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GA NAAR RESHIFT.NL/TESTPANEL EN MELD JE AAN. 

Geef jij graag je mening over producten en diensten?  

Wij zoeken testers en jouw mening is wat waard. Wil jij als een 

van de eersten in Nederland aan de slag met de nieuwste 

producten? Geef je op voor het Reshift Testpanel! Jij kiest de 

productgroepen zoals beeld, geluid, computer of netwerk 

en als je wordt geselecteerd, leveren wij de producten.

Met behulp van de panelleden willen wij weten wat de meningen en ervaringen van onze lezers 

en bezoekers zijn met betrekking tot de producten en diensten die wij onderzoeken. De resultaten kunnen 

worden gepubliceerd op onze websites en in onze bladen (Computer Idee, PCM en Media Totaal).  

Daarnaast help je dankzij jouw bijdrage in het testpanel andere mensen bij het maken van slimmere 

keuzes.
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VOORWOORD
N E T W E R K  O P T I M A L I S AT I E G I D S

DE ROUTER OP 1
Je netwerk is nooit af. Dat is een van onze statements in dit magazine. Dat valt niet uit de lucht. 

De gestelde eisen worden hoger en hoger. Ik durf te zeggen dat je router het allerbelangrijkste 
apparaat is in je huis. Inderdaad, nog belangrijker dan de wasmachine. Althans, voor mijn kinderen. 
Die dragen liever een week dezelfde onderbroek dan dat ze één dag zonder wifi zitten! Vroeger, 
in de tijd dat de computer gewoon nog een pc was, hield ik het lekker simpel. Desktop, modem, 
printer. Klaar. Vandaag de dag is de pc vervangen door vier laptops, waarvan twee voor de kinderen 
die ze verplicht voor school nodig hebben. Natuurlijk heeft iedereen een smartphone en zijn drie 
tablets beschikbaar. De printer is een netwerkprinter geworden. De slimme thermostaat Nest maakt 
sinds kort ook onderdeel uit van het netwerk. Gekoppeld aan de bewakingscamera in de gang. Die 
overigens ook weer in contact staat met de rookmelder boven in de slaapkamer. Die werkt weer 
naadloos samen met de Philips Hue-lampen die verschillende scenario’s afspelen, bijvoorbeeld op 
basis van de televisie. Ook smart, dus online. Verbonden met onder andere de geluidsinstallatie die 
een eigen verbinding met het netwerk heeft. Maar, net als de televisie, rechtstreeks met de nas in de 
meterkast praat. Diezelfde kast waarvan ik altijd hoor dat je hem helemaal vrij moet houden. Dat geldt 
niet helemaal voor mij. Want het is het startpunt voor een apart powerline-netwerk voor de televisies. 
Jawel, ook boven smart. Dus meerdere vertakkingen. Met een rechtstreekse extra kabel naar boven 
voor de tweede router die als access point fungeert. Nieuwbouw hè? Dan heb je wel extra 
versterkers nodig. Op de slaapkamer staat ook nog een luidspreker die aangesloten 
is. Perfect voor zondagmorgenstreams via Spotify. En dan ben ik nog niet eens 
klaar. Aan ons netwerk worden gigantische eisen gesteld zonder dat we zelf 
echt in de gaten hebben dat we dat doen. Vrijwel elk elektronisch apparaat 
is nu connected. Wil je geen klagende huisgenoten hebben, (“Paaaaaap het 
internet is traaaaaaaag!”) neem dan elk artikel stap-voor-stap door. Zet je 
router op de eerste plaats. Het is dé centrale hub in alles thuis. Dan ben je 
verzekerd van een perfect ingericht thuisnetwerk!

REMCO DE GRAAF
Editorial director 
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INHOUD
NETWERK OPTIMALISATIEGIDS

Een netwerkkabel is altijd de beste manier 
om je netwerk binnen je huis uit te breiden. 
Helaas is het praktisch niet altijd mogelijk 
om overal in huis een netwerkkabel aan 
te leggen. Daarnaast ben je er met alleen 
netwerkkabels niet, want je wilt natuurlijk ook 
in heel je huis een draadloos netwerk
hebben. Gelukkig zijn er diverse oplossingen die 
je kunt inzetten en combineren om het voor jou
perfecte thuisnetwerk aan te leggen. 

 VERBETER 
JE NETWERK
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OPTIMAAL 
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Pagina 42

IK WIFI VEILIG OF 
IK WIFI NIET
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BEHEER(S) JE 
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De meeste thuisnetwerken laten heel wat te lijk-
heden. wensen over of zijn incompleet omdat niet 
alle apparaten die kunnen worden aangesloten, 
ook echt zijn aangesloten. In dit artikel gaan we al-
les op elkaar aansluiten en verbinden met internet. 
Je leest wat het beste is voor jouw situatie en we 
zorgen voor de ultieme mix tussen draadloos en 
bedraad. Uiteraard pakken we ook de dekking van 
je wifi aan, zodat je eindelijk overal in huis draad-
loos verbinding kunt maken. 

Openbare wifi-netwerken zijn een luilekkerland 
voor cybercriminelen. Afluisteren is relatief 

eenvoudig en het is voor gebruikers lastig om 
de betrouwbaarheid van een wifi-netwerk in te 
schatten. Maak je verbinding met het gastnet-
werk van een café of een ‘honingpot’ van een 
medecafébezoeker die zich voordoet als het 
gastnetwerk? Hoewel wifi-veiligheid lastig is 
te garanderen, vind je in dit artikel de beste 

handvatten om veiliger onderweg te internetten 
op je laptop. 

Een thuisnetwerk aanleggen is in de basis vrij 
simpel, maar om echt plezier uit je netwerk te 

halen, moet je op een aantal dingen letten. Met 
de tips in dit artikel leg je in een handomdraai 
een eigen netwerk aan. Wat moet je wel doen, 

en wat juist niet?

Je router is het centrale punt van een thuisnetwerk. 
Zo’n router hoeft in principe weinig meer te doen 
dan datapakketjes van het ene netwerk naar het 
andere verzenden, maar moderne routers hebben 
vaak allerlei extra functies en opties die een beter 
beheer mogelijk maken. We stellen je een aantal 
van die handige routerextra’s voor.
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SPECIAL
netwerkscenario's

I edereen met een internetverbinding heeft een thuis-
netwerk, iedere internetprovider levert immers een 
draadloze router mee. Toch is dat slechts het begin. 

Je internetverbinding komt vaak binnen in de meterkast 
en je modem moet voor een stabiele internetverbinding 
zo dicht mogelijk bij dit ISRA- of abonnee-overnamepunt 
geplaatst worden. Tegenwoordig zijn modems vrijwel 
altijd gecombineerd met de draadloze router in één 
apparaat. Handig voor internetproviders en voor jou 
tijdens het aansluiten, want je bent met één apparaat 

  Een heatmap 

maakt dekking-

sproblemen 

inzichtelijk.

Een netwerkkabel is altijd de beste manier om 
je netwerk binnen je huis uit te breiden. Helaas is 
het praktisch niet altijd mogelijk om overal in huis 
een netwerkkabel aan te leggen. Daarnaast ben 
je er met alleen netwerkkabels niet, want je wilt 
natuurlijk ook in heel je huis een draadloos netwerk 
hebben. Gelukkig zijn er diverse oplossingen die 
je kunt inzetten en combineren om het voor jou 
perfecte thuisnetwerk aan te leggen.
J E R O E N  B O E R

Breid je thuisnetwerk uit

NETWERK DOOR 
JE HELE HUIS

ook direct draadloos online. Helaas is de afgesloten 
meterkast niet bepaald de beste plek voor je router. Een 
wifi-router straalt het wifi-signaal in beginsel rondom de 
router uit, dus het is het beste als je draadloze router zo 
centraal mogelijk in je huis staat. In de praktijk is je router 
verplaatsen helaas lastig. Zeker bij adsl-, vdsl- en kabelin-
ternet moet de modem/router die je van de provider 
krijgt zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt blijven. Heb 
je glasvezelinternet, dan is het soms wel mogelijk om de 
router die je krijgt van je provider centraler te plaatsen. 

Heatmap
Als je de dekking van je draadloze netwerk wilt verbeteren, kun je beter niet zomaar 
apparatuur toevoegen. Begin met het in kaart brengen van de dekking van je draad-
loze netwerk. Dit doe je met behulp van een heatmap, een kaart waarop je kunt zien 
hoe de dekking van je netwerk is in je hele huis. Je kunt zelf een heatmap maken met 
het programma HeatMapper. Hiervoor heb je een laptop met Windows nodig waar-
mee je kunt rondlopen in je huis. Door rond te lopen kan HeatMapper met behulp 
van een plattegrond van je huis bepalen hoe het met de dekking van je draadloze 
netwerk gesteld is. Zo heb je snel inzichtelijk wat de zwakke punten van je netwerk zijn en kun je de juiste verbeteringen 
toepassen. Op onze website vind je via www.tiny.cc/heatm verdere uitleg over het maken van een heatmap.

Breid je thuisnetwerk uit

ook direct draadloos online. Helaas is de afgesloten 
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op een ongunstige plek? Dan zijn er gelukkig genoeg 
oplossingen om je (draadloze) netwerk toch door heel 
je huis te verspreiden. In dit artikel vind je een aantal 
scenario’s met daarbij oplossingen om je netwerk uit 
te breiden. In kaders staan de diverse producten met 
hun voor- en nadelen beschreven.

Een wifi-access point ge-

bruik je om je wifi-dekking 

uit te breiden.

Tussen de draadloze router die je van je glasvezelprovi-
der krijgt en het glasvezelaansluitpunt in de meterkast 
zit dan een normale netwerkkabel. Die kun je uiteraard 
langer maken, al dan niet via netwerkbekabeling die je 
netjes hebt weggewerkt in bijvoorbeeld je muur. Ben je 
toch gebonden aan het houden van je draadloze router 

WERKEN OP ZOLDER
Op de zolder is een werkhoekje in-
gericht. Uiteraard moet ook hier een 
internetverbinding gerealiseerd worden. 
Een netwerkkabel naar zolder trekken 
is doorgaans lastig, terwijl je voor een 
vaste pc en netwerkprinter wel een 
netwerkaansluiting wilt hebben. Een 
powerline-adapter is de handigste oplos-
sing, eventueel in combinatie met wifi.

GAMEN OP DE SLAAPKAMER
Kinderen willen vaak online gamen 
op de pc of spelcomputer. Naast een 
goede snelheid dient bij online gamen 
de vertraging in de verbinding (de ‘ping’) 
zo laag mogelijk te zijn. Een bedrade 
netwerkaansluiting, eventueel aangevuld 
met een wifi-accesspoint, heeft echt de 
voorkeur. Is dat echt niet mogelijk, ge-
bruik dan een HomePlug AV2 powerline-
adapter, eventueel in combinatie met 
een ingebouwd wifi-accesspoint.

NETWERK BIJ DE TV
In je woonkamer hoort een netwerkaan-
sluiting bij je televisie voor je mediaspe-
ler, smart-tv, audiostreamer enzovoort. 
Kan een echte netwerkaansluiting niet? 
Bij de tv doet de coaxaansluiting met 
behulp van een MoCa-adapter (bijvoor-
beeld de Hirschmann MOKA 32) dienst 
als een snelle en stabiele netwerkaan-
sluiting. De tweede adapter plaats je in 
de meterkast en sluit je aan op je router. 
Loopt er geen coax van je woonkamer 
naar de meterkast? Gebruik dan een 
powerline-adapter.

AC IN DE WOONKAMER
Wij raden een 802.11ac-accesspoint of 
-router in de woonkamer aan. Ac werkt 
op 5 GHz en gebruik je het liefst in dezelf-
de ruimte. Ben vaak met het hele gezin 
in de huiskamer tegelijkertijd bezig met 
allerlei apparatuur, dan is een router met 
twee ac-radio’s zoals de ASUS RT-AC3200 
te overwegen. Het 2,4GHz-netwerk van 
het access point biedt doorgaans genoeg 
dekking voor de hele begane grond.

Eengezins woning
In een doorsnee huis met drie verdie-

pingen woont een gezin met kinderen. 
Wat heb je dan nodig?

In je woonkamer hoort 
een netwerkaansluiting 
bij je televisie voor je me-
diaspeler, smart-tv, audio 
enzovoort.

Slaapkamer

Zolder

Scherm

TV

Spelcomputer

Accespoint

1 of of2 3 (b)

Woonkamer Meterkast

Ac-accespoint
Patchpaneel (optioneel)

(b) Powerlline 
van stopcontact

Moka (a) MokaRouter

coax

(a) Werkt via 
coax-aansluiting

Powerline met wifi
PC

Scherm

Stopcontact 
        met 
        powerline 
        adapter

Accesspoint
De beste manier om de dekking van een draadloos netwerk uit te breiden, is door het toevoe-
gen van een extra accesspoint. Je plaatst het accesspoint daar waar je extra dekking nodig hebt. 
Voor het gebruik van een accesspoint heb je wel een netwerkaansluiting nodig op de plaats 
waar je hem wilt installeren. Je kunt dezelfde netwerknaam gebruiken op een ander kanaal dan 
je primaire router of je kunt kiezen voor een andere netwerknaam. Beide opties hebben speci-
fieke voordelen. Bij een andere naam weet je zeker dat je met het juiste accesspoint verbonden 
bent. In principe schakelen apparaten bij twee accesspoints met dezelfde naam over naar het 
sterkste accesspoint, maar dit werkt lang niet altijd goed.

Een wifi-access point ge-

bruik je om je wifi-dekking 

uit te breiden.
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Balkon

Keuken

Hal

Meterkast

TV

Woonkamer Powerline met wifi AC

Powerline adapter
Router 
met wifi

Repeater in stopcontact

GEBRUIK 5 GHZ
In een appartement spelen wi-
fi-problemen nog sterker dan in 
een huis, omdat niet alleen naast 
je, maar ook onder en boven je 
wifi-netwerken actief zijn. We raden 
een 5GHz-accesspoint in het woon-
vertrek aan (802.11n of 802.11ac) 
zodat je zeker weet dat je genoeg 
draadloze bandbreedte hebt. Wel-
licht is het mogelijk om de router 
van de provider centraal op te stel-
len. Anders is een powerline-adapt-
er met ingebouwd wifi-access point 
een goede oplossing.

INTERNET OP BALKON
In de keuken aan de andere kant 
van het appartement is de dekking 
slecht, terwijl internet tijdens het 
koken of op het aangrenzende 
balkon wel gewenst is. Er kan 
een repeater in de hal gehangen 
worden die het wifi-netwerk genoeg 
versterkt. Een powerline-adapter 
met wifi is uiteraard ook mogelijk, 
zeker als er al één in de woonkamer 
geplaatst is.

Gelijkvloers
 appartement

In een appartement wonen twee personen die geen 
heel hoge eisen stellen, maar wel gebruik willen maken 
van hun internetverbinding van 50 Mbit/s om te surfen.

In een appartement 
spelen wifi -proble-
men nog sterker dan 
in een huis, omdat 
niet alleen naast 
je, maar ook onder 
en boven je wi-
fi -netwerken actief 
zijn.

Wifi-repeater
Een repeater of range extender is een kastje dat je in het stopcontact 
plugt, waarna het wifi-signaal versterkt wordt en je dekkingsproble-
men zijn opgelost. Het is niet heel intuïtief, maar je moet een re-
peater juist niet ophangen waar je geen netwerk hebt. Een repeater 
is immers een versterker en er moet daarom wel een goed genoeg 
signaal zijn om te versterken. Je moet dus uitzoeken waar je nog wel 
een goed signaal hebt en de repeater daar ophangen. Een vuistregel 
is ongeveer in het midden tussen waar je router staat en waar je geen 
dekking meer hebt.

Een repeater of range extender is een kastje dat je in het stopcontact 
plugt, waarna het wifi-signaal versterkt wordt en je dekkingsproble-
men zijn opgelost. Het is niet heel intuïtief, maar je moet een re-
peater juist niet ophangen waar je geen netwerk hebt. Een repeater 
is immers een versterker en er moet daarom wel een goed genoeg 
signaal zijn om te versterken. Je moet dus uitzoeken waar je nog wel 
een goed signaal hebt en de repeater daar ophangen. Een vuistregel 
is ongeveer in het midden tussen waar je router staat en waar je geen 

Een repeater hang je 

ongeveer halverwege 

tussen je draadloze 

netwerk en de plek 

waar je extra dekking 

nodig hebt.
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Slaapkamer Slaapkamer

Zolder

PC

NAS

Scherm

Scherm

TV

TV

Accespoint Ac-accespoint

Woonkamer Meterkast

Ac-accespoint

Patchpaneel

Switch

Netwerkpoort

Router

NAS CENTRAAL
De NAS is voor een mediafanaat een 
centraal deel in het netwerk en moet 
zo direct mogelijk worden aangesloten. 
De meterkast die het hart van het 
netwerk vormt, is de aangewezen 
plaats voor de NAS.

AANSLUITING IN DE 
WOONKAMER
Aan de ene kant is voor de tv, media-
speler en muziekstreamer een ‘modale’ 
netwerkverbinding voldoende. Je zou 
dan met een Powerline-adapter of 
MoCa-kabelnetwerksetje en een switch 
toe kunnen. Maar zeker als je een 
spelcomputer, een NUC of mini-pc als 
media speler/streamer hebt staan, wil 
je een snel en stabiel signaal met een 
lage ping. Dan kom je niet onder een 
bedrade gigabit-netwerkaansluiting 
uit. Die komt ook van pas voor een 
wifi-accesspoint.

AC-ROUTER
In de woonkamer waar laptops 
gebruikt worden, moet het draadloze 
netwerk zo snel mogelijk zijn. Plaats 
daarom een 802.11ac-router. Wordt 
de draadloze verbinding door een 
of twee mensen gebruikt, dan is een 
AC1750-router een prima keuze. Een 
duurder exemplaar biedt niet direct 
meer snelheid, maar werkt beter met 
veel apparaten tegelijkertijd.

NETWERKAANSLUITING BOVEN
Voor een internetsnelheid van 500 
Gbit/s die je op de eerste verdieping 
wilt gebruiken, is er maar één optie: 
een bedrade gigabit-netwerkverbind-
ing. Powerline belooft tegenwoordig 
wel 1200 Mbit/s, maar haalt hooguit 
270 Mbit/s en dat is natuurlijk niet 
genoeg! Idealiter krijgt ieder vertrek 
een dubbele gigabit-netwerkaanslu-
iting voor de ultieme flexibiliteit en 
snelheid. Heb je minder eisen, dan kan 
Powerline of MoCA voldoen.

AC OP DE EERSTE VERDIEPING
Een 802.11n-netwerk komt van de 
begane grond nog wel op de eerste 
verdieping. Voor 802.11ac, dat gebruik 
aakt van de 5GHz-band, geldt dat niet. 
Een veeleisende gebruiker plaatst 
daarom ook op de eerste verdieping 
een ac-router of -accesspoint.

Netwerk 
zonder grenzen

In dit huis is een 500 Gbit/s-glasvezel aansluiting 
aangelegd en wordt het netwerk intensief gebrui-

kt. Dan moet alles overal natuurlijk op topsnel-
heid te gebruiken zijn!

zeker als je een spel-
computer, een NUC of 
mini-pc als media speler/
streamer hebt staan, 
kom je niet onder een 
bedrade gigabit-netwer-
kaansluiting uit.

Powerline-adapter met wifi
Een powerline-adapter met ingebouwd accesspoint 
combineert in veel gevallen de sterke punten van een 
accesspoint en repeater. Met een powerline-adapter 
met wifi ben je in één keer klaar: je voorziet een ruim-
te zowel van een bedrade netwerkaansluiting als een 
wifi-accesspoint. De plaatsing is intuïtief: je gebruikt 
hem in de ruimte waar je wifi nodig hebt.

N E T W E R K

Een power-

line-adapter met 

wifi combineert de 

sterke punten van 

een accesspoint en 

repeater en plaats je 

in de ruimte zelf.
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SPECIAL
Ethernet, wifi en powerline

E en bedraad netwerk vormt de backbone van je 
netwerk. Het is de beste manier om je netwerk op 
een snelle manier naar meerdere kamers in je huis 

te krijgen. Op een netwerkaansluiting kun je immers niet 
alleen bedrade apparatuur aansluiten: met behulp van 
een accesspoint zet je een netwerkaansluiting weer om 
in een wifi-netwerk. Daarnaast kun je een netwerkaan-
sluiting gebruiken om je draadloze netwerk te ontlasten. 
Wifi maakt gebruik van een beperkte frequentieruimte 
en ieder apparaat dat hier geen beroep op hoeft te doen, 
zorgt voor een lagere belasting en zo een sneller en sta-
bieler wifi-netwerk. Gebruik voor vaste apparaten die een 
netwerkaansluiting hebben daarom altijd kabels.
De basis van ethernet vindt zijn oorsprong bij het 
beroemde Xerox PARC (dat ook de grafische userinter-
face uitvond) in 1973. In 1980 leidde dat tot de eerste 

Een thuisnetwerk staat steeds vaker synoniem 
voor het wifi -netwerk. Toch zijn kabels misschien 
wel belangrijker dan ooit. Een kabel is sneller 
en betrouwbaarder dan wifi . Daarnaast zorgt 
het zo veel mogelijk bekabeld aansluiten, voor 
een lagere belasting op je wifi -netwerk. Kabels 
vormen daarom naar onze mening nog altijd de 
basis van een thuisnetwerk. Wat moet je weten 
over het bekabelde deel van je netwerk?
J E R O E N  B O E R

De backbone van je netwerk 
ETHERNET

standaard die in 1982 werd opgevolgd door de tweede 
standaard met een snelheid van 10 Mbit/s. In de 
beginjaren maakte ethernet nog geen gebruik van de 
kabels die we vandaag de dag gebruiken. Ethernet was 
toen gebaseerd op coaxiale kabels (vergelijkbaar met 
televisiekabels) waarbij alle apparaten met doorlussen 
als het ware op dezelfde kabel waren aangesloten. Ap-
paraten moesten hierdoor op elkaar wachten om uit te 
zenden en al het verkeer werd door alle apparaten ont-
vangen. Halverwege de jaren tachtig werd de netwerk-
kabel zoals we die nu kennen uitgevonden, waarbij het 
netwerk als het ware een ster vormt met een hub in het 
midden. In 1995 volgde Fast Ethernet met een snelheid 
van 100 megabit, gigabit volgde in 1999, maar brak pas 
echt door rond 2010.

Gigabitkabels
Al een aantal jaar is een gigabitnetwerk (1000 Mbit/s) 
de standaard voor thuisgebruik. Naast gigabit-
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bekabeling in de muur of op plekken waar je het 
één keer aanlegt, vastzet en nooit meer aankomt. 
Dergelijke kabels werk je netjes af met een wandcon-
tactdoosje. Kabels met een soepele kern gebruik je op 
plekken waar kabels niet vast liggen. Je sluit hiermee 
je apparatuur op elkaar aan. Denk dan bijvoorbeeld 
aan een kabel om een computer aan te sluiten op een 
switch of wandcontactdoos. Deze zogenoemde patch-
kabels kun je zelf maken door stekkertjes te knijpen 
op een soepele kabel. Dat raden wij overigens af, het 
is veel eenvoudiger en betrouwbaarder om patchka-
bels kant en klaar te kopen.

apparatuur heb je hiervoor ook geschikte bekabeling 
nodig. Netwerkkabels zijn te koop in verschillende 
snelheidsklassen die worden aangeduid met Cat 
gevolgd door een cijfer. Voor een gigabitnetwerk 
heb je minimaal Cat5e-kabels nodig. Ook de betere 
standaarden Cat 6 en Cat 6a zijn uiteraard geschikt. 
Wij raden je voor thuisgebruik aan om te kiezen voor 
Cat5e-bekabeling of voor Cat6a-kabels. Cat 5e is 
goedkoper dan Cat 6 of Cat 6a en is door het ontbre-
ken van een extra binnenkern bovendien flexibeler 
waardoor hij eenvoudiger te verwerken is. Het is met 
Cat5e-bekabeling bijvoorbeeld geen enkel probleem 
om twee kabels door één krap pvc-pijpje in de muur 
te trekken zoals we doorgaans in huizen tegenko-
men. Cat6- en 6a-kabels hebben een kunststof kern 
tussen de kabels zitten, waardoor de kabel een stuk 
minder soepel is en dus lastiger te verwerken is. Voor 
een thuisnetwerk heeft Cat 6 in onze ogen weinig 
meerwaarde omdat gigabit-snelheid in de praktijk 
ook prima met Cat5e-bekabeling haalbaar is. Cat 6a 
heeft voor toekomstig gebruik wel meerwaarde, want 
deze kabels zijn gecertificeerd voor een snelheid tot 
10 Gbit/s. Als het lastig is om netwerkkabels aan te 
leggen, dan kan het dus verstandig zijn om nu al voor 
Cat6a te kiezen met het oog op de toekomst.

Vaste of soepele kern
Netwerkkabels zijn behalve in snelheidscategorieën 
zoals Cat 5e of Cat 6a ook onder te verdelen in kabels 
met een vaste kern of soepele kern. Kabels met een 
vaste kern worden vaak aangeduid met de Engelse 
term ‘solid’, terwijl we bij kabels met een soepele kern 
spreken over ‘stranded’. Op zich is het eenvoudig om 
te weten welke soort kabel je voor welk doel nodig 
hebt. Kabels met een vaste kern gebruik je voor vaste 

Switch: spin in het web
Een modern ethernetnetwerk kent een ster-
vormige opbouw met een middelpunt waar 
diverse kabels samenkomen. Zo’n middelpunt 
noemen we een switch. Met een switch sluit 
je netwerkkabels (en dus je netwerkappara-

tuur) op elkaar aan. Je router of modemrouter 
heeft vrijwel altijd een ingebouwde switch met 
vier netwerkaansluitingen. Heb je een wat 
oudere (modem)router, dan kan het zijn dat 
deze poorten slechts 100 Mbit/s ondersteu-
nen. Voor een internetverbinding tot 100 Mbit 
maakt dat voor de internetsnelheid niet uit. 

Om de rest van het netwerk wel op 
gigabitsnelheid te krijgen, kun je een 
gigabitswitch achter je modemrouter 
hangen, waarop je al je kabels uit je 
netwerk aansluit. Heb je wel gigabi-
taansluitingen in je router, maar wil je 
meer dan vier apparaten aansluiten? 

Dan breid je het aantal poorten uit met een 
switch. Het is het beste om met zo min moge-
lijk switches te werken, dus hoe meer kabels 
je in één switch kunt stoppen hoe beter. We 
raden je daarom aan een switch met minstens 
acht poorten te kopen. Je verliest altijd één 
poort op een switch: je moet de switch immers 
ook aansluiten op de rest van je netwerk. 
Switches komen niet alleen van pas op het 
centrale punt in je netwerk, ook op de uitein-
den in bijvoorbeeld je televisiemeubel is een 
switch handig. Zo kun je meerdere apparaten 
op één netwerkaansluiting aansluiten en hoef 
je minder kabels te trekken.

maakt dat voor de internetsnelheid niet uit. 

  Kabels die je vast 

verwerkt in de muur kun je 

kopen op een rol van bijvo-

orbeeld honderd meter.

  Patchkabels om 

apparaten aan te 

sluiten kun je kant 

en klaar kopen in 

diverse lengtes.

Bedraad netwerk aanleggen
We gaan in dit artikel niet in op hoe je een 
bedraad netwerk tot in de puntjes zelf aanlegt. 
Wil je daar meer over lezen, dan vind je op onze 
website via www.tiny.cc/netgid uitleg hoe je 
een netwerk aanlegt.

EEN SWITCH ZORGT ERVOOR 
DAT AL JE APPARATUUR OP
ELKAAR WORDT AANGESLOTEN.
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W i-Fi is de merknaam voor draadloze net-
werken gebaseerd op IEEE 802.11-stan-
daarden en wordt beheerd door de Wi-FI 

Alliance. Het is uitgevonden in 1997 en verscheen vanaf 
1999 bij de consument thuis in de vorm van 802.11b. 
In 2003 volgde het snellere 802.11g gevolgd door het 
nog snellere 802.11n in 2006. De huidige standaard, 
802.11ac, is te koop sinds 2013. Uiteraard wordt wifi 
steeds sneller, maar hoe zit het verder?

Twee frequenties
Het succes van wifi komt voor een groot gedeelte 
doordat de technologie zonder vergunning gebruikt 
kan worden. Er kan frequentieruimte worden gebruikt 
op twee frequentiebanden: 2,4 en 5 GHz. De 2,4GHz-
frequentieband is de oudste en veruit de populairste. 
Veel apparatuur is alleen geschikt voor 2,4 GHz. Het 
nadeel is dat de beschikbare frequentieband maar 83,5 
MHz breed is, terwijl hier toch dertien kanalen met een 
breedte van 20 MHz in moeten passen. Dat kan uiter-
aard niet en er is dus een grote overlap tussen kanalen: 
de overlap is zelfs zo groot dat je eigenlijk alleen de 
kanalen 1, 6 en 11 kunt gebruiken. Je hebt dus snel 
kans dat je op hetzelfde kanaal als je buren zit en wifi 
op 2,4 GHz zit dan ook meer dan vol. Gelukkig biedt de 

Wifi  is niet meer weg te denken uit ons dagelijks 
leven en we gebruiken onze draadloze netwerken 
steeds intensiever. Er komen steeds meer 
apparaten in huis die draadloos verbinding 
maken met internet en we verwachten dus ook 
steeds meer van het wifi -netwerk. Niet voor 
niets is de belangrijkste reden om van router te 
wisselen een betere wifi -dekking. Hoe zit het met 
al die standaarden?
J E R O E N  B O E R

Draadloos is de standaard
WIFI

5GHz-band uitkomst. De eerste reden hiervoor is dat de 
5GHz-band veel minder gebruikt wordt. Dat lijkt natuur-
lijk maar tijdelijk, want de standaard 802.11ac die alleen 
gebruikmaakt van 5 GHz is in opkomst en zal steeds 
populairder worden. De tweede reden is de beschikbare 
capaciteit. In potentie biedt deze frequentieband 455 
MHz aan bandbreedte, verdeeld over negentien kanalen 
die ieder netjes een volle bandbreedte van 20 MHz tot 
hun beschikking hebben. Anders dan op de 2,4GHz-
band is er dus geen overlap tussen kanalen. Helaas zijn 
er maar vier echt vrije kanalen met kanaalnummers 
36, 40, 44 en 48. De overige 15 kanalen zijn strenger 
gereguleerd en kun je lang niet op alle apparatuur 
gebruiken. Vier kanalen is er nog altijd eentje meer dan 
het aantal effectieve kanalen op 2,4 GHz, zul je denken. 
Toch is dat niet helemaal waar. Om de meeste snelheid 
uit een router te halen, worden er kanalen gebundeld. 
Bij 802.11ac worden er vier kanalen gebundeld tot één 
kanaal met een totale bandbreedte van 80 MHz. Toch 
is dit minder erg dan het lijkt, want 5 GHz reikt veel 
minder ver dan 2,4 GHz, waardoor je minder last van je 
buren hebt. Daar staat tegenover dat je zelf doorgaans 
ook twee routers of accesspoints nodig hebt om in je 
hele huis 5GHz-dekking te hebben.

Van 802.11n naar 802.11ac
De meest gebruikte vorm van wifi is momenteel 
802.11n, waarvan de standaard is vastgesteld in 2009. 
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tastromen, waarmee in de praktijk zo’n 380 Mbit/s te 
halen is. Wil je meer weten over de nieuwste ontwik-
kelingen op ac-gebied? In onze routertest op pagina 
42 leggen we je uit waarom de nieuwste routers nog 
sneller (en duurder) zijn. 

Ten opzichte van de 802.11g-standaard zijn er drie be-
langrijke verbeteringen. De belangrijkste verbetering 
is dat er door het toevoegen van antennes meer dan 
één datastroom mogelijk wordt. De maximale snel-
heid per datastroom is 150 Mbit/s. De eerste routers 
hadden één of twee antennes. Latere modellen heb-
ben drie antennes met een theoretische topsnelheid 
van 450 Mbit/s. Ook nieuw is dat twee kanalen van 20 
MHz gekoppeld kunnen worden tot één kanaal van 40 
MHz. Dit is nodig om de topsnelheid van 150 Mbit/s 
per antenne te kunnen halen. Op de 2,4GHz-frequen-
tie is een 40MHz-kanaal door het overvolle spectrum 
meestal niet mogelijk en zal je router terugvallen naar 
20 MHz met een topsnelheid 72,2 Mbit/s per antenne. 
Misschien de belangrijkste verbetering voor wifi-pro-
blemen is dat er naast de 2,4GHz-band ook gebruik 
gemaakt kan worden van de 5GHz-band. Op 5 GHz is 
het doorgaans wel mogelijk om een bandbreedte van 
40 MHz te gebruiken.
De meest courante standaard is 802.11ac, die uitslui-
tend gebruikmaakt van de 5GHz-band. Het grootste 
verschil met 802.11n is dat er bij 802.11ac voor meer 
bandbreedte vier 20MHz-kanalen worden samenge-
voegd tot één kanaal van 80 MHz met een topsnelheid 
van 433,3 Mbit/s per antenne. Net als bij 802.11n 
kan er van meerdere antennes en dus datastromen 
gebruikgemaakt worden. Bij één antenne is de maxi-
mumsnelheid dus 433,3 Mbit/s, bij twee antennes 867 
Mbit/s en bij drie antennes 1300 Mbit/s. De meeste 
ac-routers die je momenteel kunt kopen, hebben een 
theoretische maximumsnelheid van 1300 Mbit/s. In 
de praktijk haal je hier maximaal 600 Mbit/s mee als 
je pc of laptop óók drie datastromen ondersteunt. De 
meeste laptops ondersteunen echter maar twee da-

Repeater
Een repeater of range extender is een kastje 
dat je in het stopcontact plugt, waarna het 

wifi-signaal versterkt wordt en de dekking van 
je netwerk wordt uitgebreid. Je moet je wel 
bewust zijn van de sterke en zwakke punten 
van het product. Een repeater moet tegelij-
kertijd ontvangen en weer zenden. Dit zorgt 
ervoor dat de bandbreedte en dus de snelheid 
van het aangeboden draadloze netwerk ten 
opzichte van je normale netwerk halveert. Het 
belangrijkste voor de werking van een repea-
ter is de plaatsing. Je moet de repeater niet 
plaatsen waar je net geen bereik hebt, maar 
juist waar je nog wel goed bereik hebt. Wij 
hebben in de praktijk met een goede repeater 
op de eerste verdieping een internetsnelheid 
van zo’n 50 Mbit/s gehaald op onze zolder 

waar normaal geen dekking is. Het netwerk 
dat hierbij versterkt werd, had een snelheid 
van zo’n 90 Mbit/s.

Wifi te succesvol?
Open de netwerklijst op je laptop en de draad-
loze netwerken vliegen je waarschijnlijk om de 
oren … letterlijk. Helaas is wifi niet berekend 
op veel gebruikers en zorgen de netwerken 
van je buren in jouw huis voor een slechtere 
ontvangst en snelheid. Gaat wifi ten onder aan 
zijn eigen succes? Op onze website vind je een 
uitgebreid verhaal over wifi-problemen, zie 
http://tiny.cc/wifpro.

Bedraad netwerk aanleggen
2,4 versus 5 GHz

WAAROM 2,4 GHZ?
Voordelen
+ Groot bereik
+ Gaat relatief makkelijk door   
   muren heen
+ Breed ondersteund
Nadelen
- Lagere maximale snelheid
- Storing van andere apparatuur

WAAROM 5 GHZ?
Voordelen
+ Hogere maximale snelheid (zeker 802.11ac)
+ Minder storing
Nadelen
- Gaat slecht door muren heen
- Wordt minder breed ondersteund

Er zijn op de 

2,4GHz-band 

maar drie 

kanalen mogelijk 

die elkaar niet 

storen.

De 5GHz-band 

is veel breder 

waardoor de 

kanalen elkaar 

niet beïnvloeden.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140

A B C

WAAROM 2,4 GHZ? WAAROM 5 GHZ?

EEN REPEATER IS DE 
EENVOUDIGSTE 
OPLOSSING OM 
DE DEKKING VAN 
JE NETWERK UIT TE 
BREIDEN.
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P owerline-adapters gebruiken elektriciteitsdra-
den voor datacommunicatie en transformeren 
je stopcontacten tot normale netwerkaanslui-

tingen. Je hoeft verder niets in te stellen, voor je router 
en randapparatuur als pc doet een powerline-adapter 
onzichtbaar zijn werk en is het niet anders dan een 
netwerkkabel in de muur. Om powerline-adapters 
te gebruiken, heb je er minimaal twee nodig: er is 
er eentje nodig voor de verbinding met je normale 
thuisnetwerk. De meest logische plek hiervoor is bij je 
router. Alle snelheden die wij noemen in dit artikel zijn 
gebaseerd op eigen testen in een normaal huis waarbij 
we getest hebben binnen dezelfde elektriciteitsgroep 
en over twee verschillende elektriciteitsgroepen. Zaken 
als laskoppelingen, zekeringsautomaten en uiteraard 
draadlengte zorgen voor een langzamere verbinding. 
Ook andere elektrische apparatuur, met name gescha-
kelde voedingen, zorgen voor lagere snelheden. Een 
telefoonoplader kan zomaar 20 Mbit/s schelen. Het 
huis waarin we testen is eveneens voorzien van een 
driefase-elektriciteitsaansluiting. Dit blijkt bij ons in de 

In bestaande huizen is het vaak lastig om 
achteraf nog overal netwerkkabels heen te 
trekken. In de vorm van het elektriciteitsnetwerk 
heb je natuurlijk al wel een netwerk dat naar alle 
ruimtes in je huis loopt. Met powerline-adapters 
maak je daar een thuisnetwerk van.
J E R O E N  B O E R

Netwerk via het 
stopcontact

POWERLINE-
ADAPTERS

praktijk niet uit te maken, communicatie over verschil-
lende fasen is prima mogelijk. Toch zou het kunnen 
dat meerdere fasen wel problemen geven. De achter-
liggende technologie waarmee powerline-adapters 
communiceren lijkt op die van ADSL-modems, waarbij 
(radio)frequenties gebruikt worden om datasignalen 
over te brengen. De gebruikte frequenties vallen tussen 
2-28 MHz (HomePlug AV) en 30-86 MHz (uitbreiding 
HomePlug AV2). Deze frequenties overlappen met de 
kortegolfband zoals die door radioamateurs gebruikt 
worden. Powerline-communicatie verandert je elektri-
citeitsdraden niet alleen in netwerkkabels, het worden 
tevens antennes die de gebruikte frequenties uitzen-
den. Dit kan leiden tot storingen bij radioamateurs, 
maar powerline-adapters zijn gewoon toegestaan.

HomePlug AV
Powerline-adapters worden gemaakt door verschil-
lende fabrikanten, maar de adapters zijn sinds enige 
jaren allemaal compatibel met elkaar omdat er gebruik 
wordt gemaakt van de HomePlug AV-standaard. De 
concurrerende UPA-standaard bestaat niet meer 
en hoewel er in de vorm van G.hn nog een andere 
standaard is, wordt deze voor zover wij weten niet in 
Nederland verkocht. HomePlug AV heeft een gead-

praktijk niet uit te maken, communicatie over verschil-
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SISO staat voor single-input, single-output 
waarbij er van één dataverbinding gebruik 
wordt gemaakt over de nul- en fasedraad. 
MIMO staat voor multiple-input, multiple-
output. Naast de nul- en fasedraad wordt 
ook de aardedraad gebruikt. Hierdoor kan 
een adapter tegelijkertijd twee dataverbin-
dingen opzetten. De HomePlug AV2 SISO-
adapters halen in de praktijk onder goede 
omstandigheden ongeveer 190 Mbit/s, 
terwijl ze in mindere omstandigheden 110 
Mbit/s bieden. De AV2 MIMO-adapters 
zijn met zo’n 270 Mbit/s een stuk sneller onder goede omstandigheden, 
maar onder slechtere omstandigheden daalt dit eveneens tot zo’n 110 
Mbit/s. Een ander verschil qua mogelijkheden wordt veroorzaakt door de 
chipsetfabrikanten Qualcomm Atheros en Broadcom. Broadcom gebruikt 
meer frequenties, terwijl Qualcomm Atheros een hogere modulatie 
gebruikt. Er zijn momenteel nog geen chipsets die zowel de volledige 
frequentieruimte als de hoogste modulatie ondersteunen, maar we 
verwachten dat die in de toekomst nog wel gaan komen. Voor een zo op-
timaal mogelijk resultaat kun je het beste adapters uit dezelfde serie van 
één fabrikant gebruiken. Heb je thuis geen stopcontacten met randaarde, 
dan hebben HomePlug AV2 MIMO-adapters geen zin, koop in dat geval 
HomePlug AV2 SISO-adapters.

verteerde snelheid van 200 Mbit/s. In de praktijk blijft 
daar onder optimale omstandigheden 97 Mbit/s van 
over, maar in minder optimale omstandigheden daalt 
dat tot 49 Mbit/s. Daarnaast zijn er ook HomePlug 
AV-adapters op de markt met een snelheid van 500 
Mbit/s. Die snelheid is geen onderdeel van de officiële 
standaard, maar is een extensie vanuit chipsetfabri-
kant Qualcomm Atheros, waarbij net als in opvolger 
HomePlug AV2 een breder frequentiespectrum (30-68 
MHz) gebruikt wordt. De snelheid in optimale omstan-
digheden is hierdoor zo’n 140 Mbit/s, maar in minder 
optimale omstandigheden daalt dit tot ongeveer 70 
Mbit/s of lager. Er zijn HomePlug-adapters die ge-
bruikmaken van de 500 Mbit/-technologie met 10/100 
Mbit/s-netwerkaansluitingen. Dergelijke adapters 
kunnen dus nooit een hogere snelheid dan 100 Mbit/s 
halen. Het voordeel is dat de 500Mbit/s-technologie 
door de bredere frequentieband over langere afstand 
robuuster is dan de 200Mbit/s-technologie.

HomePlug AV2
HomePlug AV2 is de opvolger van HomePlug AV en 
is backwards-compatibel met HomePlug AV. Nieuwe 
adapters werken dus samen met de vorige generatie, al 
worden de prestaties van AV2-adapters wel negatief be-
invloed door oudere AV-adapters. Verbeteringen omvat-
ten onder andere meer frequentieruimte, een hogere 
modulatie en een betere foutcorrectie. sHet belangrijk-
ste verschil tussen goedkopere en duurdere HomePlug 
AV2 powerline-adapters zit in de mogelijkheid om 
ook de randaardepin in te zetten voor communicatie. 
Powerline-adapters die dit niet kunnen, worden aange-
duid als HomePlug AV2 SISO, terwijl adapters die dit wel 
kunnen worden aangeduid als HomePlug AV2 MIMO. 

Beveiliging powerline
HomePlug AV en HomePlug AV2 maken 
standaard gebruik van 128 bit AES-encryptie. 
Vanuit de fabriek hebben alle adapters echter 
dezelfde standaardsleutel (homeplug). Dat is 
handig als je een nieuwe adapter toevoegt, 
want die werkt vervolgens gelijk. Het is minder 
handig vanuit beveiligingsoogpunt. In theorie 
kan het powerline-signaal ook buiten je huis 
opgepikt worden. In de praktijk veroorzaakt 
je elektriciteitsmeter genoeg demping om 
dit te verhinderen, maar je weet maar nooit. 
Gelukkig is het instellen van je eigen beveili-
gingssleutel niet moeilijk, je hoeft alleen maar 
een knopje op alle adapters kort na elkaar in 

te drukken. Daarnaast kun je ook via software 
een eigen beveiligingssleutel invoeren.

Netwerk via de televisieaansluiting
Naast powerline is er nog een technologie om bestaande kabels in je huis in te zetten 
als netwerkaansluiting. MoCa (Multimedia over Coax Alliance) is een op powerline lij-
kende technologie die gebruikmaakt van coaxkabels, oftewel je radio/televisie-aanslui-
tingen. Je kunt je televisie op de adapter aansluiten, die werkt vervolgens zonder kwa-
liteitsverlies. MoCa belooft lagere snelheden dan powerline, maar is in de praktijk juist 
sneller. De eerste generatie MoCa 1.1 haalt in de praktijk stabiel en ook onder mindere 
omstandigheden 159 Mbit/s, terwijl de tweede generatie 350 Mbit/s of meer zal halen. 

EEN MOCA-ADAPTER
SLUIT JE AAN OP JE
TELEVISIE-AANSLUITING,
JE TELEVISIE SLUIT JE 
VERVOLGENS AAN OP DE 
TWEEDE AANSLUITING.

STOPCONTACTEN HEB JE OVERAL, 
WAARDOOR JE EEN ERG FLEXIBEL 
NETWERK KUNT AANLEGGEN.

  Powerline-adapt-

ers veranderen je 

stopcontact in een 

netwerkaansluiting.
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SPECIAL
Internetsnelheden

GLASVEZEL

G lasvezel is de modernste technologie en 
spreekt ook het meest tot de verbeelding. 
Door middel van een laserstraal wordt er via 

glasvezel gecommuniceerd. In tegenstelling tot kabel 
en dsl heeft een glasvezelverbinding de mogelijkheid 
tot dezelfde download- en uploadsnelheid. Je kunt 
dus probleemloos een uploadsnelheid van 500 Mbit/s 
krijgen en dat is leuk om toegang te krijgen tot bijvoor-
beeld je eigen cloud op een NAS. Momenteel wordt de 
glasvezelaansluiting afgemonteerd met apparatuur die 
geschikt is voor 100 Mbit/s of 1 Gbit/s. Het maximale 
abonnement is meestal 500 Mbit/s, al zijn er regionale 
glasvezelaanbieders met een 1 Gbit/s-abonnement. 
Naast de synchrone up- en downloadloadsnelheid 
is een voordeel van glasvezel dat het een directe 
verbinding tussen jouw huis en de glasvezelcentrale is 
die niet beïnvloed wordt door externe storingsbron-

Internet wordt steeds belangrijker en je kunt 
niet meer zonder breedbandverbinding. 
Die verbinding moet natuurlijk wel je huis 
binnenkomen. Welke technologieën zijn er en 
wat zijn de voor- en nadelen?
J E R O E N  B O E R

Hoe zit het met snelheden?

GLASVEZEL, KABEL 
OF TOCH VDSL?

  Een glasvezel 

is een dunne 

draad glas 

waardoor via 

een laserstraal 

informatie ver-

zonden wordt.

nen. Heb je dus een abonnement van 500 Mbit/s, dan wordt die snelheid 
tussen jouw huis en de centrale ook daadwerkelijk gehaald. De centrale 
zelf deel je uiteraard wel met andere abonnees en die heeft een limiet qua 
beschikbare bandbreedte. Een centrale is bijvoorbeeld aangesloten op 
de rest van het glasvezelnetwerk met een snelheid van 4 Gbit/s die je met 
alle aansluitingen deelt. Er is dus niet voor iedereen de hele tijd 500 Mbit/s 
beschikbaar, dit heet overboeking. In de praktijk zul je niet zo snel last 
hebben van een lage internetsnelheid, maar het kan dus wel voorkomen 
dat je je snelheid niet haalt. Televisie over glasvezel is meestal IP-televisie 
over dezelfde glasvezel. Indien er 100Mbit/s-apparatuur is gemonteerd in 
combinatie met het maximale abonnement, dan wordt je internetsnelheid 
lager als je televisie kijkt. Per HD-zender gaat er dan ongeveer 13 Mbit/s 
van je snelheid af. Bij gigabit-apparatuur is dat niet het geval. De groei is 
nog lang niet uit glasvezel, met nieuwe apparatuur kan er zeker 10 Gbit/s 
of sneller door de glasvezel.

KABELINTERNET

K abelinternet is internet via het kabeltelevisienetwerk en wordt op 
de meeste plekken aangeboden door Ziggo. Anders dan glasve-
zel is kabelinternet asynchroon: de uploadsnelheid is dus lager 

dan de downloadsnelheid. Ziggo biedt voor consumenten maximaal 200 
Mbit/s downloadsnelheid en 20 Mbit/s uploadsnelheid. We hebben het 
wel over ‘kabel’, maar de daadwerkelijke coaxkabel vanaf je huis is tegen-
woordig maximaal zo’n 300 meter. De rest van het netwerk bestaat uit 
glasvezel waardoor er geen snelheidsverlies is. Toch heeft kabel een slech-
te naam. Dat komt doordat je niet je eigen verbinding naar de centrale 
hebt, maar de coaxkabel deelt met alle andere gebruikers. Tegenwoordig 
is het kabelnetwerk wel verdeeld in kleine segmenten, doorgaans per wijk. 
Internet via de kabel is mogelijk dankzij EuroDOCSIS 3.0, dat definieert hoe 
frequentiebanden voor tv-kanalen op de kabel voor data gebruikt kunnen 
worden. Bij Ziggo worden er zestien downstreams (zestien tv-kanalen van 
8 MHz) met een snelheid van 50 Mbit/s gebruikt. In totaal is er hiermee 800 
Mbit/s bandbreedte beschikbaar. De meeste kabelmodems gebruiken acht 
downstreams waardoor gebruikers verdeeld worden in twee blokken van 
400 Mbit/s. Je deelt dus altijd 400 Mbit/s met andere abonnees. Naast de 
downstreams zijn er vier upstreams met een totale bandbreedte van 108 
Mbit/s die door alle gebruikers van beide blokken samen wordt gedeeld. 
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In de praktijk is gelukkig niet iedereen tegelijk aan het downloaden of stre-
amen, maar er kunnen zeker snelheidsdips optreden op populaire tijden. 
Gaat het structureel echt niet goed, dan kan het coaxnetwerk eventueel 
verder gesplitst worden. Qua snelheid is de groei zeker nog niet uit kabel, 
zakelijk biedt Ziggo al een 500Mbit/s-abonnement dankzij een modem dat 
zestien downstreams tegelijkertijd aankan. Daarnaast biedt opvolger DOC-
SIS 3.1 onder andere door betere modulatie snelheden tot 10 Gbit down 
en 2 Gbit/s up. Wel zal kabel altijd asynchroon blijven. Een voordeel van 
kabelinternet is dat het televisiesignaal helemaal los staat van het internet-
signaal. Het kijken naar televisie gaat dus nooit van de internetsnelheid af. 
Daar staat tegenover dat een televisieabonnement altijd verplicht is, er staat 
immers altijd een televisiesignaal op de kabel.

DSL

I nternet via de telefoonlijn heet dsl (Digital Subscriber Line) en trans-
porteert data digitaal over de telefoonlijn. Je hebt net als bij glasvezel 
je eigen lijn tot de centrale, maar heel robuust is die verbinding niet. 

Er is dus niet zoals bij glasvezel een garantie dat je snelheid gehaald 
wordt. De belangrijkste factor is de afstand tot de centrale. Hoe langer je 
telefoonlijn is, hoe langzamer de mogelijke snelheid. Daarnaast beïn-
vloeden telefoonlijnen elkaar omdat ze in bundels naast elkaar lopen. 
Hierdoor ontstaat ruis waardoor de maximale snelheid lager wordt. Via 

www.tiny.cc/dslsnel kun je voor dsl controleren welke maximale snelheid 
op jouw adres op basis van lijnlengte vermoedelijk mogelijk is. Een nadeel 
van dsl in combinatie met televisie kan zijn dat de bandbreedte van de 
televisiestreams van je internetsnelheid afgaan (circa 8 Mbit/s per HD-
televisiekanaal).

ADSL EN VDSL
Er zijn verschillende soorten dsl in gebruik. Adsl (Asynchronous Digital Sub-
scriber Line) biedt een maximale downloadsnelheid van 8 Mbit/s in combi-
natie met een upload van 1 Mbit/s. Adsl kom je eigenlijk alleen nog tegen 
in buitengebieden waar een modernere variant van dsl geen zin heeft, de 
snelheid is daar door de lijnlengte zelfs flink lager dan de theoretische 8 
Mbit/s. Opvolger adsl2+ heeft een maximale snelheid van 24 Mbit/s met 
een upload tot 1,3 Mbit/s. Het wordt momenteel ingezet bij wijken die 
relatief ver van de centrale afliggen en (nog) geen eigen wijkkasten hebben. 
Ook wijken waar al glasvezel tot in huis ligt, zullen doorgaans op adsl2+ bli-
jven. De meest moderne dsl-technologie heet vdsl2 en staat voor Very High 
Speed Digital Subscriber Line 2. Vdsl2 heeft alleen zin bij een relatief korte 
koperkabel. Daarom moeten er wijkkasten geplaatst worden die via glasve-
zel verbonden zijn met de rest van het netwerk. Dit vereist werkzaamheden 
en daarom wordt vdsl2 eigenlijk alleen in gebieden aangelegd en aange-
boden waar geen glasvezel tot in huis wordt aangelegd. Via vdsl2 is max-
imaal 60 Mbit/s met een upload van 6 Mbit/ mogelijk. Momenteel wordt 
vdsl2 geüpgraded naar vdsl2 met vectoring. Dit is technologie die de ruis 
in de verbinding compenseert waardoor er een snelheid van 100 Mbit/s in 
combinatie met een upload van 10 Mbit/s mogelijk wordt. Het combineren 
van twee aderparen (bonding) zorgt ervoor dat zelfs 200 Mbit/s mogelijk 
wordt. Vectoring en pair bonding zijn nog niet overal beschikbaar, maar is 
zeker nodig om te blijven concurreren met voornamelijk de kabel.

