een (externe) 

wallet?
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Mobiele Wallet

Een mobiele wallet is een wallet in de 

vorm van een app op je smartphone.

Deze is gewoon te downloaden in de 

app store.

We raden wel aan om altijd goed te 

kijken welke app je gebruikt en hierover 

informatie op te zoeken.

Het voordeel is dat je met je 

smartphone altijd toegang hebt tot je 

wallet. 

Dit is echter minder veilig dan een 

hardware wallet.

Hardware Wallet

Een hardware wallet is een fysiek 

apparaat waarmee je jouw munten kunt 

verzenden en ontvangen.

Bijvoorbeeld de Ledger Nano S of de 

TREZOR.

Dit is één van de veiligste opties als het 

gaat over wallets.

Het is zo veilig omdat je jouw private key 

offline bewaart op het apparaat zelf.

Het is dus niet te hacken via het internet 

of via je e mail.

Maar wat nou als je hem kwijtraakt of hij 

is gestolen? geen paniek, de meeste 

wallets hebben een 8-cijferige pincode.

Als de pincode 3 maal verkeerd wordt 

ingevuld wordt de data op de wallet 

verwijderd.

Verschillende soorten wallets

Verschillende soorten wallets

https://shop.ledger.com/products/ledger-nano-s
https://trezor.io/
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Ben ik dan alles kwijt? 

Nee! Je hebt altijd een zogenoemde 

‘backup seed’.

Een backup seed is een serie van 12 tot 24 

verschillende willekeurige woorden.

Deze kiest het apparaat zelf voor je en 

zijn een soort verificatiecode.

Wanneer je deze invoert op een nieuw 

apparaat heb je weer volledig toegang.

Het is dus uiterst belangrijk dat je de 

backup seed op een veilige plek goed 

bewaard.

Verschillende soorten wallets

Cold Wallet

Een cold wallet is een wallet die u 

gebruikt voor het opslaan van uw crypto 

munten. 

Het grootste kenmerk van een cold wallet 

is dat deze niet verbonden is met het 

internet. 

Hierdoor kan er verder niemand bij je 

wallet komen totdat u zelf besluit deze te 

verbinden met het internet.
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Verschillende soorten wallets

De verschillende soorten 

cold wallets

U kunt uw wallet opslaan op een 

USB-stick en deze ergens veilig 

opbergen.

Dit is een veelvoorkomende methode. 

U kunt overigens wel gewoon munten 

ontvangen op uw adres in de tussentijd.

Dit kunt u rustig bijhouden via een 

website als blockexplorer.

U kunt er ook voor kiezen om gebruik 

maken van een paper wallet.

Een paper wallet is letterlijk een stukje 

papier. Het is een vorm van cold storage 

omdat deze simpelweg niet gehackt kan 

worden.

In dit geval schrijft u uw private en public 

key op losse stukjes papier welke u veilig 

opbergt. Op deze manier heeft u als 

enige beschikking over de keys.

https://blockexplorer.com/
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Hoe werkt het minen van 
Bitcoin

We gaan in dit hoofdstuk een kijk

nemen naar het technische aspect van 

bitcoins minen.

We gaan hier dieper in op de techniek 

achter het mining proces.

•Wat is de blockchain: Een korte uitleg 
over de techniek.

•Toepassing van de techniek: Waarvoor 
wordt de techniek nog meer gebruikt?

•Hoe werkt de blockchain: Een diepere 
uitleg over de techniek.

•Hoe wordt een handtekenings (hash) 
gecreëerd: Een diepere uitleg over de 
techniek.

• Is de blockchain te hacken?: Een 
kijkje in de veiligheid van de blockchain 
techniek.

•Wie bepaalt de regels van de 
blockchain: Een uitleg over de regels 
van de blockchain.

Over Dit Hoofdstuk
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Wat is Bitcoin mining

Nieuwe Bitcoins ontstaan uit een 

proces wat ‘mining’ wordt genoemd.

Het Bitcoin netwerk geeft deze coins 

zelf uit.

Het woord ‘minen’ doet waarschijnlijk 

denken aan een grote mijn met 

machines, zoekend naar goud.

En dat ligt niet eens zo ver van de 

waarheid…

In het geval van Bitcoin mining zijn er 

supercomputers in plaats van 

graafmachines die zoeken naar het 

‘goud’ (bitcoin in dit geval).

Een nieuwe Bitcoin wordt 

geproduceerd als een computer een 

van deze complexe rekenproblemen 

oplost.

Met het oplossen van deze 

rekenproblemen blijft het bitcoin 

netwerk veilig en betrouwbaar.

Om het allemaal wat duidelijker te 

maken nemen we een kijkje naar de 

regulering van geprint geld.

Wat Is Bitcoin Mining En Hoe 
Werkt Het?

Hoe werkt het minen van Bitcoin
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Geprint geld

Consumenten vertrouwen over het 

algemeen op geprint geld zoals de 

euro.

Dat komt omdat de Euro wordt 

ondersteunt door de Europese centrale 

bank.

De prijsstabiliteit van de Euro wordt 

hieruit onderhouden.

Zo wordt daar de productie van nieuw 

geld gereguleerd.

Een centrale autoriteit ondersteunt ook 

digitale transacties. 

Mastercard verwerkt bijvoorbeeld 

iedere transactie die online wordt 

uitgevoerd.

De transactie wordt vastgelegd en 

gecontroleerd op fraude.

Een creditcard kan bijvoorbeeld 

geblokkeerd worden op reis omdat het 

buiten het patroon valt en fraude 

vermoed wordt.

Bitcoin en crypto currency in het 

algemeen zijn het tegenovergestelde.

Er is geen centrale autoriteit die 

controleert maar miljoenen computers 

over de hele wereld, dit noemen we de 

miners.

Dit netwerk werkt ongeveer hetzelfde 

als dat van MasterCard, maar met een 

paar belangrijke verschillen.

De transacties worden, net zoals met de 

centrale autoriteiten, gecontroleerd 

door de miners.

Hoe werkt het minen van Bitcoin
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Miners zitten verspreid over de wereld 

en alle transactiedata wordt 

opgenomen in een lijst welke voor 

iedereen zichtbaar is.

Het is namelijk zo dat iedere transactie 

bijgehouden wordt.

Een centrale bank houdt deze 

transacties bij aan de hand van 

point-of-sale systemen en in de 

administratie.

In de wereld van Bitcoin en crypto 

currency worden transacties in blokken 

gestopt en samengevoegd in de 

blockchain.

Hoe werkt het minen van Bitcoin
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Veiligheid

Wanneer miners een nieuw block 

toevoegen aan de blockchain moeten 

zij onder andere zorgen dat de 

transactie klopt. Hierover later meer.

Bitcoin miners moeten zorgen dat de 

bitcoins niet gedupliceerd worden.

In de winkel geef je een briefje van €10,- 

welke niet door 2 te delen is.

Met digitaal geld ligt dit anders.

Digitale informatie kan relatief 

makkelijk worden gereproduceerd.

Dit geldt dus ook Bitcoin en andere 

cryptocurrency’s.

Er is dus een mogelijkheid dat een 

uitgever zijn Bitcoin dupliceert en het 

origineel verstuurt.

De winkelverkoper kijkt gewoon naar het 

serienummer op een biljet.

Als deze nummers overeenkomen is het 

een duplicaat van het origineel.

Een miner doet ongeveer hetzelfde 

wanneer deze een nieuwe transactie 

verwerkt.

Dagelijks worden er rond de 600.000 

transacties verwerkt.

Dit kost veel werk voor de miners, wat 

ons brengt bij een ander verschil met 

centrale banken.

Miners ontvangen ter compensatie een 

aantal bitcoin per afgeleverd blok.

Dit noemen we de “block reward”.

De block reward wordt na iedere 210.000 

blocks gehalveerd, dat is ongeveer eens 

in de vier jaar.

In 2009 bedroeg dit 50, in 2013 nog maar 

25 en in 2018 nog maar 12.5 bitcoin.

Halverwege 2020 zal naar verwachting de 

volgende halving plaatsvinden.

Hoe werkt het minen van Bitcoin
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Verdienen

Om Bitcoin te verdienen dienen de 

miners twee dingen te doen.

Ten eerste dient er 1 megabyte aan 

transacties geverifieerd te worden.

Dit kan 1 transactie zijn maar zijn er 

meestal duizenden, afhankelijk van de 

hoeveelheid data in een transactie.

Dit is het makkelijke gedeelte.

Ten tweede moet er een complex 

computer rekenprobleem worden 

opgelost.

Dit noemen we ‘proof of work’, hier wordt 

een hashcode gegenereerd, dit is een 

64-getallen hexadecimaal getal.

Deze hash dient kleiner of gelijk te zijn 

aan de target hash.

De computer genereert hashes op een 

snelheid van megahashes per seconde 

(MH/s), gigahashes (GH/s) of zelf 

terahashes per seconde (TH/s).

De snelheid is afhankelijk van de unit.

Dit gaat net zolang door totdat de juiste 

hash is geraden, dit is niets meer dan 

gokken.

De moeilijkheidsgraad van het meest 

recente block is 9985348008059.555 op 

het moment van schrijven.

Dat betekent dat de kans om een hash 

onder de target te genereren 1 op 9 

triljoen bedraagt.

Hoe Miners Bitcoins Verdienen

Hoe werkt het minen van Bitcoin

https://blockexplorer.com/api/status?q=getDifficulty
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Dit wordt overigens ongeveer elke 2000 

blocks aangepast, wat eens in de 2 

weken is.

Het doel daarachter is om de mining 

constant te houden.

Hoe meer miners concurreren om een 

oplossing hoe moeilijker de oplossing 

wordt.

Dit geldt overigens ook 

tegenovergesteld, als er 

computerkracht wordt afgenomen 

wordt het minen gemakkelijker.