Aanbod vergelijken
Via www.providercheck.nl kun je achterhalen welke abonnement-
en en snelheden op jouw adres beschikbaar zijn. De site houdt zo 
veel mogelijk rekening met de echte situatie. Zo heeft mijn huis 
alleen kabel en glasvezel. Dsl-abonnementen worden door Pro-
vidercheck op mijn adres niet getoond, terwijl dat voor een adres 
een wijk verder wel het geval is. Controleer uiteraard zelf wel of je 
de aansluiting voor een gewenst abonnement echt in huis hebt.

Bij het kabel-

netwerk delen 

meerdere huizen 

eigenlijk dezelfde 

coaxkabel, het 

achterliggende 

netwerk gebruikt 

glasvezel. 

De haalbare 

snelheid van een 

dsl-verbinding 

hangt af van de 

afstand tot de 

centrale.
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D raadloos internet is de grootste revolutie 
van de laatste jaren. Hadden we eerst alleen 
internet op één apparaat en konden we bij 

toerbeurt online gaan, nu is iedereen continu verbon-
den met het internet en met ook nog steeds meer 
apparaten. Daarbij gebruiken we steeds meer band-
breedte-intensieve toepassingen zoals videobellen via 
FaceTime en Skype, en kijken we live sportwedstrijden 
en films on-demand. Wifi is daarbij de populairste vorm 
van draadloos internet, want anders dan mobiel inter-
net via 3G of 4G is wifi snel en kent het doorgaans geen 
datalimiet. In bijna elk huis vind je daarom inmiddels 
wel een draadloze router of een accesspoint en kun je 
via wifi online gaan. Vaak is wifi echter niet zo snel als je 
mag verwachten, of heb je last van onderbrekingen in 
het signaal. Wat kun je doen om wifi thuis maximaal te 
laten presteren?

  1. Elk appa-

raat dat van 

draadloos naar 

bedraad gaat, 

ontlast het wifi-

netwerk en verg-

root snelheid en 

stabiliteit.

Steeds meer apparatuur gebruiken we draadloos. 
Niet alleen jij hebt een laptop, tablet en 
smartphone, ook de andere gezinsleden hebben 
eigen exemplaren van al deze apparaten en zijn 
daarmee net zoveel en net zo vaak online als 
jij. Je verwacht dus een hoop van het draadloze 
netwerk, maar om die verwachtingen waar te 
maken, moet je wel een paar zaken regelen en 
instellen. Wij vertellen je waar je op moet letten 
en hoe je het zo goed mogelijk instelt.
E D M O N D  VA R W I J K

Haal de traagste schakels eruit

HET ALLERSNELSTE 
WIFI-NETWERK

1 Geen wifi
Het wifi-netwerk sneller maken, begint met het ver-
wijderen van apparaten die ook via een netwerkkabel 
verbonden kunnen worden. Denk aan gameconsoles, 
de televisie, de mediaspeler en soms ook de pc of een 
laptop. Door deze apparaten over te zetten naar het 
bekabelde netwerk, sla je twee vliegen in één klap. Elk 
van deze apparaten krijgt een snellere en stabielere 
verbinding, terwijl ook je draadloze netwerk sneller 
wordt. Dit heeft te maken met de architecstuur van een 
draadloos netwerk. Het werkt als een hub waarbij alle 
apparaten moeten wachten tot het hun beurt is om iets 
te zenden. De totale bandbreedte van het draadloze 
netwerk wordt door alle apparaten gedeeld. Controleer 
wel of de apparaten ook echt overschakelen op het 
bedrade netwerk. Het beste is in de configuratie van 
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deze apparaten wifi echt uit te schakelen, alleen dan 
weet je zeker dat de verbinding via de netwerkkabel 
gaat en niet meer je wifi-netwerk belast.

2 Welk kanaal gebruikt je netwerk?
Wifi gebruikt radiosignalen in de 2,4- en de 5GHz-
band. Binnen elke band worden kanalen onder-
scheiden en elk wifi-netwerk gebruikt zo’n kanaal. 
Gebruiken meerdere netwerken hetzelfde kanaal 
of aangrenzende kanalen, dan storen zij elkaar. Ze 
vechten dan om de bandbreedte, het wifi wordt hier 
langzamer en instabieler van. Wil je juist snelheid 
en stabiliteit (en wie wil dat niet?), dan is het zaak 
voor jouw wifi-netwerk het kanaal te kiezen waar de 
minste andere netwerken ook gebruik van maken. 
En ook belangrijk: liefst ook nog geen netwerken in 
de aangrenzende kanalen. De kanalen in de 2,4GHz-
band overlappen elkaar namelijk. Van de dertien 
kanalen in de 2,4GHz-band zijn alleen de kanalen 1, 
6 en 11 zonder overlap, indien je je beperkt tot die 
kanalen. Op de 5GHz-band kun je in de vorm van de 
kanalen 36, 40, 44 en 48 enkel kanalen kiezen die 
niet overlappen. Log in op de router en kijk bij de 
netwerken welke kanalen worden gebruikt.

3 Kies het juiste kanaal
Sommige routers bieden de mogelijkheid om au-
tomatisch het kanaal te kiezen, maar de resultaten 
daarmee zijn wisselend. In veel situaties is het beter 
zelf het kanaal te kiezen. Zeker in de stad waar je 
soms wel tien, twintig draadloze netwerken van an-
deren ontvangt, is dat een hele opgave. Gelukkig zijn 
er handige apps en programma’s die hierbij helpen. 
Op Android heb je Network Signal Info, Wifi Analyzer 
en NetAdmin, voor iOS zijn er Net Analyzer en 
Network Radar. Voor de Mac is er iStumbler (www.

istumbler.net), terwijl je voor Windows Acrylic WiFi Free 
(www. acrylicwifi.com/en) kunt gebruiken. Deze apps 
maken de netwerken zichtbaar en laten zien waar de 

Plaats van de router
De meterkast is in veel huishoudens de favoriete 
plaats om de router neer te zetten, gevolgd door 
de woonkamer. Beide plaatsen zijn niet ideaal. 
Zo worden in een meterkast de radiogolven al bi-
jna direct gebroken door de vele muren en leidin-
gen en is er invloed van de elektrische installatie. 
Veel beter is het om de router in de gang te 
plaatsen, liefst hoog en tegen de muur. De an-
tennes van een router zenden in alle richtingen 
uit, maar het signaal haaks op de antenne is het 
sterkste. Beschikt een router over externe an-
tennes, zet deze dan gelijk aan de muur. Je krijgt 
dan een ideale ‘wolk’ van wifi-stralen rondom de 
router. Wil je echt de ideale plek weten voor je 
router, maak dan een heatmap bijvoorbeeld met 
HeatMapper. Meer informatie lees je via www.
tiny.cc/heatm. Voor iOS- of Android-apparaten 
kun je gebruikmaken van Telstra Wi-Fi Maximiser 
die je kunt downloaden in de appplicatiewinkel 
van je platform.

  Een heatmap 

combineert een 

plattegrond met 

de sterkte van 

het wifi-signaal 

en helpt te 

bepalen waar je 

de router moet 

ophangen.

  3. Gebruik 

een app om 

alle netwerken 

die in de lucht 

zijn, in kaart te 

brengen.

  2. Bij de 

configuratie van 

het draadloze 

netwerk kun 

je het kanaal 

kiezen.
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meeste ruimte beschikbaar is. Sommige apps geven 
ook advies welk kanaal je het beste kunt kiezen voor 
jouw wifi-netwerk. Weet je welk kanaal het beste is, 
log dan in op de router en kies het optimale kanaal.

4 Zet hotspots uit
Een variant op het kiezen van een leeg kanaal, is het 
opruimen van niet gebruikte netwerken. Mogelijk 
staat er nog ergens een router een apart netwerk uit 
te zenden dat eigenlijk niet meer wordt gebruikt of 
kan het aparte netwerk dat voor internet in de tuin 
zorgt, in de wintermaanden wel uit. Een wifi-netwerk 
dat ongemerkt ook in veel huizen aanwezig is, is het 
hotspot-netwerk van de internetprovider. KPN en 
Ziggo bieden een ‘landelijk’ wifi-netwerk aan dat hun 
abonnees vrij kunnen gebruiken. Ze hebben hier-
voor op de routers die bij hun abonnees thuis staan, 
een eigen tweede netwerk geactiveerd. Gebruik je 
zelf weleens dat hotspot-netwerk als je onderweg 
bent, dan moet je het ingeschakeld laten. Maak je er 
geen gebruik van, dan kun je het hotspot-netwerk 
het beste uitzetten. Dat uitzetten gebeurt via de 
website van de internetprovider. Zoeken met Google 
op ‘hotspot uitschakelen’ en de naam van de provid-
er levert al snel de juiste aanwijzingen op.

5 Oude apparaten
Een rem op de snelheid van wifi zijn oude apparaten 
die gebruikmaken van oudere wifi-standaarden 
als 802.11b/g. Hiervoor staat je router op een 
mixed-mode of gemengde modus ingesteld, maar 
dat betekent dat nieuwe apparaten met 802.11n 
continu met de handrem erop verbonden zijn. Log 
in op de router en controleer of wifi in mixed- of 
gemende-modus staat. Als dat zo is, schakel dan 

over naar alleen de nieuwste standaard. De oudere 
apparaten zullen dan de verbinding verliezen en de 
gebruikers zullen zich melden. Maar soms ook niet, 
want misschien ligt het apparaat dat ooit de reden was 
om ook de oude standaard te configureren nu allang 
ongebruikt in een lade. Meldt zich wel iemand, kijk dan 
of je het apparaat makkelijk kunt vervangen door een 
nieuwere die ook de snellere standaard ondersteunt.

6 Nieuwe router
Er zijn meerdere wifi-standaarden die steeds sneller 
zijn geworden. Wanneer alle of de meeste apparaten 
in het netwerk een snellere standaard ondersteunen 
dan de router, is het tijd om de router te vervangen. 
Helaas zijn nieuwe routers niet goedkoop, prijzen van 
meer dan 200 euro voor een topmodel zijn geen uit-
zondering meer. Let bij de koop van een nieuwe rout-
er behalve op de ondersteunde standaard ook op het 
aantal antennes. Snelle routers hebben vaak externe 
antennes waarmee ze op meerdere banden tegelijk 
kunnen zenden en ontvangen. De nieuwste rage 
heet tri-band en daarvoor zijn zes antennes nodig. 
Eigenlijk is een tri-band-router drie 
access points in één. 
Er is één 
2,4GHz-ac-
cesspoint 
voor 
802.11b/g/n 
en er zijn 
twee 5Ghz-
access points 
voor 

  4. Gebruik je 

geen hotspots, 

schakel dan 

gerust de 

hotspot op je 

eigen router uit.

  5. Schakel de 

gemende mo-

dus uit en kies 

voor de nieuw-

ste en snelste 

standaard.

heet tri-band en daarvoor zijn zes antennes nodig. 
Eigenlijk is een tri-band-router drie 
access points in één. 
Er is één 
2,4GHz-ac-
cesspoint 
voor 
802.11b/g/n 
en er zijn 
twee 5Ghz-
access points 
voor 

  6. De ASUS 

RT-AC3200 is 

een voorbeeld 

van een tri-

band-router 

met zes grote 

antennes.

Special Netwerk_BC Versnel je wifi.indd   20 19-01-16   10:49



SPECIAL
Basiscursus: snellere wifi

21N E T W E R K

802.11n/ac. Tri-band-routers zijn echter niet 
sneller, maar bieden vooral voordeel als je veel 
apparaten tegelijkertijd wilt gebruiken.

7 Usb-adapter met externe antenne
Heb je een laptop die slecht presteert qua wifi, 
maar is je netwerk wel in orde? Een usb-adapter 
met externe antennes kan de wifi-prestaties ver-
beteren. De antennes in laptops zijn niet altijd even 
goed. Ze zitten verstopt in de behuizing, bijvoor-
beeld gedraaid tussen de accu en het beeldscherm 
en dat is verre van ideaal voor goed ontvangen en 
zenden. Behalve dat je de algehele wifi-kwaliteit 
van een apparaat er flink mee verbetert, kun je met 
een usb-adapter ook een ouder apparaat upgra-
den naar een nieuwe wifi-standaard. Wil je dus die 
oude laptop toch niet kwijt, dan kun je dankzij een 
usb-adapter toch de mixed modus voor 802.11g 
uitschakelen. Populaire en goede externe antennes 
zijn de Alfa AWUS036NHV en AWUS036NHR. 

Beide kosten rond de vijftig euro. Er wordt een 
usb-kabel met de antennes meege-

leverd zodat je deze niet op je 
bureau hoeft te plaatsen, maar 

rustig buiten beeld kunt 
zetten.

8 Repeaters eruit
Een repeater of een range-extender vergroot het 
bereik van het draadloze netwerk. De repeater wordt 
daarvoor tegen de rand van het wifi-netwerk geplaat-
st en herhaalt daar het wifi-signaal dat het ontvangt. 
Zo kun je dekkingsproblemen en problemen met 
een zwak signaal oplossen. In een wifi-netwerk kan 
echter altijd maar één apparaat zenden, alle an-
dere apparaten moeten op dat moment luisteren. 
Plaats je dus een repeater in je netwerk, dan wordt 
effectief de bandbreedte gehalveerd doordat alles 
twee keer wordt verzonden. Heb je een repeater in 
je wifi-netwerk, bekijk dan of die nog steeds nodig 
is. Misschien kan een netwerkkabel uitkomst bieden, 
eventueel in combinatie met een tweede router met 
een apart wifi-netwerk.

  7. Een usb-adapter met ex-

terne antenne geeft enorme 

verbetering, zowel in het 

zenden als het ontvangen.

  Gebruik je 

een eigen router, 

schakel dan alle 

wifi op de router 

van de internet-

provider uit.

Een tweede router
Zeiden we eerder al dat de meterkast niet de ideale plaats is voor 
een router, soms kun je niet anders omdat de router bij de internet-
verbinding hoort en eigendom is van de internetprovider. Wat je in 
zo’n geval kunt doen, is zelf een tweede router achter de router van de 
provider plaatsen. Dat is overigens ook handig als de provider je al jar-
en geen modernere router heeft gegeven. Schakel op je oude router 
zo veel mogelijk draadloze functies uit om verstoringen te voorkomen. 
Verbind de WAN-poort van de nieuwe router met een LAN-poort op 
de router van de provider en configureer daarna je thuisnetwerk zoals 
je gewend bent. Je gebruikt dan je nieuwe router als hoofdrouter in 
je netwerk, dus ook voor zaken als de DHCP-server etc. Dat is wellicht 
niet handig, omdat je dan ook netwerkkabels van bedrade apparaten 
op de nieuwe router moet aansluiten. Vermoedelijk koop je een 
nieuwe router vooral voor het wifi-gedeelte en wil je de nieuwe router enkel als wifi-accesspoint gebruiken. Sluit dan een 
LAN-poort van je oude router aan op een LAN-poort van de nieuwe router. In de basiscursus Tweede leven voor je router op 
pagina 48 lees je hier meer over. Via een lange netwerkkabel kun je de nieuwe router dan op een gunstige plek hangen.

802.11n/ac. Tri-band-routers zijn echter niet 
sneller, maar bieden vooral voordeel als je veel 
apparaten tegelijkertijd wilt gebruiken.

7 Usb-adapter met externe antenne
Heb je een laptop die slecht presteert qua wifi, 
maar is je netwerk wel in orde? Een usb-adapter 
met externe antennes kan de wifi-prestaties ver-
beteren. De antennes in laptops zijn niet altijd even 
goed. Ze zitten verstopt in de behuizing, bijvoor-
beeld gedraaid tussen de accu en het beeldscherm 
en dat is verre van ideaal voor goed ontvangen en 
zenden. Behalve dat je de algehele wifi-kwaliteit 
van een apparaat er flink mee verbetert, kun je met 
een usb-adapter ook een ouder apparaat upgra-
den naar een nieuwe wifi-standaard. Wil je dus die 
oude laptop toch niet kwijt, dan kun je dankzij een 
usb-adapter toch de mixed modus voor 802.11g 
uitschakelen. Populaire en goede externe antennes 
zijn de Alfa AWUS036NHV en AWUS036NHR. 

Beide kosten rond de vijftig euro. Er wordt een 
usb-kabel met de antennes meege-

leverd zodat je deze niet op je 
bureau hoeft te plaatsen, maar 

rustig buiten beeld kunt 
zetten.

  Gebruik je   Gebruik je 

  8. Een 

repeater is 

handig, maar 

niet als je de 

beste prestaties 

van je netwerk 

verlangt.
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V erbinding maken met een openbaar 
wifi-netwerken is altijd een risico, maar 
dat kun je met deze tips tot een minimum 

beperken.
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  1.Kies na 

het verbinden 

via wifi altijd 

voor het profiel 

Openbaar net-

werk, tenzij je 

thuis bent of an-

dere instellingen 

wenselijk zijn op 

een bedrijfsnet-

werk.

Openbare wifi-netwerken zijn een lui lekkerland 
voor cybercriminelen. Afluisteren is relatief 
eenvoudig en het is voor gebruikers lastig om 
de betrouwbaarheid van een wifi-netwerk 
in te schatten. Maak je verbinding met het 
gastnetwerk van een café of een ‘honingpot’ 
van een mede cafébezoeker die zich voordoet als 
het gastnetwerk? Hoewel wifi-veiligheid lastig 
is te garanderen, vind je in dit artikel de beste 
handvatten om veiliger onderweg te internetten 
op je laptop.
R O B B I N  O O I J E VA A R

Ik wifi  veilig of ik wifi  niet

VEILIGER ONDERWEG 
ONLINE

1 Netwerkprofiel
Thuis kan het fijn zijn om bestanden te delen met je 
andere computers, maar op een publiek wifi-netwerk 
is het delen van bestanden en media (foto’s, filmpjes) 
niet wenselijk. De eerste keer dat je verbinding maakt 
met een draadloos netwerk, vraagt Windows om een 
netwerktype te kiezen. Deze keuze bepaalt of je mogeli-
jk dingen gaat delen. Bij Windows 7 heb je de keuze uit 
Thuisnetwerk, Bedrijfsnetwerk en Openbaar net-
werk. Kies met Openbaar netwerk voor de veiligste 
instelling, tenzij je je thuis op je eigen netwerk bevindt 
of als een andere instelling op je werk noodzakelijk is. 
Met het profiel Openbaar netwerk wordt alles automa-
tisch uitgeschakeld wat met het delen van bestanden te 
maken heeft.

2 Profiel wijzigen
Als je Windows 7 gebruikt, kun je achteraf eenvoudig 
nagaan met welk type netwerk je verbinding maakt. 

beperken.
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Ga naar Configuratiescherm / Netwerk en internet 
/ Netwerkcentrum. Je ziet de naam van het draadloze 
netwerk waarmee je verbonden bent. Hieronder zie je 
het type netwerk, bijvoorbeeld Thuisnetwerk. Klik op 
het netwerk als je een ander profiel wilt instellen.

3 Niets delen
In Windows 8.1 is de keuze beperkter dan bij Windows 
7.1. Nadat je je hebt aangemeld bij een wifi-netwerk, 

krijg je de vraag of je iets wilt delen met andere appa-
raten in het netwerk. Dit is bedoeld om bijvoorbeeld 
een (draadloze) netwerkprinter te gebruiken of je tv 
toegang te geven tot media op je computer. Beant-
woord de ja/nee-vraag altijd met Nee als je je op het 
netwerk van iemand anders bevindt. Als je verbinding 
maakt met je thuisnetwerk, kun je (als je dat nodig 
vindt) de vraag met Ja beantwoorden.

4 Vergeten
Het is in Windows 8.1 lastiger om achteraf te zien 
welke keuze je hebt gemaakt bij het verbinden met een 
‘vreemd’ wifi-netwerk. Bij twijfel is het aan te raden om 
de netwerkverbinding te verbreken, de netwerkinstel-
lingen te vergeten en opnieuw verbinding te maken. 

  Leuk: gratis 

wifi op het ter-

ras! Maar weet 

jij wie de verbin-

ding faciliteert?

  2.  Verander 

het netwerk-

profiel van een 

wifi-verbinding.

  3.  Kies Nee 

en ga niet op 

zoek naar an-

dere apparaten 

in het netwerk.

Honingpot
In dit artikel gaan we ervan uit dat je beveili-
gingssoftware draait. Er is dus een virusscanner 
actief en je firewall staat aan. Dit is niet alleen 
noodzakelijk als je gebruikmaakt van wifi-net-
werken, maar voor je computerveiligheid in het 
algemeen. Als je op een terras in de stad zit en 
verbinding maakt met het wifi-netwerk van het 
café, kan het net zo goed zijn dat je draadloos 
verbinding maakt met een geprepareerd compu-
tertje van een onverlaat. Dit wordt ook wel een 
‘honeypot’ genoemd. Je verbinding wordt door 
het systeem doorgeleid naar internet, zodat jij 
niets in de gaten hebt. Ondertussen heeft de 
onverlaat vrij spel om via allerlei trukendozen 
jouw wachtwoorden, documenten, mailgegevens 
en andere gegevens te ontfutselen. Het enige 
goede wapen hiertegen is een VPN-verbinding, 
zie tip 12.

Voorkom het ongewenst 
delen van foto’s, muziek en 
documenten
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Je deelt mogelijk persoonlijke 
media met andere netwerk-
gebruikers

SPECIAL
Veilig op wifi

24 N E T W E R K

De vraag of je iets wilt doen met andere netwerkappa-
ratuur, wordt dan opnieuw gesteld. Open de Charms-
balk / Instellingen (dit kan ook via Windows-toets+I) 
en klik op de naam van het draadloze netwerk 
waarmee je verbonden bent. Alle beschikbare netwerk-
en worden getoond. Klik met de rechtermuisknop op 
de naam van het actieve draadloze netwerk en kies 
Dit netwerk niet onthouden. De netwerkinstellingen 
worden gewist en je kunt opnieuw verbinding maken.

5 Details delen
De instellingen achter de netwerkprofielen uit de 
voorgaande tips zijn ook terug te vinden in je Config-
uratiescherm. De opties die je kunt aanpassen, zijn 
in Windows 7 anders dan in Windows 8.1, de weg er 
naartoe is hetzelfde. Ga naar Configuratiescherm / 
Netwerk en internet / Netwerkcentrum / Geavan-
ceerde instellingen voor delen. Windows 7-gebruik-
ers kunnen bij Openbaar controleren wat er wordt 
gedeeld. Windows 8.1-gebruikers vinden de deelinstel-
lingen bij Gast of openbaar.

6 Streaming
Windows kan foto’s, films en muziek streamen  naar 
andere apparaten in hetzelfde netwerk. Afhankelijk 
van je instellingen kun je via je tv bij de foto’s, films en 
muziek op je computer. Op een gratis wifi-netwerk wil 
je natuurlijk niet dat deze gegevens bereikbaar zijn. Ga 
naar Configuratiescherm / Netwerk en internet / 
Netwerkcentrum / Opties voor mediastreaming. Als 
je iets anders ziet staan dan de knop Mediastreaming 
inschakelen, deel je mogelijk persoonlijke media met 
je mede-netwerkgebruikers. Klik op Alle blokkeren 
en bevestig met OK. Ga opnieuw naar Opties voor 
mediastreaming. Als het goed is, zie je nu wel de knop 
Mediastreaming inschakelen en weet je dat je geen 
media deelt via dit Windows-onderdeel.

  4. Laat de 

wifi-instellingen 

vergeten en stel 

de verbinding 

opnieuw in.

  5. Controleer 

of Windows, 

ondanks je 

netwerkprofiel-

keuze, niet als-

nog per ongeluk 

mappen deelt.

  6.  Voorkom 

dat je computer 

muziek, foto’s 

en videobestan-

den streaming 

aanbiedt aan 

andere netwerk-

gebruikers.

Luistervinken
Op het moment dat je verbinding maakt met 
een wifi-netwerk van bijvoorbeeld een hotel, 
maak je in het gunstigste geval ook daadwer-
kelijk verbinding met het gastnetwerk van het 
hotel. Je weet verder niets over de inrichting 
van het wifi-netwerk. In de meest ideale situatie 
kun je alleen verbinding maken met internet 
en is jouw ‘internetlijntje’ volledig gescheiden 
van andere gasten. Soms zit je met andere 
gebruikers in een soort ‘babbelbox’ en kunnen 
de apparaten elkaar zien. Hierdoor is onderling 
gegevensuitwisseling mogelijk (al dan niet ge-
wenst) en kan iemand met kwade bedoelingen 
het netwerkverkeer aftappen en afluisteren.
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7 Https
Als je www.wikipedia.nl intypt, zal je webbrowser dit 
vertalen naar http://www.wikipedia.nl. Bij steeds meer 
websites kun je ook een https-verbinding gebruiken. 
Dit is veiliger. In het voorbeeld van Wikipedia moet je 
zelf https:// intypen, maar bij veel websites word je 
tegenwoordig automatisch doorgestuurd als er een 
https-verbinding beschikbaar is. Voorbeelden hiervan 
zijn je bank, de website van DigiD, webwinkels en de 
zoekmachine Google. Een https-verbinding biedt geen 
garantie dat je verbinding niet wordt afgeluisterd (zie 
de kaders ‘Honingpot’ en ‘Luistervinken’). Maar zonder 
https-verbinding kan vaak zelfs de minst getalenteerde 
hacker je websiteverkeer afluisteren op een openbaar 
wifi-netwerk.

8 Mailprogramma
Bij een https-verbinding worden gegevens onleesbaar 
gemaakt tussen je browser en bijvoorbeeld de server 
van Facebook. Voor e-mail bestaan er soortgelijke 
protocollen, maar deze zijn niet altijd beschikbaar 
en moeten  ook nog eens correct zijn ingesteld. Het 
voert te ver om de technische mailserverinstellingen 

te bespreken van alle aanbieders, dus daarom geven 
we je een algemeen advies. Als je er niet 100% zeker 
van bent dat jouw e-mailprogramma een beveiligde 
verbinding maakt met de mailservers (bijvoorbeeld 
van je internetaanbieder), dan is het met klem af te 
raden om je mailprogramma te gebruiken op een 
openbaar wifi-netwerk. Om toch je mail op te halen kun 
je webmail gebruiken. Alle webmaildiensten (Outlook.
com, Yahoo, Gmail) zijn via https bereikbaar. Ook de 
meeste internetaanbieders bieden webmail aan, zodat 
je via een https-verbinding je berichten kunt lezen in je 
browser.

9 Niet automatisch
De optie Automatisch verbinding maken wordt 
veel gebruikt, maar kan potentieel gevaarlijk zijn. Het 
volgende doemscenario is vergezocht, maar technisch 
mogelijk. Je maakt verbinding met een wifi-netwerk van 
een groot bedrijf, bijvoorbeeld van een koffieketen, 
groot warenhuis of luchtvaartmaatschappij. Een hight-
ech honeypot kan zo’n netwerk imiteren. Als de optie 
Automatisch verbinding maken is ingeschakeld, kan 
je laptop binnen het bereik van de honeypot komen 

  7.  Steeds 

meer websites 

maken stan-

daard gebruik 

van een https-

verbinding.

  8.  Gebruik al-

tijd webmail als 

je twijfelt aan de 

verbindingsin-

stellingen van je 

mailprogramma.
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verbindingsin-verbindingsin-verbindingsin-verbindingsin-

stellingen van je stellingen van je 

mailprogramma.mailprogramma.

  Leuk: gratis 

wifi op het ter-

ras! Maar weet 

jij wie de verbin-

ding faciliteert?

Vals gevoel van veiligheid
Er is een hardnekkig fabeltje dat we graag uit de 
wereld helpen: “Een wifi-netwerk waarvoor een 
wachtwoord nodig is, is een veilig wifi-netwerk.” 
Een wachtwoord zegt niets over de veiligheid, 
maar alleen dat mensen zonder het wachtwoord 
geen toegang hebben. Op het moment dat het 
netwerk verder niet goed is ingericht, werk je 
nog steeds op een onveilig netwerk met alle 
risico’s van dien. Omdat je nooit weet hoe de 
veiligheid is geregeld, kun je elk netwerk dat 
niet van jou is, het beste als potentieel onveilig 
bestempelen.
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en er verbinding mee maken. Jouw computer ‘denkt’ 
dan dat je te maken hebt met een bekend netwerk 
waarmee je al eerder verbonden was, en zal automa-
tisch verbinding maken met alle mogelijke risico’s van 
dien.

10 Netwerk vergeten
Je laptop maakt eenvoudiger verbinding met een bek-
end netwerk dan een nieuw netwerk. Door de lijst met 
bekende netwerken op te schonen voorkom je dat je 
in een onoplettend moment per ongeluk automatisch 
verbinding maakt. In Windows 8.1 ga je naar Charms-
balk / Instellingen / Pc-instellingen wijzigen / Net-
werk / Verbindingen / Bekende netwerken beheren. 
Er verschijnt een lijst met netwerken waarmee je ooit 
verbonden bent geweest. Klik op een netwerk waarvan 
je de instellingen wilt verwijderen en kies Niet ont-
houden. In Windows 7 ga je naar Configuratiescherm 
/ Netwerk en internet / Draadloze netwerken 
beheren. Er verschijnt een lijst met bekende netwerk-
en. Selecteer een netwerk en kies Verwijderen om het 
netwerk te vergeten.

  9. De optie 

Automatisch 

verbinding ma-

ken lijkt handig, 

maar heeft ook 

een risico.

  10. Contro-

leer de lijst met 

bekende draad-

loze netwerken, 

verwijder de 

wifi-instellingen 

van netwerken 

waarmee je 

(bijna) nooit ver-

binding maakt.

  11. Geen inter-

net nodig? Maak 

er een goede ge-

woonte van om 

je wifi-adapter uit 

te schakelen.

Mail ophalen? 
Liever via webmail dan met 
een mailprogramma!

11 Wifi tijdelijk uit
Om te voorkomen dat iedereen in de buurt van jouw 
computer in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 
te dringen of een poging doet om je af te luisteren via 
wifi, kun je als eenvoudige leefregel in acht nemen: 
schakel je wifi-adapter uit als je de verbinding niet 
nodig hebt. De meeste laptops hebben hiervoor een 
handige Fn-toetscombinatie of zelfs een aparte schake-
laar. Zo kun je de draadloze adapter van je laptop snel 
uitschakelen en weer activeren. Windows 8.1-gebruik-
ers kunnen eveneens via Charms-balk / Instellingen / 
Draadloos netwerk de optie Vliegtuigstand activeren. 
Hiermee wordt de draadloze apparatuur uitgeschakeld, 
een veilig gevoel!
Vliegtuigstand, http://tipsentrucs.link.idg.nl/vlst

12 VPN
Bijna aan het einde van dit artikel vind je misschien 
wel de belangrijkste tip, maar hij is ook een stapje 
lastiger. Het is de enige oplossing die echt helpt tegen 
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kwaadwillende mensen op hetzelfde wifi-netwerk. Het 
toverwoord is VPN, ook wel bekend onder de namen 
Virtueel Particulier Netwerk of Virtual Private Network. 
Bij een VPN wordt een soort digitale tunnel aangelegd 
naar een VPN-server. Al het verkeer naar internet gaat 
via deze tunnel. De tunnel is beveiligd, anderen zien in 
het meest gunstige geval alleen dat er een tunnel actief 
is. Je hebt dankzij VPN een soort privésnelweg naar 
internet. De meeste bedrijven die werknemers toegang 
geven tot internet of het bedrijfsnetwerk, maken 
gebruik van VPN. Je kunt het toepassen op je laptop, 
smartphone en tablet. Nadelen zijn er ook: hoewel er 
gratis VPN-diensten zijn, hebben deze vrijwel allemaal 
restricties in snelheid, de hoeveelheid dataverkeer of 
andere beperkingen.
Bij betaalde varianten heb je deze beperkingen niet, 
maar zijn er wel verschillen. Als je een betaalde VPN-di-
enst overweegt, oriënteer je dan eerst voor een VPN-di-
enst die goed aansluit bij jouw behoeftes. Wil je niets 
uitgeven? Dan kun je aan de slag met de gratis versies 
van onder andere Spotflux of Hotspot Shield.
Spotflux, www.spotflux.com
Hotspot Shield, www.hotspotshield.com
Handige informatie over VPN, www.vpngids.nl

13 Eigen hotspot
Voor een paar tientjes koop je een draagbaar kastje 
waarmee je altijd een eigen wifi-hotspot bij je hebt. 
De oplossing bestaat uit een draagbare wifi-router 
waarmee je verbinding kunt maken met je laptop, 
tablet en smartphone. De internetverbinding wordt 
geregeld via een mobiele aanbieder. Je hebt dus een 
simkaart nodig van een 3G/4G-aanbieder. Net als 
voor je smartphone en tablet heb je hiervoor een 
data-abonnement of prepaidkaartje nodig. De mo-

biele 3G/4G-routers zijn, in vergelijking met publieke 
wifi-netwerken, zeer veilig omdat je de verbinding niet 
deelt met derden. Minpunten zijn de kosten, snelheid 
en databeperkingen. Dit laatste is afhankelijk van je 
3G/4G-aanbieder en het gekozen abonnement.

14 Hotspot via 
telefoon
Als je een smartphone met 
3G/4G-internetverbinding 
hebt (een tablet kan ook), 
kun je deze verbinding 
meestal delen met je andere 
apparaten. Dit is mogelijk 
met Android, Windows 
Phone en iOS. 
De functie moet wel 
ondersteund worden door 
je telecomaanbieder en het 
abonnement dat je hebt. 
De plek waar je de instel-
ling op Android-toestellen 
vindt, is afhankelijk van de 
fabrikant. Voor Windows 
Phone-gebruikers heet de 
instelling Mijn verbinding 
delen. In iOS heet de optie 
Persoonlijke hotspot. De 
truc maakt van je smart-
phone een router waarbij de 
verbinding wordt gedeeld 
via wifi. De internetverbinding wordt verzorgd via het 
3G/4G-netwerk van je telecomaanbieder. Let op: veel 
abonnementen hebben een datalimiet waarbij je bij de 
overschrijding van je bundel moet bijbetalen.

  12. De enige 

manier om echt 

veilig te internet-

ten onderweg 

is via een VPN-

verbinding.

  13. Met een 

mobiele 3G/4G-

router heb je 

altijd een ‘privé’ 

wifi-hotspot bin-

nen handbereik.

  14. Maak van 

je smartphone 

(of tablet) 

een eigen 

wifi-router.
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E en thuisnetwerk bestaat in beginsel uit een 
router met daarin een kabel- of adsl-mo-
dem. Het zijn veelal apparaten die je bij je 

internetabonnement krijgt en tevens zorgen voor 
bijvoorbeeld een analoge telefoonaansluiting. In-
middels wordt ook digitale televisie door dit soort 
duizendpoten afgehandeld, je hoeft alleen je tv 
nog maar op de hdmi-uitgang aan te sluiten. Een 
set gigabit-ethernetpoorten en een wifi-module 
maken het geheel compleet. En daarmee dient 
zich al meteen de eerste vraag aan, want is het 
beter om voor bekabelde of draadloze verbindin-
gen in je thuisnetwerk te gaan? 

Combineer draadloos en 
bekabeld

Een combinatie van beide is eigenlijk het best. 
Alhoewel het verleidelijk is om te kiezen voor 
draadloos, raden we je dat niet aan voor bij-
voorbeeld een streaming-apparaat, je smart-tv 
of een computer. Voor tablets en smartphones 
waarmee je in huis natuurlijk ook op het internet 
wil kunnen surfen, is draadloos uiteraard wel 
de beste optie. Hou er wel rekening mee dat de 
beloofde snelheid van wifi-apparatuur meestal 
niet gehaald kan worden, zelfs de nieuwste 
802.11ac-standaard kan dat niet. Er zijn sim-
pelweg teveel factoren die het signaal kunnen 
verstoren, maar voor smartphones en tablets 
zijn die snelheden meestal prima genoeg. Heb 
je een laptop? Die kun je zowel draadloos als via 
een kabel aansluiten, maar kies in het laatste ge-
val dan voor een vast netwerk via bijvoorbeeld 
het stopcontact (powerline adapter).

SPECIAL
Optimaal netwerk

Waar moet je op letten?

DO’S EN 
DON’TS 
IN JE THUIS-
NETWERK
Een thuisnetwerk aanleggen is in de basis vrij simpel, maar om echt 
plezier uit je netwerk te halen, moet je op een aantal dingen letten. 
Met de tips in dit artikel leg je in een handomdraai een eigen net-
werk aan. Wat moet je wel doen, en wat juist niet?
R O N A L D  S M I T

Deze apparaten sluit je 
bekabeld aan
Als je regelmatig grote bestanden overhevelt, 

bijvoorbeeld van je NAS naar je pc of laptop en 

vice versa, kies je voor een bekabeld netwerk. Dat 

doe je ook als je een mediaspeler, htpc of smart-tv 

gebruikt voor het kijken van full-hd-video. In de 

praktijk blijkt telkens weer dat het streamen van 

hogekwaliteitsvideo niet goed gaat, het beeld ha-

pert of hangt, of de resolutie is veel minder scherp 

dan je hoopt. Zorg dus al vanaf het prille begin van 

je thuisnetwerk voor een bekabeld basisnetwerk 

naar pc’s, of je vaste werkplek waar je normaal aan 

je laptop zit voor het echte werk. Een printer kun 

je eventueel nog wel aan een draadloos netwerk 

koppelen, maar als je de mogelijkheid hebt, kies je 

ook hier voor een vaste kabel. Ook qua veiligheid 

zijn bekabelde verbindingen een groot voordeel: 

de kans dat iemand het dataverkeer dat door 

kabels in jouw huis loopt aftapt is immers niet 

bijzonder groot. Met wifi is dat natuurlijk anders.
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Beveilig je wifi-signaal

Om wifi goed in te stellen is kennis van een aan-
tal zaken nodig. Eigenlijk kun je het best gebruik-
maken van de webinterface van jouw router. 
Het benodigde ip-adres vind je veelal terug in 
de handleiding, maar ook staat het vaak op de 
router zelf afgedrukt, inclusief een standaard 
accountnaam en bijbehorend wachtwoord. Het 
is het handigst om bij het in gebruik nemen van 
een nieuwe router gebruikt e maken van een 
bekabelde netwerkverbinding: die werkt immers 
altijd. Ofwel: koppel je laptop of pc aan een van 
de beschikbare ethernetpoorten. Start vervol-
gens de browser en ga na het in de handleiding 
vermelde adres, bijvoorbeeld 192.168.1.1 of zo-
als in ons geval 192.168.0.1. Vul de eveneens in 
de handleiding verstrekte inloggegevens in en je 
ziet na inloggen de gebruikersinterface van jouw 
router of modem-router-combinatie.   Met deze zaken bepaal je de veiligheid van je wifi-netwerk, goed opletten dus!

Het eerste – en eigenlijk allerbelangrijkste – 
dat gedaan moet worden, is het beveiligen van 
je wifi-netwerk. Heel vaak zijn nieuwe mo-
dems niet alleen van standaard inloggegevens 
voorzien, maar ook de ssid’s (de naam van het 
wifi-toegangspunt die door andere draadloze 
exemplaren wordt gezien) en bijbehorend 
wachtwoord zijn standaardexemplaren. Uiter-
aard zijn juist dit soort standaardwachtwoorden 
overal bekend en maken kwaadwillenden hier 
dankbaar gebruik van. Het vervelende is dat 
elke router qua interface anders in elkaar steekt 
en we dus geen universele handleiding kunnen 
geven. In dit voorbeeld zie je de gebruikersin-
terface van een UPC-kabelrouter. Klik daar op 
de tab Draadloos uit het bovenste menu en 
vervolgens op Beveiliging in het linkermenu. 
Zorg dat je bij Draadloze beveiligingsmo-
dus kiest voor WPA-thuis, daaronder achter 
Verificatie voor WPA/WPA2 en als codering 
voor TKIP/AES of desnoods alleen AES. Het 
punt is hier alleen dat met name wat oudere 
wifi-apparatuur niet altijd met AES overweg kan. 
Verzin dan een stevig wachtwoord bestaande uit 
een combi van hoofd- en kleine letters, cijfers 
en gekke tekens. Natuurlijk is een wachtwoord 
als _RoN’s#netRk@2015&hoMe(!) erg gebruiks-
onvriendelijk wanneer je apparaten moet kop-
pelen. Tegelijkertijd geldt dat je dit klusje voor 
elk apparaat maar één keer hoeft te doen en je 
krijgt er heel veel veiligheid voor terug.
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Maak altijd gebruik van MAC-
filtering

Een tweede optie waarmee je je wifi-netwerk 
verder dicht kunt timmeren is het gebruik van 
MAC-adressen. Een MAC-adres is een uniek 
‘huisadres’ dat aan elke wifi-stick of -adapter in 
de fabriek wordt gegeven. Door alleen de appa-
raten op je draadloze netwerk toe te laten die én 
beschikken over het correcte wifi-wachtwoord 
én het juiste MAC-adres ontstaat een welhaast 
onkraakbaar draadloos systeem. Hoewel 
MAC-adressen zijn na te maken (bij sommige 
netwerkapparaten kun je het MAC-adres zelfs 

apparaten uit je netwerk zijn toegevoegd. Let 
op: in het geval je over een dual band-router 
beschikt, moet je dit klusje herhalen voor zowel 
de 2,4 als de 5 GHz-band!

 Laat niet alle apparaten 
toegang krijgen

Meer geavanceerde routers maken het toevoe-
gen van MAC-adressen aan een whitelist vaak 
een stuk makkelijker, omdat ze met een muisklik 
alle gekoppelde wifi-apparaten op een rijtje kun-
nen zetten. Vervolgens hoef jij alleen nog maar 
de gewenste apparaten te selecteren en toe te 
laten voegen aan de lijst. Zelf opzoeken en invoe-
ren van MAC-adressen is dan niet meer nodig, 
wat natuurlijk heel wat tijd en ergernis scheelt. 
Zoals gezegd verschillen de instellingsmogelijkhe-
den per merk en type router enorm, in bijvoor-
beeld het opensource router-besturingssysteem 
OpenWRT vind je deze optie onder Wireless en 
MAC Filter. Klik hier op Edit MAC Filter List en in 
het nieuw geopende venster op Wireless Client 
MAC List. In wederom een nieuw geopend ven-
ster zie je alle gekoppelde apparaten. Door van 
de gewenste exemplaren de selectievakjes in de 
kolom Enable MAC Filter in te schakelen, hevel 
je alle adressen na een klik op de knop Save in 
één klap over naar de filterlijst. Door het filter 
vervolgens in te schakelen (Enable) met als optie 
Permit only clients listed to access the wireless 
network, gevolgd door een klik op Apply Settings 
en daarna Save, is je whitelist klaar. 

wijzigen) is de kans dat een potentiële stieke-
merd én je wifi-wachtwoord én een van de MAC-
adressen uit je filterlijst achterhaald bijzonder 
klein. Om een MAC-filterlijst op te stellen, klikken 
we in onze UPC-router – nog steeds onder het 
kopje Draadloos – op Toegangsbeperking. Se-
lecteer achter Policy de optie Lijst toestaan en 
vul onder MAC-adres het eerste goedgekeurde 
MAC-adres in. Klik dan op Rij toevoegen en 
herhaal deze actie net zolang tot alle gewenste 

  Zo filter je MAC-adressen: alleen de exemplaren uit de 

door jou aangemaakte whitelist mogen verbinding maken 

met je netwerk.

  Het toevoegen van MAC-adressen kán bij veel wat meer geavanceerde routers gelukkig ook zonder al te veel tik- en 

uitzoekwerk.

Gebruik een dual-band router
De overvolle frequentieband die gebruikt wordt 

voor wifi zorgt met name in drukbevolkte straten 

en flats voor grote problemen. Het opzetten van 

een betrouwbare en constante draadloze verbin-

ding blijkt in dat soort omstandigheden meer en 

meer een kwestie van geluk te zijn. Natuurlijk is er 

dual-band, waarbij de overvolle 2,4 GHz-frequen-

tieband – in gebruik voor wifi – wat ontlast wordt. 

Tegelijkertijd geldt dat door de kortere golflengte 

van 5 GHz draadloze signalen nóg meer moeite 

hebben met het overbruggen van afstanden. Dat 

betekent minder last van de buren, maar zeker 

ook meer moeite om een afstand van huiskamer 

naar eerste verdieping zonder snelheidsverlies te 

overbruggen. Bovendien worden steeds meer dual-

channel routers verkocht, dus het voordeel van de 

‘lege’ 5 GHz-band verdwijnt uiteindelijk vanzelf.

Gebruik een dual-band router
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een stukje op te schuiven. In dd-wrt-routers klik 
je daarvoor onder het menu Wireless op Basic 
Settings. Selecteer vervolgens achter Wireless 
Channel een vrij kanaal, in ons voorbeeld gaan 
we voor 9. Overigens zijn niet alle 14 kanalen 
in alle Europese landen beschikbaar. Althans: 
de wettelijke bepalingen verschillen per land, 
zorg dus altijd dat je router op het correcte land 
(meestal Nederland) is ingesteld. Klik na het 
kiezen van het gewenste kanaal op Apply Set-
tings en Save; na even wachten zendt je router 
dan uit op het lege(re) kanaal met – hopelijk 
– wat meer ademruimte. Check de kanaalverde-
ling in je omgeving op regelmatige basis: er zijn 
natuurlijk meer slimmeriken.

Kies altijd het beste wifi-
kanaal

Is je wifi traag (of is het dat in de loop der 
tijd geworden), dan kun je controleren welke 
andere wifi-kanalen er in je buurt worden ge-
bruikt. Wifi werkt namelijk kanaalgeoriënteerd 
en hoewel kanalen gedeeld kunnen worden, 
komt dat beslist niet ten goede aan de snelheid. 
Zijn heel veel routers in de buurt ingesteld op 
het gebruik van hetzelfde kanaal, dan kan dat 
niet alleen leiden tot vertragingen, maar ook 
tot zaken als regelmatig verbroken verbindin-
gen, lang wachten voordat opgevraagde data 
beschikbaar komt enzovoorts. Het wifi-kanaal 
is te wijzigen, maar op voorhand kunnen we 
alvast verklappen dat er maar zo’n 11 kanalen 
beschikbaar zijn. In dichtbevolkte gebieden en 
flats zal het dus altijd dringen blijven. Toch kun 
je best wat geluk hebben en een niet-gebruikt 
kanaal aantreffen of een of meer kanalen 
vinden waarvan de sterkte van de ‘stoorzenders’ 
beduidend minder is. Het is zaak om in je router 
dan zo snel mogelijk over te schakelen naar 
zo’n minder druk kanaal, dat scheelt echt heel 
veel. Voor Android is een uitermate handig en 
bovendien gratis tooltje beschikbaar, waarmee 
je razendsnel de kanaalbezetting bij jou in de 
omgeving kunt checken: Wifi Analyzer (te vinden 
in de Google Play Store). Alle beschikbare net-
werken worden in (onder meer) een real-time 
grafiek weergegeven. In ons voorbeeld blijken 
kanalen vanaf 9 nog leeg, het loont dus de 
moeite om ons netwerk met de naam Smerfie 

komt dat beslist niet ten goede aan de snelheid. 

flats zal het dus altijd dringen blijven. Toch kun 

vinden waarvan de sterkte van de ‘stoorzenders’ 
beduidend minder is. Het is zaak om in je router 

bovendien gratis tooltje beschikbaar, waarmee 

omgeving kunt checken: Wifi Analyzer (te vinden 

  In eerste instantie verrichtte onze router z’n werkzaamheden op kanaal 5.

  Op kanaal 9 is het binnen ons netwerk een stuk rustiger.

  Hier wijzig je het wifi-kanaal in een op dd-wrt draaiende 

router.
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 Bekabeld netwerk? Gebruik 
ook vast ip-adressen

Hoewel wifi voor de meeste mensen de groot-
ste hobbel zal vormen bij het opzetten van 
een thuisnetwerk, valt er over het bekabelde 
deel ook nog best wat zinnigs te vertellen. De 
meeste routers zijn van huis uit zo ingesteld 
dat je feitelijk alleen maar een netwerkkabel in 
hoeft te prikken; sluit op de andere kant je pc 
of laptop aan en je bent klaar. Dat dit allemaal 
zomaar werkt komt door de dhcp-modus, 
waarbij aangesloten apparaten volautomatisch 
een IP-adres krijgen toegewezen. Ideaal, want 
daardoor hoef jij bijvoorbeeld je Windows-
pc niet handmatig te voorzien van een adres 
maar wordt dat voor je geregeld. Toch heeft 
het automatisch uitdelen van die adressen 
ook nadelen, want er zijn best apparaten op 
je thuisnetwerk die beter af zijn met een vast 
ip-adres, zoals een NAS. Ook een netwerkprin-
ter voorzien van een vast ip-adres is handig, zo 
weet je in geval van calamiteiten altijd op welk 
adres je op de webinterface van je printer in 
kunt loggen. Gelukkig is dhcp zo te configureren 
dat het automatisch toewijzen van ip-adressen 
pas vanaf een bepaald adres begint. Zo kun 
je de adressen daaronder gebruiken voor de 
apparaten met vast ip-adres en alles daarboven 
voor dhcp-apparaten. Uiteraard verschilt het 
instellen per router; in dd-wrt vinden we de 
optie onder Setup en Basic Setup. Scroll naar 
beneden tot aan het kopje Network Address 
Server Settings (DHCP). Achter DHCP Type kun 
je DHCP Server laten staan, ook Enable is prima. 
Wat we gaan aanpassen is het Start IP-adres, 
ofwel het adres binnen je netwerk van waaraf 
de dhcp-server ip-adressen mag uitdelen. In ons 
voorbeeld kiezen we voor 150 (waarbij de basis 
van de ip-adressenpool gevormd wordt door 
192.168.1). Na een klik op Apply Settings en 
Save zijn nu alle adressen tussen 192.168.1.1 en 
192.168.1.149 beschikbaar voor apparaten met 
vaste ip-adressen. Stel je NAS bijvoorbeeld in op 
192.168.1.30 en dit apparaat is daar voortaan 
altijd op dat adres terug te vinden.

Gebruik niet altijd dhcp

De meeste ‘slimme’ netwerkapparaten beschik-
ken over een netwerkinterface; om een vast ip-
adres in te stellen moet je daar eerst inloggen. 

Om een kip-ei-situatie te voorkomen, is het dus 
zaak een overzicht van alle op je netwerk aange-
sloten en ingeschakelde apparatuur te maken. 
Hiervoor zijn diverse mobiele en Windows-tools 
beschikbaar; voor Windows volstaat bijvoor-
beeld het gratis Advanced IP-Scanner (www.
advanced-ip-scanner.com) prima. Je kunt de 
software installeren of direct – zonder instal-
leren – gebruiken. Klik in het hoofdvenster op 
Scannen en wacht even; na een poosje zie je al 
je apparaten inclusief ip-adres vermeld. Om de 
webinterface van de printer te openen ge-
bruik je het adres uit de tabel, in dit voorbeeld 
192.168.1.31 (HP OfficeJet) of 192.168.1.14 
(Brother laserprinter).

Als voorbeeld laten we je zien hoe je je 
printer van een vast ip-adres kunt voorzien. We 
gebruiken de hiergenoemde Brother-printer. 
We klikken daar in het menu van de webinter-
face op Netwerkconfiguratie, vervolgens op 
Ethernet configureren en daarna op TCP/IP 
configureren. Vul achter ip-adres het gewenste 
adres in, het subnetmasker is voor thuisnetwer-
ken altijd 255.255.255.0 en als gateway vul je 
het ip-adres van je router in (vaak 192.168.1.1). 
Achter Boot-methode kiezen we in plaats van 
DHCP voor STATIC.

Gebruik geen Wireless
Protection Setup (WPS)
Het heeft – tegen populair geloof in – weinig zin 

om je netwerk te verbergen voor de buitenwereld. 

Dat kan namelijk door het uitzenden van de net-

werknaam (ssid) te onderdrukken, maar behalve 

dat dit slechts voor schijnveiligheid zorgt, kunnen 

ook sommige wifi-apparaten juist niet of niet 

goed overweg met verborgen netwerken. Bespaar 

je de ellende en laat het ssid gewoon uitzenden. 

Als je maar zorgt dat je én voor wpa2/AES-

versleuteling in combinatie met MAC-filtering 

hebt gekozen, dan kan er eigenlijk niks mis gaan. 

Nog een laatste wifi-tip: veel routers en flink wat 

wifi-apparatuur beschikken over een zogenoemde 

wps-knop. Wps staat voor Wifi Protected Setup 

en de theorie is dat je door op de knop van zowel 

je router als het te koppelen apparaat moet druk-

ken, waarna een verbinding gerealiseerd is. Het 

is beter om deze optie in je router volledig uit te 

schakelen, de kans tot hacken van dit gebruiks-

vriendelijke snufje is namelijk aanwezig. Ook 

beschikken veel losse wifi-apparaten sowieso niet 

over zo’n ‘magisch knopje’, het is beter om je wifi-

netwerk gewoon centraal te beheren. Dat houdt 

het overzichtelijk en (mede daardoor) veilig.

  Scan je netwerk om de ip-adressen van de aangesloten apparaten te vinden.
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dat komt je overdrachtssnelheid niet ten goede. 
Zorg voor ruime bochten en luchtige lussen. 
Maximale lengte van zowel Cat 5E als 6-kabels: 
100 meter van poort naar poort.

Gebruik een switch

Een router beschikt maar over een aantal 
ethernetpoorten. Gelukkig is uitbreiden wel heel 
makkelijk en daarvoor gebruik je een switch. 
Switches zijn beschikbaar vanaf een poortje 
of vier tot heel veel meer. Het is handig om 
bijvoorbeeld per verdieping of kamer in je huis 
een switch te installeren. Trek een kabel van je 
router naar een switch en sluit alle netwerkap-
paraten op de switch aan. Je kunt ook weer een 
switch achter een switch schakelen, al moet je 
wel zorgen dat het niet al te onoverzichtelijk 
wordt. Hoe dan ook: als je een bureau hebt 
met flink wat ethernet-apparatuur (denk aan 
een pc, een laptop, een NAS, een mediaspe-
ler enzovoorts), dan zorgt een 8- of 16-poorts 
switch voor een zee aan aansluitmogelijkheden. 
Tegelijkertijd geldt dat je toch maar één toevoer-
kabel vanaf je router nodig hebt, en dat scheelt 
veel hak- en breekwerk in muren en vloeren. De 
standaard switches hoef je verder niet te confi-
gureren: na aansluiten en inschakelen doen ze 
hun ding, ze vereisen geen verdere configuratie.

  Een goede Cat 6-kabel is betrouwbaarder en garan-

deert hogere snelheden.

  Via de webinterface van een netwerkapparaat stel je een vast ip-adres in.

waardig waren) kochten we eens een paar rollen 
Cat 6-kabels in China. Goedkoop, maar ook al 
snel te plaatsen in de categorie rommel: de 
buitenmantel was van dusdanig slechte kwaliteit 
plastic dat deze al na een paar maanden begon 
te verkruimelen. Ook de doorvoersnelheden wa-
ren miserabel, minder dan 100 Mbit/s. De wijze 
les: beknibbel niet te veel op netwerkkabels. Je 
doet er vele, vele jaren mee en de voordelen van 
een goede kabel zijn legio: snelheid, stabiliteit en 
mechanisch sterk. Qua aanleg geldt nog één be-
langrijke tip: maak nooit haarscherpe bochten, 

Beknibbel niet op kabels

Niet elke netwerkkabel is geschikt voor hoge 
doorvoersnelheden, zeker niet als het over wat 
langere afstanden van meer dan vijf tot tien 
meter gaat. Minimum vereiste voor gigabit-snel-
heden is een Categorie (Cat) 5E-kabel: hiermee 
behaal je gegarandeerd de maximale snelheid. 
Cat 6 (en hoger)-kabels zijn nog meer geopti-
maliseerd voor gigabit-netwerken, maar voor 
thuis- en klein zakelijk gebruik volstaat 5E. Dat is 
handig, want dit type kabel ligt in de meeste be-
staande netwerken en daarmee is overstappen 
naar gigabit een kwestie van randapparatuur 
vervangen. Let op Cat 5 (dus zonder E) is juist 
niet geschikt zijn voor gigabit-netwerken, deze 
introduceert teveel storingen en is daarmee een 
remmende factor. Moet je nog helemaal van 
nul af beginnen met je (thuis)netwerk, dan kun 
je het best voor Cat 6-ethernetkabels kiezen: de 
prijsverschillen met 5E zijn inmiddels te verwaar-
lozen, zo niet onbestaanbaar. Let wel op, want 
goedkoop blijkt toch nog altijd regelmatig weer 
duurkoop. Een paar jaar geleden (toen de prijs-
verschillen tussen 5E en 6 nog wel noemens-
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Optimaal netwerk

  Met een switch breid je je bekabelde netwerk eenvoudig uit.
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Een goed thuisnetwerk is meer dan wat 
draadjes in je router en vereist daarom een 
goed plan. Een verhuizing is daarom een 
perfect moment voor het aanleggen van een 
goed thuisnetwerk. Ook als je al een netwerk 
hebt, kun je misschien een hoop verbeteren, 
zeker als je in het verleden aan de slag bent 
gegaan met een krimptang.
J E R O E N  B O E R

LEG HET BESTE 
THUISNETWERK AAN
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Eigenlijk is er vrijwel niemand zonder 
thuisnetwerk. Alle pro  viders leveren 
tegenwoordig doorgaans in één appa
raat een modem en draadloze router 
met meestal vier netwerkaansluitingen. 

Dit voldoet voor heel simpel gebruik in situaties 
waarin je nauwelijks bedrade apparatuur hebt 
en vooral gebruikmaakt van wifi. In de praktijk 
loop je al snel tegen de be perkingen aan en een 
volwaardig thuisnetwerk kun je het eigenlijk niet 
noemen. Want hoe sluit je je pc op de eerste 
verdieping snel aan op internet en hoe regel je 
dat je ook op zolder een snelle draadloze ver
binding hebt? Voor een goed en flexibel thuis
netwerk heb je een goede infrastructuur nodig, 
zodat je overal in huis netwerkapparatuur kunt 
aansluiten. In het ideale geval heb je in iedere 
kamer een dubbele netwerkaansluiting. Hierop 
kun je apparaten als pc’s, televisies of media
spelers aansluiten. Als je een bekabeld netwerk 

goed wilt aanleggen, komt daar wel meer bij kij
ken dan wat stekkertjes knijpen op een kabel die 
uit de muur komt. “Wat ik altijd het eerste zeg: 
monteer het af op een contactdoosje. Een los 
kabeltje gaat kapot en een stekkertje is storings
gevoelig”, legt Gijs Voerman, netwerkspecialist 
bij Hollander Techniek, uit.

Kabels juist voor draadloos
Vaste netwerkaansluitingen zijn niet alleen 
handig voor je bekabelde apparatuur, juist je 
draadloze apparaten zoals smartphones, tablets 
en laptops profiteren van een goede infrastruc
tuur. Doorgaans heb je op je begane grond (waar 
je draadloze router staat) een prima signaal, 
maar is er op de eerste verdieping of op zolder 
weinig over van je netwerkdekking. Door je hele 
huis van netwerk aansluitingen te voorzien, ben 
je ook flexibel in het toevoegen van draadloze ac
cesspoints en heb je overal een goede dekking.

“WAT IK ALTIJD HET EERSTE ZEG: 
MONTEER HET AF OP EEN CON-
TACTDOOSJE. EEN LOS KABELTJE 
GAAT KAPOT EN EEN STEKKERTJE 

IS STORINGSGEVOELIG.”
 

Gijs Voerman, netwerkspecialist bij Hollander Techniek.

Wie is 
Gijs Voerman?
Gijs Voerman is werkvoor
bereider bij Hollander Tech
niek, een bedrijf dat onder 
andere gespecialiseerd is in 
het realiseren van ITnetwer
ken. Hij bereidt het montage
werk op projecten zo voor dat 
monteurs voorzien zijn van de 
benodigde informatie en mid
delen. Door zijn expertise op 
het gebied van netwerkbeka
beling is Voerman zowel op zijn 
werk als privé een vraagbaak 
op gebied van glasvezel en 
kopernetwerkbekabeling.

EEN GOEDE BASIS
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De juiste kabel
Netwerkkabels zijn in veel verschillende soorten te 
koop, dus zonder de juiste informatie is de kans groot 
dat je niet de juiste kabel aanschaft. Allereerst worden 
kabels onderverdeeld in verschillende categorieën. Je 
zult in winkels Cat 5e, Cat 6, en Cat 6a tegenkomen. 
Het goede nieuws is dat al deze categorieën geschikt 
zijn voor de gigabitsnelheid die momenteel het meest 
gebruikt wordt. Wil je niet teveel geld uitgeven, dan 
kies je het beste voor Cat 5e. Het voordeel is dat de 
kabels relatief dun en flexibel zijn waardoor ze eenvou-
dig door een buis te trekken zijn. Het nadeel is dat een 
snelheid van 1 Gbit/s gelijk het maximale is, voor een 
toekomstige hogere snelheid heb je een betere kabel 
nodig. Voer man vertelt: “Cat 6 hoef je in ieder geval 
niet over na te denken. Deze kabels zijn net als Cat 5e 
gecertificeerd tot een snelheid van 1 gigabit en hebben 
als nadeel dat ze dikker en duurder zijn.” Wil je wel 
voorbereid zijn op de toekomst, dan heb je Cat 6a of 
Cat 7 nodig, die beide geschikt zijn voor snelheden tot 
10 Gbit/s. Cat 6a is goedkoper en volgens Voerman de 
juiste keuze voor thuis. Voor de korte afstanden in huis 
zijn de dunnere datacenter-kabels (bijvoorbeeld Brand-
Rex zonekabel) interessant omdat die eenvoudiger te 
verwerken zijn.

Vast of soepel
Voor het aanleggen van je bekabeling koop je netwerk-
kabel op een rol waarvan je de juiste lengte afknipt, 
waarna je de kabel in bijvoorbeeld je muur verwerkt. Net-
werkkabels zijn beschikbaar met een soepele (stranded) 

of vaste (solid) kern. Bij een vaste kern bestaan de aders 
uit één dikker koperdraadje, terwijl bij een soepele kabel 
de aders uit heel dunne koperdraadjes bestaan. Het is 
gelukkig niet lastig om te onthouden welke kabel je nodig 
hebt: ga je de kabels vast in je muur of op een andere 
manier verwerken om een netwerkaansluiting te maken, 
dan kies je voor kabels met een vaste kern. “Het is niet 
anders dan bij je elektrische installatie. In de muren is 
installatiedraad verwerkt, er komt ook geen snoer in de 
muur. Alleen het laatste stukje vanaf het stopcontact doe 
je met een snoer.”

Koop koper!
Je weet nu dus dat je een rol netwerkkabel met een 
vaste kern nodig hebt. Pas wel op, want de ene kabel 
is ondanks de aanduiding 5e of 6a toch de andere 
niet. Voor de beste prestaties zijn de aders in een 
netwerkkabel vervaardigt uit koper. Koper is echter 
relatief duur en daarom zijn er ook kabels in de handel 
waarvan de aders gemaakt zijn van aluminium of ijzer 
omhuld met een dun laagje koper. “Er is een hoop 
rotzooi op de markt, koop daarom in ieder geval geen 
merkloos product”, waarschuwt Gijs Voerman. Kom je 
de term CCA (Copper Clad Aluminium) of CCS (Copper 
Clad Steel) tegen, dan kun je de kabel beter in de winkel 
laten liggen.

“ER IS EEN HOOP ROTZOOI 
OP DE MARKT, KOOP DAAR-
OM IN IEDER GEVAL GEEN 

MERKLOOS PRODUCT”

 Je kunt 

netwerkkabels 

op een rol van 

bijvoorbeeld 

100 meter 

kopen.

 Een Cat 5e-kabel is de 

eenvoudigste netwerk kabel 

die geschikt is voor een giga-

bitnetwerk.

 Een Cat 6a-kabel bevat een 

kunststof binnen kern en is 

hierdoor moeilijker te verwer-

ken, maar geschikt voor een 

snelheid van 10 Gbit/s.

 Een soepele (stranded) 

netwerkkabel heeft aders die 

uit meerdere koperdraadjes 

bestaan en is bedoeld voor 

patchkabels.

uit meerdere koperdraadjes 

bestaan en is bedoeld voor 

patchkabels.

 Een netwerkkabel met 

een vaste kern (solid) heeft 

aders die uit één koperdraad 

bestaan en is de kabel die je 

in je muur verwerkt.

 Een Cat 5e-kabel is de 
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Patchkabels
Voor het aansluiten van apparatuur op je netwerk 
gebruik je patchkabels, dit zijn netwerkkabels met 
een soepele kern die aan beide kanten voorzien zijn 
van een RJ45-stekker. Je kunt patchkabels zelf maken 
door RJ45-stekkertjes op een soepele kabel te knijpen 
met een netwerktang. Dat is volgens Voerman geen 
goed idee: “Ik raad je aan om niet zelf patchkabels te 
knijpen, maar kant-en-klare-patchkabels te gebruiken. 
Storing zit vrijwel altijd in het zelf aangeknepen stek-
kertje. Professioneel gebruiken we ook enkel kant-en-
klare patchkabels.” In theorie ben je met zelf gemaakte 
kabels flexibeler, maar je kunt kant-en-klare patch-
kabels kopen in standaardlengtes tot tien meter.

Kabels trekken
Met alleen het kopen van de juiste kabels ben je er 
niet, je moet ze vanaf je centrale ruimte naar de ver-
schillende ruimtes voeren. In een nieuwer huis lopen 
er waarschijnlijk loze leidingen vanuit de meterkast 
naar de diverse ruimtes. Heb je geen lege leidingen, 
dan zul je gebruik moeten maken van creatieve 
oplossingen als geboorde gaten, kabelgoten en holle 
plinten. Iets wat je nooit moet doen, is een netwerk-
kabel trekken door dezelfde leiding waar ook elek-
triciteitskabels doorheen lopen. Voor het trekken 
van een kabel heb je een trekveer nodig. In een loze 
leiding zit soms een contactdraad waarmee je kunt 
achterhalen welke leiding waar uitkomt. Deze draad 
kun je gebruiken om een trekveer door de leiding te 

trekken. Bevestig de netwerkkabels aan de trekveer 
door de gestripte koperdraadjes aan het oogje vast 
te maken. Met behulp van isolatietape kun je de ka-
bel eventueel extra vastmaken. Trek de kabels met 
zijn tweeën. Eén persoon voert de kabel in, terwijl de 
andere persoon aan de andere kant aan de trekveer 
trekt. Voerman waarschuwt om niet te ruw met de 
kabel om te gaan. “Wees tijdens het verwerken lief 
voor de kabel. Ga er niet op staan, de mantel wordt 
dan geplet waardoor de karakteristieke impedantie 
verandert en het signaal gaat reflecteren.” Loopt de 
kabel stroef, ga dan niet heel hard trekken. Je kunt 
talkpoeder of speciaal kabelglijmiddel gebruiken om 
de wrijvingsweerstand van de kabel te verminderen. 
Gebruik in ieder geval geen zeepsop, groene zeep of 
afwasmiddel. Dat werkt tijdens het trekken waar-
schijnlijk wel, maar zal opdrogen tot een plakkerige 
substantie waar je last van hebt als je de kabel er 
ooit weer uit wilt halen.

“IK RAAD JE AAN OM NIET ZELF PATCHKABELS 
TE KNIJPEN EN KANT-EN-KLARE-PATCHKABELS 
TE GEBRUIKEN. STORING ZIT VRIJWEL ALTIJD IN 

HET ZELF AANGEKNEPEN STEKKERTJE.

 Koop patchkabels 

kant-en-klaar, wel zo 

makkelijk en minder kans 

op storing.

Gooi die kabeltang maar weg!
Zelfgemaakte patchkabels zorgen doorgaans voor storing doordat 
de stekkertjes niet goed zijn aangesloten op de kabel. Goede tan-
gen krimpen de contacten, trekontlasting op de mantel en trekont-
lasting op de aders. Dat laatste ontbreekt doorgaans bij goedkope 
tangen.  “Storing in de aangeknepen stekker komt doordat er thuis 
doorgaans goedkopere krimptangen gebruikt worden. Die kunnen 
het stekkertje niet goed aanknijpen. Betere tangen ontgrendelen 
pas als het echt goed is aangeknepen. Je ziet dat echter niet en die 
tang van twintig euro doet het toch? Knijp je bij storing met een 
goede tang het stekkertje nog een keer na, dan is de storing door-
gaans opgelost.” Aldus Voerman. Wil je toch graag zelf patchkabels 
maken, dan vind je een stappenplan op onze website via http://
tiny.cc/patchk. Zorg dan wel een voor een goede kabeltang. Maak 
alleen zelf patchkabels op basis van Cat5e-kabels. Sommige fabri-
kanten beweren wel dat je ook Cat6- of zelfs Cat6a-patchkabels 
kunt maken, maar wij raden je dat niet aan.

 Een goed-

kope krimptang 

zorgt vaak voor 

problemen.
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Wandcontactdozen
In de ruimtes waar je een netwerkaansluiting wilt 
hebben, werk je de netwerkaansluiting af met een 
wandcontactdoos. Wandcontactdozen zijn beschikbaar 
in een inbouwvariant die past in de inbouwdoos waar 
de leiding in uitkomt of als opbouwvariant die je op een 
muur schroeft. Cat 5e-dozen heb je voor ongeveer een 
tientje. Cat 6a-varianten zijn duurder en kosten zo’n 
twintig euro. Wij adviseren je om te kiezen voor een los 
binnenwerk dat je kunt combineren met elementen 
van de fabrikant van de rest van het schakelmateriaal 
dat je in huis hebt. Dan zijn de raampjes bijvoorbeeld 
hetzelfde die van je stopcontacten. De netwerkkabels 
worden in beide gevallen middels LSA-stroken (zie 
kader ‘LSA-stroken afmonteren’) gemonteerd in de 
wandcontactdoos. Je kunt ook kiezen voor een binnen-
werk gebaseerd op keystone-modules. Dit zijn blokjes 
met een netwerkaansluiting waar je de netwerkkabel 
op afmonteert. Deze verwerk je in een geschikt wand-
contactdoosraampje dat je eveneens kunt combineren 
met je schakelmateriaal. Er zijn keystone-modules 
verkrijgbaar die je kunt afmonteren zonder gereed-
schap. Dit is eenvoudiger dan werken met LSA-stroken 
en zeker aan te raden. Op onze website vind je een 
uitgebreider artikel over het werken met keystone-
modules via http://tiny.cc/keystone.

Afwerken in de meterkast
Doorgaans is de meterkast het centrale punt in je 
netwerk. Ook hier werk je een netwerkkabel netjes 
met een netwerkaansluiting af, knijp zeker geen stek-
kertjes op een kabel met een vaste kern. Heb je een 
beperkt aantal netwerkkabels af te werken, dan kun 
je dat net als in de andere ruimtes doen met dubbele 
wandcontactdoosjes in een opbouwvariant. Heb je 
echter meer kabels, dan is het handiger om met een 
patchpanel te werken. Dit is een kastje met een groter 
aantal netwerkaansluitingen waarop je netwerkkabels 
afmonteert. Voor thuis in de meterkast is een desktop-
patchpanel voor acht of twaalf poorten handig. 
Deze kun je eenvoudig aan de muur schroe-
ven. Patchpanels met meer poorten zijn 
alleen beschikbaar in varianten die je 
in een patchkast of patchrek moet 
verwerken en hebben een breedte 
van 19 inch. Patchpanels zijn net 
als contactdozen verkrijgbaar 
met LSA-stroken of in varianten 
die geschikt zijn voor Keysto-
ne-modules waardoor je geen 
gereedschap nodig hebt.

LSA-stroken afmonteren
In (binnenwerken voor) wandcontactdozen en in patchpan-
elen worden de netwerkaders gemonteerd via zogenoem-
de LSA-stroken. Deze aansluitingen bevatten een mesje 
dat de mantel van de aders doorsnijdt en goed contact 
maakt. Je hebt een speciale LSA punch-down tool nodig om 
de aders vast te zetten in de LSA-strook. Je kunt een LSA 
punch-down tool aanschaffen voor zo’n tien euro. Voor thu-
isgebruik voldoet een goedkoop exemplaar prima.

1

VOER DE NETWERKKABEL IN JE 
WANDCONTACTDOOS OF PATCHPANEL.

2

LEG DE ADERS OP DE JUISTE VOLGORDE
(KIES VOOR T568B OF B), DRUK DE 
KABEL EEN BEETJE VAST, ZET DE 
PUNCH-DOWN TOOL OP DE LSA-STROOK 
EN DRUK TOT JE EEN KLIK HOORT.

3

SLUIT ALLE ACHT ADERS AAN. ZORG DAT DE TWIST ZO
VER MOGELIJK TOT DE CONTACTEN DOORLOOPT. 
DE OVERBODIGE STUKJES DRAAD WORDEN
DOOR DE PUNCH-DOWN TOOL AFGESNEDEN.

 Een patch-

panel is een 

handige manier 

om netwerkaan-

sluitingen in de 

meterkast af te 

werken.
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Nu je het passieve gedeelte van je thuis-
netwerk op orde hebt, is het tijd om de 
actieve infrastructuur aan te sluiten. Je 
router is de centrale spil in je thuisnet-
werk. Dit apparaat is verantwoordelijk 

voor het toegang geven van alle aangesloten appara-
ten door ze bijvoorbeeld een IP-adres toe te kennen 
en ze toegang te geven tot internet. In routers voor 
thuisgebruik zit tegenwoordig ook altijd een draad-
loos accesspoint ingebouwd. Als je het apparaat van 
je internetprovider hebt gekregen, is er vaak ook een 
modem in hetzelfde apparaat geïntegreerd. Het maakt 
voor de opbouw van je netwerk niet heel veel uit welke 
router je als basis gebruikt.

Switch
In je meterkast of centrale punt zijn je netwerk kabels 
afgemonteerd op wandcontactdozen of een patchpa-
nel. Om de poorten in de gebruiksruimten actief te 
kunnen gebruiken, moet je in de meterkast de poorten 
met een patchkabel verbinden met een switch. Je hebt 
per netwerkaansluiting één poort op een switch nodig. 
In de meeste routers is al een switch met vier poorten 
ingebouwd; tot vier afgemonteerde poorten heb je dus 
geen extra switch nodig. Heb je echter meer aansluitin-
gen afgemonteerd - en dat is al het geval als je in drie 
kamers een dubbele aansluiting monteert - dan heb je 

een losse switch nodig. Je kunt bijvoorbeeld switches 
kopen met vijf, acht, zestien en vierentwintig poorten. 
Switches tot en met zestien poorten kun je vinden 
in compacte uitvoeringen die je zo op de muur kunt 
schroeven. Switches met meer poorten zijn doorgaans 
bedoeld voor montage in een patchkast of patchrek. 
Een gigabitswitch met acht poorten kost je zo’n twintig 
tot veertig euro. Koop in ieder geval een gigabitswitch 
van een bekend merk en let erop of je de switch aan 
de muur kunt bevestigen. Verbind alle poorten op het 
patchpanel met een poort van de switch. Tot slot sluit 
je een patchkabel aan tussen de switch en een poort 
op de switch van je router.

ACTIEVE APPARATUUR
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UPGRADEN MET EEN SWITCH

Netwerkverkeer tussen aangesloten apparaten blijft binnen de 
switch en gaat dus niet via de router. Je kunt een switch dan 
ook gebruiken om een netwerk gebaseerd op een 100 Mbit/s-
router up te graden naar gigabit. Hang een gigabit-switch ach-
ter de router en je hele achterliggende netwerk wordt geschikt 
voor gigabit. Uiteraard blijft de verbinding naar internet dan 
wel beperkt tot 100 Mbit/s. Hetzelfde werkt ook op een switch 
op het einde van je netwerk. Heb je een 100Mbit/s-netwerk en 
zet je in je studeer kamer een gigabitswitch, dan kan de appara-
tuur die je op die switch aansluit met elkaar communiceren op 
gigabitsnelheden.

ROUTER ALS ACCESSPOINT

Soms is een complete draadloze router interessanter dan 
een apparaat dat door een netwerkfabrikant als accesspoint 
verkocht wordt. In een dergelijk apparaat zit vaak geen switch, 
terwijl in een draadloze router wel een switch zit ingebouwd. 
Handig als je op de netwerkaansluiting waar je het accesspoint 
op aansluit ook nog andere netwerkapparatuur wilt aanslui-
ten. Een draadloze router die je als accesspoint inzet, moet je 
wel zo configureren dat hij niet als tweede router functioneert. 
Soms biedt de fabrikant daar zelf een aparte modus voor, in 
dat geval kun je de netwerkkabel doorgaans op de WAN-poort 
aansluiten. Biedt de fabrikant geen speciale modus, dan moet 
je zelf zaken als de DHCP-server uitschakelen. Je sluit de net-
werkkabel dan aan op één van de normale switchpoorten en 
gebruikt de WAN-aansluiting niet.
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Netwerktopologie
Het is voor de opbouw van je netwerk het 
mooiste om met één hoofdswitch te werken. 
Kom je op een switch met acht poorten echter 
één poortje te kort, dan is het prijsverschil tus-
sen een switch met acht poorten en een stap 
hoger met zestien poorten wel erg hoog. Sluit 
op de switch van je router dan indien mogelijk 
een poort aan die niet (altijd) gebruikt wordt. In 
het ideale geval heb je maar één switch waarop 
al je bedrade apparatuur is aangesloten. Thuis 
is dat natuurlijk een beetje onpraktisch, het is 
bijna onmogelijk om zes netwerkaansluitin-
gen bij je televisie te realiseren. Je kunt in je 
televisie meubel zonder probleem een switch 
neerzetten om alle apparatuur aan te sluiten. 
Zorg er wel voor dat additionele switch es altijd 
direct verbonden zijn met je primaire hoofds-
witch, maak dus geen verdere aftakkingen.

Router

Switch

Acces
point

Acces
point

Switch

Printer

pc

Mediaspeler

Spelcomputer

TV

NAS

Patchkast

Internet

TV

SLAAPKAMER

W
O

O
N

K
AM

ER K
A

N
TO

O
R

ZO MIN MOGELIJK 
SWITCHES

ÉÉN HOOFDSWITCH

Switch

POWERLINE

De nieuwste generatie powerline-adapters haalt in de 
praktijk een snelheid van maximaal 270 Mbit/s, ter-
wijl de vorige generatie zo’n 130 Mbit/s haalt. In wat 
mindere omstandigheden wordt het in alle gevallen 
al snel zo’n 100 Mbit/s. 

ACCESSPOINT

In een goed thuisnetwerk ben je erg flexibel met het aan-
sluiten van accesspoints. Zeker in het geval van 802.11ac 
moet je accesspoint het liefst in dezelfde ruimte staan als 
waar je je laptop, tablet of smartphone gebruikt. Er zijn ook 
accesspoints die ook hun energie uit de netwerk kabel kun-
nen halen, dit wordt Power over Ethernet (PoE) genoemd. 
Er zijn speciale (dure) switches die dit ondersteunen, maar 
je kunt ook werken met losse PoE-injectors waarmee je be-
paalde ethernetaansluitingen in je netwerk van elektrische 
spanning kunt voorzien.

40 N E T W E R K
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Nu je je infrastructuur hebt aangelegd en 
je apparatuur hebt aangesloten, zal je 
netwerk waarschijnlijk prima werken. 
Er is op je router wel een aantal zaken 
waar je naar kunt kijken om je netwerk 

optimaal in te stellen. Log in op de webinterface van je 
router, meestal is deze bereikbaar door 192.168.1.1 in 
te tikken in het adresveld van je browser. Werkt dit niet, 
dan kun je het IP-adres van je router achter halen met de 
opdrachtprompt. In Windows 8.1 open je de comman-
doprompt door in het startscherm opdrachtprompt te 
tikken. In Windows 7 tik je opdrachtprompt in het zoek-
veld van het startmenu. Tik vervolgens het commando 
ipconfig in (gevolgd door een Enter). Het adres achter 
Standaardgateway is het IP-adres van je router.

DHCP
Een van de hoofdtaken van je router is ervoor zorgen dat 
alle netwerkapparatuur met elkaar kan communiceren. 
Ieder apparaat heeft hiervoor een uniek IP-adres in de 
reeks van je router, deze reeks is doorgaans 192.168.1.x. 
Er zijn 254 adressen IP-adressen mogelijk (1 tot en met 
254) waarvan er eentje (meestal de eerste) al door je rou-
ter zelf geclaimd wordt. Je router kent aan ieder apparaat 
automatisch een IP-adres toe via een DHCP-server. Via de 
web interface van je router kun je achterhalen of hoeveel 
IP-adressen de DHCP-server kan uitdelen. Kijk vooral of 
het genoeg adressen zijn, want doorgaans is niet de hele 
reeks van mogelijke adressen gereserveerd.

Vaste IP-adressen en reserveringen
DHCP geeft geen zekerheid dat een apparaat altijd 
hetzelfde IP-adres krijgt toegewezen, terwijl dat voor 
apparaten als een NAS of printer wel handig is. Je kunt 
daarom werken met vaste IP-adressen. Log in op de 
webinterface van het desbetreffende apparaat en 
stel een IP-adres in in dezelfde reeks als de rest van je 
netwerk, maar wat buiten het bereik van je DHCP-server 
ligt, zoals 192.168.1.200. In het veld netwerkmasker vul 
je 255.255.255.0 in. Als er een veld is voor gateway of 

router vul je het IP-adres van je router in, meestal is dit 
192.168.1.1.

Op veel routers kun je daarnaast ook vaste IP-adres-
sen via de DHCP-server toekennen. Deze mogelijkheid 
tot DHCP-reserveringen wordt door iedere routerfa-
brikant anders genoemd. Onze ASUS-router spreekt 
over ‘Manually Assigned IP around the DHCP list’, 
terwijl andere fabrikanten het over DHCP Reservations, 
DHCP-reserveringen of Static Lease hebben. Hoe het 
ook genoemd wordt, je tikt het MAC-adres van het 
netwerkapparaat in de ene kolom en het IP-adres dat 
je wilt toekennen in de andere kolom. Uiteraard moet 
het adres wel in hetzelfde subnet als de DHCP-server 
liggen, bijvoorbeeld 192.168.1.100. Het MAC-adres van 
een netwerkapparaat als een NAS of netwerkprinter is 
te achterhalen in de webinterface van het desbetref-
fende apparaat. Het staat doorgaans ook op een sticker 
achterop het apparaat. Mocht het apparaat momenteel 
via DHCP een IP-adres toegewezen krijgen, dan kun je 
de gegevens ook terugvinden in het DHCP-overzicht 
van je router. Kun je het nog steeds niet vinden? Ge-
bruik dan het tooltje Wireless Network Watcher dat je 
kunt downloaden via http://tiny.cc/wwatch.

Meer lezen
Zo verbeter je je draadloze thuisnetwerk, 
http://tiny.cc/verwifi
Zo versterk je de wifi-verbinding, 
http://tiny.cc/wifisterk

router vul je het IP-adres van je router in, meestal is dit  Via de 

Opdracht-

prompt kun je 

het IP-adres 

van je router 

achterhalen.

OPTIMALISATIE
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1 Netwerkopstelling
In dit artikel gaan we uit van een basis-netwerkopstel-
ling die bij bijna iedereen thuis te vinden is. Internet 
wordt verzorgd door een breedbandmodem via kabel, 
ADSL of anders. Er is een router aanwezig (al dan niet 
geïntegreerd in het breedbandmodem) waarop je 
apparatuur bedraad (via LAN-poorten) en draadloos 
(via wifi) kunt aansluiten. We gaan ervan uit dat je wifi-
netwerk een veilig wifi-netwerk is. De beveiliging wordt 
geregeld door een speciale knop WPS-op je router 
(of modem) of door een sterk wifi-wachtwoord. Het 
is handig als je je wifi-wachtwoord kent, bijvoorbeeld 
als je de dekking wilt uitbreiden met een wifi-repeater 
(tip 8). Het wifi-wachtwoord en de beveiligingstechniek 
kun je eenvoudig achterhalen met WirelessKeyView. 

  1. Ben je je 

wifi-wachtwoord 

kwijt? Achterhaal 

het met Wire-

lessKeyView.

De meeste thuisnetwerken laten heel wat te 
wensen over of zijn incompleet omdat niet alle 
apparaten die kunnen worden aangesloten, ook 
echt zijn aangesloten. In dit artikel gaan we alles 
op elkaar aansluiten en verbinden met internet. 
Je leest wat het beste is voor jouw situatie en we 
zorgen voor de ultieme mix tussen draadloos en 
bedraad. Uiteraard pakken we ook de dekking van 
je wifi  aan, zodat je eindelijk overal in huis draadloos 
verbinding kunt maken.
R O B B I N  O O I J E VA A R

Knoop alles aan elkaar én aan internet

OPTIMAAL 
THUISNETWERK

Voer dit programma uit op een computer die succesvol 
verbonden is met je wifi-netwerk.
WirelessKeyView, 
www.nirsoft.net/utils/wireless_key.html

2 Bedraad & draadloos
We krijgen regelmatig de vraag: “Wat is beter, bedraad 
of draadloos?” Het antwoord is volmondig: bedraad. 
Alles wat je bedraad aansluit op je thuisnetwerk werkt 
stabieler dan via een draadloos netwerk. Je hebt geen 
last van problemen met bereik, het vergeten van je wifi-
wachtwoord of storingen van andere wifi-netwerken. 
Ook huishoudelijke apparaten kunnen je wifi-netwerk 
verknallen. Vaak wordt de magnetron genoemd, maar 
in de praktijk is er meer aan de hand. Echt problema-
tisch zijn fysieke obstakels, bouw- en constructiemate-
rialen in je huis en goedkope draadloze beveiligingsca-
mera’s (of andere apparaten die permanent zenden op 
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dezelfde frequentie). Een ander argument voor een 
bedrade verbinding is de snelheid. Deze ligt meestal 
veel hoger als je je apparatuur aansluit met een 
netwerkkabel, zeker met een zeer snelle internet-
verbinding.

3 Wanneer wel wifi?
De voorkeur gaat uit naar bedraad, maar echt 
handig is dit soms niet. Voor tablets en smartpho-
nes is een ethernetkabel zelfs onmogelijk en voor 
de woonkamerlaptop bijzonder onpraktisch. Kies 
altijd voor een netwerkdraad als het ook praktisch 
haalbaar is, bijvoorbeeld voor de desktop-pc in 
de studeerkamer, netwerkprinter of netwerkschijf 
(NAS). Ook voor je tv, gameconsole of mediastrea-
mer verdient een netwerkkabel de voorkeur boven 
gerommel met wifi-dongels. Meer hierover lees je bij 
tip 13. Gebruik je wifi-netwerk voor alle apparatuur 

waarbij een netwerkkabel geen optie is: smartphone, 
tablet, Chromecast (hoewel zelfs daar sinds kort een ka-
bel voor is) enzovoort. Of als het gewoon super-onhan-
dig is, bijvoorbeeld voor je laptop die je op meerdere 
plekken gebruikt.

4 Te weinig poorten
De mogelijkheid om apparatuur bedraad aan te sluiten 
op je modem/router is meestal beperkt tot maximaal 
vier LAN-poorten. Als dit te weinig is, kun je het aantal 
poorten eenvoudig uitbreiden met een switch. Kies een 
snel exemplaar dat voldoet aan de gigabit-standaard 
(1000 Mbit/s). Een switch schaf je aan voor een paar 
tientjes en heeft bijvoorbeeld vijf of acht extra LAN-
poorten. Aansluiten is eenvoudig, want instellingen zijn 
er niet. Sluit een LAN-poort van de switch aan op een 
LAN-poort van je modem/router met een standaard 
netwerkkabel en je hebt extra poorten om je thuisnet-
werk bedraad uit te breiden.

5 Snelheid onderling
Gigabit is de standaardsnelheid van dit moment voor 
bedrade thuisnetwerken. Het kan voorkomen dat je 
modem/router alleen een lagere snelheid ondersteunt, 
bijvoorbeeld 10/100 Mbit. Dit kan ervoor zorgen dat 
bepaalde netwerkapparatuur niet optimaal functio-
neert. Goede voorbeelden zijn de NAS (netwerkopslag) 
en de mediastreamer op je tv: hierbij is het fijn om op 
een zo hoog mogelijke snelheid te werken. De aanschaf 
van een switch zoals besproken bij de vorige tip kan 

  4. Met een 

switch breid 

je het aantal 

LAN-poorten 

uit en geef je je 

thuisnetwerk 

extra bedrade 

aansluitmoge-

lijkheden.

  2. Een 

bedraad 

netwerk is bijna 

altijd sneller en 

stabieler dan 

een draadloos 

netwerk.

  3. Voor je 

tablet is een 

ethernetkabel 

geen optie, 

maar je kunt wel 

je wifi verbe-

teren.

Geef je netwerk voor een 
paar tientjes meer bedrade 
aansluitingen met een switch 
van 5 of 8 poorten
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uitkomst bieden om bijvoorbeeld je desktop-pc en 
NAS sneller met elkaar te laten communiceren. Sluit 
beide apparaten bedraad aan op de gigabit-switch 
en verbind deze bedraad met je modem/router. Zo 
heb je onderling de hoogst haalbare snelheid. Bena-
der je de NAS via wifi? Dan vervalt de snelheidswinst. 
De maximale snelheid is altijd afhankelijk van de 
langzaamste tussenschakel.

6 Terugschakelen
Als je computer bedraad is aangesloten op een 
switch of modem/router, ben je misschien nieuws-
giering naar de maximale snelheid. Dit is de snelheid 
die de op elkaar aangesloten apparaten met elkaar 
‘afspreken’ te gebruiken. AdapterWatch toont deze 

gegevens in de kolom Interface speed. Er staat een 
lang getal. Als je de laatste zes nullen weghaalt, heb 
je de snelheid in Mbit (megabit). Bij een draadloze 
adapter kan de snelheid steeds verspringen omdat de 
verbinding afhankelijk is van allerlei externe factoren.
Als je bij een bedrade netwerkverbinding een lagere 
snelheid ziet dan verwacht, bijvoorbeeld 100 Mbit in 
plaats van 1000 Mbit, kan dit meerdere oorzaken heb-
ben. Als je computer of switch slechts 100 Mbit aankan 
en het andere apparaat 1000 Mbit, wordt er automa-
tisch teruggeschakeld naar een lagere snelheid. Als 
aan beide kanten 1000 Mbit mogelijk is, kan bij slechte 
bekabeling of ondeugdelijke aansluitstekkertjes de 
snelheid alsnog naar beneden worden bijgesteld om 
stabiliteit te behouden. Dit kun je uitdokteren door een 
kortere netwerkkabel te proberen.
AdapterWatch, www.nirsoft.net/utils/awatch.html

7 Wifi verplaatsen
De beste oplossing om problemen met het bereik van 
je wifi-netwerk op te lossen, is door het wifi-toegangs-
punt fysiek te verplaatsen. Meestal is de beste plek een 
centrale plaats in je woning. Dit gaat het eenvoudigst 
als je modem en wifi-router gescheiden kastjes zijn, 
omdat een modem verplaatsen lastig is in de praktijk 
(die moet namelijk zo dicht mogelijk zitten bij de plek 
waar je internetverbinding je huis binnenkomt).

8 Meer wifi-bereik
Als het fysiek verplaatsen van je wifi-netwerk niet 
mogelijk is of je wilt geen lelijke kabels trekken door je 
huis, dan kun je een wifi-repeater overwegen. Een wifi-
repeater kost niet meer dan een paar tientjes en heeft 
alleen een stopcontact nodig. Het instellen is eenvoudig 
als je de handleiding van de fabrikant zo braaf mogelijk 
opvolgt. Kort door de bocht pakt een wifi-repeater je be-
staande wifi-netwerk op en zendt het opnieuw uit. Voor 
de configuratie heb je mogelijk de beveiligingscode nodig 

  5. Kies 

altijd voor een 

bedrade giga-

bitverbinding 

voor apparaten 

waarbij een 

hoge snelheid 

wenselijk is.

  6. Adapter-

Watch toont de 

‘fysieke maxi-

male snelheid’ 

van je netwer-

kadapters.

  7. Voor het 

beste bereik 

verplaats je je 

wifi-modem of 

wifi-router naar 

een centrale 

plek in huis.
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van je wifi-netwerk nodig en moet je weten welke 
beveiligingstechniek (WPA, WPA2 of anders) er wordt 
gebruikt (zie tip 1). Het grote nadeel van een repeater 
is wel, dat je ‘verlengde’ wifi-netwerk maar de helft van 
de snelheid van je gewone wifi-netwerk heeft.

9 Bruggenbouwer
Er zijn wifi-repeaters te koop met een extra ether-
netaansluiting. Door te kiezen voor een zogenaamde 
‘bridge mode’ kun je op deze manier het draadloos 
netwerk ‘omzetten’ naar een ethernetaansluiting. 
Samengevat wordt je wifi-netwerk opgepakt door 
de wifi-repeater in ‘bridge mode’ en is vanaf hier 
beschikbaar als bedrade netwerkaansluiting. Deze 
opstelling heeft geen voordelen voor hogere snel-
heid, maar biedt wel andere mogelijkheden. Als 
bijvoorbeeld een ‘smart-apparaat’ (controlecentrum 
van zonnepanelen, weerstation, dvd-speler etc.) 
geen wifi ondersteunt of slecht bereikbaar is voor 
een gewone netwerkkabel, kun je met deze truc het 
apparaat alsnog opnemen in je thuisnetwerk.

10 Usb-dongel
Als het wifi-bereik net niet optimaal is vanuit bijvoor-
beeld de keuken en het verplaatsen van een je wifi-
router of wifi-accesspoint geen opties zijn, kunnen 
pc- of laptop-gebruikers een trucje uithalen. Koop 

  8. Een wifi-repea-

ter kost niet zoveel 

en vergroot het be-

reik van je draadloze 

netwerk.

voor een tientje een usb-wifi-dongel. Sluit de dongel 
aan via een usb-verlengkabel en je hebt een soort ‘ver-
plaatsbare wifi-antenne’. Zo werk je toch via wifi en kun 
je een lastig bereikbaar draadloos toegangspunt beter 
oppikken. Deze truc werkt ook goed in een hotelkamer, 
op de camping of om vanuit een vakantie-appartement 
een hotspot op te pikken.

11 Homeplug
Voor elke situatie waarbij wifi niet mogelijk is of te 
veel stoort, en (extra) kabels trekken geen optie is, 
bestaat er een derde mogelijkheid: HomePlug, ook wel 
powerlan of powerline genoemd. Hierbij wordt een 
bedraad netwerk getransporteerd via het stopcontact 
en de elektriciteitskabels. Het werkt als volgt: een 
HomePlug heeft minimaal twee adapters (stekkers). 
De ene HomePlug-adapter sluit je aan op je modem/
router via een netwerkkabel. De andere adapter sluit 
je met een netwerkkabel aan op het apparaat dat de 
netwerkverbinding nodig heeft. Door beide adapters in 
het stopcontact te steken en een eenmalige koppel-
procedure (pairing) op te volgen, wordt de verbinding 

  9. Dankzij 

een wifi-repeat-

er in ‘bridge 

mode’ verbind je 

apparatuur met 

een netwerkka-

bel via wifi met 

je thuisnetwerk.

  11. Dankzij 

een wifi-repeat-

er in ‘bridge 

mode’ verbind je 

apparatuur met 

een netwerkka-

bel via wifi met 

je thuisnetwerk.

Een repeater vergroot het 
bereik van je wifi -netwerk
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gelegd en je netwerksignaal semi-draadloos door je 
huis getransporteerd via het elektriciteitsnetwerk. 
Een HomePlug-setje kost circa zeventig euro.

12 HomePlug-opties
De snelheid van HomePlug is afhankelijk van 
veel factoren en dat geldt ook voor de stabiliteit. 

Vermijd dubbelstekkers en stekkerblokken. Een 
adapter hoeft niet direct in de buurt 

aangesloten te worden van 
je modem/router, het kan 

op elke netwerkkabel. 
De HomePlug-techniek 
is een uitstekende 

aanvulling voor moeilijk 
bereikbare plekjes waar je 

apparatuur wilt aansluiten. 
Je kunt bijvoorbeeld dankzij 

HomePlug een netwerkprinter 
uit het zicht plaatsen (in de garage, 

schuur of op zolder) zonder dat je ka-
bels hoeft te trekken. HomePlug-setjes 

zijn er in allerlei variaties, bijvoorbeeld 
met een geïntegreerde switch zodat je meer dan 
één apparaat kunt aansluiten of met een inge-
bouwd wifi-accesspoint.

13 Creatief aansluiten
De beste oplossing om je thuisnetwerk zo goed mo-
gelijk aan elkaar te knopen, begint bij het uitdenken 
van een plannetje. Veel scenario’s hebben meer dan 
één oplossing, maar welke kies je? Wees creatief en 
zet stabiliteit altijd op de eerste plaats. Een voor-
beeld: je hebt ooit één netwerkkabel getrokken naar 
de tv. Nu loop je tegen deze beperking aan, want 
alle apparaten rond je tv hebben een netwerkaan-
sluiting. In dit geval kun je een dure HomePlug-set 
aanschaffen met ingebouwde switch of je appara-
tuur via wifi-dongels of -repeaters aan de praat pro-

beren te knutselen. Onnodig instabiel en foutgevoelig! 
De beste oplossing voor dit scenario is een goedkope 
switch (tip 4). Sluit deze aan op de netwerkkabel bij je tv 
en verbind alle apparatuur bedraad met de switch. Zo 
kun je via één netwerkkabel toch je smart-tv, game-
console, Raspberry Pi, DVR, blu-ray-speler en andere 
apparaten aansluiten.

14 Oude router
Als afsluiting van dit artikel een tip die alleen geschikt 
is voor experts die ergens nog een oude router heb-
ben liggen. Laat deze niet verstoffen, je kunt hier 
leuke dingen mee doen voor je thuisnetwerk. Door 
de DHCP-server en wifi uit te schakelen, houd je een 
gratis switch over. Als je je wifi aan laat staan (DHCP 
wel uitschakelen!) en de oude router aansluit via 
een LAN-poort, heb je een extra wifi-toegangspunt. 
Verander eventueel de kanaalinstellingen van het extra 
wifi-netwerk om storingen te voorkomen. Tot slot is er 

de ‘superfirmware’ van DD-WRT. Als je geluk hebt, kun 
je deze firmware installeren op je router. DD-WRT is er 
voor veel populaire routers van verschillende fabrikan-
ten. Met DD-WRT maak je van een router van 50 euro 
er eentje met de mogelijkheden van een router van 500 
euro. Je netwerk krijgt allerlei extra functies, zoals een 
repeater, bridge, VLAN’s en andere dingen waar experts 
verzot op zijn. Zoals je al leest aan de terminologie is 
DD-WRT absoluut niet geschikt voor beginners. Het 
updaten van je router-firmware is altijd een risico. In 
het meest positieve geval levert het je een superrouter 
op met veel extra functies. De kans dat je van je router 
een baksteen maakt door een storing of verkeerde 
firmware-flash is helaas ook aanwezig.
DD-WRT, www.dd-wrt.com

  12. Som-

mige Home-

Plug-adapters 

hebben een 

ingebouwde 

switch zodat 

je meer ap-

paratuur kunt 

aansluiten.
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  13. Allerlei 

apparaten 

aansluiten op 

één netwerk-

kabel? Dankzij 

een simpele 

switch is het zo 

geregeld!

  14. DD-WRT 

maakt van een 

simpele router 

er één met heel 

veel mogelijk-

heden.
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MINIWORKSHOP
Wake on LAN

V eel moederborden en netwerkkaarten onder-
steunen Wake on Lan, ook wel WoL genoemd. 
Wij schakelen het in op Windows 10. Daarvoor 

klik je met de rechtermuisknop op de startknop en kies 
je voor Apparaatbeheer. Klap vervolgens het onder-
deel Netwerkadapters uit, klik met de rechtermuis-
knop op je netwerkadapter en kies voor Eigenschap-
pen. Ga naar het tabblad Geavanceerd. Zoek naar de 
optie Wake on magic packet in de lijst en zorg dat de 
waarde hier op Enabled staat. Zoek ook naar Shut-
down Wake up en zet ook die waarde op Enabled. Ga 
nu naar het tabblad Energiebeheer en zorg dat alle 
drie de opties zijn aangevinkt. Ga nu nog even naar 
het Configuratiescherm, Hardware en Geluiden, 
Energiebeheer, klik links op Het gedrag van de aan/
uit-knoppen bepalen. Klik op Instellingen wijzigen 
die momenteel niet beschikbaar zijn en haal onder-
aan het vinkje weg bij Snel opstarten inschakelen 
(aanbevolen), indien die optie aanwezig is.

Om je pc nu wakker te maken, heb je eerst nog het 
mac-adres van de betreffende netwerkkaart nodig. 
Klik hiervoor opnieuw met de rechtermuisknop op de 

startknop en kies voor Opdrachtprompt. Voer het 
commando ipconfig /all in en kijk bij de betreffende 
netwerkkaart naar de Physical Address. Dit heb je 
straks nodig.

Nu is het nodig het moederbord te configureren. 
Hiervoor druk je vlak na het starten op de knop DEL 
of F11 of F12. De knop verschilt per merk en type 
computer. In het bios zoek je naar de optie Wake up 
on LAN, Wake up on PCI event of iets vergelijkbaars 
en schakel die optie in. Als voorbeeld: op ons MSI-moe-
derbord met uefi moeten we zijn bij Advanced, Wake 
Up Event Setup en ten slotte de optie Resume By PCI 
or PCI-E device aanzetten.

Nu moeten we een app kiezen om de ‘magic packet’ 
mee te sturen waarmee we de pc wakker maken. 
Wij gaan zelf aan de slag met de app Remoteboot 
WOL, gratis in de App Store van Apple. Klik op het 
plusje rechts en dan op het pijltje bij [no name] in de 
app. Voer een naam in voor je pc en daaronder het 
mac-adres dat je eerder hebt gevonden, waarbij je de 
liggende streepjes vervangt door een dubbele punt. 
Vervolgens tik je op Boot om de pc in te schakelen.

Werkt het niet? Controleer de instellingen en ga 
vooral door je bios of uefi heen. Een handig pro-
gramma om te controleren of het mac-adres klopt, is 
depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-monitor. 
Download het, wijzig de poort in de poort die je app 
gebruikt (in ons geval 5000), start het en klik op Con-
nect. Daarna tik je in de app op Boot. Controleer zorg-
vuldig je mac-adres als het pakket niet verschijnt.  

  Het mac-

adres vind je 

bij Physical 

Address. Z org 

er wel voor dat 

je de goede 

ethernetadapter 

hebt.

Wake on Lan is een handige functie waarmee je een 
pc op afstand kunt aanzetten. Dat is bijvoorbeeld 
handig als je ’m even als (media)server nodig hebt, 
of als je er vanaf een andere locatie op wilt inloggen.
J O C H E M  D E  G O E D E

ZET JE PC AAN MET 
JE SMARTPHONE
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SPECIAL
Basiscursus: Meerdere routers in je thuisnetwerk

A ls we het over een router hebben, bedoelen 
we een draadloze router: het kastje dat je ap-
paratuur aan elkaar knoopt tot een netwerk 

met een ingebouwd wifi-accesspoint. Door de router 
te verbinden met je modem, krijgt je netwerk toegang 
tot internet. Als je je router vervangt door een beter 
exemplaar (of als een betere (modem)router krijgt van 
je internetaanbieder), heb je één router over en die 
kun je hergebruiken. Voordat we hiermee aan de slag 
gaan, behandelen we kort enkele basisfuncties van een 
doorsnee router.

1 Wat doet je router?
Op je router vind je twee soorten netwerkpoorten: 
WAN en LAN. De WAN-aansluiting is bedoeld voor de 
internetverbinding via je modem en is daarom soms 
aangeduid als internet. Deze aansluiting vervalt meestal 

  1. Je herkent 

een router aan 

de aanwezigheid 

van één WAN-

poort (links) 

en meerdere 

LAN-poorten 

(rechts).

Als je nog ergens een oude draadloze router hebt 
liggen, bijvoorbeeld omdat je bent overgestapt naar 
een beter exemplaar, kun je hier nog leuke dingen 
mee doen. Je kunt hem bijvoorbeeld inzetten als 
een extra draadloos toegangspunt voor beter 
bereik of als een switch om meer apparatuur aan te 
sluiten. Soms kun je je router zelfs nieuwe functies 
geven met ‘super-fi rmware’. In dit artikel lees je alles 
over handige toepassingen voor je oude router.
R O B B I N  O O I J E VA A R

Extra power voor je  thuisnetwerk

TWEEDE LEVEN 
VOOR JE ROUTER

als je de oude router inzet als tweede router in je 
netwerk. De LAN-aansluitingen worden gebruikt om je 
netwerkapparatuur bedraad aan te sluiten, denk aan je 
computers, tv, NAS en netwerkprinter. Een router zorgt 
er ook voor dat alle apparaten in je netwerk voorzien 
worden van IP-informatie middels de DHCP-server. 
We benoemen de DHCP-server  expliciet omdat dit on-
derdeel voor vreemde storingen kan zorgen als je een 
tweede router toevoegt aan je netwerk. Hierover later 
meer. Sommige routers hebben ook een usb-poort om 
een printer te delen. Tot slot is er de draadloze functie 
van je router. Hiermee verbind je apparaten via wifi 
met je thuisnetwerk en internetverbinding. Afhankelijk 
van waarvoor je de oude router wilt inzetten, kun je het 
wifi-signaal uitschakelen of wijzigen. Hiermee voorkom 
je onnodige storing op het hoofd-wifi-netwerk van je 
nieuwe (modem)router.
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2 Beheermodule
Alle instellingen van je router zijn te behe-
ren via je browser, bijvoorbeeld via het adres 
http://192.168.1.1. Het IP-adres verschilt per merk/
type router en kan ook nog eens handmatig gewij-
zigd zijn. Om je router te kunnen beheren, moet 
je weten hoe je inlogt op de beheermodule. De 
eenvoudigste manier om toegang te krijgen tot je 
router is door de handleiding van de fabrikant te 
volgen. Zoek deze (eventueel via Google) en lees de 
instructie. Reset je oude router volgens de voor-
geschreven procedure, zo maak je een frisse start. 
Meestal gebruik je hiervoor een verborgen pinnetje 
dat je kunt indrukken met een pen of paperclip. Met 
een reset worden alle instellingen teruggebracht 
naar de fabrieksinstellingen. De beheermodule 
wordt bereikbaar via het standaard-wachtwoord. 
Als je instellingen gaat wijzigen, neem dan de 
moeite om de router bedraad aan te sluiten op je 
computer. Verbind een standaard netwerkkabel 
tussen een LAN-poort op de router en de net-
werkaansluiting van je computer. Je kunt de meeste 
aanpassingen ook draadloos doorvoeren, maar dit 
is een stuk foutgevoeliger.

3 Firmware
Een router heeft een besturingssysteem: de firm-
ware. Het is altijd aan te raden om eerst de meest 
recente firmwareversie van je routerfabrikant te 
installeren. De aanwezige firmwareversie van je 
router wordt meestal prominent getoond in de be-
heermodule van je router. Kijk ook op de sticker van 
je router welk type, model en versienummer/revisie 
je hebt. Met deze informatie kun je op de website 
van de fabrikant een firmware bestand binnenhalen, 
op die website lees je ook hoe je de firmware op je 
router installeert.