Hoe werkt het minen van Bitcoin
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Simpel(er) uitgelegd

In de bovenstaande tekst gebruiken we 

veel technische termen die niet voor 

iedereen te begrijpen zijn.

Om het iets makkelijker te maken 

proberen we het hier zo simpel 

mogelijk uit te leggen.

Dus, stel je voor.

Ik heb 3 vrienden waaraan ik vertel dat 

ik een getal tussen 1 en 100 in 

gedachten heb, laten we zeggen 40.

Ik schrijf dit nummer op een stukje 

papier en stop dit in een envelop.

Mijn vrienden hoeven niet het exacte 

getal te raden, degene die als eerste een 

getal lager of gelijk aan 40 raadt wint.

Er is geen limiet aan het aantal pogingen 

dat zij krijgen.

Als vriend A het getal 43 noemt is dit niet 

correct.

Vriend B noemt het getal 34 dan wint 

vriend B.

Vriend C komt niet aan de beurt omdat 

er al een getal lager of gelijk aan is 

geraden.

Stel je voor dat ik dezelfde vraag stel, 

alleen verandert het getal van 100 naar 

een 64-getallen hexadecimaal getal.

In plaats van 3 vrienden worden dit 

miljoenen miners.

In dit geval is het extreem lastig om de 

oplossing te vinden.

Bitcoin Minen Voor Dummy’s

Hoe werkt het minen van Bitcoin
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Hoe werkt het minen van Bitcoin

Al deze rekenkracht wordt dus 

ondertussen gebruikt om het netwerk 

draaiende te houden. 

Miners moeten wel beloond worden voor 

het minen, hiervoor is er een 

transactionele fee die wordt betaald bij 

het verzenden van bitcoin.

De miners blijven daarbij zoeken naar 

nieuwe bitcoins, oftewel het ‘goud’.

Het minen blijft dus aantrekkelijk om te 

doen omdat er een vergoeding 

tegenover staat.
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Apparatuur

Bitcoin minen kan tegenwoordig niet 

meer met een simpele laptop gekocht 

bij de MediaMarkt.

Er zijn namelijk een stuk meer miners 

bij gekomen in de afgelopen jaren.

Hierdoor is de moeilijkheidsgraad flink 

gestegen.

Er is steeds snellere en betere 

apparatuur nodig om bitcoin te minen.

Zelf bitcoin minen is tegenwoordig niet 

meer rendabel en vrijwel onmogelijk.

Dit wordt tegenwoordig meestal 

gedaan aan de hand van mining pools.

Een mining pool is een samenwerking 

tussen verschillende partijen die de 

krachten bundelen.

De verzamelde inkomsten worden dan 

verdeeld onder de deelnemende 

partijen.

Het technische aspect van 
bitcoins minen

Hoe werkt het minen van Bitcoin

Het minen kan worden gedaan met 

zogenaamde ASIC chips.

Tegenwoordig wordt er zelfs speciale 

mining apparatuur geproduceerd.

Een van de meestgebruikte 

leveranciers is tegenwoordig het 

Chinese merk ‘Bitmain‘. Dit is overigens 

gewoon te koop via Bol.com.

Een complete set om te beginnen met 

minen kost je ongeveer €1500,-

Dat valt best mee, toch?

Helaas ben je er nog lang niet met 

slechts de apparatuur.

Het is tenslotte een supercomputer 

welke constant moet draaien, dit levert 

je een behoorlijke stroomrekening op.

Een supercomputer maakt veel lawaai 

en er komt veel warmte bij vrij.

https://www.bitmain.com/
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Direct verstuurd

Een Bitcoin transactie wordt direct verstuurd.

De transactie wordt toegevoegd aan de blockchain nadat deze is goedgekeurd door de 

nodes en de miners.

Gemiddeld wordt een block na 10 minuten bevestigd en toegevoegd aan de blockchain.

Een block moet 6 keer bevestigd worden door miners voordat deze compleet is verzonden.

Door de verschillende pieken en dalen op het netwerk kan het de ene keer in 10 minuten 

zijn voor een transactie is afgerond en de andere keer een uur.

Voor internationale transacties blijft dit vele malen sneller in vergelijking met een 

bankoverschrijving.

Hoe Lang Duurt Een Bitcoin 
Transactie

Hoe werkt het minen van Bitcoin
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Als het goed is weet je nu wat een Bitcoin is, waar deze 

vandaan komen en hoe de blockchain werkt.

Als het niet meteen allemaal duidelijk is, maak je dan vooral 

niet druk. 

Het zijn een hoop verschillende begrippen en onderwerpen 

die je moet onthouden.

Voor meer informatie over andere begrippen verwijzen we 

u graag door naar onze kennisbank.

Kom je ergens anders niet uit? Zoals het maken van een 

account of versturen van je munten? Neem dan contact 

op met onze helpdesk!

nieuws.bitcoinmeester.nl

Bitcoins Kopen?

Veel Succes Met 
Het Traden!

bitcoinmeester.nl
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https://nieuws.bitcoinmeester.nl/kennisbank/
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