4 Switch
Een van de eenvoudigste toepassingen voor je oude 
router is het kastje degraderen tot ‘domme switch’. 
Hierdoor kun je de LAN-poorten van je oude router ge-
bruiken om meer netwerkapparaten op je netwerk aan 
te sluiten. Dit is de meest basale functie, maar hierdoor 
niet minder handig. Als je bijvoorbeeld ooit slechts één 
netwerkkabel naar je tv hebt getrokken, kun je met een 
switch nu ineens ook je dvd-speler, game-console, Rasp-
berry Pi en andere randapparatuur bedraad aansluiten.

  2. De instel-

lingen van de 

beheermodule 

van je router 

zijn bereikbaar 

via een speciaal 

webadres.

IP-instellingen
Als je je computer aansluit op een LAN-poort van 
je router (of draadloos verbindt), krijg je via de 
DHCP-server diverse IP-gegevens toebedeeld. 
Door deze gegevens op te vragen, kun je het 
adres van de beheermodule van je router ach-
terhalen. Geef via Windows-toets+R de opdracht 
cmd.exe en dan de opdracht ipconfig.exe. 
Het IP-adres van je computer staat achter IPv4 
Address (bijvoorbeeld 192.168.1.126). Het adres 
van de beheermodule van je router is meestal 
gelijk aan het IP-adres achter Default gateway 
(bijvoorbeeld 192.168.1.1).

  De opdracht 

ipconfig.exe 

toont het 

IP-adres van je 

computer en 

het IP-adres van 

je router.

  3. Installeer 

de meest recen-

te firmwarever-

sie op je router.
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5 Van router naar switch
Om van je router een switch te maken, dien je twee 
dingen uit te schakelen: het wifi-gedeelte en de 
DHCP-server. Je kunt overwegen je wifi aan te laten, 
maar dan heb je kans dat deze functie stoort op je 
hoofd-wifi-netwerk. Schakel eerst het wifi-gedeelte 
uit. De naam van de instellingen in de beheermo-
dule van je router varieert per merk/type router. 
Zoek naar iets dat lijkt op WiFi network mode of 
WiFi radio. Bewaar de instellingen en schakel pas 
dan de DHCP-server uit. Deze instellingen vind je bij 
de basis-netwerkinstellingen van je router. Je router 
is nu geschikt om te gebruiken als switch. Gebruik 
hiervoor uitsluitend de LAN-aansluitingen.
Omdat de DHCP-server is uitgeschakeld, kun je de 
beheermodule van je router niet meer eenvoudig 
bereiken. Reset de router naar de fabrieksinstellin-
gen als je de aanpassingen ongedaan wilt maken.

6 Als accesspoint instellen
Je kunt je oude router ook inzetten als extra wifi-toe-
gangspunt zodat je op bepaalde plekken beter bereik 

hebt. Open de beheermodule van je oude router en stel 
een nieuw wifi-netwerk in. Je kunt kiezen voor dezelfde 
naam (SSID) of voor een andere naam dan die van je 
hoofd-wifi-netwerk. Als je hoofd wifi-netwerk bijvoor-
beeld ‘Anneke’ heet, kun je ‘Anneke2’ instellen als SSID. 
Bij een afwijkende netwerknaam weet je zeker dat je 
met het juiste accesspoint verbonden bent. Bij dezelfde 
netwerknaam hoef je niets in te stellen op bijvoorbeeld 
je smartphone. In principe verbindt apparatuur met 
het sterkste accesspoint, maar in de praktijk wil een 
laptop of smartphone nog wel eens verbonden blijven 
met het zwakkere accesspoint. Je kunt beide manieren 
uiteraard uitproberen. Kies altijd een ander kanaal dan 

  4. Door DHCP 

en wifi uit te 

schakelen, houd 

je een switch 

over.

  5. Schakel 

de ingebouwde 

DHCP-server uit 

om ‘botsingen’ 

in je netwerk te 

voorkomen.

Botsing in je netwerk
Om storingen te voorkomen, mag je nooit twee 
DCHP-servers in hetzelfde netwerk hangen. Scha-
kel de DHCP-server van je oude router uit (zie 
tip 5). Ook kun je wifi-problemen ondervinden. 
Experimenteer in dit geval met een alternatief 
kanaal (zie tip 6). Tot slot is er nog het standaard 
IP-adres van je routers. Deze adressen mogen 
niet hetzelfde zijn. Je kunt dit controleren door 
een computer aan te sluiten op je thuisnetwerk 
en de ‘default gateway’ te achterhalen (zie kader 
‘IP-instellingen’). Sluit je computer vervolgens 
aan op je oude router (met ingeschakelde DCHP-
server) en vraag ook hier de ‘default gateway’ op. 
Dezelfde adressen? Verander het IP-adres van je 
oude router naar een adres dat niet voorkomt in 
je thuisnetwerk. Kies wel een IP-adres in dezelfde 
reeks dat buiten het bereik van de DHCP-server 
van je primaire router valt, zo kun je de webin-
terface van je oude router nog bereiken.

  6. Een 

tweede router in 

je thuisnetwerk 

kan altijd, maar 

je moet wel re-

kening houden 

met een paar 

spelregels.
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je hoofdnetwerk, en kies hierbij een kanaal dat zo 
vrij mogelijk is. Wel kun je je op de 2,4GHz-band het 
best beperken tot de kanalen 1, 6 of 11. Een hulp-
programma als Acrylic WiFi Free (www.acrylicwifi.
com) ziet wat er allemaal in de lucht hangt en welke 
kanalen het minst druk zijn. Vergeet niet om je wifi-
netwerk te beveiligen! WPA2 is de beste  en veiligste 
keuze, als dat niet beschikbaar is kies je voor WPA. 
Het wachtwoord van het draadloze netwerk mag 
hetzelfde zijn als dat van je hoofdnetwerk. Gebruik je 
dezelfde SSID, dan moet het hetzelfde zijn.

7 Accesspoint aansluiten
Heb je je oude router ingesteld als accesspoint, dan 
sluit je hem bedraad aan op je bestaande thuisnet-

werk. Dit kan via een kabel in de WAN-poort 
van je oude router naar een LAN-poort van 
je thuisnetwerk, maar dat raden we af. Het 
nadeel is dan namelijk dat de apparaten die 
verbonden zijn met je nieuwe wifi-netwerk 
(Anneke2) en de apparaten in het hoofd-
wifi-netwerk (Anneke) elkaar niet kunnen 
zien. Een betere methode is het uitschakelen 
van de DHCP-server van de tweede router. 
Vervolgens kun je de verbinding leggen tussen een 
LAN-poort van je thuisnetwerk en een LAN-poort op je 
oude router. De DHCP-server van je thuisnetwerk deelt 
nu ook de adressen uit aan de apparaten achter je 
oude router. Zorg ervoor dat het IP-adres van je oude 
router een vast IP-adres is dat ligt in de range van je 
hoofdrouter. Zo kun je de webinterface van je oude 
router nog bereiken. De methode die we in stap 6 en 
7 hebben beschreven werkt bij alle routers. Sommige 
routers hebben daarnaast een speciale accesspoint-
modus, je leest hierover meer in het kader ‘Speciale 
accesspoint-modus’.

8 Super-firmware
Als je geluk hebt ondersteunt jouw oude router DD-
WRT. Deze alternatieve firmware maakt van een ‘stan-
daardrouter’ een ‘superrouter’. De kans is groot dat je 
hiermee de wifi-zender stiekem kunt ‘opvoeren’, maar 
er is veel meer mogelijk. Je kunt je router dankzij DD-
WRT ook dienst laten doen als range-extender (repea-
ter). Hiermee vergroot je het draadloos bereik zonder 
dat je wifi-netwerk twee namen krijgt. Het installeren en 
instellen van DD-WRT is lastig, maar het experimenteren 
met DD-WRT en zo een gratis ‘superrouter’ in elkaar 
sleutelen is leuk voor iedereen die van tweaken houdt. 
De community-website van DD-WRT heeft uitstekende 
handleidingen om router extra te tweaken.
DD-WRT, www.dd-wrt.com

Speciale accesspoint-modus
De methode waarbij je de DHCP-server uitscha-
kelt om van je router een accesspoint te maken, 
werkt bij alle routers. Sommige draadloze routers 
hebben daarnaast een speciale accesspoint-mo-
dus, waarmee de draadloze router verandert in 
een echt accesspoint zonder zaken als een DHCP-
server etc. Indien aanwezig kun je de modus van 
de router omschakelen via de webinterface. Is 
je router te veranderen in een echt accesspoint, 
dan gebruik je de WAN-aansluiting om hem aan 
je netwerk te koppelen. Sommige routers hebben 
een bridge-functie, maar daar wordt wat anders 
mee bedoeld. Hiermee verander je de router in 
een draadloze bridge waarmee je een wifi-adap-
ter met netwerkaansluitingen krijgt. De router is 
dan inzetbaar als een wifi-adapter voor appara-
ten met een netwerkaansluiting.

  Sommige 

routers bieden 

een speciale 

accespoint-mo-

dus waarbij 

zaken als de 

DHCP-server 

automatisch 

worden uitgezet.

  7. Gebruik je 

oude router als 

extra draadloos 

toegangspunt 

voor plekken 

in huis waar 

het bereik wat 

minder is.

  8. DD-WRT 

maakt van een 

‘standaardrout-

er’ een ‘super-

router’.
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D e opvallendste ontwikkeling bij routers is de 
spectaculaire prijsstijging die we in het afge-
lopen anderhalf jaar hebben gezien. Linksys 

was met de WRT1900AC de eerste die ruimschoots 
voorbij de 200 euro ging en die router een adviesprijs 
meegaf van niet minder dan 279 euro. Op dat moment 
wezen velen virtueel naar het voorhoofd, want dat 
was natuurlijk veel te gortig. Inmiddels schrikken we 
niet meer van dat soort bedragen en zijn we zelfs de 
300 euro al dik voorbij. Zo had de D-Link DIR-890L bij 
lancering een adviesprijs van maar liefst 349 euro. 
Deze enorme prijsstijgingen zijn voor een belangrijk 
deel het gevolg van de komst van 802.11ac, dat in 
tegenstelling tot 802.11n nog enorm in ontwikkeling 
is. Aan de andere kant spelen de fabrikanten in op de 
steeds belangrijker wordende rol van de router in het 
dagelijks leven.
De prijsstijging van de nieuwe topmodellen heeft echter 
ook het gevolg dat verversing van de oude topmodellen 
op de oude prijspunten eigenlijk niet heeft plaatsge-
vonden. De allereerste 802.11ac-routers uit 2012 zijn 
vrijwel allemaal nog uitstekend verkrijgbaar, zonder 
dat ze extreem goedkoop zijn geworden. Niet zo raar, 
want alle nieuwe modellen worden er qua prijs boven 
gepositioneerd. Fabrikanten kunnen dus niet zomaar 
alle oude modellen in de ramsj gooien. Voor dit artikel 
hebben we gekeken naar wat er zoal te koop is vanaf 
AC1750 (de high-end-modellen van het begin van 

De ontwikkelingen op de routermarkt volgen 
elkaar in rap tempo op en de prijzen gaan al 
even hard omhoog. Maar wat voegen nieuwe 
(802.11ac-)technologieën nu eigenlijk toe in de 
praktijk? En wat moet je op dit moment kopen 
als je op zoek bent naar een router? 
S A N D E R  A L M E K I N D E R S

De interessante ac-routers van het moment
STEEDS SNELLER

de ‘802.11ac-revolutie’) tot AC3200 (de nieuwste en 
duurste tri-band-modellen). We hebben vele tientallen 
modellen getest, waaruit we een selectie hebben ge-
maakt. Hieruit presenteren we vervolgens weer enkele 
aanraders. We komen verderop in het artikel uiteraard 
terug op de prestaties van de apparaten, eerst gaan 
we echter in op twee van de nieuwste en duurste ont-
wikkelingen die zorgen voor routers van zo’n 300 euro: 
MU MIMO en tri-band.

MU MIMO
MU MIMO staat voor Multi-User Multiple Input Multi-
ple Output. Het tweede deel van deze term bestaat al 
sinds 802.11n. Dat betekent dat routers gebruik kun-
nen maken van meerdere losse signalen om data te 
versturen. Zo kunnen reflecties ook gebruikt worden, 
wat tot hogere doorvoersnelheden leidt. De vernieu-
wing zit hem in Multi-User. Wifi heeft het imago dat 
het heel erg geavanceerd is, maar dat valt eigenlijk wel 
mee. De afhandeling van het verkeer werkt eigenlijk 
niet veel anders dan dat het bekabelde netwerk werkte 
toen er nog hubs in plaats van switches gebruikt wer-
den. Alle clients maken contact met de router en stu-
ren data, maar er is maar ruimte voor één verbinding 
tegelijkertijd. Is dat een smartphone met slechts één 
antenne, dan doen de overige antennes niets en kun-
nen de andere clients hun data dus ook niet versturen. 

Met MU MIMO kunnen alle antennes/
datastromen altijd tegelijkertijd gebruikt 

worden, en worden clients verdeeld 
op basis van het aantal antennes/

datastromen dat ze zelf ondersteu-

datastromen altijd tegelijkertijd gebruikt 
worden, en worden clients verdeeld 

op basis van het aantal antennes/
datastromen dat ze zelf ondersteu-

  Met het 

nieuw leven 

inblazen van 

de WRT-lijn in 

de vorm van de 

WRT1900AC, 

was Linksys 

de eerste die 

richting de 300 

euro ging.
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nen. Heeft een router vier antennes, dan kunnen er 
dus vier apparaten met een enkele antenne tegelij-
kertijd worden bediend.

Kortere wachttijden
In theorie is MU MIMO een enorme verbetering ten 
opzichte van de huidige situatie, omdat clients niet 
of veel minder lang hoeven te wachten voor data 
overgezet kunnen worden. Op dit moment heb je 
er in de praktijk echter nog vrijwel niets aan. Dat 
heeft ermee te maken dat ook clients deze nieuwe 
technologie moeten ondersteunen … en die zijn er 
vooralsnog vrijwel niet. De kans dat ze er binnen 
nu en enkele jaren in groten getale gaan komen, is 
daarnaast klein. Bij Linksys verwacht men bijvoor-
beeld dat het aantal MU MIMO-clients in 2017 vijftig 
procent zal bereiken, waarbij het dan met name 
gaat clients met slechts één antenne. Houd er bij 
MU MIMO ook rekening mee dat niet alle apparaten 
die zeggen het te kunnen, het ook daadwerkelijk 
leveren. De ASUS RT-AC87U, Netgear R7500 Night-
hawk X4 en ZyXEL Armor Z1 hebben een chip van 
Quantenna aan boord waar nog altijd niet de juiste 
drivers voor uitgebracht zijn om MU MIMO ook echt 
te kunnen gebruiken. De ASRock G10 en TP-Link 
Archer C2600 in deze test maken gebruik van de 
Qualcomm VIVE-technologie die in theorie al wel 
werkt (hier zijn uiteraard eveneens nog geen clients 
voor). Ook de Linksys EA8500 maakt hier gebruik 
van, maar die hebben we nog niet getest. Houd er 
verder ook rekening mee dat MU MIMO alleen van 
toepassing is op 802.11ac, dus 5 GHz.

Tri-band
Chipsetfabrikant Qualcomm zet vol in op MU MIMO. 
Grote concurrent Broadcom gooit het met de 

XStream-technologie 
over een andere boeg. 
Daar heeft men gekozen voor de wat meer 
recht-voor-zijn-raap aanpak van de tri-band-router. 
Naast de 2,4GHz-radio beschikt dat type router over 
twee 5GHz-radio’s. Aangezien we hier te maken heb-
ben met twee chips met elk drie antennes, hebben 
deze routers liefst zes antennes. Een groot voordeel 
van tri-band is dat het geen eisen stelt aan clients. Je 
kunt het dus gebruiken met alle clients die 5 GHz on-
dersteunen. Slim is dat beide 5GHz-radio’s samenge-
voegd kunnen worden met behulp van Smart Connect. 
De router bepaalt dan zelf welk apparaat met welke 
van de twee radio’s verbinding maakt. Op deze manier 
kunnen langzame en snelle apparaten automatisch 
van elkaar gescheiden worden. Dat bevordert de alge-
hele snelheid van de draadloze communicatie, want 
nu worden snelle clients niet meer opgehouden door 
langzame clients. We zien tri-band overigens meer 
als tussenoplossing dan als iets wat heel lang courant 
zal blijven. MU MIMO is vrijwel zeker de technologie 
van de toekomst, al was het maar omdat daar minder 
chips voor nodig zijn waardoor het goedkoper te fabri-
ceren is. Waar de meeste MU MIMO-modellen rond de 

Verschillende smaken
Een gevolg van het continu uitbrengen van nieuwe model-
len, zonder dat de oude modellen end-of-life gaan, is dat er 
inmiddels een enorm aanbod is van 802.11ac-routers. De 
spreiding is veel forser dan bij 802.11n het geval was. Daar 

had je bij dualband-modellen N600, N750 en N900. Op dit 
moment zijn dat er bij 802.11ac al vier méér. Hieronder een 
korte opsomming van de inmiddels zeven verschillende 
smaken:

AC750: twee antennes op 2,4 GHz (300 Mbit/s) en één op 5 GHz (433 Mbit/s)
AC1200: twee antennes op 2,4 GHz (300 Mbit/s) en twee op 5 GHz (867 Mbit/s)
AC1750: drie antennes op 2,4 GHz (450 Mbit/s) en drie op 5 GHz (1300 Mbit/s)
AC1900: drie antennes op 2,4 GHz met TurboQAM (600 Mbit/s) en drie op 5 GHz (1300 Mbit/s)
AC2350: drie antennes op 2,4 GHz met TurboQAM (600 Mbit/s) en vier op 5 GHz (1750 Mbit/s)
AC2600: vier antennes op 2,4 GHz met TurboQAM (800 Mbit/s) en vier op 5 GHz (1750 Mbit/s).
AC3200: drie antennes op 2,4 GHz met TurboQAM (600 Mbit/s) en twee keer drie op 5 GHz (1300 + 1300 Mbit/s)

  Tri-bands 

zoals de ASUS 

RT-AC3200 

zijn zonder 

twijfel de snelste 

routers van het 

moment.
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200 euro zitten, gaan de tri-band-modellen richting 
de 300 euro.

Veel vernieuwing, weinig effect
Alle nieuwe technologieën met steeds groter 
wordende getallen op de doos beloven erg veel, 
in de praktijk zul je er in de meeste gevallen niet 
overdreven veel van merken. Allereerst heb je te 
maken met de wat schoorvoetende acceptatie van 
802.11ac. Clients met meer dan twee antenne-aan-
sluitingen zijn zeldzaam. Dat betekent dat je in de 
praktijk qua doorvoersnelheid niet bijster veel hebt 
aan de eventuele derde en vierde antenne van een 
router. Een voordeel van meer antennes is wel dat 
ze een router de keuze geven welke te gebruiken 
voor een specifieke client. Dat kan voordelen 
bieden op het gebied van het bereik. Het bereik is 
overigens het zwakke punt van 802.11ac. De ge-
bruikte 5GHz-frequentie is kort door de bocht ge-
steld met name echt snel zolang de communicatie 
binnen dezelfde ruimte plaatsvindt. Dit betekent 
niet dat het onbruikbaar is als je vanuit een andere 
ruimte verbinding maakt, maar dan is het vaak niet 
sneller dan 2,4 GHz. Als snelheid niet je voornaam-
ste eis is, dan zouden we je aanraden om indien 
mogelijk via 5 GHz te verbinden. Interferentie is op 
die frequentie nog altijd vrijwel afwezig. Dat is dan 
weer een voordeel van 5 GHz: van het signaal van 

je buren heb je in de regel vrijwel 
geen last.

Stilstand op 2,4 GHz
Op 2,4 GHz staan de ontwikkelingen 
eigenlijk al jaren stil. Je zou kunnen 
zeggen dat er sinds de toevoeging 
van de derde datastroom rond 2012, 
niets wezenlijks is gebeurd. Met 
TurboQAM werd er een halfslachtige 
poging gedaan om de bandbreedte 
op te krikken van 450 naar 600 
Mbit/s. Dit was gedoemd  te misluk-
ken vanwege het totale gebrek aan 
ondersteuning aan de client-kant. 
Hetzelfde geldt voor een deel voor 
de vierde datastroom die erbij is 
gekomen bij de MU MIMO-routers, 
wat een theoretische bandbreedte 
oplevert van 800 Mbit/s. De kans dat 
dergelijke wifi-adapters er ook echt 
komen, is zeer klein. Waar het kort 
gezegd op neerkomt, is dat alle ver-
nieuwingen van de afgelopen paar 
jaar op papier erg goed klinken, maar 
in de praktijk eigenlijk niet veel zullen uithalen. Voor-
namelijk omdat het in die praktijk vaak veel meer gaat 
om een goed signaal met een goed bereik, dan om een 

jaar op papier erg goed klinken, maar 
in de praktijk eigenlijk niet veel zullen uithalen. Voor- D-Link laat met de DIR-868L zien 

dat een oudere 802.11ac-router 

nog meer dan uitstekend mee kan 

met de moderne apparaten.

Interface en software
Bij routers gaat het voor een groot gedeelte om de 
prestaties. Toch zijn zaken zoals interface en apps 
ook belangrijk, ook al zullen de meeste mensen hun 
router instellen en er daarna zelden meer aan denk-
en zolang hij het blijft doen. De meeste fabrikanten 
bieden tegenwoordig apps aan waarmee sommige 
of vrijwel alle instellingen door te voeren zijn. Dit is 
met name handig voor het openzetten van een gast-
netwerk of het aanpassen van naam en wachtwoord 
van het wifi-netwerk. Linksys en Netgear hebben 
hier het meeste werk van gemaakt, de apps van 
deze fabrikanten hebben de webinterface vrijwel 
overbodig gemaakt. Ook AVM en Sitecom hebben 
de afgelopen jaren serieuze stappen  gezet op dit 
vlak. ASUS is op dit moment de enige fabrikant die 
niet lijkt te geloven in apps en zich nog altijd volledig 
richt op de webinterface. Die is dan wel dermate 
uitgebreid en goed doordacht dat dit met gemak de 
beste interface is op dit moment.

ASUS biedt geen apps, maar wel met voor-

sprong de beste webinterface.
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razendsnel signaal. De kans dat je het qua bereik in 
je huis met één router kunt doen, heeft vrijwel niets 
te maken met welke generatie 802.11ac je koopt.

Testmethode
We hebben alle routers getest met behulp van het 
testprogramma IxChariot van Ixia en daarnaast een 
praktijktest uitgevoerd. Bij de eerste test staan drie 
laptops in een waaiervorm in dezelfde ruimte als de 
router, op 3, 5 en 10 meter. Bij de 802.11n-tests ge-
bruiken we daarvoor drie identieke laptops met Intel 
Centrino Ultimate-N 6300-adapter met drie anten-
neaansluitingen. Bij de 802.11ac-tests zijn identieke 
laptops uitgerust met Intel Dual Band Wireless-AC 
7260-adapters met twee antennes. Bij de praktijk-
test zetten we een mkv-bestand van zo’n 300 MB 

over naar een enkele laptop. Daarnaast doen 
we een test met de laptop op 10 meter (line of 
sight) en eentje met de laptop in een andere ruimte 
(afstand 4 meter, met een plafond/vloer ertussen).

Prestaties en aanraders
Qua prestaties springen de tri-band-routers er echt uit. 
Wil je een zo snel mogelijke verbinding, dan kom je uit 
bij deze modellen. Wat ons betreft gaat het dan tussen 
de ASUS RT-AC3200 en de Netgear R8000, waarbij we 
een lichte voorkeur hebben voor ASUS vanwege de veel 
fijnere web interface die ook meer mogelijkheden biedt. 
Die krijgt het predicaat Best Getest. Bij alle andere 
modellen maakt het eigenlijk bijster weinig uit of het nu 
een AC1750, AC1900, AC2350 of AC2600 is. Op zich niet 
gek, aangezien we hebben getest met clients met twee 
antenneaansluitingen. Dit is echter wel representatief 
voor wat je in de praktijk ook mag verwachten. Ben je 
gevoelig voor het future proofing-argument dan kun je 
voor een MU MIMO-router gaan, maar dan alleen de 
recente Qualcomm-varianten die het ook echt kunnen. 
Zelf vinden we future proofing nooit echt een sterk 
argument. Over pak hem beet twee à drie jaar, als MU 
MIMO ingeburgerd is, zijn er vast interessantere model-
len te koop. Is een tri-band overkill voor je, dan zouden 
we meteen een stuk lager op de prijsladder gaan 
kijken, bijvoorbeeld naar de uitstekend presterende 
D-Link DIR-868L of de Netgear R7000 Nighthawk. De 
D-Link is vanwege zijn beduidend betere prijs-kwaliteit-
verhouding de Redactietip.

Opvallende modellen
Twee modellen in dit testveld 
vallen in het bijzonder op. De 
TP-Link Touch P5 vanwege het 
touchscreen bovenop. Dit maakt 
deze router met afstand het 
eenvoudigst te installeren van 
allemaal. Het scherm is ook na 
installatie nog nuttig overigens: 
je kunt er bijvoorbeeld eenvoud-

ig je gastnetwerken mee in- of 
uitschakelen, maar ook het ouder-
lijk toezicht regelen. Nu alleen nog 
een plekje vinden voor dit appa-
raat, want hij moet vanwege het 
scherm eigenlijk wel op een plek 
staan waar je er goed bij kunt.
Het tweede model is de ASRock 
G10, een Qualcomm-gebaseerde 

MU MIMO-router. ASRock is niet 
alleen een onbekende naam in 
deze markt, het komt ook meteen 
met een model met enkele extra’s, 
vooral aan de buitenkant. In de 
behuizing zit een Miracast-dongel 
die ook dienst kan doen als trav-
el-router en achterop zitten twee 
IR-sensors die de commando’s van 
je afstandsbedieningen kunnen le-
ren, waarna je apparaten via een 
app kunt bedienen. Hiervoor geldt 
wederom dat dit gevolgen heeft 
voor de plaatsing van de router.

MU MIMO-router. ASRock is niet 

deze markt, het komt ook meteen 
met een model met enkele extra’s, 

behuizing zit een Miracast-dongel 
die ook dienst kan doen als trav-
el-router en achterop zitten twee 
IR-sensors die de commando’s van 
je afstandsbedieningen kunnen le-
ren, waarna je apparaten via een 
app kunt bedienen. Hiervoor geldt 
wederom dat dit gevolgen heeft 
voor de plaatsing van de router.

met een model met enkele extra’s, 

IR-sensors die de commando’s van 
je afstandsbedieningen kunnen le-

over naar een enkele laptop. Daarnaast doen 
we een test met de laptop op 10 meter (line of 
sight) en eentje met de laptop in een andere ruimte 

over naar een enkele laptop. Daarnaast doen 
we een test met de laptop op 10 meter (line of 

De ASRock G10 bevat een uitneem-

bare travel-router.

De TP-Link Touch P5 

heeft een aan-

raakscherm waarmee 

je de router eenvoudig 

in kunt stellen.

  Een tri-band-

router zoals 

de Netgear 

R8000 mag dan 

extreem hoge 

snelheden halen 

op 5 GHz, op 2,4 

GHz gaat hij in 

het algemeen 

niet harder dan 

routers uit eerd-

ere generaties.
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TESTRESULTATEN
ASUS D-Link Netgear Netgear ASUS ASUS D-Link Linksys Sitecom TP-Link TP-Link TP-Link ASRock AVM D-Link TP-Link ZyXEL Linksys ASUS Netgear ZyXEL Apple

RT-AC3200 DIR-868L R7000 R8000 RT-AC66U RT-AC68U Black DIR-890L WRT1900AC X8 AC1750 Archer C8 Archer C9 Touch P5 G10 Fritz!Box 7490 DIR-880L AC2600 NBG6716 EA6900 RT-AC87U R7500 Armor Z1 
AC2350

AirPort Extreme 
Base Station 
(ME918Z/A)

Oordeel

Gemiddelde prijs € 299,- € 115,- € 159,- € 296,- € 144,- € 179,- € 279,- € 229,- € 130,- € 109,- € 136,- € 159,- € 260,- ~ € 280,- 
(richtprijs)

€ 225,- € 158,- € 194,- € 125,- € 182,- € 224,- € 196,- € 245,- € 199,-

Type router AC3200 AC1750 AC1900 AC3200 AC1750 AC1900 AC3200 AC1900 AC1750 AC1750 AC1900 AC1900 AC2600 AC1750 AC1900 AC2600 AC1750 AC1900 AC2350 AC2350 AC2350 AC1750

Aantal antennes 6 6 3 6 3 3 6 4 6 3 3 3 4 6 3 4 3 3 4 4 4 6

Antennes intern/extern Extern Intern Extern Extern Extern Extern Extern Extern Intern Extern Extern Extern Intern Intern Extern Extern Intern Extern Extern Extern Extern Intern

Gastnetwerk 2,4 GHz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gastnetwerk 5 GHz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ondersteuning WPS (Wi-Fi 
Protected Setup)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Url-blokkering ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Tijdsblokkering ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

IPv6-ondersteuning ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VPN-server ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - -

QoS - Upstream beperken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

QoS - Downstream 
beperken

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

QoS - Programma’s/
poorten prioriteren

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ - -

QoS - Pc’s prioriteren ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

QoS - MAC-adres prior-
iteren

✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Usb-printerserver ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Usb-fi leserver ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BitTorrent-server ✓ - - - ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - ✓ - - -

Nederlandstalige GUI-optie - - ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - - - - - - - ✓ - ✓ - -

Ophangen ✓ - - ✓ - - ✓ - - - - ✓ - ✓ - ✓ ✓ - - ✓ ✓ -

Stroomverbruik aan 13,3 W 7,5 W 7,3 W 6,6 W 9,5 W 8,0 W 11,8 W 12,5 W 4,8 W 9,4 W 7,6 W 8,6 W 5,1 W 6,8 W 7,8 W 5,5 W 3,8 W 7,9 W 12,8 W 8,3 W 6,2 W 8,5 W

Stroomverbruik zenden 
drie laptops tegelijk

15,7 W 11,4 W 7,8 W 12 W 9,9 W 12,5 W 12,2 W 16,5 W 7,0 W 9,7 W 8,2 W 12,1 W 8 W 9,6 W 11,0 W 7,3 W 7,0 W 8,6 W 13,3 W 9,2 W 10,2 W 12,3 W

Snelheidstest usb 3.0 lezen 34 MB/s 18 MB/s 57 MB/s 42 MB/s - 45 MB/s 37 MB/s 77 MB/s 15 MB/s 16 MB/s 26 MB/s 37 MB/s 30 MB/s 15 MB/s 45 MB/s 40 MB/s - 35 MB/s 65 MB/s 65 MB/s 35 MB/s -

Snelheidstest usb 3.0 
schrijven

35 MB/s 15 MB/s 57 MB/s 38 MB/s - 17 MB/s 34 MB/s 71 MB/s 13 MB/s 17 MB/s 19 MB/s 29 MB/s 23 MB/s 8 MB/s 30 MB/s 37 MB/s - 10 MB/s 40 MB/s 25 MB/s 37 MB/s -

2P LAN -> WLAN drie note-
books 2,4 GHz (gem) 

77 Mbit/s 92 Mbit/s 103 Mbit/s 94 Mbit/s 77 Mbit/s 104 Mbit/s 87 Mbit/s 89 Mbit/s 101 Mbit/s 70 Mbit/s 96 Mbit/s 88 Mbit/s 78 Mbit/s 83 Mbit/s 95 Mbit/s 89 Mbit/s 94 Mbit/s 84 Mbit/s 87 Mbit/s 92 Mbit/s 102 Mbit/s 154 Mbit/s

2P WLAN -> LAN drie note-
books 2,4 GHz (gem) 

94 Mbit/s 87 Mbit/s 93 Mbit/s 82 Mbit/s 69 Mbit/s 91 Mbit/s 86 Mbit/s 102 Mbit/s 89 Mbit/s 71 Mbit/s 97 Mbit/s 91 Mbit/s 95 Mbit/s 85 Mbit/s 112 Mbit/s 93 Mbit/s 93 Mbit/s 86 Mbit/s 81 Mbit/s 98 Mbit/s 96 Mbit/s 128 Mbit/s

2P LAN -> WLAN drie note-
books 802.11n 5 GHz (gem) 

390 Mbit/s 223 Mbit/s 189 Mbit/s 284 Mbit/s 183 Mbit/s 185 Mbit/s 335 Mbit/s 155 Mbit/s 148 Mbit/s 201 Mbit/s 191 Mbit/s 145 Mbit/s 150 Mbit/s 121 Mbit/s 187 Mbit/s 172 Mbit/s 150 Mbit/s 119 Mbit/s 181 Mbit/s 186 Mbit/s 191 Mbit/s 196 Mbit/s

2P WLAN -> LAN drie note-
books 802.11n 5 GHz (gem) 

359 Mbit/s 173 Mbit/s 199 Mbit/s 341 Mbit/s 137 Mbit/s 139 Mbit/s 353 Mbit/s 189 Mbit/s 161 Mbit/s 150 Mbit/s 185 Mbit/s 144 Mbit/s 133 Mbit/s 107 Mbit/s 193 Mbit/s 130 Mbit/s 127 Mbit/s 120 Mbit/s 162 Mbit/s 174 Mbit/s 165 Mbit/s 144 Mbit/s

2P LAN -> WLAN drie note-
books 802.11ac 5 GHz (gem)

676 Mbit/s 328 Mbit/s 328 Mbit/s 659 Mbit/s 214 Mbit/s 290 Mbit/s 377 Mbit/s 259 Mbit/s 200 Mbit/s 251 Mbit/s 301 Mbit/s 266 Mbit/s 303 Mbit/s 293 Mbit/s 237 Mbit/s 355 Mbit/s 291 Mbit/s 224 Mbit/s 305 Mbit/s 321 Mbit/s 255 Mbit/s 397 Mbit/s

2P WLAN -> LAN drie note-
books 802.11ac 5 GHz (gem)

657 Mbit/s 286 Mbit/s 261 Mbit/s 642 Mbit/s 247 Mbit/s 220 Mbit/s 293 Mbit/s 289 Mbit/s 251 Mbit/s 329 Mbit/s 199 Mbit/s 324 Mbit/s 326 Mbit/s 292 Mbit/s 289 Mbit/s 293 Mbit/s 320 Mbit/s 220 Mbit/s 334 Mbit/s 359 Mbit/s 337 Mbit/s 281 Mbit/s

WLAN-LAN 2,4 GHz 10m 
line of sight 

10 MB/s 9,5 MB/s 8,4 MB/s 8,1 MB/s 7,2 MB/s 10,2 MB/s 10 MB/s 6,3 MB/s 11 MB/s 10 MB/s 8,2 MB/s 10 MB/s 6,7 MB/s 8,1 MB/s 10 MB/s 8 MB/s 9,3 MB/s 4,4 MB/s 10 MB/s 6,4 MB/s 9,3 MB/s 9 MB/s

LAN-WLAN 2,4 GHz 10m 
line of sight 

6 MB/s 7,8 MB/s 6,3 MB/s 7,3 MB/s 6,1 MB/s 10 MB/s 9 MB/s 6,4 MB/s 8,9 MB/s 8,5 MB/s 6 MB/s 10 MB/s 9,7 MB/s 5,9 MB/s 8,6 MB/s 6,5 MB/s 7,6 MB/s 4,7 MB/s 5,7 MB/s 6,1 MB/s 8,2 MB/s 6,7 MB/s

WLAN-LAN 802.11ac 5 GHz 
10m line of sight 

31 MB/s 30 MB/s 20 MB/s 30 MB/s 19 MB/s 40 MB/s 34 MB/s 30 MB/s 28 MB/s 27 MB/s 31 MB/s 25 MB/s 21 MB/s 29 MB/s 31 MB/s 29 MB/s 31 MB/s 17 MB/s 33 MB/s 24 MB/s 18 MB/s 29 MB/s

LAN-WLAN 802.11ac 5 GHz 
10m line of sight 

29 MB/s 25 MB/s 18 MB/s 27 MB/s 21 MB/s 25 MB/s 24 MB/s 23 MB/s 21 MB/s 34 MB/s 28 MB/s 20 MB/s 15 MB/s 28 MB/s 24 MB/s 34 MB/s 29 MB/s 16 MB/s 26 MB/s 18 MB/s 16 MB/s 28 MB/s

WLAN-LAN 2,4 GHz 4m 
door plafond 

9 MB/s 7,7 MB/s 6,7 MB/s 6,7 MB/s 7,6 MB/s 7,6 MB/s 7 MB/s 5,6 MB/s 8,1 MB/s 4,7 MB/s 5,2 MB/s 5,9 MB/s 5,4 MB/s 4,6 MB/s 6,3 MB/s 8 MB/s 7,1 MB/s 5,4 MB/s 7,4 MB/s 7,3 MB/s 6,8 MB/s 7,6 MB/s

LAN-WLAN 2,4 GHz 4m 
door plafond 

4 MB/s 7,3 MB/s 6,6 MB/s 5,8 MB/s 4,3 MB/s 8,2 MB/s 5 MB/s 4,7 MB/s 7,7 MB/s 6,3 MB/s 5,1 MB/s 4,1 MB/s 7 MB/s 4,4 MB/s 5,4 MB/s 6,5 MB/s 4,4 MB/s 6 MB/s 7,8 MB/s 7 MB/s 6,7 MB/s 6,3 MB/s

WLAN-LAN 802.11ac 5 GHz 
4m door plafond 

7 MB/s 4,8 MB/s 4,8 MB/s 6,5 MB/s 7,4 MB/s 5 MB/s 7,7 MB/s 4,6 MB/s 7,3 MB/s 6,8 MB/s 4,6 MB/s 2,6 MB/s 6,1 MB/s 8,4 MB/s 4,3 MB/s 3 MB/s 2,2 MB/s 6 MB/s 4,9 MB/s 4,8 MB/s 2,1 MB/s 6,9 MB/s

LAN-WLAN 802.11ac 5 GHz 
4m door plafond 

10 MB/s 8,4 MB/s 12 MB/s 12 MB/s 12 MB/s 7,2 MB/s 8,5 MB/s 4,8 MB/s 11 MB/s 8,5 MB/s 7,6 MB/s 6,9 MB/s 6,1 MB/s 8 MB/s 3,8 MB/s 7 MB/s 2,5 MB/s 7 MB/s 6 MB/s 8,5 MB/s 8,5 MB/s 11 MB/s

Waar MB/s staat, is dit megabyte per seconde

ASUS

BEST 
GETEST

D-Link

REDACTIE 
TIP

TESTRESULTATEN
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ASUS D-Link Netgear Netgear ASUS ASUS D-Link Linksys Sitecom TP-Link TP-Link TP-Link ASRock AVM D-Link TP-Link ZyXEL Linksys ASUS Netgear ZyXEL Apple

RT-AC3200 DIR-868L R7000 R8000 RT-AC66U RT-AC68U Black DIR-890L WRT1900AC X8 AC1750 Archer C8 Archer C9 Touch P5 G10 Fritz!Box 7490 DIR-880L AC2600 NBG6716 EA6900 RT-AC87U R7500 Armor Z1 
AC2350

AirPort Extreme 
Base Station 
(ME918Z/A)

Oordeel

Gemiddelde prijs € 299,- € 115,- € 159,- € 296,- € 144,- € 179,- € 279,- € 229,- € 130,- € 109,- € 136,- € 159,- € 260,- ~ € 280,- 
(richtprijs)

€ 225,- € 158,- € 194,- € 125,- € 182,- € 224,- € 196,- € 245,- € 199,-

Type router AC3200 AC1750 AC1900 AC3200 AC1750 AC1900 AC3200 AC1900 AC1750 AC1750 AC1900 AC1900 AC2600 AC1750 AC1900 AC2600 AC1750 AC1900 AC2350 AC2350 AC2350 AC1750

Aantal antennes 6 6 3 6 3 3 6 4 6 3 3 3 4 6 3 4 3 3 4 4 4 6

Antennes intern/extern Extern Intern Extern Extern Extern Extern Extern Extern Intern Extern Extern Extern Intern Intern Extern Extern Intern Extern Extern Extern Extern Intern

Gastnetwerk 2,4 GHz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gastnetwerk 5 GHz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ondersteuning WPS (Wi-Fi 
Protected Setup)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Url-blokkering ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Tijdsblokkering ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

IPv6-ondersteuning ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VPN-server ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - -

QoS - Upstream beperken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

QoS - Downstream 
beperken

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

QoS - Programma’s/
poorten prioriteren

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ - -

QoS - Pc’s prioriteren ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

QoS - MAC-adres prior-
iteren

✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Usb-printerserver ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Usb-fileserver ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BitTorrent-server ✓ - - - ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - ✓ - - -

Nederlandstalige GUI-optie - - ✓ ✓ - - - ✓ ✓ - - - - - - - - ✓ - ✓ - -

Ophangen ✓ - - ✓ - - ✓ - - - - ✓ - ✓ - ✓ ✓ - - ✓ ✓ -

Stroomverbruik aan 13,3 W 7,5 W 7,3 W 6,6 W 9,5 W 8,0 W 11,8 W 12,5 W 4,8 W 9,4 W 7,6 W 8,6 W 5,1 W 6,8 W 7,8 W 5,5 W 3,8 W 7,9 W 12,8 W 8,3 W 6,2 W 8,5 W

Stroomverbruik zenden 
drie laptops tegelijk

15,7 W 11,4 W 7,8 W 12 W 9,9 W 12,5 W 12,2 W 16,5 W 7,0 W 9,7 W 8,2 W 12,1 W 8 W 9,6 W 11,0 W 7,3 W 7,0 W 8,6 W 13,3 W 9,2 W 10,2 W 12,3 W

Snelheidstest usb 3.0 lezen 34 MB/s 18 MB/s 57 MB/s 42 MB/s - 45 MB/s 37 MB/s 77 MB/s 15 MB/s 16 MB/s 26 MB/s 37 MB/s 30 MB/s 15 MB/s 45 MB/s 40 MB/s - 35 MB/s 65 MB/s 65 MB/s 35 MB/s -

Snelheidstest usb 3.0 
schrijven

35 MB/s 15 MB/s 57 MB/s 38 MB/s - 17 MB/s 34 MB/s 71 MB/s 13 MB/s 17 MB/s 19 MB/s 29 MB/s 23 MB/s 8 MB/s 30 MB/s 37 MB/s - 10 MB/s 40 MB/s 25 MB/s 37 MB/s -

2P LAN -> WLAN drie note-
books 2,4 GHz (gem) 

77 Mbit/s 92 Mbit/s 103 Mbit/s 94 Mbit/s 77 Mbit/s 104 Mbit/s 87 Mbit/s 89 Mbit/s 101 Mbit/s 70 Mbit/s 96 Mbit/s 88 Mbit/s 78 Mbit/s 83 Mbit/s 95 Mbit/s 89 Mbit/s 94 Mbit/s 84 Mbit/s 87 Mbit/s 92 Mbit/s 102 Mbit/s 154 Mbit/s

2P WLAN -> LAN drie note-
books 2,4 GHz (gem) 

94 Mbit/s 87 Mbit/s 93 Mbit/s 82 Mbit/s 69 Mbit/s 91 Mbit/s 86 Mbit/s 102 Mbit/s 89 Mbit/s 71 Mbit/s 97 Mbit/s 91 Mbit/s 95 Mbit/s 85 Mbit/s 112 Mbit/s 93 Mbit/s 93 Mbit/s 86 Mbit/s 81 Mbit/s 98 Mbit/s 96 Mbit/s 128 Mbit/s

2P LAN -> WLAN drie note-
books 802.11n 5 GHz (gem) 

390 Mbit/s 223 Mbit/s 189 Mbit/s 284 Mbit/s 183 Mbit/s 185 Mbit/s 335 Mbit/s 155 Mbit/s 148 Mbit/s 201 Mbit/s 191 Mbit/s 145 Mbit/s 150 Mbit/s 121 Mbit/s 187 Mbit/s 172 Mbit/s 150 Mbit/s 119 Mbit/s 181 Mbit/s 186 Mbit/s 191 Mbit/s 196 Mbit/s

2P WLAN -> LAN drie note-
books 802.11n 5 GHz (gem) 

359 Mbit/s 173 Mbit/s 199 Mbit/s 341 Mbit/s 137 Mbit/s 139 Mbit/s 353 Mbit/s 189 Mbit/s 161 Mbit/s 150 Mbit/s 185 Mbit/s 144 Mbit/s 133 Mbit/s 107 Mbit/s 193 Mbit/s 130 Mbit/s 127 Mbit/s 120 Mbit/s 162 Mbit/s 174 Mbit/s 165 Mbit/s 144 Mbit/s

2P LAN -> WLAN drie note-
books 802.11ac 5 GHz (gem)

676 Mbit/s 328 Mbit/s 328 Mbit/s 659 Mbit/s 214 Mbit/s 290 Mbit/s 377 Mbit/s 259 Mbit/s 200 Mbit/s 251 Mbit/s 301 Mbit/s 266 Mbit/s 303 Mbit/s 293 Mbit/s 237 Mbit/s 355 Mbit/s 291 Mbit/s 224 Mbit/s 305 Mbit/s 321 Mbit/s 255 Mbit/s 397 Mbit/s

2P WLAN -> LAN drie note-
books 802.11ac 5 GHz (gem)

657 Mbit/s 286 Mbit/s 261 Mbit/s 642 Mbit/s 247 Mbit/s 220 Mbit/s 293 Mbit/s 289 Mbit/s 251 Mbit/s 329 Mbit/s 199 Mbit/s 324 Mbit/s 326 Mbit/s 292 Mbit/s 289 Mbit/s 293 Mbit/s 320 Mbit/s 220 Mbit/s 334 Mbit/s 359 Mbit/s 337 Mbit/s 281 Mbit/s

WLAN-LAN 2,4 GHz 10m 
line of sight 

10 MB/s 9,5 MB/s 8,4 MB/s 8,1 MB/s 7,2 MB/s 10,2 MB/s 10 MB/s 6,3 MB/s 11 MB/s 10 MB/s 8,2 MB/s 10 MB/s 6,7 MB/s 8,1 MB/s 10 MB/s 8 MB/s 9,3 MB/s 4,4 MB/s 10 MB/s 6,4 MB/s 9,3 MB/s 9 MB/s

LAN-WLAN 2,4 GHz 10m 
line of sight 

6 MB/s 7,8 MB/s 6,3 MB/s 7,3 MB/s 6,1 MB/s 10 MB/s 9 MB/s 6,4 MB/s 8,9 MB/s 8,5 MB/s 6 MB/s 10 MB/s 9,7 MB/s 5,9 MB/s 8,6 MB/s 6,5 MB/s 7,6 MB/s 4,7 MB/s 5,7 MB/s 6,1 MB/s 8,2 MB/s 6,7 MB/s

WLAN-LAN 802.11ac 5 GHz 
10m line of sight 

31 MB/s 30 MB/s 20 MB/s 30 MB/s 19 MB/s 40 MB/s 34 MB/s 30 MB/s 28 MB/s 27 MB/s 31 MB/s 25 MB/s 21 MB/s 29 MB/s 31 MB/s 29 MB/s 31 MB/s 17 MB/s 33 MB/s 24 MB/s 18 MB/s 29 MB/s

LAN-WLAN 802.11ac 5 GHz 
10m line of sight 

29 MB/s 25 MB/s 18 MB/s 27 MB/s 21 MB/s 25 MB/s 24 MB/s 23 MB/s 21 MB/s 34 MB/s 28 MB/s 20 MB/s 15 MB/s 28 MB/s 24 MB/s 34 MB/s 29 MB/s 16 MB/s 26 MB/s 18 MB/s 16 MB/s 28 MB/s

WLAN-LAN 2,4 GHz 4m 
door plafond 

9 MB/s 7,7 MB/s 6,7 MB/s 6,7 MB/s 7,6 MB/s 7,6 MB/s 7 MB/s 5,6 MB/s 8,1 MB/s 4,7 MB/s 5,2 MB/s 5,9 MB/s 5,4 MB/s 4,6 MB/s 6,3 MB/s 8 MB/s 7,1 MB/s 5,4 MB/s 7,4 MB/s 7,3 MB/s 6,8 MB/s 7,6 MB/s

LAN-WLAN 2,4 GHz 4m 
door plafond 

4 MB/s 7,3 MB/s 6,6 MB/s 5,8 MB/s 4,3 MB/s 8,2 MB/s 5 MB/s 4,7 MB/s 7,7 MB/s 6,3 MB/s 5,1 MB/s 4,1 MB/s 7 MB/s 4,4 MB/s 5,4 MB/s 6,5 MB/s 4,4 MB/s 6 MB/s 7,8 MB/s 7 MB/s 6,7 MB/s 6,3 MB/s

WLAN-LAN 802.11ac 5 GHz 
4m door plafond 

7 MB/s 4,8 MB/s 4,8 MB/s 6,5 MB/s 7,4 MB/s 5 MB/s 7,7 MB/s 4,6 MB/s 7,3 MB/s 6,8 MB/s 4,6 MB/s 2,6 MB/s 6,1 MB/s 8,4 MB/s 4,3 MB/s 3 MB/s 2,2 MB/s 6 MB/s 4,9 MB/s 4,8 MB/s 2,1 MB/s 6,9 MB/s

LAN-WLAN 802.11ac 5 GHz 
4m door plafond 

10 MB/s 8,4 MB/s 12 MB/s 12 MB/s 12 MB/s 7,2 MB/s 8,5 MB/s 4,8 MB/s 11 MB/s 8,5 MB/s 7,6 MB/s 6,9 MB/s 6,1 MB/s 8 MB/s 3,8 MB/s 7 MB/s 2,5 MB/s 7 MB/s 6 MB/s 8,5 MB/s 8,5 MB/s 11 MB/s

Waar MB/s staat, is dit megabyte per seconde
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SPECIAL
Masterclass: Configureer je router

E lders in dit nummer kun je al een en ander lezen 
over het optimaliseren van je wifi-verbinding 
(pagina 34) en over het aansluiten van meerdere 

routers in je netwerk (pagina 48). In dit artikel gaan we 
daarom voorbij aan die aspecten van de router en fo-
cussen we ons op een aantal andere configuratie-opties 
waar veel gebruikers nauwelijks of niet aan toe komen, 
maar die je netwerk – zonder bijkomende kosten of 
kabels – wel beter presterend, veiliger of efficiënter 
kunnen maken. Aangezien dergelijke functies niet op 
alle routermodellen aanwezig zijn en ze in diverse rou-
ters vaak net op een andere manier geïmplementeerd 
zijn, houden we het in dit artikel noodgedwongen wat 
algemener.

1 Gasttoegang
Stel, er komen geregeld kennissen over de vloer die 
graag van je wifi-verbinding gebruik zouden maken. 
Je kunt hen natuurlijk wel het wachtwoord van je 
draadloze netwerk geven, maar wellicht vermijd je dat 
liever. Bovendien loop je dan het risico dat ze ‘per on-

  1. Op een 

ASUS-router de 

functie ‘Access 

intranet’ op 

Disable zetten, 

zorgt ervoor dat 

apparaten op 

het gastnetwerk 

niet met elkaar 

kunnen commu-

niceren.

Je router is het centrale punt van een thuisnetwerk. 
Zo’n router hoeft in principe weinig meer te doen 
dan datapakketjes van het ene netwerk naar het 
andere verzenden, maar moderne routers hebben 
vaak allerlei extra functies en opties die een beter 
beheer mogelijk maken. We stellen je een aantal 
van die handige routerextra’s voor.
I G N A C E  D E  G R O OT

Extra mogelijkheden voor je router

BEHEER(S) JE 
THUISNETWERK

geluk’ op je gedeelde netwerkmappen terechtkomen. 
Met be hulp van meerdere routers (zie pagina 48) of 
met VLAN’s (zie ook kader ‘VLAN’) is het weliswaar 
mogelijk een apart netwerk (subnet) te creëren, maar 
als je router ‘gasttoegang’ ondersteunt, is dat veel 
gemakkelijker.
Bij de meeste routers volstaat het de functie te 
activeren en een naam en een wachtwoord voor dat 
gastnetwerk te bedenken. Sommige routers hebben 
ook de mogelijkheid om een maximum aantal gasten 
in te stellen dat simultaan van dat draadloze net-
werk gebruik mag maken. In veel gevallen dienen de 
gebruikers dan eerst hun browser te openen om daar 
het gastwachtwoord in te vullen. Heel wat modellen 
voorzien tevens in ‘wireless isolation’ (ook wel AP/
Client/Station Isolation genoemd of Access Intranet 
off, of Internet access only), wat maakt dat de clients 
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niet met andere apparaten op dat netwerk kunnen 
communiceren: ze kunnen eigenlijk alleen maar 
het internet op. Let wel, deze functie kan bepaalde 
draadloze toepassingen verstoren, zoals dat van 
de Google Chromecast.

2 MAC-filtering
De beste manier om ongewenste gebruikers van 
je draadloze netwerk te weren is WPA2-beveiliging 
(AES) met een onvoorspelbaar wachtwoord. Veel 
routers bieden ook een optie genaamd MAC-
filtering (media access control), waarbij alleen 
vertrouwde toestellen op je (draadloze) netwerk 
worden toegelaten. Dat gebeurt dan op basis van 
het unieke MAC-adres (het fysieke adres van de 
netwerkchip van het apparaat). De functie klinkt 
handig, maar is in de praktijk zeer omstreden om-
dat het niet heel moeilijk is om een apparaat een 
ander MAC-adres te geven.

De meeste routers houden een lijst bij van 
toestellen die op het moment zelf (en vaak ook 
eerder) met de router zijn verbonden, inclusief 
het MAC-adres van die toestellen. Uiteraard kun 
je het MAC-adres van elk gewenst toestel ook 
‘lokaal’ opvragen. Op een Windows-apparaat kan 
dat via het opdrachtregelcommando ipconfig /all, 
op een Android-apparaat vind je deze informatie 
via Instellingen / Over de telefoon / Status. 
In iOS vind je het MAC-adres bij Instellingen / 
Algemeen, achter het kopje Wi-Fi-adres. Je zou 
vervolgens de functie MAC-filtering kunnen active-
ren, zodat uitsluitend de toestellen waarvan je het 
MAC-adres invult, op het netwerk zijn toegelaten. 
Echter, deze functie is meer schijnveiligheid dan 
een zinvolle oplossing om apparaten buiten de 
deur te houden.

3 Poortdoorverwijzing
Stel, je hebt een of meer apparaten in je netwerk 
die van buitenaf (internet) bereikbaar moeten zijn. 
Bijvoorbeeld een NAS. Wanneer die apparaten zich 
achter een router bevinden, kan dit problemen geven. 
Daar bestaan echter diverse oplossingen voor, waar-
van we de belangrijkste in dit artikel kort toelichten: 
port forwarding, port triggering, UPnP en DMZ. Port 
forwarding, oftewel poortdoorverwijzing – ook wel 
eens virtual server genoemd – is een functie die je 

  3. Port for-

warding: handig 

om een server 

op een client 

van buitenaf 

bereikbaar te 

maken.

  Zo goed als 

elke router laat 

je toe je huidige 

configuratie te 

back-uppen en 

te herstellen.

  2. De moge-

lijkheid tot 

MAC-filtering zit 

in veel routers, 

maar is eigenlijk 

niet heel zinvol.

Back-up
Voor je aan de configuratie van je router begint 
te sleutelen, is het verstandig eerst een back-
up van de huidige configuratie-instellingen te 
maken. Loopt er onverhoopt iets fout, dan kun 
je altijd nog terugkeren naar je vorige configu-
ratie. Dat advies geldt overigens ook wanneer 
je de firmware van je router gaat updaten. Wij 
hebben het bijvoorbeeld zelf al meegemaakt 
dat zo’n update (op een Cisco Linksys EA6400) 
de DNS-instellingen verknoeide. Nagenoeg elke 
router voorziet gelukkig in zo’n back-upfunctie. 
Je router terugschakelen naar die configuratie 
is doorgaans niet moeilijker dan de herstelfunc-
tie te activeren en naar je back-upbestand te 
verwijzen.
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vrijwel op elke router aantreft. Het houdt in dat je 
een inkomende poort doorlust naar een (al dan 
niet andere) poort op een specifiek adres binnen 
je eigen netwerk. Stel, je hebt op een apparaat met 
IP-adres 192.168.0.20 een webserver draaien op 
poort 8080 en je wilt die server bereikbaar maken 
vanaf het internet, dan maak je je router bijvoor-
beeld duidelijk dat alle binnenkomende verkeer 
op poort 80 (de standaard http-poort) naar poort 
8080 op het toestel met adres 192.168.0.20 moet 
worden gestuurd.
Weet je niet goed waar je deze functie moet zoeken 
op je router of hoe je die moet instellen? De kans 
is groot dat je de juiste instructies vindt via de link 
http://tiny.cc/pofo.

4 Dynamisch DNS
Om het apparaat van buitenaf te kunnen bereiken, 
moet je dus wel eerst de router adresseren. In prin-
cipe gebeurt dat via het (wat lastig te onthouden) 
WAN IP-adres van je router. Nog lastiger wordt het 
als je provider je geen vast, maar een dynamisch 
IP-adres heeft toegekend: dat adres kan dan in prin-
cipe op elk moment wijzigen. Het zou veel handiger 
zijn als je je router te allen tijde kon bereiken via 

een gewoon webadres? Dat kan (gratis) met behulp 
van een ‘dynamic DNS-service’ (DDNS) als www.
no-ip.com. Creëer een account en pas de configura-
tie optioneel aan via Manage my hosts. Het juiste 
WAN IP-adres kun je aflezen van de setup-informa-
tie van je router of door vanaf je netwerk te surfen 
naar www.whatismyip.com. Bij een dynamisch IP-
adres komt het er dan op aan de ‘connectie’ tussen 
je gekozen subdomeinnaam (zoals computertotaal.
ddns.net) en het WAN IP-adres actueel te houden. 
Dat kan door de bijhorende clienttool op een van je 
netwerkapparaten te installeren, of door de juiste 
DDNS-informatie in je router in te vullen. Die brengt 

dan meteen de DDNS-provider op de hoogte bij een 
gewijzigd WAN IP-adres. Houd er wel rekening mee dat 
je router dan ook die provider – in ons voorbeeld www.
no-ip.com – moet ondersteunen.

5 Port triggering
Een nadeel vanuit veiligheidsoogpunt van port 
forwarding is dat de betreffende poort altijd blijft 
openstaan, tenzij je die doorverwijzingsregel (of de 
port forwarding-functie zelf) telkens weer zou uitscha-
kelen op je router. Een iets veiliger alternatief is port 
triggering, althans wanneer de applicatie (server) die 
functie ondersteunt. Het komt er dan op neer dat de 
nodige poorten automatisch worden opengezet zodra 
die applicatie hierom verzoekt. Na afloop van de 
sessie of na een zelf in te stellen time-out worden die 
poorten dan vanzelf weer gesloten. Bij port triggering 
stuurt de betreffende applicatie namelijk data via een 
welbepaalde (trigger)poort uit, waarna een andere 
poort voor de binnenkomende data automatisch naar 
de juiste pc – de vragende partij – wordt doorge-
stuurd. In dit scenario hoef je daarom niet eens het 
IP- of MAC-adres van die pc in te vullen.

6 UPnP & DMZ
Er zijn nog andere mogelijkheden om lokale servers 
(of zaken als videoconferencing of remote-play met de 
PlayStation) te benaderen. Eén ervan is UPnP (Univer-
sal Plug and Play), een verzameling gestandaardiseer-
de protocollen die het mogelijk maakt dat apparaten 
met elkaar kunnen communiceren, bijvoorbeeld voor 
het afspelen van video’s of muziek vanaf een ander 
apparaat. Indien je applicatie UPnP ondersteunt, dan 
volstaat het in principe deze functie in te schakelen in 
je router. Die zorgt er dan voor dat de nodige poorten 
automatisch geopend worden zodat die applicatie 

  4. DDNS-reg-

istratie op je 

router: vooral 

ook handig bij 

een dynamisch 

toegekend IP-

adres.

  5. Port trig-

gering: wakker 

schudden via de 

ene poort, data 

ontvangen via 

een andere.
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ook vanaf het internet bereikbaar is. Hoe comfortabel 
UPnP ook is, deze protocolset wordt niet bepaald als 
erg veilig beschouwd. Er zijn namelijk al vaker bevei-
ligingslekken ontdekt waardoor kwaadwilligen vanaf 
het internet toegang krijgen tot netwerken. Je zult dus 
zelf de afweging moeten maken. Een andere oplossing 
is DMZ activeren. Dat staat voor ‘demilitarized zone’, 
hoewel de term in deze context niet echt correct is 
gebruikt. Wanneer je deze functie activeert en hier 
het IP- of MAC-adres van een netwerkclient invult, 
dan worden eigenlijk alle poorten tegelijk naar die pc 
geforward. Dat houdt meteen in dat die pc blootstaat 
aan (alle risico’s van) het internet. Daarom doe je er 
goed aan die pc (via een firewall) gescheiden te hou-

  6. Een DMZ 

staat ‘open 

en bloot’ en 

verbind je dus 

niet zomaar met 

de rest van je 

netwerk.

VLAN
Duurdere routers voorzien ook in een 
wat geavanceerde functie om je net-
werk te segmenteren in zogenoemde 
VLAN’s (Virtual LAN’s). In thuisnetwer-
ken is het zelden zinvol om met VLAN’s 
te werken, tenzij je hiermee wilt expe-
rimenteren of om op die manier een 
gescheiden gastnetwerk te creëren 
(indien je router zelf niet in zo’n func-
tie voorziet: zie tip 1). Het opzetten van 
VLAN’s is redelijk complex en vergt ge-
woonlijk ook (mede afhankelijk van de 
opbouw van je netwerk) het inzetten 
van een of meer (duurdere) ‘managed’ 
switches die met VLAN (frame tagging) 
overweg kunnen. Het gebruik van 
VLAN’s valt om die reden buiten het 
bestek van dt artikel.

tie voorziet: zie tip 1). Het opzetten van 

Een relatief een-

voudige netwerkop-

stelling met DMZ en 

VLAN’s.
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den van de rest van je netwerk. De meeste routers 
laten je wel toe zelf in te vullen vanaf welke externe 
IP-adressen je DMZ bereikbaar moet zijn; dat is net 
weer wat veiliger.

7 DHCP-reservering
Sommige apparaten, zoals een NAS, een netwerk-
printer of IP-camera, kun je het beste een vast 
IP-adres geven. Nu kun je dat adres natuurlijk zelf 
wel invullen in de netwerkinstellingen van het ap-
paraat en het DHCP-bereik van je router buiten die 
pool van vaste IP-adressen houden, maar dan moet 
je er wel zelf op letten dat je bijvoorbeeld geen IP-

adressen dubbel toekent. Een handig alternatief is dan 
DCHP-reservering (‘address reservation’). Hierbij wordt 
automatisch een bepaald IP-adres – uit het DHCP-
bereik – aan het MAC-adres van een toestel gekoppeld. 
Op die manier is dat toestel verzekerd van telkens weer 
hetzelfde IP-adres. Uiteraard mag je dit adres niet zelf 
invullen op een ander toestel. Sommige routers bieden 
ook ARP binding aan. Deze functie is vergelijkbaar, 
maar wanneer je hier een ander toestel handmatig 
toch ook van een al toegekend IP-adres zou voorzien, 
dan zal de router dat (voor verzoeken vanaf het inter-
net) negeren. Deze functie is dus net iets veiliger omdat 
hiermee ongein als het zogenoemde ARP-spoofing 
(oftewel ARP-poisoning) wordt bemoeilijkt.

8 QOS – WMM
Zit je thuis met een paar gebruikers die er niet 
voor terugdeinzen geregeld zowat alle beschikbare 
bandbreedte op te eisen waardoor je Netflix-stream 
of je YouTube-video’s niet meer vooruit te branden 
zijn? Dan is het tijd om de hulp van ‘traffic shaping’ 
oftewel QoS (Quality of Service) op je router in te 

Alternatieve firmware
Heeft jouw router bepaalde functies die we hier bespreken niet, dan kan het geen kwaad even op de 
site van de producent te controleren of er inmiddels nieuwere firmware is die dat hiaat opvult. Even-
tueel kun je overwegen alternatieve firmware als de erg populaire DD-WRT te installeren (www.dd-
wrt.com), uiteraard indien je router voor die firmware geschikt is. Op de genoemde site kun je ook 
nagaan of je router compatibel is met DD-WRT. Deze firmware voegt vaak nuttige functies toe, zoals 
de ondersteuning van VPN, de mogelijkheid om de toegang tot het gastnetwerk tot bepaalde tijdstip-
pen te beperken of om de bandbreedte en het dataverbruik van individuele apparaten te monitoren. 

Zo kun je grootverbrui-
kers snel identificeren en 
hoef je niet op iedere pc 
moni tor ingsoftware (zoals 
het gratis GlassWire, 
www.glasswire.com) te 
installeren.
Tot slot, het is ook altijd 
mogelijk met behulp van 
een (wat oudere) pc en 
gratis software als pfSense 
(op basis van FreeBSD; 
www.pfsense.org) je eigen 
router te configureren. 
Het spreekt voor zich 
dat zo’n scenario vooral 
gevorderde gebruikers zal 
aanspreken.

pen te beperken of om de bandbreedte en het dataverbruik van individuele apparaten te monitoren. 

  Ga eerst na 

in hoeverre jouw 

router overweg 

kan met de DD-

WRT-firmware.

  7. Vast 

toegekende 

IP-adressen 

binnen het 

DHCP-bereik.
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roepen. Deze functie zorgt ervoor dat een specifiek 
toestel of een specifieke service op je netwerk een 
bepaalde prioriteit krijgt, waardoor een bepaalde 
bandbreedte (min of meer) gegarandeerd wordt. 
Bij bittorrent-downloads mag dat gerust wat 
minder zijn, gezien zo’n verbinding fouttolerant is 
(lees: ontbrekende bits worden opnieuw doorge-
stuurd), maar met audio- of video streams, VoIP of 
online gaming wil je liever geen haperingen.

In zijn eenvoudigste vorm stel je bij QoS het type 
verkeer in en ken je dat een prioriteit (zoals High, 
Medium of Low) toe. Bij de wat beter uitgeruste 
modellen kun je ook aangeven om welke applicaties 
of zelfs poorten het precies gaat. Bepaalde router-
modellen ondersteunen ook de standaard Wi-Fi 
Multimedia (WMM) die automatisch bandbreedte 
toekent naargelang het type verkeer (van hoge naar 
lage prioriteit: voice, video, andere applicaties, ach-
tergrondtaken als afdrukken en downloaden). Deze 
vorm van QoS geldt echter alleen voor draadloze 
connecties. Nieuwere modellen voorzien in een 
meer ‘intelligente’ vorm van QoS, die zowel geldt 
voor een draadloze als een bekabelde verbinding. 
Bij ASUS heet dat bijvoorbeeld ‘Adaptive QoS’. Deze 
functie analyseert het dataverkeer en kan op basis 
van het verkeerstype en van de ingestelde maxi-
mum upload- en downloadlimieten, in een optimale 
dataprioritering voorzien.

9 Ouderlijk toezicht & antimalware
Aangezien je router een centrale plaats in je 
netwerk inneemt (immers, het is de ‘gateway’ van 

en naar het internet) is dit een ideale plek om ook 
verkeer van en naar bepaalde apparaten te moni-
toren. Sommige routerfabrikanten bieden daarom 
ook een of andere vorm van antimalware aan – wat 
niet betekent dat die nu zomaar de antivirustool op 
je pc kan vervangen. Bij (sommige modellen van) 
ASUS bijvoorbeeld heet deze module AiProtection. 
Naast een veiligheidsscan met concrete suggesties 
voor een beter beveiligde router, bevat deze ook nog 
de mogelijkheid om verkeer afkomstig van malafide 
sites te blokkeren. Dat laatste gebeurt op basis van 
een online database van antivirusproducent Trend 
Micro. Verder bevat deze module ook een optie om 
het uitsturen van persoonlijke informatie afkomstig 
van een geïnfecteerde pc naar externe servers te 
blokkeren. Deze module heeft ook nog enkele opties 
voor ouderlijk toezicht en het is mogelijk specifieke 
clients de toegang tot bepaalde inhoudscategorieën 
(zoals Adult, P2P and File Transfer en Streaming and 
Entertainment) te ontzeggen. Ook hiervoor wordt 
Trend Micro aangesproken.

Functies voor ouderlijk toezicht vind je overigens bij 
meerdere routerfabrikanten terug. Vaak beperkt die 
zich echter tot de mogelijkheid de webtoegang van 
specifieke clients tot bepaalde tijdstippen te beperken 
en de toegang tot zelf in te vullen url’s te blokkeren.

online gaming wil je liever geen haperingen.

  De router 

analyseert het 

dataverkeer en 

prioriteert op 

basis van het 

datatype, waar-

door je bijvoor-

beeld bepaalt 

dat VoIP-verkeer 

altijd voorgaat.

  9. Je 

router kan de 

internettoegang 

voor specifieke 

clients op 

bepaalde tijden 

blokkeren.
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Computernetwerken blijven voor de meeste 
mensen lastige zaken om goed in te regelen. 
Het eenvoudig delen van bestanden en 
printers via een netwerk is nog steeds 
complex. Je hebt te maken met allerlei 
rechten (‘wie mag waarbij’ en ‘wat mag er 
dan’), netwerkinstellingen, controle en het 
moet ook nog gebruiksvriendelijk zijn. Dit alles 
heeft Microsoft proberen te realiseren in het 
fenomeen ‘thuisgroep’. We gaan dit onderdeel 
instellen en gebruiken in Windows 10 (overigens 
werkt het ook in Windows 7 en 8.1).
R O B B I N  O O I J E VA A R

Instellen, beheren en gebruiken

THUISGROEP 
IN WINDOWS 10

die beschikbaar zijn via je thuisgroep, noemen we 
‘gedeelde bronnen’. In de basis werkt een thuisgroep 
zonder centrale server. Gedeelde bronnen worden 
beschikbaar gesteld door (en voor) de computers in 
de thuisgroep.

2 Bereikbaarheid
Een thuisgroep is niet van buiten toegankelijk via inter-
net. Alle computers die toegang hebben tot je thuis-
groep moeten met hetzelfde netwerk verbonden zijn 
en hetzelfde thuisgroep-wachtwoord kennen. Het type 
netwerkverbinding is onbelangrijk. Je kunt draadloos 
of bedraad door 
elkaar gebruiken. 
In de praktijk kun-
nen we stellen dat 
als je computers 
thuis verbonden 
zijn met internet, je 
gebruik moet kun-
nen maken van een 
thuisgroep (omdat 
ze meestal dan ook 
onderling verbon-
den zijn).

3 Thuisgroep inrichten
We beginnen met het aanmaken van een nieuwe 
thuisgroep. Open Windows Verkenner en klik in de 
linkerkolom op Thuisgroep. Windows zoekt of er een 
thuisgroep aanwezig is. Zo niet, dan krijg je de keuze 
Een thuisgroep maken, gevolgd door een wizard. De 
belangrijkste keuze is welke spullen je wilt delen met 

1 Thuisgroep
Een thuisgroep maakt het eenvoudig om mappen 
(en dus bestanden) te delen met andere compu-
ters. Ook het delen van bijvoorbeeld de printer in de 
studeerkamer behoort tot de mogelijkheden, zelfs als 

het geen netwerkprin-
ter is. Zo kun je vanaf 
de laptop op de bank 
een afdruk maken 
op deze printer. De 
computer waarop de 
printer is aangesloten 
moet dan aan staan. 
Mappen en printers 
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Storingen en wachtwoord
Last van vage storingen met je thuisgroep? Klik 
in Windows Verkenner met de rechtermuisknop 
op Thuisgroep en kies Probleemoplosser thuis-
groep. Ben je het wachtwoord kwijt van je thuis-
groep? Geen paniek! Open Windows Verkenner 
op een van je computers die nog verbonden is 
met je thuisgroep. Klik met de rechtermuisknop 
op Thuisgroep en kies Wachtwoord voor thuis-
groep weergeven. Het wachtwoord verschijnt 
en dit kun je dus invoeren op de computer die je 
wilt toevoegen aan je thuisgroep.
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andere computers die straks lid worden van de thuis-
groep. Schakel de opties uit die je niet wilt gebruiken 
om bijvoorbeeld te voorkomen dat je foto’s, filmpjes 
of andere persoonlijke bestanden deelt. Aan het einde 
van de wizard krijg je een code te zien, die heb je nodig 
om andere computers lid te laten maken van je thuis-
groep. Houd deze bij de hand!

4 Aanmelden bij thuisgroep
Een andere computer kun je eenvoudig toevoegen aan 
je thuisgroep. Klik in Windows Verkenner op Thuis-
groep. In plaats van Een thuisgroep maken krijg je de 
optie Nu lid worden. Geef aan welke bronnen je be-
schikbaar wilt stellen aan andere gebruikers van thuis-
groep. Er wordt ook om het thuisgroep-wachtwoord 
gevraagd. Nadat je deze code (zie stap 3) hebt opgeven, 
is je computer lid van de thuisgroep. Herhaal deze stap 
op alle computers die je wilt opnemen in je thuisgroep.

5 Thuisgroep gebruiken
Nu de thuisgroep is ingesteld, kun je de gedeelde bron-
nen van andere apparaten gebruiken. Je vindt deze via 
Thuisgroep in Windows Verkenner. Bij de gedeelde 
bronnen zie je op welke computer ze worden gedeeld 
en hoe de Windows-gebruiker heet die de bronnen 
beschikbaar stelt. De computer waarvan je gegevens 
wilt benaderen, dient aan te staan. Dit geldt ook voor 
een computer die een printer deelt met de thuisgroep. 
Gedeelde printers in de thuisgroep zijn automatisch 
beschikbaar als je een afdrukopdracht geeft op een van 
de andere computers.
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6 Aanpassen wat je deelt
Als je tip 3 of 4 net iets te snel hebt doorlopen, deel 
je misschien per ongeluk meer bestanden dan je lief 
is. Je had de keuze om de volgende categorieën te 
delen: Afbeeldingen, Video’s, Muziek, Documenten en 
Printers & apparaten. Alleen de categorie Documenten 
wordt standaard niet gedeeld (optie Niet gedeeld). De 
overige bronnen zijn gemarkeerd als Gedeeld. Gelukkig 
kun je deze instellingen altijd wijzigen. Open Windows 
Verkenner en klik met de rechtermuisknop op Thuis-
groep. Kies Instellingen voor thuisgroep wijzigen / 
Wijzigen wat u met de thuisgroep deelt. Verander 
de opties van Gedeeld naar Niet gedeeld achter de 
onderdelen die je niet beschikbaar wilt stellen.

7 Streamen
Niet alle apparaten in je thuisnetwerk zijn Windows-
computers. Als je media wilt delen met een tablet, 
smartphone, spelcomputer, smart-tv of ander ap-
paraat, is een extra aanpassing nodig. Je kunt deze 
apparaten toegang te geven tot je films, muziek en 
afbeeldingen. Ga naar Instellingen voor thuisgroep 
wijzigen (zie tip 6) en klik op Alle apparaten in dit 
netwerk (…) toestemming geven om mijn gedeelde 
inhoud af te spelen. Activeer Media streaming 
inschakelen en kies optioneel voor welke apparaten je 
deze optie wilt gebruiken, bijvoorbeeld alleen je smart-
tv. Dankzij deze instelling kun je bijvoorbeeld op je tv 
een filmbestand afspelen vanaf je computer.

8 Thuisgroep verlaten
Er is geen optie aanwezig om een thuisgroep te sluiten 
of verwijderen. Wel kun je een computer afmelden. 
Hiermee verlaat je de thuisgroep, deel je geen be-
standen meer en kun je ook geen gedeelde bronnen 
meer gebruiken. Ga naar Instellingen voor thuis-
groep wijzigen (zie tip 6) en klik op De computer uit 
de thuisgroep verwijderen. Je kunt altijd opnieuw 
lid worden door het wachtwoord van de thuisgroep 
opnieuw in te stellen. De thuisgroep verdwijnt (als het 
goed is) vanzelf als alle apparaten die ooit lid waren 
zich hebben afgemeld. 

Sneller delen
Als je een oplossing zoekt om af en toe een 
bestand van de ene naar de andere computer te 
krijgen, is een thuisgroep misschien te veel van 
het goede. Met de oplossing van SHAREit (http://

shareit.lenovo.com) of Filedrop 
(www. filedropme.com) kun je 
bestanden ‘versturen’ tussen 
apparaten die verbonden zijn 
met hetzelfde netwerk. De 
truc werkt niet alleen werkt in 
Windows 7, 8.1 en 10, maar ook 
met je mobiele apparaten zoals 
tablets en smartphones. Start 
‘aan twee kanten’ het program-
ma op, geef aan wat je wilt 
versturen en het bestand gaat 
via het netwerk naar je andere 
apparaat. SHAREit en Filedrop 
kun je ook samen met een Win-
dows-thuisgroep gebruiken.
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SPECIAL
VPN in Windows 10

B ij tal van vpn-diensten kun je een app in-
stalleren die vervolgens verbinding met de 
vpn-servers van de desbetreffende dienst 

maakt. Maar als je je pc of laptop permanent wilt laten 
verbinden via een vpn-dienst, kun je er ook voor kiezen 
om dit direct in Windows te regelen. In Windows 10 
gaat dat heel makkelijk. Allereest heb je de gegevens 
nodig van de vpn-verbinding of -dienst die je wilt 
gebruiken onder Windows 10. Die gegevens vind je 
meestal wanneer je via de website van de dienst bent 
ingelogd en bij de instellingen van je profiel kijkt. Wat 
je in ieder geval nodig hebt, zijn je gebruikersnaam, het 
wachtwoord en het adres van de server. Ook het type 
protocol dat door de vpn-dienst wordt aangeboden en 
ondersteund, heb je nodig.

Om de instellingen voor de vpn-verbinding in Win-
dows 10 te openen, klik je op het pictogram Meldin-
gen (het tekstballonnetje) in het systeemvak en klik je 
op de knop VPN. Je komt nu in het instellingenscherm 
voor de netwerkverbindingen terecht. Om de vpn-ver-
binding op te geven druk je op de knop Een VPN-ver-

binding toevoegen. Het scherm waar je de gegevens 
van je vpn-provider kunt opgeven wordt geopend. In 
sommige landen kun je bij VPN-provider kiezen uit 
een aantal voorgedefinieerde providers, maar vanuit 
Nederland kun je alleen Windows (ingebouwd) selec-
teren. Geef de nieuwe verbinding een duidelijke naam 
bij het veld Naam van verbinding. Nu heb je de gege-
vens nodig die je van je vpn-provider hebt gekregen. 
Bij Servernaam of -adres vul je het adres in van de 
server. Kies bij VPN-type vervolgens voor het protocol 
dat je wilt gebruiken. Bij de meeste vpn-providers is 
dat L2TP/IPSEC en dit is ook de meest veilige manier 
van verbinden. 

Bij vrijwel alle vpn-providers maak je verbinding 
door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. 
Kies daarom bij het veld Type aanmeldingsgegevens 
voor Gebruikersnaam en wachtwoord. Bij de velden 
Gebruikersnaam en Wachtwoord vul je respectieve-
lijk je gebruikersnaam en wachtwoord in. Zet ook een 
vinkje bij Mijn aanmeldingsgegevens onthouden. 

Nadat je alle gegevens hebt ingevuld, kun je verbin-
ding maken met de vpn-server. Keer terug naar het 
hoofdvenster van de netwerkverbinding, klik in het 
linkermenu op VPN en selecteer vervolgens aan de 
rechterkant de zojuist aangemaakte netwerkverbin-
ding. Druk vervolgens op de knop Verbinding maken 
om een verbinding op te zetten met je vpn-provider.  

  Als alle 

gegevens zijn 

ingevuld, kun 

je verbinding 

maken met de 

vpn-dienst.

  Een verbin-

ding configu-

reren doe je in 

Windows 10 via 

het Meldingen-

pictogram in het 

systeemvak.

Als je gebruikmaakt van een vpn-verbinding wil je 
misschien niet altijd de app van de dienst gebruiken. 
Dan kun je de gegevens voor de vpn-dienst ook hand-
matig opgeven. In Windows 10 gaat dat eenvoudig.
M A R K  G A M B L E

 VPN-VERBINDING
IN WINDOWS 10
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1 Wat is VPN precies?
VPN staat voor Virtual Private Network. Je kunt het 
zien als een privénetwerk binnen een groter netwerk. 
Meestal gaat het om een versleutelde verbinding 
tussen twee andere netwerken, die via openbare net-
werken (= internet) loopt. Denk aan je thuisnetwerk 
en het bedrijfsnetwerk van je werkgever. VPN helpt je 
om een soort privétunnel of -pijplijn tussen die twee 
netwerken te maken.

2
 Waarom  moet ik VPN gebruiken?

Een groot voordeel van VPN: geen pottenkijkers. 
Doordat de verbinding is versleuteld, kan iemand die 
ook toegang heeft tot datzelfde netwerk jouw VPN-
verbinding toch niet afluisteren. Denk aan een hotel, 
trein, restaurant of een andere plek met openbare wifi. 
Dankzij VPN zien sniffers (afluisteraars) geen zinnige 
informatie voorbijkomen. Wel zo prettig als je je bank-
zaken of andere privédingen regelt.

VPN, waarschijnlijk heb je er weleens over gehoord en zo 
niet, dan moet je sowieso verder lezen. Want VPN is ook 
voor jou belangrijk, zelfs als je nooit download of streamt.
J E R O E N  D E  J A G E R

VPN 
10 VRAGEN & 
ANTWOORDEN

3 Wanneer is gebruikmaken 
van VPN handig?
Van oudsher wordt VPN gebruikt in zakelijke omgevin-
gen om werknemers overal ter wereld toch toegang 
tot het bedrijfsnetwerk te geven. De laatste maanden/
jaren wordt VPN ook interessant voor particulieren. 
Zeker waar de overheid en andere diensten steeds 
meer meegluren met wat je op internet aan het doen 
bent. Daarnaast kunnen bepaalde diensten je niet 
zo makkelijk blokkeren als je uit een bepaald (voor 
hen ongewenst) land komt, omdat je het met een 
VPN-dienst kunt laten lijken alsof je uit een ander (wel 
gewenst) land komt.

4
 Ben ik echt anoniem met VPN?

Nee, echt anoniem op internet ben je nooit. Je internet-
provider weet met wie je contact maakt, bijvoorbeeld 
je VPN-dienst. Je VPN-dienst weet wel wat je doet, maar 
houdt daar normaal gesproken geen logs van bij. Toch 
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hoeft er maar iemand een tap te plaatsen en je bent 
gezien. Gelukkig kan dat niet zomaar, dat is zelfs 
voor een overheid, geheime dienst of een (andere) 
kwaadwillige geen koud kunstje.

5 Welk VPN-protocol 
kan ik het beste gebruiken?
De meest gebruikte protocollen zijn PPTP, L2TP/
IPsec en OpenVPN. Deze drie protocollen wor-
den door meeste VPN-diensten en VPN-software 
ondersteund. PPTP is de minst veilige en is relatief 
eenvoudig te kraken. Niet gebruiken dus! Het beste 
en snelste is OpenVPN, maar niet elk apparaat on-
dersteunt dat. Mocht je OpenVPN niet aan de praat 
krijgen, kies dan voor L2TP/IPsec.

6 Kan ik thuis een vpn-server 
maken of gebruik ik beter 
een externe dienst?
Wil je vooral voorkomen dat niemand je internet-
gebruik kan zien als je onderweg bent? Dan kun 
je prima een VPN-verbinding met je thuisnetwerk 
opzetten. Dit kan via je router of NAS, of via een 
computer thuis die je altijd aan laat staan. Hiermee 
loopt al het internetverkeer op je smartphone via je 
internetverbinding thuis en kun je veilig op open-
bare wifi-netwerken je gang gaan. Zorg wel dat je 
een snelle internetverbinding thuis hebt, liefst via de 
kabel of glasvezel. Wil je ook thuis voorkomen dat 
men weet wat je online doet, maak dan gebruik van 
een externe VPN-dienst.

7 Ik zie gratis en betaalde diensten,
wat is het verschil?
Gratis VPN-diensten hebben beperkingen op snel-
heid, hoeveelheid data, aantal verbindingen of een 
combinatie hiervan. Wil je alleen veilig je mail op 
je smartphone of tablet checken als je niet thuis 
bent, dan biedt bijvoorbeeld VyprVPN een gratis 
abonnement aan waarmee je 500 MB per maand 
kunt verbruiken. Wil je meer, dan moet je gaan 
betalen.

8 Wat zijn goede diensten?
We hebben geen vergelijkende test gedaan. Dat is 
lastig omdat de prestaties van VPN-diensten erg 
afhankelijk zijn van de locatie, de snelheid van de 
internetverbinding die wordt gebruikt en de re-
kenkracht van de gebruikte apparatuur. Daarnaast 

is het lastig te achterhalen of de VPN-
diensten geen privégegevens doorspelen. 
Zelf hebben we goede ervaringen met PIA 
(https://nld. privateinternetaccess.com) en 
VyprVPN (www.goldenfrog.com/vyprvpn). 
Voor meer info over diverse VPN-diensten 
kun je kijken op www.bestvpn.com.

9 Hoe zit het met 
mijn snelheid?
Gebruik je VPN, dan gaat dat altijd ten 
koste van je snelheid. Je aanvraag voor een 
bepaalde webpagina of andere internetinfo 
gaat niet meer direct naar die webser-
ver, maar eerst naar de server 
van je VPN-dienst, dan naar 
die webserver, weer terug 
naar je VPN-dienst en dan 
weer naar jou. En dat gaat 
continu zo door. Heb je een 
snelle kabel- of glasvezelverbinding, 
dan hoef je er amper wat van te merken. 
Daarnaast heb je de extra rekenkracht die de versleute-
ling vraagt. Voor een dikke pc geen probleem, maar op 
sommige mobiele apparaten merk je er wel wat van. 
Ben je gamer, dan is een lage ping heel belangrijk en 
daar zijn de extra tussenstappen van een VPN-dienst 
niet bevorderlijk voor. In alle gevallen: test eerst of de 
VPN-dienst snel genoeg voor je is. Veel diensten bieden 
hiervoor proefpakketten.

10 Wat zijn alternatieven voor VPN?
Veelgenoemde alternatieven voor VPN zijn Tor en een 
anonieme proxy. Die laatste wordt gebruikt om regio-
gebonden content van bijvoorbeeld Netflix, Hulu, BBC 
iPlayer en Uitzending Gemist toch op een andere plek 
te kunnen bekijken. Veel anonieme proxy’s doen alleen 
niets voor jouw privacy, sterker nog, ze delen deze 
gegevens met anderen. Bij Tor, een netwerk waarop je 
anoniem kunt surfen, is je privacy in principe wel goed 
geregeld, maar ook hier zijn er weleens ‘infiltranten’ en 
is de snelheid vaak een zwak punt.

  Sommige 

VPN-diensten 

bieden ook een 

gratis abonne-

ment aan wat 

net genoeg voor 

je kan zijn.

De laatste maanden/jaren 
is VPN ook interessant 
geworden voor particulieren

is het lastig te achterhalen of de VPN-
diensten geen privégegevens doorspelen. 
Zelf hebben we goede ervaringen met PIA 
(https://nld. privateinternetaccess.com) en 
VyprVPN (www.goldenfrog.com/vyprvpn). 
Voor meer info over diverse VPN-diensten 
kun je kijken op www.bestvpn.com.

Hoe zit het met 

Gebruik je VPN, dan gaat dat altijd ten 
koste van je snelheid. Je aanvraag voor een 
bepaalde webpagina of andere internetinfo 
gaat niet meer direct naar die webser-
ver, maar eerst naar de server 

snelle kabel- of glasvezelverbinding, 
dan hoef je er amper wat van te merken. 
Daarnaast heb je de extra rekenkracht die de versleute-

  Sommige   Sommige 

VPN-diensten VPN-diensten 
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Vpn-diensten zijn erg handig, zeker wanneer 
je anoniem wilt blijven of veilig gebruik wilt 
maken van openbare wifi-verbindingen. Ook zijn 
er andere handigheden, zoals de mogelijkheid 
om van online diensten als Netflix het aanbod 
in de Verenigde Staten te bekijken. Welke vpn is 
de beste? Wij bekijken de mogelijkheden van de 
meest gangbare VPN-diensten.
J O C H E M  D E  G O E D E

Groepstest vpn-diensten

VEILIG EN 
ANONIEM 
INTERNETTEN

PPTP vs L2TP/IPSEC vs OpenVPN
In dit artikel komt een aantal verschillende vpn-technieken aan bod. 

Welke je graag wilt, hangt af van waarvoor je de vpn wilt gebruiken. 

Over het algemeen is OpenVPN de standaard voor thuisgebruikers. 

OpenVPN biedt over het algemeen goede beveiliging en een prima snel-

heid. OpenVPN werkt met een SSL-verbinding, waarbij de hele ‘tunnel’ 

tussen jou en de vpn-server versleuteld is. Die versleuteling is waar de 

variatie in zit. De standaard is AES 256-bit, die het meest gebruikt wordt 

en zich het meest bewezen heeft. 

PPTP is een basisprotocol, vooral bedoeld voor de zakelijke markt. 

Het probleem met PPTP is dat het niet voorschrijft hoe versleuteling 

en authenticatie plaatsvindt, maar PPTP kan met de juiste protocollen 

(RC4 met 128-bit sleutel) het snelste zijn ten opzichte van de andere 

twee. PPTP is bovendien ingebouwd in Android en iOS, terwijl er voor 

OpenVPN een eigen applicatie nodig is.

L2TP/IPSEC werkt over IPSEC. Bij IPSEC wordt elk datapakket dat je 

verstuurt, apart in een IPSEC-pakketje ingepakt. IPSEC met de encryp-

tiestandaard IKE is onveilig, zo blijkt uit Snowden-documenten, maar 

IPSEC versleuteld met AES 256-bit is prima. Doordat pakketten extra 

worden ingepakt, maakt dat het protocol wel wat trager dan de concur-

rentie. Ook kan de configuratie iets lastiger zijn.

V pn’s bieden een aantal 
voordelen wat betreft 
veiligheid van de ver-

binding. De pakketten die je over 
het netwerk stuurt zijn versleuteld 
en onleesbaar voor iedereen die 
meekijkt. Dat is dus je internetpro-
vider, de overheid, maar ook een 
cybercrimineel als je een openbare 
wifi-hotspot gebruikt. Ook zijn de 
pakketten beschermd tegen aan-
passingen. Een zogeheten ‘man in 
the middle’-aanval, waarbij iemand 
tussen jou en de server waarmee je 
communiceert pakketten aanpast, 
is dus niet mogelijk, omdat de 

pakketten hierop gecontroleerd 
worden.

In deze vergelijking zetten we 
acht vpn-diensten op een rij en 
kijken we naar de prijs, op welke 
platformen de vpn’s werken, het 
maximum aantal verbindingen, 
limieten op dataverbruik of verkeer, 
of er anonieme betalingen worden 
geaccepteerd, de hoeveelheid 
beschikbare servers er zijn en 
meer. Wil je weten welke mobiele 
vpn-dienst voor jou het best is, 
check dan het artikel vanaf pagina 
26, waar we de beste mobiele vpn-
diensten aan je voorstellen. 
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ExpressVPN
www.expressvpn.com

Prijs: € 11,93 p/m

 Pluspunten
• Gevestigd op de Britse 

Maagdeneilanden

• Goede vpn-clients voor de 

meeste platformen

  Minpunten
• Ietwat prijzig

ExpressVPN profileert zichzelf als 
de ideale vpn om torrents mee 
te downloaden en Popcorn Time 
te gebruiken. Het ondersteunt 
zowel de protocollen PPTP, L2TP 
als OpenVPN, dus dat is prima in 
orde. Wat betreft encryptie, is dat 
ook goed in orde, met AES 256-bit 
OpenVPN. Het moederbedrijf is 
gevestigd op de Britse Maagdenei-
landen en valt daarmee buiten de 
Amerikaanse en Europese wetge-
ving. Daardoor slaat de vpn-dienst 
geen loggegevens op en richt het 
zich voornamelijk op de privacy 
van zijn gebruikers. Er zijn apps 
van ExpressVPN beschikbaar voor 
Windows, Mac, Android en iOS. 
Op andere apparaten zul je zelf de 
vpn moeten instellen. De apps van 
ExpressVPN zelf werken met een 
verificatietoken dat je moet kopi-
eren vanaf de website, in plaats 
van simpelweg in te loggen met je 
gebruikersnaam en wachtwoord. 
In de app is het eenvoudig om te 
wisselen van locatie en protocol. 
Het is duidelijk dat ExpressVPN niet 
moeilijk doet over de verschillende 
typen verkeer en dus ook gewoon 
torrents toestaat.

Je kunt tegelijk inloggen op vier 
apparaten, strikt genomen op 1 
computer, 1 smartphone, 1 console 
en 1 router allemaal tegelijk. In 
totaal heeft ExpressVPN servers 
staan in meer dan 70 landen. Je 
hebt dus keuze genoeg als je graag 
media wilt kijken uit andere landen. 
Er is geen limiet op de hoeveelheid 
bandbreedte die je mag verbrui-
ken. Het enige nadeel dat we kun-

nen vinden, is dat ExpressVPN 
nogal prijzig is. Als je per maand 
betaalt, ben je 11,93 euro kwijt. 
Betaal je zes maanden of een 
jaar vooruit, dan ben je in totaal 
respectievelijk zo’n 53 of 88 euro 
kwijt. Geaccepteerde betaalme-
thoden zijn onder andere 
creditcards, PayPal, Bitcoin en 
iDEAL. Je hebt de optie om de 
dienst 30 dagen uit te proberen, 
waarbij je achteraf contact moet 
opnemen met de helpdesk 
om naar eigen zeggen zonder 
moeite je geld terug te krijgen.

ExpressVPN
 www.expressvpn.com

Faceless.ME is een Nederlandse 
vpn-provider die zowel een gratis 
als betaalde versie van zijn vpn-
dienst aanbiedt. Het is mogelijk om 
de gratis versie te downloaden en 
direct verbinding te maken met een 
vpn-server. Geen account of andere 
informatie is vereist om ermee aan 
de slag te gaan. Er zijn kant-en-klare 
apps van Faceless beschikbaar voor 
Windows, OS X, iOS en Android. In 
onze test waarbij we de Windows-
applicatie hebben geïnstalleerd, 
werd er geprobeerd een werkbalk 
voor de browser mee te installeren. 
Deze werkbalk is weliswaar van 
Faceless.ME zelf, maar neemt ook je 
standaard zoekmachine en startpa-
gina over. Dat is niet heel positief. 
Ook de encryptie valt wat tegen: er 
wordt gebruikgemaakt van PPTP en 
OpenVPN met een encryptie van 
1024-bit RSA. Dat is een encryptie 
die minder sterk is dan AES 256- of 
zelfs 128-bit.

Er zijn enkele limieten waar je re-
kening mee moet houden als je de 
gratis variant wilt gebruiken. Voor 
de gratis versie mag je maximaal 2 
GB per jaar verbruiken op je desk-
top, voor je smartphone of tablet is 
die limiet 1 GB per maand. De vpn 
is dus meer geschikt voor anoniem 
surfen en het veilig gebruiken van 
openbare wifi-verbindingen. Wil 
je eromheen werken, dan kun je 
overwegen de betaalde variant te 
nemen die deze limieten weghaalt. 
Je kunt abonnementen kiezen van 
drie en zes maanden. Betalen is 
alleen mogelijk met een creditcard. 
Wel kun je hier maar met één pc 
tegelijk verbinding maken. De hoe-
veelheid servers is overigens ook 
vrij beperkt. Met de gratis variant 
kregen wij alleen toegang tot een 
server in Nederland en een in de 
Verenigde Staten. Kennelijk groeit 
dat aantal wel als je gebruikmaakt 
van de betaalde versie, maar niet 
met heel veel meer.

  De Faceless.ME-app voor Windows, 

waarmee je met een druk op de knop 

verbinding maakt met een server in de VS 

zonder enige registratie.

Faceless.ME
 http://faceless.me

Faceless.ME
http://faceless.me

Prijs: gratis of € 5,87 p/m

 Pluspunten
• Gratis variant

• Supereenvoudig om mee te beginnen

• Lage prijs

  Minpunten
• Niet de sterkste encryptie

• Levert een browser-werkbalk mee
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IPredator
www.ipredator.se

Prijs: € 6,- p/m

 Pluspunten
• De makers van The Pirate Bay

• Http-proxy, eigen dns-servers 

met DNSCrypt, Tor-exitnode

• Biedt goede privacy

  Minpunten
• Alleen servers in Zweden

IPredator is vooral bedoeld om 
privé mee te surfen. Deze vpn-pro-
vider heeft namelijk enkel servers 
staan in Zweden, hoewel dat er wel 
meer dan honderd zijn. IPredator 
heeft een aantal extra functies om 
optimaal privé te kunnen internet-
ten, zoals een http-proxy, een eigen 
dns-server, de optie voor een sta-
tisch ip-adres en een Tor-exitnode 
die IPredator gebruikt. De eigen 
dns-servers voorkomen sowieso dat 
er gegevens lekken (zie kader), dat 
doen andere vpn-providers ook met 
de ingebouwde client. De servers 
van IPredator hebben als extra 
dat ze DNSCrypt ondersteunen, 
waarbij het onmogelijk wordt voor 
een aanvaller om dns-pakketten te 
onderscheppen en aan te passen.

Als je verbinding wilt maken 
met deze vpn, moet je zelf voor 
een applicatie zorgen. Op de site 
staan uitgebreide handleidingen 
om de vpn op te zetten op bijvoor-
beeld Windows, OS X, Linux, BSD, 
Android en iOS. Kies dan wel voor 
de ‘native’-applicatie van OpenVPN, 
omdat de Viscosity-app die de 
makers aanraden, nog eens 8 euro 
extra per maand kost. 

IPredator slaat alleen verbin-
dingslogs op, die versleuteld 
worden en op een aparte locatie 
worden opgeslagen en die IPreda-
tor zegt alleen te gebruiken om pro-

blemen op te lossen. IPredator 
is overigens opgericht door The 
Pirate Bay, dus je kunt er vrij 
zeker van zijn dat de overheid 
hier niet aan het meekijken is. 
Een nadeel is dat de dienst maar 
drie dagen is uit te proberen 
en dat je daarvoor wel zelf een 
mailtje moet sturen, en dat je 
maar één verbinding tegelijk 
met de vpn mag maken. Het 
was fijner geweest als je zowel je 
mobiel als desktop tegelijk met 
de vpn kon verbinden. 

IPVanish heeft 87 vpn-servers in 
Europa, 77 servers in Amerika en 26 
servers in Azië. Dat is een aanzien-
lijk aanbod. Daarnaast heeft het 
ondersteuning voor verschillende 
vpn-protocollen, zoals OpenVPN, 
PPTP en L2TP/IPSEC, en clients voor 
de besturingssystemen Windows, 
OS X, Android en iOS. Op andere 
platformen, zoals Windows Phone 
en Chrome OS, is het nodig zelf de 
configuratie uit te voeren. De ap-
plicaties zijn erg gebruiksvriendelijk 
en stellen je snel in staat om een 
snelle server te kiezen; zo kun je 
eenvoudig op een wereldkaart alle 
responsetijden van de servers zien 
en er een verbinding mee maken. 
IPVanish biedt ondersteuning om 
zijn vpn-diensten op DD-WRT en 
Tomato uit te voeren. Installatie-
instructies voor als je het op je 
eigen router wilt doen, vind je op 
de downloadpagina van IPVanish, 
maar dat zijn toch wel een aantal 
stappen en zal je gauw een mid-
dagje kosten.

Bovendien verkoopt IPVanish 
voorgeïnstalleerde routers van on-
der meer Netgear en Cisco waarop 
de diensten al zijn geconfigureerd 
voor je. Er zijn geen limieten op 
het gebruik of verkeer dat je door 
IPVanish heen mag leiden, dus 

bijvoorbeeld torrents zijn gewoon 
toegestaan. Daar staat wel tegen-
over dat IPVanish is gevestigd in de 
Verenigde Staten, maar er worden 
naar eigen zeggen geen logs verza-
meld. Een beperking van IPVanish is 
dat je maar maximaal twee verbin-
dingen tegelijk actief mag hebben, 
elk op een ander vpn-protocol. Dus 
bijvoorbeeld op Android een L2TP/
IPSEC-verbinding en op je Windows 
een OpenVPN-verbinding. Voor 
IPVanish betaal je elke maand 10 
dollar, omgerekend 8,82 euro. Als je 
een jaarabonnement neemt, betaal 
je 68,85 euro, wat dus een stuk 
voordeliger is. IPVanish accepteert 
onder andere Bitcoin, PayPal en 
iDEAL.

IPVanish
 www.ipvanish.com

IPredator
 www.ipredator.se

IPVanish
www.ipvanish.com

Prijs: € 8,82 p/m 

 Pluspunten
• Veel servers over heel de wereld

• Gebruiksvriendelijke applicaties

• Verzamelt erg weinig logs

  Minpunten
• Gevestigd in de VS

• Maar twee verbindingen tegelijk

Mailen via een vpn-verbinding
Om het enorme aantal verstuurde spamberichten tegen te gaan, blokke-

ren veel vpn-providers het versturen van mail via hun diensten. Daardoor 

is het vaak niet mogelijk om – wanneer je bent verbonden met het inter-

net via een vpn – e-mails te versturen en zijn de standaard mailpoorten 

geblokkeerd. Vaak moet je dan bij de vpn-provider de mailserver op een 

zogenoemde whitelist laten zetten, zodat je toch via de vpn mail kunt 

versturen.

  De meegeleverde applicatie van 

IPVanish is erg gebruiksvriendelijk.
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Tunnelbear
www.tunnelbear.com

Prijs: gratis of € 6,13 p/m

 Pluspunten
• Duidelijk privacybeleid

• Servers in een aantal landen

• Vijf apparaten tegelijk

  Minpunten
• Torrents downloaden niet toegestaan

• Alleen OpenVPN

• Relatief zwak encryptie-algoritme

Tunnelbear uit Canada pakt het 
op eenzelfde manier aan als 
Faceless.ME, met een gratis en 
betaalde variant. De gratis vari-
ant heeft minder beperkingen 
in vergelijking met Faceless.ME, 
namelijk 500 MB per maand, 
tot 6 GB per jaar, of zelfs 1 GB 
per maand als je meedoet aan 
de Twitter-actie. Applicaties zijn 
beschikbaar voor de bekende 
platformen, zowel op de desktop 
als mobiel. Een extraatje heeft 
Tunnelbear in de vorm van een 
Google Chrome-extensie, die 
alleen verkeer van de browser 
omleidt via de vpn-servers. Han-
dig om even snel een website te 
ontgrendelen, zoals bijvoorbeeld 
de Amerikaanse Netflix of Hulu. 
Je kunt Tunnelbear helaas alleen 
gebruiken nadat je een account 
hebt aangemaakt, waarin je 
een voornaam en e-mailadres 
moet opgeven. Ook is er nog 
een andere beperking: als je van 
plan bent om torrents te gaan 
downloaden, kun je dat wel ver-
geten, omdat dat verkeer wordt 
geblokkeerd door de maker. Dit 
naar aanleiding van claims door 
auteursrechtenorganisaties, zo 
legt Tunnelbear op de site uit, 
waardoor het geen keus had en 
onder de druk is bezweken.

Tunnelbear biedt alleen Open-
VPN, waarbij voor de encryptie 
128-bit Blowfish wordt gebruikt. 
Dat is niet optimaal, omdat er 
bepaalde zwakheden zijn met 
betrekking tot het kiezen van de 
encryptiesleutels bij Blowfish. 
De makers claimen dat Blowfish 
prestatievoordelen biedt; wij 
hadden liever AES 256-bit gezien 

als encryptiemethode. Iets anders 
waar we wel over te spreken zijn, is 
dat Tunnelbear op de site een zeer 
duidelijk privacybeleid heeft ge-
plaatst, waarbij het aangeeft welke 
informatie verzameld wordt en wat 
het met je gebruiksgegevens doet, 
ofwel helemaal niets en zo zien we 
het graag. Vpn-servers zijn aanwe-
zig in de VS, VK, Canada, Duitsland 
en een aantal andere locaties in 
Europa en Azië. Wat betreft kosten 
kun je kiezen voor een betaalde 
versie die de limiet van 500 MB 
weghaalt en waarmee je op vijf 
apparaten tegelijk verbinding kunt 
maken met vpn. Dat kost 6,13 euro 
per maand of 43,79 euro per jaar.

Tunnelbear
 www.tunnelbear.com

Private Internet Access is afkomstig 
van een Amerikaans bedrijf met 
tot nog toe de laagste prijs voor 
een maandabonnement die we zijn 
tegengekomen, namelijk omgere-
kend  slechts 6,13 euro per maand. 
Het is mogelijk binnen zeven dagen 
je geld terug te vragen zonder 
reden, door even met de helpdesk 
contact op te nemen, zodat je dus 
de mogelijkheid hebt de dienst 
even uit te proberen. Je kunt met 
vijf apparaten tegelijk verbinding 
maken. De dienst ondersteunt alle 
bekende protocollen als OpenVPN, 
L2TP/IPSEC en PPTP, en er zijn ser-
vers in veel verschillende landen, 
met genoeg aanbod in de 
Verenigde Staten. In totaal zijn er 
bijna 3000 servers in 20 verschillen-
de landen waarmee je verbinding 
kunt maken. Dat is het grootste 
aantal servers dat we tot nog toe 
gezien hebben.

PIA stelt geen logs bij te houden 
en het staat torrents gewoon toe 
op het netwerk. PIA is wel een 
Amerikaans bedrijf, waarmee het 
in moet gaan op verzoeken om 
inhoud te verwijderen, op basis van 
een zogenoemde DCMA-takedown. 
Dat geldt voor alle Amerikaanse 

vpn-providers.
Er zijn apps beschikbaar voor 

Windows, OS X, Android en iOS en 
als extraatje biedt PIA een Socks5-
proxy aan. Het voordeel hiervan 
is dat je ook ander verkeer dan 
http-verkeer over de proxy kunt 
laten lopen, mocht je dat graag 
willen. Op de website van PIA zijn 
uitgebreide handleidingen beschik-
baar voor alle platformen. Jammer 
is dat, hoewel de website wel in 
het Nederlands beschikbaar is, dat 
niet geldt voor de handleidingen. 
De handleidingen zelf zijn echter 
wel uitgebreid en duidelijk met veel 
screenshots.

Private Internet Access
 www.privateinternetaccess.com

Private Internet Access
www.privateinternetaccess.com

Prijs: € 6,13 p/m

 Pluspunten
• Goedkope vpn-provider

• Zeer veel servers

• Eigen applicaties

• Vijf verbindingen tegelijk

  Minpunten
• Gevestigd in de VS

  De interface van Tunnelbear is wel… 

erg beerachtig.

N E T W E R K 73

103 - Groepstest - VPN JW.indd   73 19-01-16   12:29



SPECIAL
VPN-diensten

74 N E T W E R K

VPN.S valt op door zijn vele verschil-
lende abonnementsvormen. Zo 
kun je alleen een abonnement 
nemen op een dns-server voor 4,40 
euro per maand, wat genoeg is om 
Netflix en andere diensten met het 
Amerikaanse aanbod te bekijken. 
Een andere abonnementsvorm is de 
HTTP Proxy, waarmee je je ip-adres 
kunt verbergen maar geen versleu-
telde verbinding hebt, die eveneens 
4,40 euro per maand kost. Als je 
toch liever een vpn wilt, dan is er 
een gratis variant met een limiet van 
600 MB per maand, met een lage 
snelheid, alleen verbinding met een 
server in de Verenigde Staten en die 
alleen beschikbaar is voor Windows.

Vervolgens is het eerste interes-
sante, betaalde abonnement dat 
van 8,76 euro genaamd OpenVPN. 
Hiermee krijg je snelle internettoe-
gang volgens VPN.S, geen datali-
miet, een HTTP-proxy, toegang tot 
alle servers en een eigen ip-adres. 
Het enige dat ontbreekt, is dat je 
hiermee geen toegang krijgt tot een 
iPhone en iPad, wel tot Android. 
Daarvoor moet je namelijk een 
OpenVPN PPTP-abonnement aan-
schaffen. Het duurste abonnement 
kost 12,28 euro en biedt ondersteu-
ning voor alle apparaten. In de app 
van VPN.S op iOS is overigens een 
apart abo verkrijgbaar voor alleen 
iOS dat slechts 7 euro per maand 
kost. Dat is dus iets om rekening 
mee te houden.

VPN.S heeft speciale applicaties 
beschikbaar voor Windows, OS X, 
Android en iOS. Andere besturings-
systemen moet je dus zelf instel-
len. De dienst heeft servers in 41 
verschillende landen, dus dat is 
best wel een aardig aantal. Er vindt 
geen logging plaats en het down-
loaden van torrents is toegestaan, 

maar soms kan het gebeuren dat er 
toch torrents geblokkeerd worden. 
Wat dat betreft is VPN.S dus niet 
optimaal.

VPN.S
 www.vpnsecure.me

VPN.S
www.vpnsecure.me

Prijs: € 8,78 p/m

 Pluspunten
• Uitgebreid aanbod abonnementen

• Http-proxy en Smart DNS als extraatje

• Veel servers op veel locaties

  Minpunten
• Maar één vpn-verbinding tegelijk

• Duur abonnement

Vpn-diensten ExpressVPN Faceless.me IPredator IPVanish Private Internet Access Tunnelbear VPN.S VyprVPN

Website expressvpn.com faceless.me ipredator.se ipvanish.com privateinternetaccess.com tunnelbear.com vpnsecure.me goldenfrog.com/vyprvpn

Gevestigd in Britse Maagdeneilanden Nederland Zweden Verenigde Staten Verenigde Staten Canada Australië Verenigde Staten

Betaalmodel betaald gratis of betaald betaald betaald betaald gratis of betaald betaald gratis of betaald

Prijs per maand € 11,93 €5,87 (voor drie maanden) 
€4,40 (voor zes maanden)

€ 6,- € 8,82 € 6,13 € 6,17 € 8,78 € 8,81 (Basic) / € 12, 22 (Pro)
€ 17, 64 (Premier)

Prijs per jaar € 88,25 nvt € 72,- € 68,85 € 35,72 € 44,14 € 79,44 € 70,62 (Basic) / € 88,20 (Pro)
€ 105,- (Premier)

Ondersteunde
protocollen

PPTP, L2TP/IPSEC, OpenVPN PPTP, OpenVPN PPTP, OpenVPN PPTP, L2TP/IPSEC, OpenVPN PPTP, L2TP/IPSEC, OpenVPN OpenVPN PPTP, OpenVPN PPTP, L2TP/IPSEC, OpenVPN, 
eigen protocol

Mobiele client Android, iOS Android, iOS Geen Android, iOS Android, iOS Android, iOS Android, iOS Android, iOS

Datalimiet Geen

Gratis versie: 2 GB per jaar 
/ mobiele versie: 1 GB per 
maand / betaalde versie: 
geen

Geen Geen Geen 500 MB / betaald: geen limiet Geen 500 MB / betaald: geen limiet

Soorten verkeer Alle Alle Alle Alle Alle Geen torrents Alle Alle, torrents beperkt

Aantal servers Veel Weinig Gemiddeld, alleen in Zweden Veel Meeste Gemiddeld Gemiddeld Veel 

Aantal gelijktijdige
verbindingen

4 1 1 2 5 5 1 2 à 3

Vpn-diensten ExpressVPN Faceless.me IPredator

VyprVPN heeft één doel: zo snel 
mogelijk zijn. Het heeft daarvoor 
meer dan 700 servers klaarstaan 
verdeeld over bijna alle conti-
nenten. Apps zijn beschikbaar 
voor Windows, OS X, Android, 
iOS en zelfs de tv en router. 
VyprVPN is namelijk beschikbaar 
voor Android TV en OpenELEC/
Kodi. De router-app werkt alleen 
met Tomato, maar heeft wel een 
erg fijne interface waar onge-
twijfeld veel tijd in is gestoken. 
Het is daarmee erg eenvoudig 
om een vpn per apparaat in te 
stellen. Handig voor bijvoorbeeld 
je Chromecast om verbinding 
te maken met de Amerikaanse 
Netflix. Het opzetten is ook 
niet erg lastig, zolang je maar 
Tomato op je router hebt staan, 

VyprVPN
 www.goldenfrog.com/
 vyprvpn

  De vpn-app van VPN.S voor iPhone.
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Conclusie
In deze vergelijking hebben we 
acht vpn-diensten onder de loep 
genomen. Elke vpn-dienst heeft 
zijn eigen, speciale functies. Ben je 
op zoek naar een gratis vpn-dienst, 
dan is Faceless.ME het overwegen 
waard; hiermee kun je het snelst en 
eenvoudigst aan de slag. IPVanish, 
VyprVPN en ExpressVPN zijn het 
beste als je media wilt kijken vanuit 
de Verenigde Staten. Alle drie heb-
ben fijne apps, met name VyprVPN, 
en veel servers beschikbaar. Als 
je torrents wilt downloaden, dan 
is ExpressVPN, PIA of IPredator 
aan te raden. Ook bieden ze alle 
goede snelheden. Als privacy voor 
jou het belangrijkste is, dan zijn de 
diensten van IPredator of VPN.S het 
overwegen waard.  

Vpn-diensten ExpressVPN Faceless.me IPredator IPVanish Private Internet Access Tunnelbear VPN.S VyprVPN

Website expressvpn.com faceless.me ipredator.se ipvanish.com privateinternetaccess.com tunnelbear.com vpnsecure.me goldenfrog.com/vyprvpn

Gevestigd in Britse Maagdeneilanden Nederland Zweden Verenigde Staten Verenigde Staten Canada Australië Verenigde Staten

Betaalmodel betaald gratis of betaald betaald betaald betaald gratis of betaald betaald gratis of betaald

Prijs per maand € 11,93 €5,87 (voor drie maanden) 
€4,40 (voor zes maanden)

€ 6,- € 8,82 € 6,13 € 6,17 € 8,78 € 8,81 (Basic) / € 12, 22 (Pro)
€ 17, 64 (Premier)

Prijs per jaar € 88,25 nvt € 72,- € 68,85 € 35,72 € 44,14 € 79,44 € 70,62 (Basic) / € 88,20 (Pro)
€ 105,- (Premier)

Ondersteunde
protocollen

PPTP, L2TP/IPSEC, OpenVPN PPTP, OpenVPN PPTP, OpenVPN PPTP, L2TP/IPSEC, OpenVPN PPTP, L2TP/IPSEC, OpenVPN OpenVPN PPTP, OpenVPN PPTP, L2TP/IPSEC, OpenVPN, 
eigen protocol

Mobiele client Android, iOS Android, iOS Geen Android, iOS Android, iOS Android, iOS Android, iOS Android, iOS

Datalimiet Geen

Gratis versie: 2 GB per jaar 
/ mobiele versie: 1 GB per 
maand / betaalde versie: 
geen

Geen Geen Geen 500 MB / betaald: geen limiet Geen 500 MB / betaald: geen limiet

Soorten verkeer Alle Alle Alle Alle Alle Geen torrents Alle Alle, torrents beperkt

Aantal servers Veel Weinig Gemiddeld, alleen in Zweden Veel Meeste Gemiddeld Gemiddeld Veel 

Aantal gelijktijdige
verbindingen

4 1 1 2 5 5 1 2 à 3

IPVanish Private Internet Access Tunnelbear VPN.S VyprVPN

iets wat natuurlijk wel wat tijd kost. 
De desktop-client werkt bovendien 
erg fijn en heeft een duidelijke 
interface.

VyprVPN ondersteunt PPTP, 
L2TP/IPSEC en OpenVPN. Boven-
dien claimt Vypr een aangepast 
OpenVPN-protocol te hebben 
gemaakt, genaamd Chameleon, 
dat moet voorkomen dat je in-
ternetprovider het vpn-verkeer 
vertraagt. Vypr bereikt dit door 
de metadata van elk OpenVPN-
pakketje te veranderen, zodat het 
niet gedetecteerd zou moeten 
worden door je provider. Als je van 
plan bent om torrents te downloa-
den, raden we dat af via VyprVPN, 
gezien het product afkomstig is 
vanuit de Verenigde Staten én de 
logs 30 dagen worden bewaard. Het 
bedrijf lijkt bovendien in te gaan 
op blokkades van auteursrechten-
organisaties. Is het echter snelheid 
waar je naar op zoek bent, dan is 

VyprVPN wel geschikt. Wat betreft 
kosten, is er een gratis variant met 
een limiet van 500 MB per maand 
en twee verbindingen tegelijk. Voor 
5,84 euro per maand krijg je basic 
en verdwijnt de gebruikslimiet. 
Ook krijg je dan een cloudopslag-
account met 10 GB ruimte. Wel 
kun je dan alleen gebruikmaken 
van PPTP, terwijl de gratis variant 
ook toegang biedt tot OpenVPN en 
L2TP. Dat is jammer. Daarnaast zijn 
er nog Pro- en Premier-opties, die 
respectievelijk 7,73 en 8,76 euro 
per maand kosten. Alle functies zijn 
beschikbaar, met als enige verschil 
tussen de twee dat de een twee en 
de ander drie verbindingen tegelijk 
toestaat en dat je meer cloudopslag 
krijgt, respectievelijk 25 GB en 50 
GB totaal.

VyprVPN
www.goldenfrog.com/vyprvpn

Prijs: gratis of € 5,85 p/m

 Pluspunten
• Apps ook voor Tomato en Kodi

• Snelheid met groot serveraanbod

• Gratis variant

  Minpunten
• Niet geschikt voor torrents

• Weinig verbindingen tegelijk

• Gratis cloudopslag

  VyprVPN voor Tomato-software 

op je router is erg gelikt en biedt 

behoorlijk wat opties.
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bedeelde NAS’en hebben daar weinig moeite mee. In 
dit artikel gebruiken we als voorbeeld een NAS van 
Synology, draaiend op DSM 5, het op Linux gebaseerde 
besturingssysteem dat op alle NAS’en van dit merk 
aanwezig is. Het voordeel van een eigen vpn-verbin-
ding is natuurlijk dat je zeker weet waar je uitkomt (na-
melijk je eigen thuisnetwerk) én dat de verbinding tus-
sen begin- en eindpunt stevig versleuteld is. Kortom: 
prima inzetbaar om de verbinding met bijvoorbeeld 
een openbare hotspot mee te beveiligen. Tegelijkertijd 
zijn er ook minpunten: de meeste thuisabonnementen 
bij een internetprovider leveren asymmetrische up- en 
downloadsnelheden. Daar waar bij gewoon gebruik 
de downloadsnelheid de doorslaggevende factor 
is voor een positieve gebruikerservaring is bij vpn 
eigenlijk vooral de uploadsnelheid van belang. En die 
ligt veelal beduidend lager bij een internetverbinding 
voor thuis. Dat kan bijvoorbeeld tot problemen leiden 
als je bijvoorbeeld videostreams via je eigen vpn wilt 
gaan bekijken; als je uploadsnelheid te beperkt is, gaat 
dat ten koste van je kijkgenot. Kortom: een eigen vpn 
draaien heeft zonder meer voordelen op het vlak van 
privacy, maar (vaak) nadelen op het vlak van snelheid. 
Tenzij je een van de gelukkigen bent met een razend-
snelle glasvezel-uploadsnelheid natuurlijk.

Je kunt altijd verbinding maken via een vpn-provider om je mobiele ip-adres te wijzigen én 
je dataverkeer te versleutelen. Maar als je zelf de controle wilt, kun je ervoor kiezen om je 
thuislocatie te voorzien van een vpn-server. En als je een NAS hebt in je netwerk, is dat in 
een handomdraai geregeld. R O N A L D  S M I T

Zelf de controle over je verbinding

SPECIAL
NAS als vpn-server

Synology als voorbeeld
In deze masterclass laten we je zien hoe je een Synology-NAS instelt als 

vpn-server. Het is vooral bedoeld als voorbeeld, want ook andere NAS’en 

en sommige routers kunnen deze functie prima uitoefenen. Verder geldt 

dat als je een vpn-server gaat draaien, je router hiermee overweg moet 

kunnen. Als niet minstens vpn passthrough wordt ondersteund, heb je een 

probleem; met portforwarding alleen ben je er niet. Feitelijk zijn er nogal 

wat variabelen die bepalen of het opzetten van de server gaat lukken. 

Geef vooral niet al na de eerste poging op, mocht het misgaan google dan 

(bijvoorbeeld) eens op vpn en dan naam en type van jouw router en (of) 

NAS. Je bent vast niet de enige die al eens een poging gewaagd heeft met 

de hardware die jij hebt staan. Alleen als je expliciet leest dat het voor 

jou type NAS of router niet mogelijk is, dan houdt het op en kun je alleen 

gebruikmaken van een verbinding via een vpn-client.

H et grote nadeel van commerciële vpn-
providers is dat je natuurlijk nooit honderd 
procent zeker weet of er niet wordt meegele-

zen of dat er toch meer gelogd wordt dan je lief is. Wil 
je die zekerheid wel en tegelijkertijd een eenvoudige 
en veilige toegang tot bestanden op je NAS, dan kun 
je ook zelf een vpn-server op je NAS draaien. De beter 

JE EIGEN NAS
ALS VPN-SERVER
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VPN Server-app
De NAS'en van Synology draaien allemaal op hun eigen 
besturingssysteem en zelfs de alweer wat oudere ver-
sies kunnen prima als vpn-server fungeren. Daarvoor 
moet je allereerst via het Package Center de app VPN 
Server van Synology installeren. Start je browser en log 
in via het ip-adres van je NAS. Dubbelklik op Package 
Center en klik in het geopende venster op Hulppro-
gramma’s (kolom links) en op de knop Installeren 
bij de app VPN Server. Wacht even tot downloaden en 
installatie voltooid zijn. Sluit het Package Center en start 
VPN Server via het startmenu.

Protocol
Klik in het geopende venster in de kolom links op L2TP/
IPSec, dat is het protocol waar het overgrote deel van 
de besturingssystemen (ook de mobiele varianten) mee 
overweg kan. Laat het verouderde en inmiddels toch 
wel als tamelijk onveilig geldende PPTP links liggen. 
OpenVPN heeft nog wat meer te bieden op onder meer 
het vlak van veiligheid, maar lang niet alle systemen 
ondersteunen dit relatief jonge protocol. Voel je echter 
geheel vrij om ermee te experimenteren. Om L2TP/
IPSec te configureren schakel je allereerst in het paneel 
rechts de optie L2TP/IPSec VPN server inschakelen 
in. Kies vervolgens een dynamisch ip-adres, in het geval 
van de Synology-app kun je kiezen uit adressen tussen 
10.0.0.0 en 10.255.255.0, 172.16.0.0 en 172.31.255.0 
of 192.168.0.0 en 192.168.255.0; het standaardadres 
10.2.0.0 is wat ons betreft prima (uitgaande van het feit 
dat de meeste thuisnetwerken een bereik hebben van 
192.168.1.1 tot en met 192.168.1.255 en daardoor geen 
conflict ontstaat tussen het vpn-adres en het ‘harde’ 

thuisnetwerk). Je kunt alle standaardinstellingen betref-
fende het maximum aantal verbindingen in totaal en 
per gebruiker laten voor wat ze zijn. Kies achter 
verificatie voor de optie MS-CHAP v2 en verzin onder 
IKE-verificatie een stevig wachtwoord. Liefst be-
staande uit een mix van hoofd- en kleine letters, gekke 
tekens enzovoorts, bijvoorbeeld ‘MijNNas#2015@
ThuiS^in_deStudeerKamer!’. Klik nu op Toepassen, 
waarna een melding verschijnt betreffende het door-
sluizen van een aantal poorten in de firewall.

Rechten
Voordat je met de firewall-instellingen van zowel de 
NAS als je router aan de slag gaat, kijk je eerst nog even 
of de rechten goed staan bij de optie Rechten. Je kunt 
nu per gebruiker aangeven wie wel en wie geen gebruik 
van vpn mogen maken, waarbij je ook per gebruiker 
de al dan niet toegestane protocollen kunt selecteren. 
Selecteer bijvoorbeeld alleen het admin-account en je 
weet zeker dat geen van de andere ‘gewone’ gebruikers 
via vpn naar binnen kunnen komen.

  De initiële 

configuratie is 

geregeld, na 

een klik op 

Toepassen word 

je nog herinnerd 

aan een ander 

klusje dat je 

straks staat te 

wachten.

  Voor Synology 

is een speci-

ale vpn-app 

beschikbaar.
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Firewall
Het opzetten van de vpn-server is hiermee klaar en je 
kunt het venster van deze app afsluiten. Nu is het be-
langrijk dat je de firewall op zowel de NAS als je router 
zodanig configureert dat deze ook vpn-verbindingen 
kan accepteren. Eerder hebben we je al laten zien 
welke poorten doorgesluisd moeten worden.  Het con-
figureren van de Synology-firewall is het eenvoudigst. 
Klik in het menu Start op Configuratiescherm en dan 
op Beveiliging. Klik op de tab Firewall en daarna op 
de knop Maken. In het daarop geopende venster kies 
je de optie Selecteren uit een lijst met ingebouwde 
toepassingen en klik je op Selecteren. In wéér een 
nieuw venster schakel je de opties vpn-server in die 
behoren bij het eerder gekozen protocol. Ofwel: heb je 
als vpn-protocol voor L2TP/IPsec gekozen, dan schakel 
je de beide daarbij horende opties in die leiden tot het 
openzetten van de gewenste poorten 1701, 500 en 
4500. Heb je meerdere protocollen in gebruik, dan kun 
je er ook voor kiezen om alles te openen. Klik op OK en 
controleer of de firewall daadwerkelijk is ingeschakeld, 
waarna je het Configuratiescherm kunt sluiten.

Router
Op de NAS staan alle seinen nu op groen wat de vpn-
server betreft, maar je router moet natuurlijk ook nog 
ingesteld worden. Open daarvoor de webinterface 
die bij je router hoort. Iedere router heeft zijn eigen 

interface en instellingen, dus je zult zelf even op zoek 
moeten naar de juiste plek. In deze masterclass maken 
we gebruik van de open source routersoftware dd-wrt. 
Waar je eerst naar op zoek moet, is de optie VPN Pass-
through, in dd-wrt vind je die onder de tab Security 
en dan VPN Passthrough. Schakel hier tenminste het 
protocol in dat je eerder hebt gekozen in de Synology 
vpn-server.

Poorten forwarden
Nu moeten de eerdergenoemde poorten nog geopend 
worden, zoek daarvoor in je router naar de optie ge-
naamd Port Forwarding. In dd-wrt is deze te vinden op 
de tab NAT/QoS en Port Forwarding. Om te beginnen 
poort 1701; tik in een leeg veld in de kolom Applica-
tion een naam voor de poort. Bijvoorbeeld vpnL2TPA, 
selecteer onder protocol de optie both en vul bij Source 
net 0.0.0.0/0 in. Dat laatste is typisch voor dd-wrt en 
betekent dat álle binnenkomende ip-adressen zijn 
toegestaan. Bij Port from vul je 1701 in en bij IP Adress 
het ip-adres van je NAS; in ons voorbeeld 192.168.1.130. 
Onder Port to tik je nogmaals 1701 om tot slot de optie 
Enable in te schakelen. Voeg vervolgens een nieuwe 
poort toe, bijvoorbeeld met de naam vpnL2TPA en 
herhaal het geheel maar nu voor poort 4500. Tot slot 
verricht je de hele operatie nogmaals voor poort 500. 
Mocht je ook nog andere vpn-protocollen ingesteld heb-
ben, dan kun je op dezelfde manier de benodigde poor-
ten toevoegen. Klik dan op de knop Apply Settings en 
daarna op Save en de benodigde poorten zijn geopend.

In theorie is hiermee de router klaar om gebruik 
te maken van je eigen vpn-server, maar als je achter 
de router ook nog een kabelmodem hebt gekoppeld, 
dan moet je op die router de poorten ook nog open-
zetten, voor zover dat mogelijk is. Die poorten zet je 
dan open naar de andere router. Bovendien geldt in 
dat geval dat de modemrouter die je van je provider 
hebt gekregen, ook geschikt moet zijn voor VPN Pass-
through, want anders werkt het allemaal nog niet. Als 
we echter uitgaan van een werkende situatie, moet je 
nu een vpn-verbinding van buitenaf op kunnen zetten. 
Ten eerste is het zaak om daarvoor gebruik te maken 
van een ándere internetverbinding dan die van jezelf: 

  Selecteer wie 

wel en wie geen 

gebruik mag 

maken van jouw 

vpn-verbinding.

  Dankzij 

voorgeconfigu-

reerde lijsten is 

het configu-

reren van de 

Synology-firewall 

snel geregeld.

  Schakel een 

of meer procol-

len in bij VPN 

Passthrough.
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  De tabel met 

te openen vpn-

poorten; voor 

de duidelijkheid 

hebben we de 

overige voor dit 

artikel niet rele-

vante geopende 

poorten even 

weggeblokt.

  De juiste 

instellingen op 

een rijtje.

  Zo stel je 

onder Android 

Lollipop een vpn-

verbinding in.

een vpn-verbinding opzetten naar je eigen server via 
je interne netwerk naar buiten en weer terug is vragen 
om problemen. Gebruik dus een smartphone of tablet 
via 3G of 4G, of probeer het vanaf een andere locatie, 
bijvoorbeeld je werk.

iOS VPN
Als je via je mobiele apparaat verbinding wilt maken, 
moet je dat apparaat natuurlijk ook configureren voor 
een koppeling met je eigen vpn-netwerk. Zorg daarvoor 
dat je ten eerste het wan ip-adres van je eigen internet-
verbinding weet, check dit op bijvoorbeeld http://what-
ismyipaddress.com/ of in je router of modem. Om 
een vpn-verbinding in iOS op te zetten, start je de app 
Instellingen, tik vervolgens op VPN en dan op Voeg 
VPN-configuratie toe. Selecteer dan achter Type de 
optie L2TP en geef achter Beschrijving een naam van 
je vpn-‘toegangspunt’ op, bijvoorbeeld Mijnvpn of iets 
dergelijks. Achter Server vul je je eigen net achterhaal-
de wan ip-adres in. Bij Account tik je de gebruikers-
naam van een Synology-gebruiker met vpn-rechten, in 
ons voorbeeld Admin; tik in het veld daaronder het bij 
deze account behorende wachtwoord (laat de tussen-
liggende optie RSA SecurID uitgeschakeld). Bij Geheim 
tik je het eerder ingestelde IKE-wachtwoord; schakel tot 
slot de optie Stuur alle verkeer in. Onder PROXY kies 
je voor Uit (standaardinstelling). Tik op Gereed en 
het leed is alweer geleden.

Om daadwerkelijk verbinding te maken met je vpn-
server tik je voortaan in de app Instellingen onder 
VPN op de net toegevoegde vpn-server (hoef je niet 
elke keer te doen, de laatstgekozen server blijft gese-
lecteerd) om vervolgens de schakelaar achter Status 
op aan te zetten. Na even wachten is je vpn-verbinding 
gerealiseerd. Door op je mobiel of tablet een bezoekje 

te brengen aan http://whatismyipaddress.com/ zal je 
zien dat het wan ip-adres nu gelijk is aan het thuis-ip-
adres van je wan. Kortom: je bent nu veilig versleuteld 
van mobiel tot je eigen thuisverbinding. Alle apps 
maken gebruik van dit thuisadres, dus streamen van 
regio-gelockte uitzendingen van bijvoorbeeld Uit-
zendinggemist.nl zijn nu moeiteloos te volgen vanuit 
bijvoorbeeld het buitenland. Mits je uploadsnelheid 
voldoende is. In ieder geval is de aldus opgezette 
vpn-verbinding veilig voor bijvoorbeeld thuisbankieren 
vanuit een Spaans hotel of voor het veilig versleuteld 
uitwisselen van bestanden met anderen via de NAS.

Android
Ook onder Android kun je gebruikmaken van vpn, het 
instellen verschilt echter per versie. Bij Lollipop start je 
de app Instellingen, tik dan onder het kopje Draad-
loos en netwerken op Meer en vervolgens VPN. 
Tik op + en geef een naam voor je vpn-verbinding. 
Selecteer als type L2TP/IPsec PSK en vul onder Ser-
veradres het wan ip-adres in van je thuisverbinding. 
Schuif helemaal naar beneden en schakel de optie 
Geavanceerde opties weergeven in. Tik dan bij Van 
tevoren gedeelde IPSec-sleutel de IKE-sleutel zoals 
ingesteld op je NAS en druk op Opslaan. Tik op de 
toegevoegde vpn-verbinding en vul gebruikersnaam 
en wachtwoord van een Synology-gebruiker met 
vpn-rechten in. Na een tik op Verbinding maken is je 
toestel verbonden met je eigen vpn-server.  

http://what-
 of in je router of modem. Om 

een vpn-verbinding in iOS op te zetten, start je de app 
Voeg 

 de 
 een naam van 

je vpn-‘toegangspunt’ op, bijvoorbeeld Mijnvpn of iets 
 vul je je eigen net achterhaal-

 tik je de gebruikers-
naam van een Synology-gebruiker met vpn-rechten, in 
ons voorbeeld Admin; tik in het veld daaronder het bij 
deze account behorende wachtwoord (laat de tussen-

Geheim
tik je het eerder ingestelde IKE-wachtwoord; schakel tot 

 kies 
 en 

Om daadwerkelijk verbinding te maken met je vpn-
 onder 

 op de net toegevoegde vpn-server (hoef je niet 
elke keer te doen, de laatstgekozen server blijft gese-

Status
op aan te zetten. Na even wachten is je vpn-verbinding 
gerealiseerd. Door op je mobiel of tablet een bezoekje 

verbinding in.verbinding in.toestel verbonden met je eigen vpn-server.  
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Dankzij een router met vpn-functionaliteit kun je ervoor zorgen 
dat al je internetverkeer vanaf je thuisnetwerk versleuteld wordt 
verstuurd en dat je nagenoeg anoniem kunt surfen. Waar moet je 
allemaal op letten bij de aanschaf van een vpn-router?
M A R K  G A M B L E

VPN-routers

A ls je graag anoniem wilt internetten 
vanaf een enkel apparaat, bijvoorbeeld 
je smartphone of tablet, dan kun je 

kiezen uit de vele beschikbare vpn-diensten (zie 
verderop in deze PCM) en gebruikmaken van de 
meegeleverde app die zorgt dat je verbinding 
anoniem en versleuteld is. Maar als je je thuis- 
of bedrijfsnetwerk wilt beveiligen, dan is de 
aanschaf van een vpn-router een aanrader. Een 

vpn-router zorgt er namelijk voor dat je gehele 
connectie over de bestaande internetlijn van je 
provider (bijvoorbeeld Ziggo of XS4All) via een 
zogenoemde tunnel loopt. De data die door die 
tunnel loopt, is versleuteld, waardoor niemand 
(ook je provider zelf niet) die gegevens kan lezen. 
Als jij je druk maakt over je privacy, is een vpn-
verbinding dus zeker een must.

Het is voor een netwerk veel makkelijker om 
gebruik te maken van een centrale vpn-server 
dan van allemaal losse vpn-apps voor smart-
phone of tablet en de pc’s in je netwerk. 
Bovendien kun je met een vpn-router ook een 
beveiligde verbinding opzetten van het internet 
naar je thuisnetwerk. Zo kun je vanaf iedere lo-
catie (bijvoorbeeld op vakantie) op de NAS van je 
thuisnetwerk komen, maar dan via een versleu-
telde verbinding. 

Een vpn-router biedt nog veel meer voordelen. 
Op veel apparaten – denk aan een spelconsole 
of smart-tv – is het niet mogelijk om een vpn-
service in te stellen. Daardoor kun je met die 
apparaten nooit anoniem verbinding maken met 
internet, of je apparaat laten voordoen alsof hij 
in een ander deel van de wereld staat. Gebruik 
je een vpn-router, dan maken alle apparaten in 
je thuisnetwerk via die vpn-router verbinding, en 
kun je bijvoorbeeld instellen dat je vanuit de 

Verenigde Staten aan het internetten bent. 
Gevolg: je smart-tv kan nu ineens ook de Ameri-
kaanse content van bijvoorbeeld een dienst als 
Netflix tonen. 

KOOPGIDS
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Nadelen van VPN
Sommige diensten van providers – denk aan 

Ziggo’s uitzending gemist – werken alleen als 

er gebruik wordt gemaakt van de gewone in-

ternetverbinding. Dat komt omdat providers 

aan de hand van je ip-adres controleren of jij 

daadwerkelijk met hun eigen netwerk bent 

verbonden en dus een klant van hen bent. Op 

het moment dat jij via een vpn-verbinding het 

internet op gaat, verandert het ip-adres dat 

je krijgt toegewezen, waardoor je provider 

dus niet meer kan verifiëren of jij vanaf hun 

eigen netwerk verbinding maakt. Hierdoor 

kan het dus voorkomen dat bepaalde strea-

mingdiensten van bijvoorbeeld je Horizon-

box niet meer werken.

Legaal of illegaal?
Regelmatig krijgen we op de redactie 

van PCM de vraag of het gebruik van een 

vpn-router of -dienst legaal is. Het korte 

antwoord op deze vraag is “Ja”, maar het 

lange antwoord is wat complexer. Net als bij 

een ‘gewone’ internetverbinding betekent 

het gebruik van een vpn-dienst of -router 

niet dat je – omdat je verkeer versleuteld is 

en jij je anoniem op internet begeeft – ineens 

van alles mag doen. Het is bijvoorbeeld nog 

steeds verboden om bijvoorbeeld syste-

men te hacken, kinderporno te bekijken of 

mensen op te lichten. Het probleem is echter 

dat eigenlijk niemand kan controleren of 

dat ook echt niet gebeurt. Althans, het is 

lastiger om een overtreder op te pakken. In 

Europa is het gebruik van een vpn-dienst of 

-router niet verboden, maar het kan zijn dat 

sommige internetproviders of openbare wifi-

netwerken zorgen dat een vpn-verbinding 

langzamer is dan hun eigen internetverbin-

ding. In sommige landen is het gebruik van 

een vpn-verbinding wel verboden, zoals in 

China en Noord-Korea. Immers, via een vpn-

verbinding zouden inwoners van die landen 

ook gebruik kunnen maken van sociale 

netwerken als Facebook en Twitter, en dat 

wil de overheid aldaar voorkomen.
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Vpn-routers

degelijk van belang bij het opzetten van een 
vpn-verbinding. Vpn zorgt namelijk ook voor 
versleuteling van de gegevens, en die versleu-
teling vindt plaats voordat het verkeer wordt 
verstuurd over de vpn-tunnel. Die versleuteling 
wordt gedaan door de processor in de router. 
Het is vaak lastig om na te gaan welke proces-
sor er in een router wordt toegepast, en welk 
type processor nu het best is voor het versleu-
telen van je gegevens. Moderne routers kunnen 
in ieder geval moeiteloos het verkeer versleute-

Vpn-routers zijn te koop in verschillende 
varianten: er zijn goedkopere modellen die 
een eenvoudige ondersteuning bieden voor 
vpn-diensten en daarbij al het internetverkeer 
via die ingestelde vpn laten lopen. Er zijn ook 
duurdere modellen op de markt die het inter-
netverkeer kunnen segmenteren. Zo kun je bij-
voorbeeld voor iedere netwerkpoort of op basis 
van een mac-adres een andere vpn-verbinding 
opzetten. Dat kan handig zijn als je niet voor al 
je apparaten een vpn-verbinding wilt gebruiken. 

Duurdere modellen ondersteunen zelfs 
tot wel 25 verschillende vpn-verbindingen, 
waardoor je voor ieder type internetverbinding 
een aparte tunnel kunt opzetten. Dat is voor 
thuisgebruik misschien wel een beetje te veel 
van het goede, maar toch kan het handig zijn 
dat je voor een aantal apparaten verschillende 
vpn’s kunt opzetten.

Omdat je wilt kunnen kiezen welk type vpn-
verbinding je gaat opzetten, kies je voor een 
vpn-router die in ieder geval de drie belangrijk-
ste protocollen ondersteunt: OpenVPN, PPTP 
en L2TP. Maar nog belangijker is dat je goed 
nagaat om welk type vpn-router het gaat. Som-
mige high-end-routers kunnen namelijk alleen 
maar als een vpn-server werken. Met zo’n rou-
ter kun je dus alleen van buitenaf naar je router 
toe een vpn-verbinding maken (bijvoorbeeld 
vanaf je vakantieadres naar je NAS). Dergelijke 
routers kunnen dus niet vanuit huis een vpn-
verbinding met het internet opzetten. Routers 
die wel een verbinding naar een vpn-provider 
toe kunnen opzetten, dragen vaak de naam 
‘VPN client’, ‘VPN Client to Site’ of ‘VPN client 
mode’. Oftewel de router fungeert als de client 

die verbinding maakt met de vpn-server of 
-dienst. Van modellen die worden aangeprezen 
als een ‘VPN server’ kun je niet automatisch uit-
gaan dat deze ook als client kunnen fungeren, 
dit moet dus apart op de verpakking of bij de 
specificaties vermeld staan.

Hardware
Alhoewel een router een simpel apparaat lijkt 
die alleen je internetverkeer op de juiste manier 
doorstuurt, is de toegepaste hardware wel 

  De Cisco RV320 Dual Gigabit WAN VPN Router

(ca. € 200) ondersteunt tot wel 25 vpn-verbindingen.

  Controleer aan de hand van de specificaties of een 

router ook echt als vpn-client kan worden ingezet.
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len, maar als je een oudere router wilt gebrui-
ken (bijvoorbeeld door deze te flashen met 

OpenWrt-software, zie ook verderop) bestaat de 
kans dat de vpn-verbinding erg langzaam werkt.

OpenWrt
OpenWrt is een bekend open source-pakket voor 
routers. Met OpenWrt kun je extra functionaliteit 
toevoegen aan een bestaande router. Tal van 
routers ondersteunen de installatie van OpenWrt 
als de standaardsoftware op het apparaat en het 
updaten van de firmware naar OpenWrt gaat via 
de standaard flashprocedure. Met OpenWrt kun 
je vpn-ondersteuning toevoegen aan je router 
door middel van het installeren van een package 
(OpenVPN). Die procedure is in dit artikel wat las-
tig uit te leggen, maar een heldere handleiding 
vind je op de website van OpenWrt zelf: wiki.
openwrt.org/inbox/vpn.howto

Tal van routers kunnen geflasht worden met 
OpenWrt (een complete lijst vind je op wiki.

openwrt.org/toh/start), maar je moet wel 
oppassen met de wat oudere modellen. Als de 
processor namelijk niet afdoende is, heb je kans 
dat het versleutelen van je data meer tijd in 
beslag neemt voordat het daadwerkelijk over de 
vpn-tunnel wordt verstuurd, waardoor je hele 
internetverbinding traag wordt.  

  Via de instellingen van een Linksys-router kun je eenvoudig een vpn-verbinding opzetten.

Tip: schakel IPv6 uit
Alhoewel IPv6 een protocol is dat je in de 

toekomst zeker moet gaan gebruiken, is het 

bij vpn’s nog niet aan te raden. Een IPv6-

adres kan namelijk gegevens bevatten van 

het mac-adres van je computer of router, 

waardoor het voor privacydoeleinden niet 

geschikt is. Bovendien ondersteunt bijna 

geen enkele vpn-provider de IPv6-standaard, 

waardoor – als je toch via IPv6 verbinding 

probeert te maken – de kans bestaat dat de 

gegevens van je online verkeer kunnen ‘lek-

ken’. IPv6 schakel je dus beter uit wanneer je 

via een vpn verbinding maakt. 

Verbinden met het bedrijfsnetwerk
Een vpn-verbinding is naast anoniem surfen 

op internet ook bedoeld voor het verbin-

den met het bedrijfsnetwerk. Bij sommige 

bedrijven kunnen werknemers bijvoorbeeld 

thuiswerken, en dankzij een vpn-ver binding 

kunnen ze verbinding maken met de gege-

vens op de server. De thuiswerker zelf heeft 

daar geen vpn-router voor nodig, maar er 

wordt gebruikgemaakt van speciale software 

of de in Windows aanwezige vpn-client. 

102 - Koopgids - Routers JW.indd   82 19-01-16   11:25



SPECIAL
Slimme NAS-downloads

83N E T W E R K

Nieuwsserver
Usenet bestaat uit diverse nieuwsservers die con-
tinu de inhoud met elkaar synchroniseren. Wanneer 
iemand bijvoorbeeld een film op nieuwsserver A post, 
is dit bestand automatisch ook op nieuwsserver B, C 
en verder beschikbaar. Voordat je bestanden uit de 
nieuwsgroepen kunt downloaden, heb je eerst toegang 
nodig tot een nieuwsserver. Er zijn verschillende com-
merciële aanbieders die je hierbij kunnen helpen. Een 
maandabonnement bij Eweka kost bijvoorbeeld € 7,50 
en daarmee lukt het om onbeperkt bestanden te down-
loaden. Andere bekende aanbieders zijn onder meer 
Giganews, Pure Usenet en Hitnews. Gratis aanbieders 
zijn er nauwelijks te vinden, omdat de servercapaciteit 
veel geld kost. Enkele internetproviders bieden als 
extra dienst toegang tot een nieuwsserver aan.

H et gebruik van Usenet staat al jaren ter dis-
cussie. In talloze nieuwsgroepen zijn name-
lijk populaire mediabestanden opgeslagen 

zonder dat rechthebbenden daarvoor een vergoe-
ding ontvangen. Het is dan ook niet toegestaan om 
bestanden te downloaden die auteursrechtelijk zijn 
beschermd. Sinds vorig jaar geldt er een downloadver-
bod in Nederland, dus pas op met welke bestanden 
je binnenhaalt. Toch nemen veel Usenet-gebruikers 
de geringe pakkans voor lief en hengelen dagelijks 
tientallen GB’s aan videomateriaal binnen. Vanwege 
de grote opslagcapaciteit en nuttige netwerkfuncties 
is een NAS een geliefd opslagapparaat onder down-
loadfanaten. In deze workshop laten we aan de hand 
van de programma’s SABnzbd en SickRage zien hoe 
je eenvoudig bestanden vanaf Usenet plukt. Laatstge-
noemde werkt zelfs volautomatisch waarbij nieuwe 
afleveringen van bekende series vanzelf op je NAS be-
landen. We gaan voor deze workshop aan de slag met 
een NAS van Synology. Zorg ervoor dat de nieuwste 
versie van het besturingssysteem DiskStation Manager 
op het netwerkapparaat is geïnstalleerd.

SPECIAL
Slimme NAS-downloads

Het downloaden van fi lms, series en muziek is nog 
lang niet passé en het gebruik van nieuwsgroepen 
is onverminderd populair. Logisch, de download-
snelheid is hoog, de bestandskwaliteit uitstekend 
en het aanbod zeer ruim. Genoeg redenen om met 
de programma’s SABnzbd en SickRage automa-
tisch downloads op je NAS binnen te halen.
M A I K E L  D I J K H U I Z E N

Downloaden met SABnzbd en SickRage

SLIMME NAS-
DOWNLOADS

  Twijfel je 

of Usenet iets 

voor je is? De 

nieuwsserver 

van Hitnews 

probeer je gratis 

drie dagen uit.
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SynoCommunity
Voor een Synology-NAS zijn er allerlei apps beschik-
baar. Het besturingssysteem DiskStation Manager biedt 
zelf al behoorlijk wat applicaties aan die je rechtstreeks 
kunt installeren. Daarnaast voeg je ook nog eenvoudig 
externe pakketbronnen met handige tooltjes toe. In 
een pakketbron zitten meerdere apps die je op een 
Synology-NAS kunt installeren. Voor deze workshop ge-
bruiken we de pakketbron van SynoCommunity. Hier-
mee heb je toegang tot handige downloadprogramma’s 
voor Usenet. Log in op je NAS en open het onderdeel 
Package Center. Je klikt bovenaan op Instellingen, 
waarna je kiest voor Pakketbronnen. Via Toevoegen 
vul je als naam SynoCommunity in. Achter Locatie typ 
je http://packages.synocommunity.com. Zodra je 
bevestigt met OK, verschijnt er een melding over 
een vertrouwcertificaat in beeld. Sluit het dialoogven-
ster en navigeer binnen het Package Center naar 
Gemeenschap.

SABnzbd installeren
De pakketbron van SynoCommunity bestaat uit 
tientallen nuttige tooltjes. Voor deze workshop heb je 
er slechts twee nodig, namelijk SABnzbd en SickRage. 
Je gaat eerst aan de slag met SABnzbd. Klik op deze 
applicatie en kies voor Installeren. Er verschijnt een 
melding in beeld dat voor een correcte werking van het 
downloadprogramma ook Python is vereist. Bevestig 
met Ja om zowel SABnzbd als Python aan je NAS toe te 
voegen. SABnzbd vraagt op welke bestandslocatie je 
downloads wilt bewaren. Maak een keuze en bevestig 
in het volgende scherm met Toepassen. Na afloop van 
het installatieproces is het downloadprogramma in het 
hoofdmenu van DiskStation Manager geïntegreerd. Je 
klikt op het juiste pictogram, waarna SABnzbd opent in 
een browser.

Nieuwsserver toevoegen
SABnzbd legt rechtstreeks contact met Usenet om 
mediabestanden te downloaden. Hiervoor is er ver-
binding met een nieuwsserver vereist. De gegevens 
van de nieuwsserver (Usenet-provider) vul je in het 
configuratiemenu van SABnzbd in. Kies als eerste de 
Nederlandse taal en klik op Start Wizard. Typ ach-
tereenvolgens het serveradres, het poortnummer, de 
gebruikersnaam, het wachtwoord en het maximaal 
aantal verbindingen naar de nieuwsserver. Deze 
gegevens heb je waarschijnlijk in een e-mailbericht van 
de Usenet-provider gekregen. Het poortnummer is 
standaard 119, behalve als je ssl-versleuteling gebruikt. 
Internetproviders kunnen dankzij deze encryptievorm 
moeilijker achterhalen welke data je downloadt. Vink 
de optie SSL aan als je via een versleutelde verbinding 
downloadt. Bevestig als laatste met Test Server om te 
controleren of SABnzbd verbonden is met Usenet. In de 
overige stappen van de configuratiewizard is het niet 
nodig om zaken te wijzigen. Via Ga naar SABnzbd open 
je het hoofdvenster van dit downloadprogramma.

  Voeg meer 

apps aan het 

Package Center 

toe via externe 

pakketbronnen.

  Geef aan 

op welke 

NAS-locatie je 

gedownloade 

bestanden wilt 

opslaan.

  Middels 

ssl-versleuteling 

zien internet-

providers en 

overige instan-

ties niet welke 

bestanden je 

binnenhaalt.
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Mediabestanden zoeken
Nu SABnzbd volledig is ingericht om vanaf Usenet 
te downloaden, hoef je alleen nog maar downloads 
toe te voegen. Hiervoor ga je op zoek naar zoge-
heten nzb-bestanden. Een nzb-bestand bestaat uit 
verwijzingen naar een film, serie of muziekalbum op 
Usenet. Aan de van deze informatie weet SABnzbd 
precies welke data het uit welke nieuwsgroep moet 
ophalen. Op internet zijn er verschillende zoekma-
chines voor nzb-bestanden te vinden, zoals www.
binsearch.info en www.nzbindex.nl. Je vult de 
naam van een muziekalbum, film of serie in, waarna 
er verschillende zoekresultaten verschijnen. Vink de 
juiste onderdelen aan en maak hiervan een nzb-
bestand. Een bekend verschijnsel van Usenet is dat 
veel posters vreemde bestandsnamen gebruiken, 
zodat ze minder snel opvallen bij auteursrechten-
organisaties. Om die reden zijn er veel virtuele ont-
moetingsplaatsen waar Usenet-gebruikers elkaar op 
de hoogte brengen van het aanbod. Een voorbeeld 
hiervan is het programma SpotLite (www.spot-lite.
nl). Hiermee lukt het eenvoudig om nzb’tjes van 
leuke mediabestanden te vinden.

Download starten
Zodra je via Binsearch, NZBIndex of SpotLite een 
nzb-bestand van bijvoorbeeld een film hebt opgesla-

gen, start je simpel het downloadproces in SABnzbd. 
Klik rechtsboven op NZB toevoegen en selecteer via 
Bestand kiezen het nzb-bestand op je harde schijf. 
Nadat je hebt geklikt op Ophalen, start meteen het 
downloadproces. Het downloadprogramma doet 
alle noodzakelijke handelingen op de achtergrond. 
Zo pakt het rar-bestanden uit naar een afspeelbaar 
mediaformaat en zo nodig verricht het bestandsre-
paraties aan de hand van hersteldata. Na afloop vind 
je de bestanden in de map die je bij de configuratie 
hebt opgegeven. Vanaf deze locatie stream je de 
mediabestanden eenvoudig naar allerlei afspeelap-
paraten in je netwerk, zoals een pc, mediaspeler of 
smart-tv.

SickRage
Vanaf een pc voeg je gemakkelijk downloadtaken toe 

  SpotLite 

bestaat uit een 
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aan je NAS. Nog handiger is het wanneer dit net-
werkapparaat op eigen houtje gewenste downloads 
ophaalt. De uitbreiding SickRage werkt naadloos met 
SABnzbd samen. Dit tooltje herkent op Usenet au-
tomatisch nieuwe afleveringen van je favoriete serie 
en geeft vervolgens een seintje aan het download-
programma. Je hebt er dus zelf geen omkijken meer 
naar! Besef wel dat veruit de meeste series auteurs-
rechtelijk zijn beschermd waarbij je geen toestem-
ming van de makers hebt om ze gratis vanaf Usenet 
te plukken. Veel mensen gebruiken desondanks 
Usenet om series binnen te halen, omdat nieuwe 
afleveringen van de meeste Amerikaanse series pas 
laat in Nederland beschikbaar zijn. SickRage is hierbij 
een populair hulpmiddel. Open Package center op 
je NAS en navigeer naar Gemeenschap. Je klikt ver-
volgens onder SickRage op Installeren. Er verschijnt 
een melding dat SickRage het pakket Git vereist om 
goed te functioneren. Bevestig met Ja om beide pak-
ketten aan je Synology-NAS toe te voegen. Tijdens 
de installatie verschijnt er een korte wizard in beeld. 
Bevestig met Volgende en Toepassen om de instal-
latie te voltooien. Na afloop start je het programma 
via het hoofdmenu van je NAS op. 

Instellingen
Net als downloadprogramma SABnzbd werkt 
SickRage volledig vanuit je browser. Voordat je 
favoriete series toevoegt, neem je eerst de belang-
rijkste instellingen door. Volg onderstaande stappen 
nauwkeurig om beide programma’s optimaal op 
elkaar af te stemmen. Navigeer rechtsboven naar 
het tandwieltje en kies voor Search Settings. Via het 
tabblad NZB Search vink je de optie enable NZB 
search providers aan. Achter Send .nzb files to is 

het belangrijk dat je SABnzbd selecteert. Je vult alle 
gevraagde gegevens in. De SABnzbd server URL 
bestaat uit het ip-adres van je NAS en het poortnum-
mer, bijvoorbeeld http://192.168.1.26:8080. Indien je 
bij de configuratie van SABnzbd een gebruikersnaam 
en wachtwoord hebt opgegeven, vul je die nogmaals 
in. Verder neem je de api-sleutel over van het down-
loadprogramma. Je vindt die door vanuit het hoofd-
venster in SABnzbd naar Instellen en Algemeen 
te navigeren. Klik onderaan op Test SABnzbd of de 
verbinding tussen beide programma’s werkt. Sla via 
Save Changes de wijzigingen op. Open daarna het 
tabblad Torrent Search en haal het vinkje weg voor 
enable torrent search providers. Klik als laatste op 
Save Changes. 

Nzb-providers
De volgende stap in SickRage is het toevoegen van 
enkele nzb-providers waar automatisch voor je op 
zoek wordt gegaan naar de gewenste series. Klik 
rechtsboven op Search providers. Zoals je ziet heeft 
SickRage van zichzelf al enkele zoekmachines inge-
bouwd, waaronder Binsearch en Womble’s Index. 
Voor sommige nzb-zoekmachines heb je een account 
nodig. Deze gegevens vul je zo nodig bij het tabblad 
Provider Options in. Binsearch is al jarenlang een 
prima nzb-aanbieder en het is niet nodig om extra 
instellingen op te geven. Zet Binsearch bovenaan, 
zodat SickRage deze bron als eerste gebruikt om af-
leveringen te vinden. Vergeet niet om de wijzigingen 
via Save changes op te slaan. Via Subtitles Settings 
download je eventueel automatisch Nederlandstalige 
ondertiteling voor de series. Voor het gebruik van 
Usenet is dat meestal niet nodig, omdat er bij het 
videobestand doorgaans al een ondertitelbestand zit.
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Series toevoegen
Als je SickRage helemaal naar eigen wens hebt gecon-
figureerd, hoef je alleen nog maar aan te geven welke 
series je leuk vindt. Klik achtereenvolgens op Shows 
en Add Shows. Via View Popular Shows bekijk je 
een overzicht van bekende series waarvan je nieuwe 
afleveringen automatisch naar je NAS downloadt. Ben 
je naar iets specifieks op zoek, dan klik je op Add New 
Show. Typ de titel in van een serie en klik op Search. 
Ook Nederlandse series voeg je op deze manier toe. 
Selecteer in de zoekresultaten de juiste titel en ga via 
Next naar de volgende stap. Je geeft via New in de 
mappenstructuur eenmalig aan op welke locatie NAS-
locatie je de bestanden wilt bewaren. Klik wederom op 
Next. Bij Status for previously aired episodes bepaal 

je wat SickRage moet doen met afleveringen die al 
eerder zijn uitgezonden. Standaard staat deze instel-
ling op Skipped. Hiermee haalt SickRage uitgezonden 
afleveringen niet automatisch binnen. Je kunt er met 
Wanted ook voor kiezen dat de applicatie oudere afle-
veringen ophaalt. Om te voorkomen dat je NAS meteen 
volstaat met eerdere seizoenen, is dat niet verstandig 
om te doen wanneer je al veel afleveringen hebt gezien. 
Laat de instelling bij voorkeur op Skipped staan en voeg 
gemiste afleveringen naderhand aan de downloadlijst 
toe. Controleer of bij Status for all future episodes de 
instelling staat op Wanted. In het uitrolmenu onder-
aan bepaal je de minimale videokwaliteit. Kies Any als 
je de serie zo snel mogelijk wilt zien. Bevestig met Add 
Show om de serie aan je wenslijst toe te voegen. Zodra 
de juiste aflevering in een nieuwsgroep opduikt, stuurt 
SickRage automatisch een downloadopdracht naar 
SABnzbd.

Gemiste afleveringen
Als je alle series hebt toegevoegd, controleer je een-
voudig de status van de afleveringen. Je navigeert naar 
Shows en Show List, waarna je klikt op de betreffende 
serie. Je ziet precies welke afleveringen er binnenkort 
op de (Amerikaanse) televisie verschijnen. Eerdere 
afleveringen slaat het programma automatisc h over. 
Heb je een bepaalde aflevering gemist en wil je die 
alsnog downloaden? Geen probleem, vink simpelweg 
de gewenste aflevering(en) aan. Bij Change selected 
episodes to kies je voor de optie Wanted, waarna je 
bevestigt met Go.  
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Elektriciteitsverbruik
Wat kosten je gadgets?

Vijf uur per dag computeren
Dat een tablet veel zuiniger is dan een pc weet je vast wel, 
maar wat kost een jaar internetten eigenlijk aan elektriciteit? 
Wij hebben het voor je uitgezocht waarbij we uitgaan van een 
gebruik van vijf uur per dag.

Gemiddeld 
Jaarverbruik
Hoeveel elektri-
citeit verbruik je 
eigenlijk per jaar? 
Het ver bruik hang 
voor een groot 
gedeelte af van 
het aantal per-
sonen waarmee 
je in een huis 
woont.
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24 uur per dag: NAS versus koelkast
Apparaten die je niet gebruikt, kun je het 
beste uitschakelen en uit het stopcontact 
halen. Maar sommige tech-appartaten moe-
ten altijd aan staan. Wat kost dat?

24U

€ 
34

,5

€ 
16

,1

€ 
10

€ 
10

€ 
14

,0
3

€ 
80

,5

€ 
8,

05

€ 
2,

75

€ 
30

,2
2

€ 
26

,4
5

2010
kWh

3360
kWh

4120
kWh

4580
kWh

5450
kWh

5790
kWh

DESKTOPCOMPUTER PLUS SCHERM 

LAPTOP

TABLET

SMARTPHONE

35
0 

kW
h

43
,8

 k
W

h

11
5 

kW
h

15
0 

kW
h

43
,8

 k
W

h

70
 k

W
h

13
1,

4 
kW

h

35
 k

W
h

12
 k

W
h

61
 k

W
h

Special Netwerk_Wist je dat_Elektriciteitsverbruik.indd   88 19-01-16   12:42



89N E T W E R K

SPECIAL
Elektriciteitsverbruik

Onzichtbaar verbruik
Ook apparaten die uit staan, 
verbruiken meestal nog 
energie. Enerzijds omdat 
ze stand-by staan voor 
bijvoorbeeld een reactie op 
een afstandsbediening en 
anderzijds om dat de voed-
ing nog aan het stroomne t 
hangt. Trek dus alle stekkers 
uit het stopcontact of 
koop een stekkerblok met 
schakelaar.
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OPLADER MOBIELE TELEFOON 

TELEVISIE

COMPUTER

Kolen
370 kilogram

Waterkracht-
centrale

2 uur en 57 minuten

Wind
(1,5 MW op 25 procent)

2 uur en 40 minuten

Zonnepanelen 
(100 vierkante meter) 

10 dagen

Uranium
0,018 kilogram

Gas
74 kilogram

 (92,5 kubieke meter)

1000 kWh kost je 
gemiddeld zo’n 230 
euro, maar wat 
kost een dergelijke 
hoeveelheid ener-
gie eigenlijk aan 
grondstoff en?

WAT IS EEN KWH?

Een kilowattuur (kWh) is een eenheid 

die uitdrukt hoeveel elektriciteit je 

verbruikt. Een kilowattuur staat gelijk aan 

een gebruik van 1000 watt gedurende 

één uur. Het is de eenheid die je electrici-

teitsproducent gebruikt voor de energie-

afrekening en de eenheid die je terugvindt 

op je electriciteitsmeter. Een kilowattuur 

kost inclusief leveringskosten en belasting 

ongeveer 23 cent.

NAAR DE WINKEL RENNEN?

Moet je om geld en milieu te sparen gelijk 

naar de winkel rennen als je nog geen 

tablet hebt? Dat zouden we niet doen. Stel 

dat een tablet 400 euro kost. Ten opzichte 

van een laptop bespaar je ongeveer 43 

euro per jaar aan energie. Je bent dus 

bijna tien jaar bezig om je tablet terug te 

verdienen. Moet je het dan voor het milieu 

doen? Ook dat heeft weinig zin, de energie 

en grondstoff en die in de productie van 

een nieuwe tablet moeten worden gestopt 

wegen niet op tegen tegen de milieubelas-

ting van de energiebesparing. 

Wat kost 1000 kWh?

Trek dus de stekkers van 
ongebruikte apparaten 
uit het stopcontact of 
koop een stekkerblok 
met schakelaar.
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 Z eker als je al jaren een router hebt van dezelfde 
provider, is de kans groot dat deze een fles-
senhals in je netwerk is geworden. Belangrijk is 

de standaard die je draadloze router ondersteunt. Een 
ouder apparaat werkt misschien nog met de 802.11g-
standaard, terwijl je mobiele apparaten (laptop, tablet, 
smartphone) met het snellere 802.11n of zelfs al 
802.11ac overweg kunnen. In dat geval is de aan-
schaf van een nieuw toegangspunt onontbeerlijk. De 
modem/router is de spil in je netwerk. De router regelt 
het lokale netwerkverkeer in je woning en knoopt alle 
computers en wifi-apparaten in het netwerk aan elkaar. 
Het modem verzorgt de toegang tot internet. De twee 
zijn tegenwoordig vaak in één behuizing verenigd. De 
modem/router heeft meestal vier bekabelde ethernet-
poorten, een wlan-poort en een wifi-toegangspunt. Een 
goede router is ook dual-band en werkt zowel in het 2,4 
GHz- als in het 5 GHz-spectrum. In veel routers als de 
Experia Box V8 die door menig provider wordt geleverd 
ontbreekt de 5 GHz-band echter nog steeds.

Router configureren
Ga je een nieuwe router installeren, vergeet dan niet 
alle wlan-, lan-, nat- en dhcp-instellingen, ip-adressen, 
de naam van het netwerk, de wpa2-sleutel, wacht-
woord en eventueel de mac-adressen van de oude over 
te nemen en op te schrijven. 
Van je provider krijg je een ip-adres toegewezen, 
waarmee je op internet kunt surfen en de router zorgt 
ervoor dat je met meerdere pc’s van dit adres gebruik 
kunt maken. De router deelt daartoe interne ip-adres-
sen uit, waarmee de computers in het thuisnetwerk uit 
elkaar worden gehouden. Deze adressen bevinden zich 
in de zogenoemde home-range en beginnen steeds 
met 192.168.xxx.xxx. Wanneer een gebruiker vanaf 
een computer in het netwerk een website bezoekt, 
onthoudt de router welke computer deze website heeft 
opgevraagd. Met NAT, Network Address Translation, zet 
de router het lokale ip-adres om in je adres bij de pro-

  Vaste 

ip-adressen 

toekennen 

aan apparaten 

waarbij dat 

handig kan zijn, 

bijvoorbeeld 

een NAS.
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OPTIMAAL 
NETWERK
Waarschijnlijk koppel je elk jaar weer nieuwe en 
snellere apparaten aan je thuisnetwerk, maar 
blijft het netwerk zelf onveranderd. Grote kans 
dat het daardoor niet meer toereikend is en het 
steeds slechter gaat presteren. Tijd om de 
configuratie na te lopen en waar mogelijk aan 
te passen.
H A N S  N I E P OT H

De beste tips voor optimale prestaties
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vider, bijvoorbeeld 82.169.154.xx en vice versa. Zo kun 
je volstaan met één internetadres voor al je computers. 
Meestal deelt de dhcp (Dynamic Host Configuration 
Protocol)-server van de router de ip-adressen voor de 
aangesloten apparaten automatisch uit. Dat kan bete-
kenen dat het ip-adres van een aangesloten computer 
steeds weer anders is. Bij normaal gebruik merk je daar 
weinig van, maar soms is een vast of statisch ip-adres 
handiger, met name voor een bekabeld aangesloten 
apparaat, zoals voor een netwerkprinter of een NAS-
apparaat. Dat adres moet dan buiten de dhcp-range 
van de router liggen om conflicten te voorkomen.

Mixed mode
In een huishouden zijn er behalve laptops en tablets 
die aan de 802.11n-standaard voldoen misschien nog 
oudere apparaten die volgens de 802.11g-standaard 
werken, maar ook gebruikmaken van de internetver-
binding. Daarom zetten veel fabrikanten de modem/
router standaard op Mixed mode. Daarmee boeten de 
apparaten die in 802.11n-mode werken echter wel aan 
netwerksnelheid in, als er ook 802.11g-apparaten zijn 
aangesloten. Heb je geen 802.11g-apparaten, dan kun 
je je netwerk beter van Mixed mode omzetten naar 
802.11n only.

Kanalen
Voor draadloze netwerken kunnen twee radiofrequen-
tiebanden worden gebruikt: de 2,4 GHz-band en de 5 
GHz-band. De 2,4 GHz-band loopt tot 2,49 GHz en in 
dit spectrum zijn veertien kanalen beschikbaar waarop 
kan worden ontvangen en verzonden, maar de kanalen 
12 tot en met 14 zijn niet in alle delen van de wereld 
toegestaan. De centrumfrequenties van de kanalen 
(2,412 tot 2,484 GHz) liggen 5 MHz uit elkaar, maar er 
wordt een signaal uitgezonden dat zo breed is dat het 
vijf kanalen bezet. Een router die uitzendt op kanaal 
5, zendt – verzwakt – ook uit op kanalen 3, 4, 6 en 7, 
wat het kanaal feitelijk 20 MHz breed maakt (buiten 
het spectrummasker van 22 MHz mag er formeel geen 
vermogen meer zijn). Op de 5 GHz-band zijn tussen 
5,1 GHz en 5,8 GHz 23 kanalen beschikbaar, waarvan 

er in Nederland 19 gebruikt mogen worden. Deze 
kanalen overlappen niet en hebben allen de volledige 
bandbreedte van 20 MHz ter beschikking. Het voordeel 
van de 5 GHz-band is dat deze minder druk bezet is 
en minder last heeft van storing van huishoudelijke 
apparaten zoals de magnetron. Daar staat tegenover 
dat de 5 GHz-band een iets kleiner bereik heeft en de 
hogere frequenties sneller dempen in dikke muren. Te 
beginnen met 802.11n bestaat ook de optie om twee 
20 MHz brede kanalen te combineren tot 40 MHz en 
de bandbreedte te verdubbelen, maar dit maakt de 
verbinding ook storingsgevoeliger.

Door de krapte op de 2,4 GHz-band is storing met 
buurtnetwerken een probleem. De wifi-zenders kunnen 
feitelijk alleen storingsvrij naast elkaar werken als er 
drie ongebruikte kanalen tussen zitten. Met het pro-
gramma inSSIDer (www.metageek.com) kun je peilen 
op welke kanalen je buren uitzenden en vervolgens een 
kanaal op je router kiezen dat daar zover mogelijk van-
af zit. Sommige routers bieden ook de optie het zend-
vermogen op te voeren, ook wel Tx Power genoemd. 
Het lijkt een goed idee zo het bereik te vergroten, maar 
bedenk dat het maximum toegestane vermogen in 
Nederland 100 mW is. Routers die meer zendvermogen 
beloven zijn dus illegaal en de buren zullen er niet blij 
mee zijn. Toch zijn ze niet alle onwettig. De Engenius- 
routers met 800 mW zendvermogen zijn in werkelijk-
heid afgeknepen tot 100 mW. Het argument hierachter 
is dat dit een zuiverder signaal geeft dan een signaal 
dat tot 100 mW is opgevoerd. 

inSSIDer
De interferentie met de kanalen in de omgeving kan de 
oorzaak zijn van een zwak signaal bij je thuis, waardoor 
foutcorrectie en hertransmissie je netwerksnelheid 
negatief beïnvloeden. InSSIDer scant het 2,4- en 5 GHz-
spectrum en laat zien op welke kanalen de routers bij 
je in de buurt uitzenden en hoe sterk het signaal is. De 
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meeste routers staan standaard ingesteld op kanaal 
op 1 of 11 en het zou dus kunnen helpen hier met je 
eigen router drie kanalen vanaf te gaan zitten. Ontdek 
je dat er meerdere buren op kanaal 1 uitzenden, dan is 
het verstandig kanaal 5 te kiezen voor je eigen router. 
De lijst is te sorteren op kanaal en signaalsterkte en is 
te filteren op 2,4 of 5 GHz, netwerktype en type bevei-
liging. De grafiek op de vorige pagina laat de drukte 
op de 2,4 GHz-band zien: meer dan 70 zendstations, 
waarvan maar liefst 30 op kanaal 1.

Heatmapper
Heatmapper (www.ekahau.com) is een handig gratis 
programmaatje waarmee je door met je laptop rond te 
lopen en te klikken, kunt peilen hoe de signaalsterkte 
op verschillende plekken in huis is en waar stoorzen-
ders optreden. Met een kleurschakering tussen groen 
en rood wordt aangegeven waar de verbinding sterk of 
zwak is. De metingen kun je plotten op een grid of een 
grondplan van je huis. Aan de hand van de resultaten 
kun je besluiten je router een andere plek te geven of 
bepalen waar er versterking nodig is door een acces-
spoint. 

Wifi-standaarden
Wifi bestaat feitelijk nog maar vijftien jaar, maar is 
niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. De 
eerste standaard met bijbehorende routers verscheen 
in 1999 en werd 802.11a gedoopt. 802.11a werkte in 
de 5 GHz-band, had een maximale bandbreedte van 
54 Mb/s en was vooral bedoeld voor kantoren. Kort 
daarop verscheen ook 802.11b voor de 2,4 GHz-
band en met een lagere bandbreedte van 11 Mb/s, 
maar was goedkoper en beter geschikt voor in huis. 
Met de komst van 802.11g in 2003 werden de goede 
eigenschappen van beide verenigd. Daarna werd de 
snelheid steeds flink verbeterd. In 2009 werd 802.11n 
uitgebracht met een standaard datasnelheid van 300 
Mb/s en de mogelijkheid de 2,4 GHz- en de 5 GHz-band 
tegelijk te gebruiken. Met gebruik van meerdere anten-
nes (MIMO-technologie) en 40 MHz channel bonding 

zelfs 600 Mb/s. Wireless 802.11ac is de opvolger van 
802.11n en weer een sprong voorwaarts. De 
802.11ac-standaard maakt primair gebruik van de 5 
GHz-band en door kanalen te bundelen tot 80 MHz 
breed en slimmere bitcodering (QAM-256), kan 802.11.
ac datasnelheden bereiken van 433 Mb/s. Met twee of 
drie antennes (MIMO) zelfs 867 Mb/s en 1,3 Gb/s. De 
goedkoopste routers vind je momenteel al voor min-
der dan € 100. De betere modellen zijn geschikt voor 
gelijktijdig gebruik van de 2,4- en de 5 GHz-band en 
hebben usb 3.0-aansluitingen. Huishoudens die al hun 
computers, laptops, tablets, smartphones, mediaspe-
lers en in een snel thuisnetwerk willen hebben, kunnen 
eigenlijk niet meer om 802.11ac heen. Eenvoudige 
taken zoals het versturen van e-mail of websurfen 
kunnen op de 2,4 GHz-band plaatsvinden, terwijl 
bandbreedte-intensieve taken zoals online gaming of 
videostreaming door de 5 GHz-band kunnen worden 
afgehandeld. De allerlaatste ontwikkeling is de triband-
router met twee aparte 5 GHz-banden, een upper en 
een lower channel range, waarin twee 80MHz-kanalen 
worden gecreëerd. Dit moet de bandbreedte theore-
tisch op 3200 Mb/s brengen.

Access points
Wanneer je het bereik van je thuisnetwerk aanzienlijk 
wilt vergroten en je er extra wifi-spots bij wilt heb-
ben, dan kun je volstaan met de aanschaf van een (of 
meerdere) access points. In een netwerk hoeft slechts 
één router aanwezig te zijn. Je kunt ook een modem/
router inzetten, maar dan dien je wel de dhcp-functie 
uit te zetten, zodat er geen conflicten ontstaan met het 
uitdelen van ip-adressen. Het access point sluit je met 
een utp-kabel aan op de router. Veel hoef je niet te 
configureren, maar elk access point heeft wel dezelfde 
ssid en beveiligingssleutel nodig. Het is zelfs mogelijk 
een deel van je netwerk op de 5 GHz-band te zetten, 
terwijl de rest nog op de 2,4 GHz-band werkt. Als het 
access point dit ondersteunt kun je eventueel gebruik-
maken van PoE (Power over Ethernet)-stroom over de 
utp-kabel en heb je geen stopcontacten nodig voor 
de stroomvoorziening. Vanuit een access point is het 
netwerk weer verder uit te breiden met nog een access 
point of draadloos met een ethernet bridge, waaraan 
dan weer bekabeld een mediacenter of een netwerk-
printer is aan te sluiten.

Leg je liever geen kabels, omdat daarvoor moet 
worden geboord of omdat je ze niet mooi kunt weg-
werken, dan kun je powerline-adapters overwegen. 
Deze adapters, ook wel home-plugs genoemd, maken 
gebruik van Fast of Gigabit Ethernet over het stroom-
net. Sommige adapters beloven een theoretische 
transfersnelheid van 500 Mb/s, maar in de praktijk 

  Met Heat-

mapper kun 

je nagaan hoe 

sterk de wifi-

signalen zijn. 
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komt de bandbreedte niet boven de 100 Mb/s. Ook 
de netwerkaansluiting op de adapters is meestal 
bekabeld, maar er verschijnen nu ook modellen met 
wifi. De adapters zijn over het algemeen eenvoudig 
te installeren. Als je twee adapters op een stroomnet 
aansluit, hoef je alleen het signaal tussen de twee nog 
van encryptie voorzien door op een apart knopje te 
drukken. Je bent ook niet gebonden aan bepaalde pun-
ten in huis, maar het werkt het best als beide adapters 
op dezelfde groep zijn aangesloten.

Weer een andere methode om je bereik te vergro-
ten is een wifi-repeater of range-extender. Hiermee 
krijg je draadloos internet op verdiepingen waar eerst 
het signaal te zwak was. Zit je met je laptop op zolder 
en staat de modem/router twee etages lager, dan 

heb je waarschijnlijk geen opti-
male verbinding. Je kunt dan 

het signaal versterken met een 
repeater op de tussenliggende 
verdieping. Het apparaatje 

pikt het signaal op waar er nog 
goed bereik is en verspreidt 

het opnieuw waardoor het 
bereik wordt vergroot. Een 
repeater werkt op netstroom 

en steek je in een vrij stopcontact. 
Het is de goedkoopste oplossing, 
een 300 Mbps repeater kost over het 
algemeen niet meer dan een veertig 

euro. Een nadeel van een repeater is 
dat de snelheid sterk afneemt en de 
interferentie toeneemt. Een uitge-

breide variant is de Repeater Bridge die 

zelf ook weer enkele ethernet-
poorten biedt.

Als je de mogelijkheid hebt 
een kabel door je huis te trek-
ken, dan heeft een bekabeld 
access point de voorkeur 
boven een powerline-adapter via 
het stroomnet of een repeater. De 
beste modellen zijn dual-band en 
kunnen 600 Mb/s doorvoersnelheid 
leveren.

De kabels
Check voor alle zekerheid dat je 
bekabelde netwerk is uitgerust 
met Cat 5e UTP-kabels die gigabit-
ethernetsnelheden aankunnen (de 
aanduiding is te lezen op de kabel 
zelf). Nog beter is CAT 6F (Foiled) UTP 
dat ook met toekomstige 10 gigabit-snelheden over-
weg kan. Heb je nog een schakelkastje staan tussen je 
computers check dan of het een switch is en geen hub. 
Zie ook het kader ‘Hubs en switches’.

Ethernet
Ethernetkabels verzorgen als vanouds het bekabelde 
deel van je netwerk. In het verleden werden er coaxka-
bels gebruikt om alles aan elkaar te knopen, tegen-
woordig worden in huis alleen twisted-pair-kabels met 
RJ-45-stekkers gebruikt en worden de datapakketjes 
verstuurd met het tcp/ip-protocol. Gigabit Ethernet 
met een bandbreedte van 1 Gb/s is op het moment 
nog altijd de meest gebruikte standaard. Hoewel Fast 
Ethernet een overdrachtssnelheid van 150 Mbit/s al in 
1999 werd opgevolgd door Gigabit Ethernet, verschij-
nen er toch ook nog goedkope routers en switches 
met deze standaard. Tenzij je niets meer doet met 
draad, kun je die beter laten liggen. In 2009 werd ook 
10 Gb/s Ethernet gelanceerd, maar deze standaard lijkt 
maar niet van de grond te komen. Voor thuisgebruik 
zijn er weinig apparaten die aan de standaard voldoen 
en bovendien zijn ze nog schrikbarend duur. Voor een 
10 Gb/s-netwerkkaart in je server ben je minstens 
€ 200 kwijt. En als je het goed wil doen zul je ook alle 
betrokken componenten moeten upgraden. Met de 
komst van ssd en de alsmaar sneller wordende cpu’s 
zal Gigabit Ethernet binnenkort toch een bottleneck 
gaan vormen. Het is wachten tot het spul goedkoper 
wordt en meer apparaten standaard met 10 Gb/s 
Ethernet worden uitgerust, maar je kunt uiteraard 
Fast Ethernet-componenten vervangen door Gigabit 
Ethernet. De traagste component bepaalt immers de 
uiteindelijke transfersnelheid.

Draadloos of bekabeld?
We zouden het liefst elk apparaat in huis draadloos 

verbinden, maar soms heeft een kabel de voorkeur. Beka-

beld en draadloos hebben beide voor- en nadelen, maar 

hoeven elkaar ook niet uit te sluiten. Het grote voordeel 

van een draadloze verbinding is natuurlijk dat je geen 

lange kabels door je huis nodig hebt en je niet gebonden 

bent aan een vaste plek om te internetten of te mailen. 

Daar staat tegenover dat je meer kans hebt op storingen 

en een tragere internetverbinding. De maximale snelheid 

van een draadloze verbinding is ook bijna altijd lager dan 

dezelfde verbinding met een netwerkkabel. Om grote 

videobestanden over te pompen kun je beter de kabel 

gebruiken. Een bekabelde verbinding is veilig en stabiel, 

en nauwelijks afhankelijk van en niet afhankelijk van 

omgevingsfactoren.
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Internetverbinding
Heb je al jaren een internetabonnement bij dezelfde 
provider, dan zou je de specificaties en de voorwaar-
den nog eens na moeten lopen. Het zou kunnen dat 
de down- en uploadsnelheden sterk zijn achterbleven 
bij wat je eigenlijk nodig hebt of wat min of meer de 
standaard is geworden. Meestal is de geboden upload-
snelheid een fractie van de downloadsnelheid, maar 
met name de uploadsnelheid wordt steeds belang-
rijker. Denk maar aan de clouddiensten als OneDrive 
of Dropbox. De door de provider beloofde snelheden 
worden echter zelden gehaald. Een realistischer beeld 
krijg je door zelf een snelheidstest uit te voeren. Er 
zijn er verschillende te vinden, bijvoorbeeld bij http://
speedtest.xs4all.net of http://speedtest.telenet.be.

Is je internetverbinding geregeld niet vooruit te 
branden als je er met meerdere personen op zit, dan 
zou je een ander abonnement kunnen overwegen. 
Mocht een van de gezinsleden voortdurend films 
downloaden en zoveel bandbreedte gebruiken dat de 
anderen daar last van hebben, dan is het ook mogelijk 
om het verkeer af te knijpen, bijvoorbeeld met een 
tool als Netlimiter versie 3 of 4 (www.netlimiter.com). 
Door deze software (met je administratoraccount) op 
de pc te installeren waar veel mee wordt gedownload, 

kun je nauwkeurig bepalen wat de maximale down-
loadsnelheid mag zijn van elke applicatie. Verder kun je 
met Netlimiter het hele netwerkverkeer monitoren en 
weergeven in een chart. Er is een gratis versie en twee 
betaalde versies met meer opties.

Beveiliging
Bij de beveiliging van een draadloos thuisnetwerk 
wordt vaak niet goed stilgestaan. Centraal in het 
thuisnetwerk staat de modem/router die alle verkeer 
regelt en er voor zorgt dat alle pc’s en laptops in het 
netwerk gebruik kunnen maken van dezelfde internet-
aansluiting. De computers kunnen via een ethernet-
kabel zijn aangesloten of draadloos contact maken via 
de wifi-antenne. Zo uit de doos heeft niet elke nieuwe 
router of accespoint een beveiliging meegekregen. 
Dat betekent dat een ieder binnen het bereik van het 
accespoint met zijn laptop toegang tot je netwerk 
heeft en op jouw internetverbinding kan surfen als je 
geen maatregelen neemt. Niet alleen gevaarlijk voor 
je bankrekening, je bent ook nog eens aansprakelijk 

Verander altijd je wachtwoord
De standaard wachtwoorden van routers zijn makkelijk te 

achterhalen. Er bestaat zelfs een speciale website waar 

je standaard inloggegevens van vrijwel alle merken en 

typen routers kunt vinden: www.routerpasswords.com. 

Dat is misschien handig voor het geval je zelf niet meer 

weet wat de standaard inloggegevens zijn, maar dat be-

tekent ook dat anderen zonder enige problemen op jouw 

router zouden kunnen inloggen als je niet het standaard 

wachtwoord hebt gewijzigd. Doen dus!

Extra veiligheid
De meeste routers hebben een ingebouwde hardware 

firewall. Deze is zo ingesteld dat het verkeer vanuit het 

eigen netwerk naar het internet wordt doorgelaten, maar 

verbindingen die vanaf internet worden opgezet, worden 

geblokkeerd. Deze firewall biedt een extra bescherming 

naast de softwarematige firewall van Windows en kun 

je het best inschakelen of ingeschakeld laten staan. Nog 

een maatregel die je kunt nemen om te voorkomen dat 

ongenode gasten toegang krijgen tot je netwerk, is het 

filteren op mac-adres. Een mac-adres is een uniek serie-

nummer dat uit een reeks van zes paar hexadecimale cij-

fers bestaat en door de fabrikant aan elk apparaat wordt 

toegekend dat op een netwerk kan worden aangesloten. 

In de router is meestal in een tabel op te geven welke 

mac-adressen je toe wilt laten op je netwerk en welke 

niet. Het mac-adres vind je meestal op de behuizing van 

het apparaat of in geval van een netwerkkaart vanuit 

Windows via het menu Start, Opdrachtprompt en dan 

het commando ipconfig /all uitvoeren.

Om helemaal op safe te spelen, zijn zet je ook UPnP (Uni-

versal Plug and Play) uit op de router. UPnP zorgt ervoor 

dat programma’s zelf wijzigingen in de routerinstellingen 

kunnen aanbrengen, zoals het openzetten van poorten die 

nodig zijn voor een goede werking van die programma’s. 

Handig voor het spelen van internetgames, maar het kan 

ook door kwaadaardige software worden misbruikt.

  Bij veel 

providers is de 

uploadsnelheid 

maar een fractie 

van de down-

loadsnelheid.
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voor wat iemand anders over jouw internetverbinding 
verspreidt.

Beveiligen begint bij de router zelf. Draadloze 
routers hebben als ze van de fabriek komen meestal 
een standaard gebruikersnaam en wachtwoord, zoals 
admin en 1234. Verander je dit niet, dan kan iedereen 
in je omgeving de instellingen van de router aanpas-
sen. Voor het configureren van de router wordt vaak 
een cd’tje meegeleverd, maar het is veel handiger 
toegang te zoeken via de webbrowser en het ip-adres 
van het apparaat in de 192.168 home-reeks, bijvoor-
beeld 192.168.1.254. Heb je het adres niet bij de hand, 
dan kun je die vinden via de opdrachtprompt en het 
commando ipconfig. Bij Default Gateway staat het 
ip-adres van de router. Heb je eenmaal toegang dan 
is de eerste stap het aanpassen van de ssid (Service 
Set IDentifier). Dit is de naam die je aan je draadloos 
netwerk geeft en waarmee je je onderscheidt van de 
andere netwerken in de buurt. Bij de ssid hoort een 
wachtwoord waarmee in kunt inloggen op het net-
werk. Voor dit wachtwoord geldt hetzelfde als voor alle 
wachtwoorden: maak h et minstens acht tekens lang en 
gebruik kleine letters, hoofdletters, cijfers en speciale 
tekens. De volgende stap is het instellen van de ver-
sleuteling. Hoewel de routers deze vorm van encryptie 
nog wel bieden is web ten zeerste af te raden. Wpa 
is al weer wat moeilijker te kraken, maar wpa2 heeft 
de voorkeur. Op alle apparaten in het netwerk zul je 
dezelfde encryptievorm moeten instellen, maar welke 
encryptie mogelijk is, hangt van zowel van de router als 
van de netwerkkaarten af.

Hubs en switches
Voor het verbinden van computers en andere ap-
paraten en het versturen van gegevens in een netwerk 
bestaan er verschillende apparaten. Een hub is het 
‘domste’ apparaat en is niet veel meer dan een ver-
deelkast. Hubs kunnen niet bepalen waar de ontvan-
gen informatie vandaan komt of waar deze heen moet. 
Als een hub een datapakketje ontvangt, stuurt deze 
dit opnieuw uit naar alle poorten, terwijl maar één ap-
paraat dat pakketje nodig heeft. De andere computers 
ontvangen het pakketje dus wel, maar moeten het ne-
geren. Ook een eventueel antwoord van de bestemde 
computer wordt via de hub weer naar alle aangesloten 
computers verzonden. Daar komt nog bij dat een hub 
slechts half duplex eenrichtingsverkeer kent.

Een switch is een stuk slimmer en kan wel bepalen 
waar de ontvangen informatie heen moet. Een switch 
verzendt deze pakketjes alleen naar de computers 
waarvoor de informatie bedoeld is. Een switch doet dit 
via een interne tabel met mac-adressen. Elk apparaat 

heeft een uniek nummer waarin wordt bijgehouden 
welk apparaat op welke poort zit. Een switch kan 
ook gelijktijdig meerdere verbindingen verwerken 
en informatie tegelijkertijd verzenden en ontvangen. 
Terwijl twee computers een bestand uitwisselen, kan 
een andere computer bijvoorbeeld een printopdracht 
versturen. Beide opdrachten beschikken ook over de 
hele bandbreedte van de poort. 
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  Advanced IP 

Scanner vindt 

ip- en mac-

adressen.

Extra tips
» Plaats de router niet in de meterkast en bij voorkeur 

niet op de grond in een hoekje van de kamer of tegen de 

muur van de buren. Een wifi-antenne zendt naar alle kan-

ten een sferisch signaal uit. Heeft je router uitstekende 

antennes, richt die dan naar de plek waar het signaal het 

zwakst is.

» Kennis van zaken. Enig begrip van ip-adressen, 

statische en dynamische adressen, dhcp, gateways en 

submaskers helpt je zonder meer het hele netwerk te 

beheren. Makkelijk is het echter niet. Je zult er tijd en 

aandacht in moeten stoppen om het allemaal te leren.

» Controleer af en toe of er een firmware-upgrade voor 

je router beschikbaar is om bijvoorbeeld een mogelijk 

beveiligingslek te dichten.

» Breng alle apparaten in het netwerk in kaart met een 

netwerkmonitor. Een gratis en veelzijdige monitor is 

The Dude (www.mikrotik.com/thedude). The Dude 

detecteert apparaten in netwerken aan de hand van hun 

ip-adres, en kan deze plotten in een chart. De Advanced 

IP Scanner (www.advanced-ip-scanner.com) is wat 

eenvoudiger en geeft een lijstje van alle apparaten met 

naam en ip-adres in het gekozen subnetwerk. 

» Stel een netwerkplan op met alle personen en locaties 

die onderling verbinding nodig hebben en verbinding met 

internet willen. Bepaal de beste plek van de printer(s), je 

NAS en een extra toegangspunt. 
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Workshop: Bouw je eigen cloudopslag

1 In de cloud
OwnCloud (https://owncloud.org) is een gratis oplos-
sing waarmee iedereen zijn eigen cloud kan samenstel-
len, bouwen en beheren. In de basis werkt het systeem 

hetzelfde als Dropbox & 
co. Er is een server-gedeel-
te dat controle over de 
opslag (en mogelijkheden) 
regelt. Op je computers, 
smartphone en andere 
apparatuur installeer je de 
ownCloud-client. Dit is een 
programma waarmee je 
verbinding maakt met de 

Dropbox, OneDrive, Google Drive … het zijn stuk voor 
stuk handige diensten waar je je gegevens online 
opslaat. Alleen zet je je persoonlijke bestanden 
wel bij een dienst van een ander. Wie kunnen er 
allemaal bij? En wat als je zelf meer controle wilt 
over je cloudopslag? Dan zijn de mogelijkheden 
gering. Tijd om het heft in handen te nemen 
met een eigen cloudopslag. OwnCloud biedt het 
allemaal: jouw gegevens, jouw cloud.
R O B B I N  O O I J E VA A R

Snel een persoonlijke 
cloud met ownCloud

MAAK JE 
EIGEN ‘DROPBOX’

ownCloud-server zodat je toegang krijgt tot je bestan-
den. De bestanden worden automatisch gedownload 
van de ownCloud-server naar de ownCloud-client.

2 AOwnCloud-client
De ownCloud-client in Windows geeft je eenvoudig toe-
gang tot je bestanden. Je krijgt in Windows Verkenner 
een aparte snelkoppeling naar je ownCloud-ruimte. Er 
wordt een kopie van de bestanden vanuit ownCloud 
gedownload naar je computer. Wijzigingen die je in 
bestanden maakt, worden automatisch weggeschre-
ven naar je ownCloud-server en verwerkt op alle 
apparaten waar je de ownCloud-client installeert. Voor 
iOS en Android is er een app beschikbaar van de client. 
Daarnaast kun je de bestanden ook nog benaderen via 
je browser.
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3 ownCloud-server
Er zijn meerdere manieren om de ownCloud-ser-
ver aan de praat te krijgen. Het is voor beginners 
lastig om de installatie volledig handmatig uit te 
voeren. De ownCloud-server draait namelijk in 
de basis in een webhosting-omgeving. Zeggen 
de woorden Apache, MySQL en PHP je iets en 
kun je hiermee werken? Dan moet een volledige 
handmatige installatie geen probleem voor je zijn. 
Voor de techneuten onder ons: je kunt ownCloud 
installeren op een eigen VPS (virtuele server) en 
soms ook in de webruimte van een ‘hosting-pro-
vider’. Installeren op een eigen Linux-computer is 
eveneens mogelijk.

4 ‘hosted ownCloud’
We kiezen in deze cursus voor de eenvoudigste 
manier om met ownCloud te experimenteren: een 
voorgeïnstalleerde ownCloud-server, oftewel ‘hosted 
ownCloud’. Wij kiezen nu voor blaucloud.de, waar 
je 2 GB gratis opslagruimte krijgt. Op de installatie-
procedure na, heb je volledige controle over je eigen 
ownCloud. De gratis opslagruimte is beperkt, maar 
wel voldoende om goed te experimenteren met own-

Cloud en te ontdek-
ken of het systeem 
je aanspreekt. Je 
kunt vervolgens 
altijd nog besluiten 
om de schijfruimte 
tegen betaling uit 
te breiden of een 
andere instal-
latievariant van 
ownCloud kiezen.

5 Installeer de server
Surf naar www.blaucloud.de en klik op EN om de 
taal aan te passen naar het Engels. Klik op Register 
en kies bij Costless 2 GB voor Setup Cloud-Space. 
Geef een naam op voor je ownCloud-server en stel 
je mailadres en wachtwoord in. Nadat je akkoord 
bent gegaan met de algemene voorwaarden wordt 
je ownCloud-server ingericht. Je ontvangt een mail 
waarin je je mailadres moet bevestigen. Vervolgens 
is je ownCloud-server klaar om in gebruik te nemen. 
De gratis opslagruimte bij blaucloud verloopt niet. 
Wel moet je elke drie maanden laten weten dat je de 
opslagruimte nog gebruikt. Stel dus een mailadres in 
dat je daadwerkelijk gebruikt.

6 Installeer de client
De ownCloud-client vind je op https://owncloud.org/
install onder Sync. Je hebt hier twee keuzes: Desktop 
clients en Mobile clients. De desktop-versies zijn 
er voor Windows, OS X en Linux. Voor je smartphone 
of tablet kijk je bij de mobiele clients. In dit artikel 
installeren we de desktop-client voor Windows. 
Tijdens de installatie moet je drie dingen opge-
ven: serveradres, gebruikersnaam en wachtwoord. 
Aller eerst het adres van je ownCloud-server. Als je 
ownCloud via blaucloud.de gebruikt, is het adres 

eveneens mogelijk.

ownCloud via blaucloud.de gebruikt, is het adres 
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https://<jouwservernaam>.blaucloud.de. Geef bij 
gebruikersnaam eveneens de naam van je server 
op en stel je wachtwoord in. Standaard zal de 
ownCloud-client alle bestanden synchroon houden 
die aanwezig zijn in de ownCloud-server. Dit is de 
meest optimale instelling. Je kunt eventueel ook 
voor een selectieve synchronisatie kiezen.

7 Gebruik van de client
Na de installatie vind je de ownCloud-client terug 
als icoontje in je systeemvak. Dubbelklik hierop om 
de status op te vragen. Je ziet dat er verbinding is 
met de ownCloud-server. Kijk bij Activiteit om te 
zien welke communicatie er plaatsvindt tussen de 
ownCloud-client op je computer en de ownCloud-
server. De eerste keer dat je ownCloud in gebruik 
neemt, worden er alleen een paar voorbeeldbestan-
den en -mappen gesynchroniseerd. Controleer of 
bij de ownCloud-client instellingen Algemeen het 
vinkje Start bij opstarten actief is.

8 Client in Windows Verkenner
Klik in Windows Verkenner onder Favorieten op 
ownCloud om je persoonlijke ownCloud-map te 
openen. Hier kun je alle bestanden kwijt die je met 

je andere apparaten wilt laten synchroniseren. De voor-
beeldbestanden en mappen kun je (later) weggooien. 
OwnCloud integreert minder goed in de Windows 
Verkenner dan andere clouddiensten. Met Dropbox kun 
je bijvoorbeeld met de rechtermuisknop een eerdere be-
standsversie opvragen. Bij ownCloud is de functie van de 
rechtermuisknop beperkt tot het delen van bestanden.

9 Browser
De ownCloud-server is ook bereikbaar via iedere brow-
ser. Typ het adres van je ownCloud-server in en meld 
je aan met je gebruikersnaam en wachtwoord. Je krijgt 
direct een overzicht van al je bestanden en mappen. 
In de browseomgeving van ownCloud kun je nog veel 
meer doen dan alleen je bestanden bekijken, je kunt de 
functionaliteit namelijk naar eigen behoeven uitbreiden 
door ‘apps’ toe te voegen (zie stap 13). Standaard is het 
onder andere mogelijk om bestanden of mappen via 
deze webinterface te delen.

10 Delen
Om een bestand of map te delen met iemand 
anders, beweeg je de muispijl over hetgeen je wilt 
delen. Er wordt een aantal extra opties getoond. 
We nemen het bestand owncloudusermanual.pdf 
als voorbeeld. Beweeg je muis over dit pdf-bestand 
en klik vervolgens op Delen. Plaats een vinkje bij 
Deel link. Kopieer de link via Ctrl+C en plak deze 
bijvoorbeeld in een mailtje aan de persoon met wie 
je het bestand wilt delen. Optioneel kun je een ver-
valdatum (houdbaarheidsdatum) en/of wachtwoord 
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instellen. Links in beeld zie je drie knoppen: 
Gedeeld met u, Gedeeld door u en Gedeeld 
via link. Via deze knoppen kun je terugzien welke 
bestanden en mappen je gedeeld hebt. 

11 Bestandsversies
De ownCloud-server houdt versies bij van je be-
standen. Wanneer je bijvoorbeeld een foto opslaat 
in je ownCloud, deze bewerkt en het origineel 
overschrijft, is dit eenvoudig ongedaan te maken. 
Meld je aan met je browser bij je ownCloud-server 
en beweeg je muispijl over het bestand dat je wilt 
terughalen. Klik op Versies om te zien welke versies 
er beschikbaar zijn. Laat een eerdere versie terug-
zetten met Herstellen.

12 Prullenbak
Naast bestandsversies heeft de ownCloud-server 
een eigen prullenbak. Als je in de mobiele app, je 
browser of via de ownCloud-map op je computer 
een bestand of map verwijdert, belandt het eerst in 
de prullenbak. Open je ownCloud in je browser en 
bekijk linksonder in beeld bij Verwijderde be-
standen de inhoud van de ownCloud-prullenbak. 
Beweeg je muispijl over de items en kies Herstel-
len om een bestand of map terug te zetten. Via 
het kruisje kun je het item definitief verwijderen. 
De prullenbak krijgt standaard 50 procent van de 
huidige vrije ruimte in je ownCloud-server toebe-
deeld. Dit wordt gecontroleerd zodra er een nieuw 
bestand in de prullenbak belandt. Bestanden blijven 
maximaal 180 dagen aanwezig in de prullenbak.

13 Apps
We vertelden net al dat je zelf functies aan ownCloud 
kunt toevoegen. OwnCloud heeft namelijk veel interes-
sante extra’s. Sommige zijn standaard actief, zoals 
de eerder genoemde bestandsversies, prullenbak en 
mogelijkheid om bestanden te delen. Andere kun je zelf 
nog toevoegen. Ga naar de webinterface van ownCloud 
en klik linksboven op Bestanden. Kies Apps en bekijk 
welke apps er geïnstalleerd zijn of welke je nog kunt 
installeren. De apps die al geactiveerd zijn, zie je door 
op Geactiveerd te klikken. Je kunt apps deactiveren 
door op Uitschakelen te klikken. Links in beeld zie 
je diverse categorieën waarbinnen nieuwe apps te 
vinden zijn. Klik op een 
categorie, kies de app die 
jij graag wilt gebruiken 
en installeer deze via de 
knop Activeer. De apps 
geven je ownCloud-server 
nieuwe mogelijkheden. 
De instellingen van de 
apps vind je rechtsboven 

Direct overal installeren
Je verkent ownCloud het prettigst als je de client-
software direct op al je apparaten in gebruik 
neemt. Installeer de ownCloud-client dus meteen 
op al je computers en vergeet ook je smartphone 
en tablet niet. De ownCloud-apps voor iOS (0,99 
euro) en Android (0,79 
euro) werken intuïtief. 
Na de installatie via de 
applicatiewinkel geef 
je het serveradres, de 
gebruikersnaam en het 
wachtwoord op, waarna 
je toegang hebt tot je be-
standen op je ownCloud-
server.

Nederlandstalig
Meestal is de browseromgeving van ownCloud 
direct Nederlandstalig. Als deze nog in de En-
gelse taal wordt getoond, kun je dit eenvoudig 
aanpassen. Klik rechts in beeld op je gebruikers-
naam en kies Personal. Verander de instelling 
bij Language naar Nederlands. De aanpassing 
wordt direct doorgevoerd. Je kunt hier ook een 
profielafbeelding instellen.
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in beeld door op je gebruikersnaam te klikken en te 
kiezen voor Beheerder.

14 Meldingen
OwnCloud stuurt meldingen van gebeurtenissen 
naar je mailadres. De meldingen hebben vooral 
betrekking op het delen van bestanden en mappen. 
Meldingen ontvangen is vooral in het begin handig 
zodat je zonder in te loggen meekrijgt wat er zoal 
gebeurt in je persoonlijke cloud. Als je ownCloud 
eenmaal door hebt, kun je de instellingen van de 

meldingen aanpassen. Dit doe je weer via de brow-
ser, klik rechtsboven op je gebruikersnaam en kies 
Persoonlijk. Kijk bij Meldingen en geef aan welke 
meldingen je wilt blijven ontvangen via mail. Je kunt 
de meldingen één keer per uur, dag of week laten 
versturen.

15 Zelf installeren
In dit artikel heb je gelezen hoe 
eenvoudig het is om te starten 
met een ‘hosted ownCloud’. 
Blaucloud.de is slechts één 
voorbeeld van een aanbieder die 
ownCloud op deze manier levert 
als dienst. Meer kant-en-klare ownCloud-aanbieders 
vind je op www.owncloud.org bij Download / Down-
load ownCloud / Providers. Zelf een ownCloud-server 
installeren kan ook. Kijk op de website van ownCloud bij 
Download / Download ownCloud / Download / Web 
installer. Bij sommige hosting-aanbieders is ownCloud 
standaard al aanwezig, maar nog niet actief. Als je al een 
website draait, kun je even kijken in het controlepaneel 
(Cpanel of Direct Admin) of je ownCloud kunt installe-
ren, bijvoorbeeld via Installatron. Als deze zogenaamde 
‘one-click’-installatievoorziening niet aanwezig is, kun je 
ownCloud-server ook installeren via een php-script. De 
documentatie hiervoor vind je op www.owncloud.org.

16 VPS
De beste manier om een ownCloud-server te draaien 
is op een VPS (virtuele server). Het werkt als volgt: op 
de VPS installeer je een Linux-distributie (bijvoorbeeld 
Ubuntu) en vervolgens installeer je ownCloud hierop. 
Bij DigitalOcean (www.digitalocean.com) heb je grote 
flexibiliteit wat betreft de ‘huur’ van je VPS. Het is bij 
deze dienst eveneens eenvoudig om back-ups te ma-
ken en je kunt zelfs een image-kiezen waarin ownCloud 
al is voorgeïnstalleerd. Zo wordt het werken met een 
VPS toch weer iets eenvoudiger.

ownCloud-server op eigen computer
Je kunt de ownCloud-server ook installeren 
onder Linux op je eigen computer. Op www.
owncloud.org en YouTube vind je goede 
instructies, maar een basiskennis van Linux is 
altijd vereist. Als je OwnCloud aan de praat wilt 
krijgen onder Windows, kan dit alleen via Virtu-
alBox (www.virtualbox.org). Maak een nieuwe 
virtuele Linux-computer aan, installeer hierop 
Ubuntu en vervolgens de ownCloud-server. 
Er zijn ook kant-en-klare ownCloud-server 
images die werken in VirtualBox, bijvoorbeeld 
‘ownCloud in a box’ (http://tiny.cc/ociab) en 
‘TurnKey Linux ownCloud’ (www.turnkeylinux.
org/owncloud). Ook hiervoor is gedegen com-

puterkennis 
een vereiste, 
zeker als je 
de (virtu-
ele) own-
Cloud-server 
ook veilig 
bereikbaar 
wilt maken 
via internet.
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SPECIAL
Snelheid van je netwerk

1 Netwerktest
Binnen je thuisnetwerk kun je verschillende snelheids-
tests uitvoeren. We beginnen bij de centrale opslag, ook 
wel de NAS genoemd (network attached storage). Met 
LAN Speed Test Lite (www.totusoft.com) kun je de snel-
heid tussen je computer en je NAS inzichtelijk maken. 
Download en start het programma. Klik op Folder or 
server IP en wijs een map aan op je NAS. LAN Speed 
Test Lite voert een lees- en schrijftest uit, dus zorg dat je 
voldoende rechten hebt op de map die je kiest.
Klik op Start test en geef de omvang op van het test-
bestand, bijvoorbeeld 100 MB. Het testbestand wordt 
alleen gebruikt om de lees- en schrijfsnelheid te testen, 
en wordt na de test weer verwijderd.

2 Meten en vergelijken
De testresultaten verschijnen in beeld. Dankzij LAN 
Speed Test Lite kun je snel achterhalen hoe snel (of 
langzaam) je verbinding is als je je laptop bedraad of 
draadloos hebt aangesloten. Is je draadloze netwerk 
langzaam of heb je vaak last van storingen? Dan is het 
aan te raden om een ander kanaal in te stellen. Dit doe 
je in de beheeromgeving van je modem of draadloze 
router. WifiInfoView (www.nirsoft.net) toont de draad-
loze netwerken bij jou in de buurt en de kanalen die al 
in gebruik zijn.

  Langzaam 

netwerk of 

traag netwerk? 

Controleer 

het kanaal van 

je draadloze 

netwerk.

Ons thuisnetwerk is meestal een combinatie van 
bedrade en draadloze apparatuur. Heb je enig idee 
hoe snel je netwerk functioneert? We beschrijven 
in deze 123 meerdere manieren om je snelheid te 
meten, interpreteren en verbeteren.
R O B B I N  O O I J E VA A R

Meten, weten en optimaliseren

SNELHEID VAN 
JE NETWERK

3 Internetsnelheid
De belangrijkste snelheid in je thuisnetwerk is voor veel 
mensen de snelheid met internet. Dit kun je eenvou-
dig testen via www.speedtest.net. Er is ook een app 
beschikbaar voor je tablet of smartphone. Op deze 
manier kun je ook nagaan of de snelheid van je inter-
netverbinding in de buurt komt van de beloftes van je 
internetaanbieder. Als de daadwerkelijke snelheid veel 
lager uitvalt, kan dit een technische oorzaak hebben. 
Neem contact op met je internetaanbieder om het 
probleem op te sporen. Soms is een te trage verbinding 
niet op te lossen, bijvoorbeeld omdat je te ver woont 
van de centrale. Een goedkoper abonnement is dan het 
overwegen waard.
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SPECIAL
Mobiel printen

1 AirPrint
Wie een iPhone of iPad in bezit heeft, kan via AirPrint 
afdrukopdrachten uitvoeren. Een voorwaarde is 
wel dat de printer met deze technologie van Apple 
overweg kan. De meeste moderne printers met een 
draadloze netwerkfunctie ondersteunen AirPrint wel. 
Het is verder van belang dat beide apparaten met 
hetzelfde wifi-netwerk verbonden zijn. Daarnaast ben 
je nog afhankelijk van de app-ontwikkelaar: zodra een 
app AirPrint ondersteunt, is er ergens in het menu 
een afdrukknop beschikbaar. Vanzelfsprekend zijn 
de standaard-apps in iOS hiermee uitgerust, zoals 
Safari, Foto’s, Kaarten, Mail en Notities. Tik hiervoor 
op de deelknop (vierkant met pijl) en kies voor Druk 
af. Kies de juiste printer in het netwerk en bepaal 

  1. Met de 

afdrukknop in 

iOS verzend je 

eenvoudig af-

drukopdrachten 

naar printers die 

AirPrint onder-

steunen.

Smartphones en tablets hebben veel zaken van 
de traditionele computer overgenomen. Denk 
bij  voorbeeld aan het bezoeken van websites, 
chatten met vrienden en het ophalen van e-mail. 
Veel mensen zetten voor afdruktaken vreemd 
genoeg nog altijd de pc aan, bijvoorbeeld voor 
het printen van concerttickets en foto’s. Onnodig, 
want vanaf je mobiele apparaat voer je eenvoudig 
afdrukopdrachten uit.
M A I K E L  D I J K H U I Z E N

Print eenvoudig vanaf je 
tablet en smartphone

MOBIEL 
AFDRUKKEN

hoeveel exemplaren je wilt afdrukken. Indien de 
printer dubbelzijdig afdrukken ondersteunt, zet je 
deze functie desgewenst aan. Bevestig onderaan met 
Druk af. Ook apps van derden waarin een printknop 
toegevoegde waarde heeft, hebben wellicht ergens 
een afdrukknop verstopt. 
Voorbeelden hiervan zijn 
Evernote en Dropbox. 
Indien je iPhone of iPad 
het AirPrint-apparaat niet 
herkent, staat deze functie 
misschien nog uitgescha-
keld. Neem in dat geval de 
instellingen van de printer 
door en activeer deze 
functie.

2 Android
Ook bij Android is in veel 
apps een afdrukknop be-
schikbaar, zoals in Gmail, 
Chrome en Foto’s. Afhan-
kelijk van welk merk printer 
je hebt staan, dien je vanuit 
de Play Store eerst HP Print 
Service Plugin, Canon Print 
Service, Epson Print Ena-
bler, Lexmark Print Service 
Plugin of Samsung Print 
Service Plugin te instal-

een afdrukknop verstopt. 
Voorbeelden hiervan zijn 

Indien je iPhone of iPad 
het AirPrint-apparaat niet 
herkent, staat deze functie 
misschien nog uitgescha-
keld. Neem in dat geval de 
instellingen van de printer 

Ook bij Android is in veel 
apps een afdrukknop be-
schikbaar, zoals in Gmail, 
Chrome en Foto’s. Afhan-
kelijk van welk merk printer 
je hebt staan, dien je vanuit 
de Play Store eerst HP Print 
Service Plugin, Canon Print 
Service, Epson Print Ena-
bler, Lexmark Print Service 
Plugin of Samsung Print 
Service Plugin te instal-

Special Netwerk_Mobiel printen.indd   102 19-01-16   13:01



SPECIAL
Mobiel printen

103N E T W E R K

leren. Lees voor de installatie eerst in de beschrij-
ving of de plug-in compatibel is met jouw afdruk-
apparaat. Deze plug-ins integreren in Android en 
maken het mogelijk om draadloze printopdrachten 
te versturen vanuit het mobiele besturingssys-
teem. Ga naar Apps / Instellingen / Afdrukken 
en schakel de zojuist geïnstalleerde plug-in in. De 
naam van je printer verschijnt nu op het scherm. 
Druk rechtsboven op het pictogram met de drie 
puntjes en kies voor Instellingen. Afhankelijk van 
het printermerk zet je de gewenste voorkeursin-
stellingen naar je hand. In de meeste plug-ins kun 
je bijvoorbeeld wel aangeven of je dubbelzijdig wilt 
afdrukken.

3 Afdrukinstellingen
Nadat je een plug-in van jouw printer aan Android 
hebt toegevoegd, is afdrukken een fluitje van een 
cent. Open een app vanuit waar je iets wilt printen. 
We nemen in deze tip de applicatie E-mail als voor-
beeld. Open een mailtje en druk rechtsboven op 
de knop met de drie puntjes. Via Afdrukken tik je 
rechtsboven het pijltje aan en druk je op de naam 
van de printer. In tegenstelling tot iOS, is het in 
Android wel mogelijk om allerlei printinstellingen 
naar je hand te zetten. Tik op het pijltje om alle 

opties uit te vouwen. Geef aan hoeveel exemplaren je 
wenst en welke pagina’s je wilt uitprinten. Verder pas 
je de instellingen bij Kleur, Papierformaat en Rich-
ting naar eigen inzicht aan. Druk op de gele afdruk-
knop om een printje te maken.

4 Google Cloudprinter
Een andere manier om vanuit Android afdruktaken 
te verzenden, is via Google Cloudprinter. Met deze 
universele oplossing is het mogelijk om iedere printer 
geschikt te maken voor de ontvangst van mobiele 
afdruktaken. Een groot voordeel is dat Google Cloud-
printer vanaf een online server print opdrachten ver-
stuurt naar je printer. Het is dus niet noodzakelijk dat 
je smartphone of tablet met hetzelfde wifi-netwerk is 
verbonden. Een internetverbinding is voldoende om 
af te drukken, dus je kunt ook vanaf je werk even een 
printje maken op de printer thuis.
Je voegt de printer eenvoudig toe aan je Google-
account. Bepaalde netwerkprinters zijn geschikt om 
rechtstreeks verbinding met je Google-account te 
maken zonder tussenkomst van een computer. Con-
troleer in de handleiding van het apparaat of dat het 
geval is en hoe de registratie dan werkt. Is jouw printer 
niet direct geschikt, dan kun je hem alsnog gebruiken 

  4. In Chrome 

maak je van ied-

er afdrukappa-

raat een Google 

Cloudprinter.

Zodra een app AirPrint 
ondersteunt, is er ergens in 
het menu een afdrukknop 
beschikbaar

leren. Lees voor de installatie eerst in de beschrij-

opties uit te vouwen. Geef aan hoeveel exemplaren je 
wenst en welke pagina’s je wilt uitprinten. Verder pas 
je de instellingen bij 
ting
knop om een printje te maken.

4
Een andere manier om vanuit Android afdruktaken 
te verzenden, is via Google Cloudprinter. Met deze 
universele oplossing is het mogelijk om iedere printer 
geschikt te maken voor de ontvangst van mobiele 
afdruktaken. Een groot voordeel is dat Google Cloud-
printer vanaf een online server print opdrachten ver-
stuurt naar je printer. Het is dus niet noodzakelijk dat 
je smartphone of tablet met hetzelfde wifi-netwerk is 

Zodra een app AirPrint 
ondersteunt, is er ergens in 
het menu een afdrukknop 
beschikbaar

  2. Alle bek-

ende printerfab-

rikanten hebben 

een plug-in 

ontwikkeld 

waarmee je 

rechtstreeks 

vanuit diverse 

Android-apps 

kunt afdrukken.

  3. Voordat 

je vanaf het 

Android-toestel 

een afdruktaak 

verzendt, werp 

je eerst een blik 

op de printinstel-

lingen.
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met Google Cloudprinter. Nu moet alleen wel de 
computer aan staan om te kunnen printen. Je regis-
treert je printer eenvoudig vanuit de browser Chro-
me. Typ in de adresbalk chrome://devices en druk 
op Enter. Onder de optie Klassieke printers kies 
je voor de optie Printers toevoegen. Er verschijnt 
een lijstje in beeld met gevonden apparaten. Zorg 
ervoor dat er een vinkje staat voor jouw afdrukap-
paraat en bevestig met Printer(s) toevoegen. 

5 Mobiel afdrukken
Er zijn verschillende Android-apps die ondersteu-
ning voor Google Cloudprinter hebben ingebouwd. 
Zoek in de Play Store de app Cloudprinter op 
en installeer deze toepassing. Sinds Android 4.4 
KitKat fungeert Cloudprinter als plug-in binnen het 
mobiele besturingssysteem en niet meer als afzon-
derlijke app. Navigeer na de installatie naar Apps 
/ Instellingen / Afdrukken. Kies voor Cloudprin-
ter en zet deze functie aan door de schakelaar te 
activeren. Als het goed is, verschijnt de naam van 
de printer in beeld. Vanuit diverse apps start je nu 
een afdruktaak zoals we in tip 3 hebben beschre-
ven, al kun je nu dus ook buiten het netwerk 
afdruk opdrachten versturen. Zorg ervoor dat je de 

juiste cloudprinter selecteert. Overigens zijn er nog 
meer apps waarmee het mogelijk is om een Google 
Cloudprinter op je Android-toestel te configureren, 
zoals PrinterShare, Easy Print en Fiabee. Ook op een 
iOS-apparaat lukt het om printopdrachten naar een 
Google Cloudprinter te verzenden, mits je de app 
PrintCentral Pro installeert. Deze app kost 4,99 euro 
voor de iPhone en 7,99 euro voor de iPad.

6 Printer delen
Een leuke functie is dat je een Google Cloudprinter 
gemakkelijk met andere personen deelt. Op die manier 
maakt bijvoorbeeld ieder gezinslid printjes vanaf zijn of 
haar smartphone of tablet. Open de browser Chrome 
op een pc en typ chrome://devices in de adresbalk. 
Achter de naam van je printer kies je vervolgens voor 
Beheren. Zodra je klikt op Delen, verschijnt er een 
venster waarin je personen uitnodigt om de printer 
eveneens te gebruiken. Typ onder Mensen uitnodi-

afdruk opdrachten versturen. Zorg ervoor dat je de 

Achter de naam van je printer kies je vervolgens voor 
Beheren
venster waarin je personen uitnodigt om de printer 
eveneens te gebruiken. Typ onder 

  5. Na de 

installatie van 

Cloudprinter is 

het noodzakelijk 

dat je de plug-

in in Android 

activeert.

  7. In Epson 

iPrint bepaal 

je eenvoudig 

het gewenste 

fotoformaat.

Als je een plug-in van jouw 
printer aan Android toevoegt, 
is afdrukken een fl uitje van 
een cent

  6. Verschil-

lende mensen 

kunnen van 

een Google 

Cloudprinter 

gebruikmaken.
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gen de gewenste e-mailadressen en bevestig met 
Delen. Houd er rekening mee dat je alleen mensen 
kunt toevoegen die een Gmail-adres gebruiken. 
Genodigden krijgen een mailtje waarin zij de printer 
kunnen toevoegen.

7 Epson
Naast de mogelijkheden die standaard al in iOS 
en Android zitten opgesloten, bieden alle grote 
printerfabrikanten ook eigen apps aan voor 
mobiele apparaten. Deze toepassingen maken 
vanaf een smartphone of tablet via het thuisnet-
werk verbinding met de printer. Epson iPrint is 
een veelzijdige app die veel types van het Japanse 
merk accepteert. Na de installatie druk je op Tik 
hier en selecteer printer en Niet geselecteerd. 
Zorg dat het afdrukapparaat is ingeschakeld. Als 
het goed is, herkent Epson iPrint de printer in het 
netwerk. Druk op de printernaam om het apparaat 
toe te voegen. Handig is dat je meteen ziet hoeveel 
inkt de cartridges of toners nog herbergen, zodat 
je weet of ze binnenkort aan vervanging toe zijn. 
Vanuit het hoofdvenster heb je de gelegenheid om 
onder meer foto’s, webpagina’s en documenten 
af te drukken. Een groot voordeel ten opzichte 
van AirPrint en Google Cloudprinter is dat je meer 
instellingen naar je hand kunt zetten. Zo heb je bij 
foto’s meer mogelijkheden om het gewenste pa-
pierformaat en afdrukmateriaal te selecteren. Tik 
op Afdrukken om je printer aan het werk te zet-
ten. Epson iPrint heeft verder nog mogelijkheden 
om bestanden vanuit clouddiensten te printen. Er 
is onder andere ondersteuning voor Google Drive, 
Microsoft OneDrive en Dropbox ingebouwd.

8 HP
De app HP ePrint ondersteunt maar liefst twee-
honderd producten van het Amerikaanse merk. 
Grote kans dus dat jouw type printer daar ook 
bij zit als je een HP hebt! Nadat je de app hebt 
geïnstalleerd, krijg je eerst het verzoek om jezelf 
te registreren. Deze optie is vooral van toepas-
sing als je ook buitenshuis printopdrachten wilt 
verzenden naar de HP-printer. Via Skip sla je 

de registratieprocedure over als je dit niet nodig 
vindt. Bekijk of de app jouw printer weet te vinden 
in het netwerk. Leuk is dat HP ePrint ook laat zien 
van welke openbare printers je gebruik kunt maken. 
Vanuit het hoofdmenu heb je toegang tot je foto’s 
en e-mails. Verder zijn er ook functies aanwezig om 
webpagina’s te printen en documenten van bekende 
clouddiensten op te halen, waaronder Dropbox, 
Facebook en iCloud.

9 Canon
Natuurlijk kan Canon niet achterblijven. Onder de 
naam Canon Mobile Printing stelt het bedrijf een 
veelzijdige app beschikbaar voor iOS en Android. In 
tegenstelling tot apps van andere printerfabrikan-
ten hoef je niet eerst de printer te configureren. Je 
selecteert eerst de gewenste bestanden, bijvoorbeeld 
één of meerdere foto’s. Kies daarna achtereenvolgens 
voor Select / Confirm Selection / Preview. Druk 
op Printer om het afdrukapparaat in het netwerk te 
vinden en bevestig als laatste met Print. Naast de 
in dit artikel genoemde merken, bieden ook andere 
bekende printerfabrikanten apps aan voor Android 
en iOS. Voorbeelden hiervan zijn Samsung, Brother, 
Xerox en Lexmark.

Je kunt in Epson iPrint veel 
instellingen zelf confi gureren

 de gewenste e-mailadressen en bevestig met 
. Houd er rekening mee dat je alleen mensen 

Genodigden krijgen een mailtje waarin zij de printer 

vanaf een smartphone of tablet via het thuisnet-

een veelzijdige app die veel types van het Japanse 
Tik 

Niet geselecteerd. 
Zorg dat het afdrukapparaat is ingeschakeld. Als 
het goed is, herkent Epson iPrint de printer in het 
netwerk. Druk op de printernaam om het apparaat 
toe te voegen. Handig is dat je meteen ziet hoeveel 
inkt de cartridges of toners nog herbergen, zodat 
je weet of ze binnenkort aan vervanging toe zijn. 
Vanuit het hoofdvenster heb je de gelegenheid om 
onder meer foto’s, webpagina’s en documenten 

  8. HP 

ePrint maakt 

verbinding met 

verschillende 

webdiensten 

om bestanden 

vanuit de cloud 

te printen.

  9. In de print-

app van Canon 

kun je meerdere 

foto’s tegelijk 

selecteren om 

af te drukken.
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SPECIAL
 Beheer op afstand

1 Remote Desktop
Chrome Remote Desktop, software om een Windows-, 
Linux- of OS X-systeem van afstand te besturen, 
bestaat al een tijdje. Met behulp van de extensie 
voor de populaire Google-browser kun je twee 
computers via internet met elkaar verbinden. Nieuw 
is dat je voortaan ook met je smartphone of tablet 
toegang hebt tot je computer. Andersom, dus vanaf 
je computer de besturing van een mobiel apparaat 
overnemen, is met deze toepassing (nog) niet mo-
gelijk. De iOS-versie werkt vanaf versie 7 en hoger, 
en is bovendien geoptimaliseerd voor iPhone 5 en 
6. De iOS-versie haal je in de Apple App Store. Om je 
Android-toestel (vanaf Android 4.0) van dezelfde soft-

  1. Haal 

Chrome Remote 

Desktop van de 

Chrome Web 

Store.

Je hebt dringend informatie nodig die op je 
desktop-pc staat, maar je bent kilometers ver van 
huis? Of je wilt een vriend die niet zo technisch 
onderlegd is uit de brand helpen zonder dat je 
de hort op moet? Met Google Remote Desktop 
op je computer of mobiele toestel en een 
internetverbinding is afstand geen hindernis meer.
D I R K  S C H O O F S

Bestuur een computer via Chrome

LANGEAFSTANDS-
BEDIENING

  2. De nieuwe 

app zit in de 

nieuwe App 

Launcher van 

Chrome.

ware te voorzien, moet je langs de Google Play Store. 
Al deze Google-toepassingen zijn gratis.

2 Chrome App Launcher
Om de software op je desktop te installeren, open je 
de Chrome-browser. Je surft naar de Chrome Web 
Store en downloadt de Chrome Remote Desktop-app. 
Op de desktopcomputer en laptop nestelt deze app 
zich in de Chrome App Launcher waar alle andere 
Google-apps zitten. Staat deze App Launcher nog niet 
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op je computer, dan zal die zich samen met deze 
nieuwe app installeren. Vervolgens ontvang je een 
niet te missen boodschap dat Chrome Remote 
Desktop aan de nieuwe App Launcher is toegevoegd. 
Daarna moet je deze app uitgebreide toegangsrech-
ten geven. Klik op Continue zodat je terugkeert naar 
de Chrome-browser waar je inlogt op je Google-ac-
count, als je dat nog niet had gedaan.

3 Toegang
De toepassing heeft twee startmogelijkheden: 
Externe ondersteuning en Mijn computers. De 
eerste optie gebruik je om externe hulp te ontvan-
gen bij een computerprobleem. Via deze weg sta je 
iemand toe om jouw bureaublad te bekijken en de 
besturing van je computer over te nemen. De optie 
Mijn computer is ontworpen om een langeaf-
standsverbinding te maken tussen jouw computers 
en/of je mobiele toestel. We beginnen met de laat-
ste optie. Op de computer waarmee je het initiatief 
neemt om een andere computer over te nemen, 
moet je de host-applicatie installeren. Dat gaat 
vanzelf. Klik op de knop Externe verbindingen 
inschakelen. Hierdoor zal Chrome het installatie-
programma downloaden van de Chrome Remote 
Desktop-host. Op Windows haal je zodoende het 
bestand chromeremotedesktophost.msi binnen (7,8 
MB). Op de Mac verschijnt het bestand chrome-
remotedestop.dmg (25,4 MB). Dubbelklik op de 
installer en laat die zijn werk doen.

4 Verbinding maken
Om te vermijden dat gladde jongens deze handige 
technologie misbruiken om in te breken in je com-
puter, moet je de toegang te beschermen met een 

pincode van ten minste zes cijfers. Pas wanneer je deze 
cijfers hebt ingegeven, is de externe verbinding met 
de computer ingeschakeld. Controleer de instellingen 
van het energiebeheer in je computer en zorg je dat 
machine niet in slaapstand kan raken. In slaapstand 
kun je immers geen verbinding tot stand brengen. 
Vervolgens zie je jouw andere computers waarop je 
dezelfde app hebt geïnstalleerd. In dit voorbeeld is dat 
een Windows-machine waarop wij hetzelfde Google-ac-
count delen. Klik op de machine waarmee je verbinding 
wilt maken en geef de pincode in van deze computer. 
Enkele seconden later verschijnt het bureaublad van de 
computer waarmee je verbinding maakt.

Om te vermijden dat hackers 
via de technologie inbreken 
gebruik je een pincode

  3. Wil je 

de applicatie 

gebruiken voor 

externe onder-

steuning of wil 

je op afstand bij 

de inhoud van je 

eigen computer 

komen?   Door vanaf 

beide kanten 

het scherm 

te delen zie 

je elkaars 

bureaublad tot 

in het oneindige 

verkleind.

Droste-effect
Tweerichtingsverkeer met Chrome Remote 
Desktop is mogelijk, maar het resultaat is be-
hoorlijk verwarrend. Het lukt wel om in tegelijk 
elkaars bureaublad te zien, maar op het extern 
bureaublad staat ook jouw bureaublad met 
daarin het extern bureaublad, en ga zo maar 
door tot in het oneindige. Hierdoor krijg je een 
Droste-effect dat je kunt vergelijken met wat je 
te zien krijgt wanneer je twee spiegels tegen-
over elkaar houdt. Je kunt dat oplossen als één 
van beide partijen Chrome Remote Desktop 
minimaliseert of verbergt.
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5 Besturen
Onderaan in het scherm verschijnt het Gmail-ac-
count waarmee je het bureaublad momenteel deelt. 
Je kunt op afstand door het geopende gebruikersac-
count navigeren, je kunt programma’s openen, tek-
sten typen en filmpjes opstarten. Wanneer je later 
een tweede keer verbinding maakt met dezelfde ma-
chine, kun je de optie activeren om de pincode op te 
slaan, zodat je die niet meer hoeft in te voeren. Het 
is bovendien mogelijk om andermans bureaublad 
schermvullend weer te geven, zodat het lijkt alsof 
het externe systeem op jouw computer draait.

6 Externe ondersteuning
In tip 3 vertelden we dat er in het openingsvenster 
van dit programma ook een optie Externe onder-
steuning is. Dat is de optie om jouw computer 
te delen zodat iemand anders jouw scherm kan 
bekijken en jouw computer kan besturen. Via deze 
weg vraag je dus externe hulp. Als je deze optie 

kiest, klik je op de groene knop Delen. Chrome Remote 
Desktop zal dan zelf een toegangscode genereren die 
je doorgeeft aan de persoon die jou ter hulp wil komen. 
Deze helper opent op zijn beurt ook Chrome Remote 
Desktop en klikt bij Externe ondersteuning op de 
knop Verbinding maken, zodat hij dezelfde toe-
gangscode in zijn programma kan ingeven. Vervolgens 
krijgt hij jouw bureaublad voor zijn neus en kan hij op 
afstand ingrijpen.

7 Mobiel inloggen
In iOS of Android log je eerst in met je Gmail-adres. Je 
zult merken dat Google je dan uit zichzelf een e-mail-
bericht stuurt om te waarschuwen dat een nieuw appa-
raat is ingelogd met je Gmail-account. Daarna herken je 
de geactiveerde computers in de lijst Mijn computers. 
Vervolgens verschijnt het venster Verifiëren naar 
host waar je de pincode ingeeft van de externe com-
puter en daarna druk je op Verbinding maken met 
computer. Waarschijnlijk is het externe bureaublad 
te groot voor het scherm van je mobieltje of je tablet, 
dat los je op door met drie vingers te knijpen op het 

  4. Iedere 

computer die je 

klaarmaakt voor 

een externe 

verbinding, be-

scherm je met 

een pincode.

  5. We openen 

het bureaublad 

van onze Win-

dows 7-machine 

vanaf een Mac-

Book Air.

  6. Via de 

optie Externe 

ondersteuning 

genereert het 

programma zelf 

een toegangs-

code.

  7. Op de iPad 

verschijnen de 

geactiveerde 

computers 

waarmee je 

verbinding kunt 

maken.
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scherm van je mobiele apparaat. Chrome Remote 
Desktop ondersteunt immers pinch-to-zoom zodat 
je onderdelen groter en kleiner kunt maken op een 
klein scherm.

8 Mobiel besturen
Bovenaan op het scherm van je mobiele toestel 
zit een balk met vier icoontjes. Het muisicoontje 
heeft twee functies. Door op dit icoontje te tikken, 
schakel je tussen beide functies. Is het icoontje grijs 
dan kun je over het externe scherm bewegen en 
inzoomen. Tik je nog een keer op het muisicoontje, 
dan wordt het blauw en dan activeer je de muisaan-

wijzer in het externe scherm, zodat je de bijvoorbeeld 
de cursor kunt plaatsen in tekstdocumenten of in de 
adresbalk van de browser. Twee keer met je vingers 
op het scherm tikken betekent hetzelfde als een klik 
van de rechtermuisknop. Je beschikt ook over een 
on-screen-toetsenbord via het tweede icoontje. Het 
derde icoontje activeert de full-screenmodus. En met 
het laatste icoontje stuur je de Ctrl+Alt+Delete-opdracht 
naar een Windows-machine. Om de schermdeling te 
beëindigen, tik je in de linkerbovenhoek op de X.

9 Films streamen
Googles Chrome Remote Desktop werkt erg soepel, het 
zelfs mogelijk om op deze manier filmpjes te streamen 
naar je tablet of smartphone. Uiteraard is de weer-
gavekwaliteit sterk afhankelijk van de internetverbind-
ing. Bovendien is het fijn dat je voor schermdeling geen 
toepassingen van derden zoals TeamViewer hoeft te 
gebruiken. Ten slotte hoeft Chrome niet eens actief te 
zijn op de computer waarmee je verbinding maakt. De 
applicatie draait immers permanent op de achtergrond 
vanaf het moment dat je de computer aanzet.

  8. Je kunt de 

inhoud scherm-

vullend bekijken 

en je kunt 

inzoomen op 

een onderdeel 

van het externe 

bureaublad.

  9. Ook films 

streamen lukt 

via deze weg, als 

de internetver-

binding goed 

genoeg is.

Chrome versus TeamViewer
Werken met Chrome Remote Desktop voelt 
prettig aan. Het is een eenvoudige en pre-
tentieloze oplossing om snel toegang te krijgen 
tot een computer in Verweggistan. Wil je meer 
functionaliteit, dan is er nog altijd TeamViewer 
(www.teamviewer.com). Ook deze toepassing 
is gratis voor persoonlijk gebruik. Wat heeft 
TeamViewer dat Chrome Remote Desktop niet 
heeft? In TeamViewer kun je terwijl je het scherm 
overneemt ook audio- en videogesprekken met 
je contactpersoon voeren, je verzendt makkelijk 
bestanden naar elkaar, je kunt je profielfoto 
toevoegen en je beschikt over een contactenlijst. 
Ten slotte is het met de app TeamViewer Quick 
Support (aparte app) wel mogelijk om vanaf een 
computer de besturing van een smartphone of 
tablet over te nemen.

  TeamViewer 

biedt nog altijd 

meer moge-

lijkheden dan 

Chrome Remote 

Desktop.
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SPECIAL
Checklist

1 Thuisnetwerk
IP-camera’s sluit je altijd aan in een thuisnetwerk. Via dit 
netwerk verzendt het apparaat beelddata naar een ta-
blet, smartphone of computer. In de praktijk is het vaak 
lastig om een ethernetkabel te trekken, bijvoorbeeld 

  1. Bedenk 

vooraf of je 

de camera via 

ethernet of een 

wifi-verbinding 

wilt aansluiten.

Er verschijnen steeds meer betaalbare IP-camera’s 
in de winkelschappen. Goed nieuws, want deze 
apparaatjes gebruik je simpel als waakhond 
om je woning te beveiligen. Via een app op je 
smartphone, een browser of speciale software 
houd je op ieder moment een oogje in het zeil. 
In deze checklist vertellen we je waar je op moet 
letten bij aanschaf van een IP-camera.
M A I K E L  D I J K H U I Z E N

Slimme camerabewaking

CHECKLIST: 
IP-CAMERA’S

wanneer je de camera aan het plafond of in de tuin wilt 
bevestigen. Gelukkig hebben veel camera’s tegenwoor-
dig een draadloze netwerkadapter ingebouwd. Hiermee 
meld je de camera aan op het wifi-netwerk. Zeker als je 
het apparaat in de tuin wilt bevestigen, is het belangrijk 
om vooraf even de wifi-ontvangst te controleren. Je re-
gelt dat simpel door op de gewenste plek te gaan staan 
met je smartphone in de hand. Heb je niet of nauwelijks 
ontvangst? Kijk of je het signaal kunt verbeteren door de 
instellingen in de router te veranderen of zet een extra 
accesspoint neer.

2 Binnen of buiten?
Het is belangrijk om vooraf te bepalen of je binnen of 
buiten wilt filmen. Buitencamera’s zijn doorgaans duur-
der omdat de behuizing bestand is tegen alle weersom-
standigheden. Fabrikanten gebruiken bijvoorbeeld een 
aluminium regenkap of een glazen bol om het apparaat 
te beschermen tegen vocht. Verder richt je goedkopere 

types slechts op één punt via 
een kogelconstructie in de voet, 
terwijl binnencamera’s voor 
hetzelfde geld vaak meer richt-
mogelijkheden hebben mid-
dels automatisch draaien en 
kantelen. Bedenk verder goed 
hoe breed de kijkhoek moet 
zijn. Voor een grote tuin is het 
bijvoorbeeld raadzaam om een 
exemplaar met een kijkhoek 
van minimaal negentig graden 
te kiezen. Op die manier breng 
je de volledige tuin in beeld. Let je de volledige tuin in beeld. Let 
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verder op dat buitencamera’s vaak geen ingebouw-
de microfoon hebben, waardoor je geluid niet kunt 
vastleggen.

3 Resolutie
De maximale resolutie waarin de IP-camera kan 
filmen, bepaalt voor een groot deel de prijs van 
het product. Vraag jezelf af in hoeverre een hoge 
resolutie belangrijk is, aangezien je de beelden 
waarschijnlijk uitsluitend gebruikt voor bewakings-
doeleinden. Overigens zorgt een hoge resolutie 
er wel voor dat je de gezichten van potentiële 
inbrekers duidelijker in beeld krijgt. De goedkoop-
ste cameraatjes filmen in een resolutie van 640 x 
480 pixels. Hiermee lukt het om korte afstanden 
tot pakweg twee meter goed op beeld te krijgen. 
Voor grotere oppervlaktes raden we een resolutie 
van 1280 x 720 pixels of meer aan. Vind je het een 
pré dat gezichten van mensen goed herkenbaar 
zijn, dan kun je een Full HD-camera overwegen. 

Het nadeel van hoge resolutie-
opnamen is wel dat de beelden 
meer opslagruimte vereisen 
op een geheugenkaart, NAS of 
computer. Let naast de resolutie 
ook op hoeveel beelden per 

seconde (fps) de camera maakt. Een hoge framerate 
van 24 beelden per seconden of meer zorgt voor een 
vloeiende opname.

4 Pan & tilt
Bij veel IP-camera’s staat er op de verpak-
king in grote letters de term pan & 
tilt vermeld. Deze types laten zich 
op afstand bedienen, waardoor 
het bereik heel groot is. Zodra 
er bijvoorbeeld iemand door de 
bewaakte ruimte loopt, laat je de 
camera meebewegen. Bij sommige 
types is het horizontale bereik zelfs 
355 graden en draait de cameralens 
dus bijna volledig rond. Verder 
is de hoogte op afstand in te 
stellen. Fabrikanten van pan 
& tilt-camera’s leveren in de 
meeste gevallen een speciale 
app mee, waarmee je de richting 
van de camera via pijltjestoetsen 

  Het is volgens 

de wet niet 

toegestaan om 

het privédomein 

van je buren te 

filmen.

  2. Buiten-

camera’s heb-

ben een robuus-

te behuizing en 

zijn hierdoor 

bestand tegen 

alle weertypes.

  2. Buiten-

camera’s heb-

ben een robuus-

te behuizing en 

zijn hierdoor 

bestand tegen 

alle weertypes.

  3. Camera’s 

met een hoge 

resolutie bren-

gen personen 

duidelijk in 

beeld.

Regelgeving
Wanneer je een IP-camera buitenshuis ge-
bruikt, heb je te maken met enkele regels in 
verband met de privacywet. Zo mag je uitslui-
tend je eigen tuin filmen. Let dus op dat er geen 
tuin, ramen en deuren van je buren op de mon-
itor zichtbaar zijn. Een ander aspect is dat je 
volgens de wet duidelijk moet aankondigen dat 
je aan het filmen bent. Erg ingewikkeld is dat 
overigens niet. Het is namelijk voldoende om 
het camerasysteem op een duidelijk zichtbare 
plek te hangen.

  4. Een pan 

& tilt-camera 

draait desge-

wenst rond, 

zodat je de vol-

ledige ruimte in 

de gaten houdt.
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of schuifbalken bepaalt. Daarnaast zijn er ook nog 
IP-camera’s waarmee je op afstand kunt inzoomen. 
Overigens gebeurt het inzoomen in de meeste ge-
vallen digitaal. Dit levert meer ruis op in de beeldop-
name. Wil je inzoomen zonder dat de beeldkwaliteit 
achteruit gaat, dan zoek je naar een camera met 
optische zoom.

5 Nachtzicht
Voor videobewaking is het een vereiste dat de 
camera ook in het donker opnames kan maken. Veel 
inbraken vinden tenslotte ’s nachts plaats. Veruit de 
meeste IP-camera’s beschikken om die reden over 
één of meerdere infrarood led-lampjes waarmee het 
lukt om in een donkere ruimte duidelijke opnames 
te maken. Fijn is dat deze lichtbundel voor mensen 
niet direct zichtbaar is, waardoor de camera niet zo 
snel opvalt voor eventuele inbrekers. Verder is het 

prettig als de camera een dag/nacht-sensor aan boord 
heeft. In dat geval is het namelijk niet nodig om hand-
matig nachtzicht in of uit te schakelen. Bepaalde came-
ra’s van Eminent zijn uitgerust met twee cameralenzen, 
namelijk één voor overdag en één voor ’s nachts. Deze 
apparaten switchen automatisch tussen de dag- en 
nachtsensor om de beste opnames te garanderen.

6 Beelden opslaan
Via een mobiele app, browser of monitorsoftware kijk 
je op ieder gewenst moment live mee met de IP-came-
ra. Daarnaast is het handig wanneer het apparaat de 
beelden opslaat. De meeste producten hebben dan ook 
een microSD- of SD-kaartslot, waarop de bewakings-
camera de beelden lokaal bewaart. 
Kijk goed in de specificaties welke 
geheugencapaciteit er maximaal 
mogelijk is, bijvoorbeeld 32 of 64 
GB. Het nadeel van deze methode 
is dat je geen beelden meer hebt 
zodra iemand de camera steelt. In 
dat geval is het handig om opnames 
ook via het netwerk op te slaan op 
bijvoorbeeld een computer of NAS. 
Via het programma Surveillance 
Station van NAS-fabrikant Synology is 
dat bijvoorbeeld een fluitje van een 
cent. Deze netwerkvideorecorder kan 
overweg met ruim drieduizend IP-camera’s van tachtig 
verschillende merken. Verder leveren fabrikanten van 
IP-camera’s ook vaak eigen software mee om opnames 
te bewaren op een pc.

7 Bewegingsdetectie
Slimme bewakingscamera’s detecteren beweging en 
sturen je hiervan een alarmbericht. Camera’s met een 
passieve infraroodsensor (pir) zijn in 
staat om beweging te detecteren. Je 
ziet dan op de live-beelden direct wat 
er aan de hand is. De kans op vals 
alarm is klein, want een pir-sensor 
herkent alleen bewegingen van 
warmte. Dat kunnen dus uitsluitend 
mensen of dieren zijn. Afhankelijk 
van de gebruikte IP-camera, ontvang 
je een waarschuwing per e-mail 
of pushbericht op je smartphone. 
Bij veel producten stel je in dat de 
camera alleen bij bewegingsdetectie 
het filmmateriaal bewaart. Op die manier 
bespaar je opslagruimte. Bewakingsca-

Als je gezichten goed in beeld 
wilt brengen, is een Full HD-
camera het overwegen waard

je een waarschuwing per e-mail 

  5. De D-Link 

DCS-5009L is 

uitgerust met 

maar liefst tien 

infrarood led-

lampjes.

  6. Aan de 

achterzijde van 

IP-camera’s is 

er meestal wel 

een kaartslot 

aanwezig.

  7. De pas-

sieve infrarood-

sensor is 

meestal in de 

vorm van een 

transparant 

bolletje onder 

de cameralens 

aanwezig
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mera’s uit de Easy Pro View-lijn van Eminent hebben 
als voordeel dat ze vijf seconden voor de bewegings-
detectie al beginnen met opnemen. Deze apparaten 
bewaren de laatste vijf seconden namelijk continu in 
een buffer. Hierdoor weet je zeker dat een kritisch 
moment volledig is vastgelegd.

8 PoE
Sommige IP-camera’s hebben een netwerkaansluiting 
die geschikt is voor PoE (Power over Ethernet). Naast 
het transport van de camerabeelden, voorziet de 
ethernetkabel de apparatuur dan ook van voeding. 
Deze technologie is handig wanneer er geen stop-
contact in de buurt is. Houd er rekening mee dat niet 
ieder netwerk geschikt is voor PoE. De switch waarop 
de IP-camera is aangesloten, dient namelijk met deze 
techniek overweg te kunnen. Als alternatief kun je 
daarnaast een PoE-injector overwegen. Dit apparaatje 
laat zowel stroom als data door de netwerkkabel 
lopen. PoE-ondersteuning is voornamelijk beschikbaar 
op modellen die bestemd zijn voor de zakelijke markt. 
Vanwege de beperktere energievoorziening zijn de 
extra functies vaak erg sober.

9 Babyfoon
Naast het bewaken van je huis of tuin, kun je een 
IP-camera ook als babyfoon gebruiken. Voorwaarde 
is wel dat het apparaat over een microfoon beschikt. 
Is dat niet het geval, dan hebben sommige types de 
mogelijkheid om een externe microfoon aan te slui-
ten. Wanneer het apparaat geluid detecteert, krijg je 

hiervan een e-mail en/of pushbericht. Op een mobiele 
app kijk je vervolgens wat de baby aan het doen is. 
Een belangrijk verschil met traditionele babyfoons is 
dat de afstand tussen de smartphone en de camera 
geen rol speelt. Dankzij internet vraag je altijd en overal 
live-beelden van de IP-camera op. Indien het apparaat 
beschikt over een pan & tilt-functie, positioneer je de 
cameralens desgewenst in de juiste positie. Sommige 
IP-camera’s hebben ook een speaker aan boord, zodat 
je je kroost op afstand gerust kunt stellen via de terug-
spreekfunctie. Een andere mogelijkheid hiervan is om 
inbrekers op een veilige manier aan te spreken op hun 
gedrag, maar dat moet je maar net willen/durven.

10 Dome-camera’s
Als je een grote ruimte in beeld wilt brengen, is een 
zogeheten dome-camera het overwegen waard. Bij dit 
type camera is er een groothoeklens achter een glazen 
of plastic bol gehuisvest, waardoor een groot deel van 
de omgeving gefilmd kan worden. Wel is er hierdoor 
sprake van een fisheye-effect waardoor de beelden wat 
bolvormig ogen. Je bevestigt een dome-camera meestal 
aan het plafond, al is muurbevestiging ook mogelijk. 
Bedrijven zetten dome-camera’s regelmatig in op 
openbare plekken waar veel mensen komen vanwege 

Je kunt een IP-camera ook 
prima inzetten als babyfoon

  8. De Fos cam 

FI9853EP is 

een betaalbare 

IP-camera met 

PoE-ondersteu-

ning.ning.
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het grote 
bereik 

van pakweg 180 
graden. Om die reden zijn 

deze bewakingscamera’s 
extra sterk om de kans op 

vernieling te beperken. Omdat 
een dome-camera geschikt is om grote ruimtes te 
bewaken, kies je bij voorkeur voor een exemplaar 
met een hoge resolutie. Personen die op de beelden 
voorkomen, zijn dan gemakkelijker te herkennen.

11 Videocodec
Als je van plan bent om de beelden van de IP-
camera te bewerken, is de videocodec een interes-
sante specificatie. Het merendeel van de producten 
gebruikt voor de opslag van de beelden de H.264-
codec. Hiermee kunnen de video’s in hoge resolutie 

worden opgeslagen, en is er (door de efficiënte com-
pressie) weinig opslagruimte vereist om de bestanden 
te bewaren. In een enkel geval is er ook ondersteuning 
voor mjpeg (motion jpeg), al is hiervan de resolutie 
doorgaans een stuk lager. De meeste videoprogram-
ma’s kunnen prima met deze formaten onderweg. 
Sommige types sturen via e-mail automatisch afbeel-
dingen bij bewegingsdetectie. Deze afbeeldingen zijn 
meestal opgeslagen als jpg- of bmp-bestand.

12 Mobiele app
Schaf bij voorkeur een IP-camera aan waarvan je 
de live-beelden rechtstreeks kunt bekijken in een 
mobiele app. Gelukkig is dat bij de meeste consu-
mentenproducten tegenwoordig het geval. Via een 
app voor iOS (iPhone en iPad) of Android kun je altijd 
de beelden opvragen. Bovendien ontvang je op het 
toestel een alarmbericht zodra de IP-camera bewe-
ging constateert. Afhankelijk van welke functies er in 
de mobiele app gebouwd zijn, kun je ook de positie 
van de cameralens (pan & tilt) wijzigen, de kleuren 
aanpassen en nachtopnames maken. De mobiele app 
van Foscam-camera’s stelt je in staat om het appa-
raat vliegensvlug aan te melden op het wifi-netwerk. 
Hiervoor hoef je met je smartphone namelijk alleen 
maar de QR-code aan de achterzijde van de IP-came-
ra te scannen. Erg handig.

13 Monitorsoftware
Naast een mobiele app hebben IP-camera’s nog 
meer mogelijkheden om de beelden te bekijken. 
Zo beschikken veel modellen over een webserver. 
Via een unieke url vraag je de beelden op in een 
browser. Daarnaast leveren de fabrikanten meestal 
ook speciale monitorsoftware mee. Deze optie biedt 
doorgaans de meeste mogelijkheden, omdat je de ei-
genschappen van de IP-camera helemaal naar eigen 
wens kunt instellen. Bovendien is het in veel geval-
len mogelijk om 
de beelden van 
pakweg acht of 
zestien camera’s 
tegelijkertijd te 
monitoren.

SPECIALSPECIAL
Checklist

het grote 
bereik 

van pakweg 180 
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  10. Wie con-

tinu een groot 

gebied wil be-

waken, kan een 

dome-camera 

overwegen.

  11. Zodra 

je op de 

opnameknop 

drukt, gebruiken 

de meeste 

IP-camera’s de 

H.264 codec om 

de beelden op 

te slaan.

  12. Tegenwoordig 

mag een mobiele app 

niet ontbreken bij 

de aanschaf van een 

IP-camera.

  13. Het 

programma van 

camera fabrikant 

Edimax is in 

staat om maxi-

maal zestien 

IP-camera’s 

tegelijkertijd te 

bedienen.
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Kooptips
De prijzen van IP-camera’s variëren van een paar 
tientjes tot enkele honderden euro’s. We zetten 
drie interessante producten op een rij die ook nog 
eens betaalbaar zijn.

Foscam C1
Straatprijs: € 70,-
Als je een betaalbare IP-camera met veel mogelijk-
heden wilt, dan kun je de Foscam C1 overwegen. 
Via wifi of een ethernetkabel sluit je dit model 
eenvoudig aan in het netwerk. De behuizing is vol-
ledig van kunststof en daarom alleen geschikt voor 
binnengebruik. De resolutie van 1280 x 720 pixels 

is voor een camera 
in deze prijsklasse 
erg netjes. Verder 
is er een passieve 

infrarood-sensor 
ingebouwd voor het detecteren 
van beweging. Voor de opslag 
van beelden heb je keuze tussen 
een microSD-kaart, smartphone, 
tablet of pc. Dankzij een inge-
bouwde microfoon en speaker 
is de C1 eventueel ook te ge-
bruiken als babyfoon. Je bekijkt 
de beelden via een mobiele app, 

browser of monitorprogramma.

Eminent EM6225
Straatprijs: € 79,-

De EM6225 is een draadloze pan & tilt-
camera van Eminent. De cameralens kan 

ronddraaien en kantelen waar-
door dit exemplaar een ho-
rizontaal bereik heeft van 
maar liefst 355 graden 
en een verticaal bereik 
van 120 graden. De re-
solutie van 1280 x 720 
pixels en framerate 
van dertig frames per 
seconde zorgen voor 
een vloeiende beeld-
weergave. Rondom 
de cameralens zijn 
acht infrarood 
led-lampjes 
aanwezig 
om in het 

donker te filmen. Zodra de EM6225 beweging 
constateert, ontvang je hiervan een notificatie per 
e-mail. Fijn is dat er lokale opslag mogelijk is via 
een microSD-kaart. Verder zijn er een microfoon 
en speaker geïntegreerd, zodat je dit product ook 
kunt gebruiken als babyfoon.

Foscam FI9903P
Straatprijs: € 116,-
Met de Foscam FI9903P haal je een degelijke bui-
tencamera in huis. De behuizing is van aluminium 
en om die reden geschikt voor alle weertypes. Een 
wifi-adapter ontbreekt, dus je kunt dit exemplaar 
alleen via een netwerkkabel aansluiten. Prettig 
is dat er twee krachtige infrarood-lampjes aan 

weerszijden van de cameralens 
zijn verwerkt, waardoor er ’s 
nachts tot dertig meter zicht is. 
De beeldkwaliteit is van deze 
Full HD-camera overigens scherp 
genoeg om personen van een af-
standje te herkennen. De FI9903P 
heeft een microSD-kaartslot om 
beelden lokaal te bewaren. Houd 
er rekening mee dat deze buitenca-
mera geen geluid vastlegt vanwege 
het ontbreken van een microfoon.

binnengebruik. De resolutie van 1280 x 720 pixels 
is voor een camera 

in deze prijsklasse 
erg netjes. Verder 
is er een passieve 

infrarood-sensor 
ingebouwd voor het detecteren 
van beweging. Voor de opslag 
van beelden heb je keuze tussen 
een microSD-kaart, smartphone, 
tablet of pc. Dankzij een inge-
bouwde microfoon en speaker 
is de C1 eventueel ook te ge-
bruiken als babyfoon. Je bekijkt 
de beelden via een mobiele app, 

browser of monitorprogramma.

Eminent EM6225
Straatprijs: € 79,-

De EM6225 is een draadloze pan & tilt-
camera van Eminent. De cameralens kan 

ronddraaien en kantelen waar-
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SPECIAL
Netwerk in de knoop?

We bespreken de meest voorkomende en 
vaak ook hardnekkigste netwerkproble-
men, op diverse niveaus, van je computer 

tot je router. In veel gevallen gaat het om een soft-
warematige (configuratie)fout, maar ook hardware 
kan de boosdoener zijn.

  1. Zo kan een 

thuisnetwerk 

eruit zien: be-

hoorlijk complex 

dus.

Een moderne woning kan nog moeilijk zonder 
netwerk. Je bewaart vanaf je computer data op 
je NAS, je drukt documenten af op een gedeelde 
printer, je streamt video en muziek en je surft met 
tablet en smartphone. Handig, tot je opeens geen 
verbinding meer hebt! In dit artikel lossen we de 
bekendste netwerkproblemen op.
I G N A C E  D E  G R O OT

Zo los je dat op!

JE NETWERK 
IN DE KNOOP?

1 Samenspel
Als Windows plotseling niet meer wil starten, dan weet 
je bijna zeker dat het aan je pc ligt. Maar wanneer je 
met een apparaat niet meer je netwerk of het internet 
op kunt, dan kan het probleem door het apparaat 
komen, maar het kan net zo goed aan de bekabeling, 
een switch, het draadloze accesspoint, je router of 
de modem zijn te wijten. Een netwerk(verbinding) is 
namelijk een samenspel van diverse onderdelen. Een 
goede diagnose, die je helpt de mogelijke oorzaak te 
vinden, is daarom erg belangrijk. Niet zomaar in het 
wilde weg wat uitproberen dus, maar het probleem zo 
systematisch mogelijk aanpakken.

2 Netwerkcontrole
We gaan er eerst van uit dat je opeens het internet niet 
meer op kunt met je (Windows-)pc. De kans is groot 
dat er dan een geel uitroepteken of een rood kruis over 
het netwerkpictogram in het Windows-systeemvak ver-
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schi jnt. Verder in dit artikel gaan we zelf aan de slag 
om de oorzaak en een oplossing te vinden, maar 
eerst zetten we Windows Netwerkcontrole aan het 
werk. Klik daartoe het netwerkpictogram met de 
rechtermuisknop aan en kies Problemen oplos-
sen. De tool begint meteen aan de analyse. Met wat 
geluk wordt zo de oorzaak achterhaald en heb je al 
een aardig idee waar je moet zoeken. In de afbeeld-
ing bij deze tip blijkt er bijvoorbeeld geen communi-
catie mogelijk met de DNS-server (zie ook tip 6). In 
een aantal gevallen lost de tool het probleem zelfs 
meteen ook op.

3 Probleemoplossers
Windows bevat een goede helpfunctie en daar zitten 
bovendien enkele specifieke probleemoplossers 
bij. Nu is de kans klein dat je je netwerkprobleem 
met zo’n wizard kunt oplossen als de Windows 
Netwerkcontrole daar niet in slaagt, maar het kan 
geen kwaad het toch te proberen. Mogelijk krijg je 
op deze manier nog wat bruikbare informatie. Klik 
opnieuw het netwerkpictogram met de rechter-
muisknop aan en kies Netwerkcentrum. Onderaan 
het venster klik je dan Problemen oplossen aan. 
Afhankelijk van je specifieke probleem selecteer je 
dan een van de vijf voorgestelde probleemoploss-
ers: Internetverbindingen, Gedeelde mappen, 
Thuisgroep, Netwerkadapter of Binnenkomende 
verbindingen. Er verschijnt een nieuw venster. Klik 

op Geavanceerde opties, zorg dat er een vinkje staat 
bij Oplossingen automatisch toepassen en klik op 
Volgende, waarna je de instructies van de problee-
moplosser volgt.

4 Probleemafbakening
Brengen de wizards of de Netwerkcontrole je niet verd-
er, dan moet je zelf aan de slag. Het gaat er dan om 
zo snel mogelijk de oorzaak van het probleem af te bak-
enen en dat kun je het beste doen door een systeem 
van uitsluiting. Kun je vanaf je pc niet meer internetten, 
probeer het dan eerst met een ander apparaat binnen 
je netwerk. Lukt het daar wél mee, dan is je provider, 
modem of router kennelijk niet het probleem. 
Het kan dan nog aan een switch liggen, aan de 
bekabeling vanaf je pc of aan de pc zelf, zoals de 
netwerkadapter of een configuratiefout. Via een paar 
eenvoudige tests vanaf de opdrachtregel krijg je snel 
nuttige informatie. Druk op Windows-toets+R, tik cmd 
in en bevestig met OK. Je komt nu op de opdrachtre-
gel terecht, waar je het commando ipconfig intikt en 
met Enter bevestigt. Noteer het IP-adres dat je afleest 
achter Standaardgateway bij het onderdeel Ethernet-
adapter voor LAN-verbinding. Dat is het IP-adres 
van je router. Vervolgens voer je het commando ping 
uit met dat IP-adres als parameter, bijvoorbeeld ping 
192.168.0.254.

  4. Ping is een 

superhandig 

commando 

om snel de 

connectiviteit te 

checken.

  3. Windows 

bevat enkele 

specifieke net-

werkprobleem-

oplossers.

Niet zomaar in het wilde weg 
wat uitproberen, maar gericht 
zoeken naar de oorzaak

  2. Windows 

Netwerkcontrole 

in actielingen.
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5 Router en modem
Met het ping-commando ga je na of je router nog 
wel via het netwerk bereikbaar is vanaf je pc. Krijg je 
time-outs, dan is je router langs deze weg blijkbaar 
langere tijd niet te benaderen. Dit scenario onderzo-
eken we verder vanaf tip 7.
We gaan er echter eerst van uit dat je (viermaal) 
antwoord krijgt van je router en dat betekent dat de 
verbinding tussen je pc en de router in ieder geval in 
orde is. Om na te gaan of ook de verbinding tussen 
je router en het internet in orde is, ga je alweer naar 
de opdrachtregel en voer je het commando ping 
www.tipsentrucs.nl uit (of een ander webadres 
dat normaal gesproken op pings reageert). Krijg je 
respons, dan kan de router blijkbaar toch met het 
internet verbinden. Wellicht heeft je probleem dan 
met een beveiligingstool (firewall of antivirus) te 
maken (zie ook kader ‘Firewall’). 
Levert het commando een foutbericht op en krijg je 
ook bij de opdracht ping 8.8.8.8 – dit is het IP-adres 
van een Google-server - een foutbericht te zien, 
controleer dan eerst de (ethernet)bekabeling tussen 
je router en de modem, althans wanneer het om 
twee afzonderlijke apparaten gaat. Blijkt die in orde, 
herstart dan even je modem en ga na of de leds 
oplichten zoals dat hoort. Raadpleeg desnoods de 
handleiding van de modem. Wijzen de leds van de 
modem op problemen of heb je twijfels, neem dan 
even contact op met de helpdesk van je provider. 
Het kan echter ook aan je router liggen. Het gebeurt 
namelijk wel vaker dat met name goedkopere thu-
isrouters warm worden en vastlopen. Herstart het 
apparaat dan.

6 DNS-check
Lukt het niet met ping www.tipsentrucs.nl, maar 
wel met ping 8.8.8.8, dan heb je te maken met 
een DNS-probleem. DNS staat voor domain name 

system en zorgt ervoor dat webadressen netjes worden 
omgezet in de bijbehorende IP-adressen, wat nodig is 
om een verbinding te kunnen opzetten. Je dient in dit 
geval dus je DNS-instellingen te controleren. Hiervoor 
klik je het netwerkpictogram in het Windows-systeem-
vak met de rechtermuisknop aan en kies je Net-
werkcentrum openen. Vervolgens klik je op Adap-
terinstellingen wijzigen en selecteer je je (actieve) 
LAN-verbinding. Klik die met de rechtermuisknop aan 
en kies Eigenschappen. Selecteer Internet Protocol 
versie 4 (TCP/IPv4) en druk op de knop Eigenschap-
pen. De kans is groot dat zowel Automatisch een IP-
adres laten toewijzen als Automatisch een DNS-ser-
veradres laten toewijzen staat ingevuld. In dat geval 
moet je de DNS-instellingen op het niveau van je router 

  5. Het her-

starten van je 

modem of router 

kan soms wonde-

ren doen.

  Een firewall 

kan je trouble-

shooting-sessie 

soms in het 

honderd laten 

lopen.

Firewall
Wanneer je je netwerkverbindingen aan het 
troubleshooten bent, dan is het heel goed mo-
gelijk dat een firewall of een andere beveilig-
ingstool, zoals antivirus of ouderlijk toezicht, 
in de weg zit. Het kan bijvoorbeeld gebeuren 
dat je naar een ander apparaat in je netwerk 
pingt (zie tip 7), maar dat de firewall op dat (of 
op jouw) apparaat zo’n ping-verzoek simpelweg 
blokkeert. Slaag je er niet in die ongewenste 
blokkade ongedaan te maken (door de config-
uratie van je firewall of beveiligingstool aan te 
passen), dan kun je zo’n tool het beste tijdelijk 
(!) uitschakelen. 
Voor de Windows Firewall doe je dat vanuit het 
Windows Configuratiescherm, waar je Weer-
geven op Kleine pictogrammen kiest en Win-
dows Firewall selecteert. Vervolgens klik je op 
Windows Firewall in- of uitschakelen en vink 
je Windows Firewall uitschakelen aan.
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controleren (zie kader ‘Router’). Staat de optie Het 
volgende IP-adres gebruiken aangevinkt en zijn de 
drie bovenste velden ingevuld, dan geef je in dit ven-
ster zelf ook de gewenste DNS-servers op. Vink De 
volgende DNS-serveradressen gebruiken aan en 
vul in de onderste twee velden respectievelijk 8.8.8.8 
en 8.8.4.4 in (de DNS-servers van Google). Stonden 
hier al adressen ingevuld, noteer die dan en ga na of 
het probleem is opgelost als je ze vervangt door die 
van Google.

7 Netwerkadapter
Kun je niet pingen naar je router (zie tips 4 en 5), dan 
zijn er verschillende mogelijke oorzaken. Controleer 
eerst de kabelverbinding tussen je pc en de router; 
eventueel zit hier ook nog een switch tussen. Blijkt 
de bekabeling in orde, herstart de router (en switch) 
dan even en probeer het daarna opnieuw. Lost dat 
het probleem niet op, controleer dan of je naar 
een andere pc binnen je netwerk kunt pingen (ping 
<ip-adres>). Het IP-adres van die andere pc kom je 
te weten door ook op dat apparaat het ipconfig-
commando uit te voeren; je leest het dan af bij 
IPv4-adres. 
Lukt dat evenmin, ga dan op de probleem-pc na 
of de netwerkadapter wel is ingeschakeld. Is dat 
niet zo, dan moet je normaliter een rood kruis over 
het netwerkpictogram zien. Klik dit pictogram dan 

met de rechtermuisknop aan, kies Netwerkcentrum 
openen en Adapterinstellingen wijzigen. Staat er 
uitgeschakeld bij je LAN-verbinding, klik die met de 
rechtermuisknop aan en kies Inschakelen.

8 Netwerkconfiguratie (1)
Is je netwerkadapter ingeschakeld, maar kun je nog 
steeds niet je netwerk (en het internet) op, dan ligt het 
vermoedelijk aan een foutieve netwerkconfiguratie. De 
kans is ook groot dat je in dit geval een geel uitroeptek-
en boven het netwerkpictogram ziet verschijnen. Voer 
dan opnieuw het ipconfig-commando uit en controleer 
het IPv4-adres dat bij je LAN-verbinding staat vermeld. 
Normaliter zou dit adres moeten beginnen met 192.168. 
of eventueel met 10. Is dat niet het geval en begint het 
adres bijvoorbeeld met 0. of 169.254., dan zit er inder-
daad iets fout. Laat dit opdrachtvenster dan geopend 
en roep het IPv4-eigenschappenvenster van je netwerk-
adapter op (zie tip 6).
Is hier Automatisch een IP-adres laten toewijzen 
aangevinkt? Dat betekent dat je router ervoor moet 
zorgen dat je pc een correct, dynamisch IP-adres krijgt 
toegewezen (via de DHCP-service). Blijkbaar is die 
toewijzing dan toch even fout gelopen. Mogelijk krijg 
je dit weer goed door de volgende commando’s op 
volgorde uit te voeren in het opdrachtvenster: ipcon-
fig /release, ipconfig /renew, ipconfig. Als het goed 
is, krijgt je netwerkadapter nu wél een geldig IP-adres 
toegewezen. Toch niet? Dan ligt het probleem vrijwel 
zeker bij je router.

9 Netwerkconfiguratie (2)
Staat in het IPv4-eigenschappenvenster de optie Auto-
matisch een IP-adres laten toewijzen niet aangevinkt 
(en zijn de velden dus ingevuld)? Dat betekent dat je pc 
met een vast, statisch IP-adres werkt. Op zich is daar 
niets mis mee, maar dan moet je er wel zeker van zijn 
dat geen enkel ander apparaat binnen je netwerk over 
dat IP-adres beschikt. Zo’n vast IP-adres zul je bijvoor-

  6. Wel pingen 

naar een IP-

adres, maar 

niet naar een 

webadres? DNS-

probleem!

  7. Je netwer-

kadapter moet 

natuurlijk wel zijn 

ingeschakeld.

  8. Dit adres 

geeft wellicht 

aan dat er een 

probleem met 

de DHCP-service 

is.
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beeld aan een netwerkprinter, NAS en server willen 
geven. Je moet er bovendien voor zorgen dat zo’n IP-
adres ‘compatibel’ is met dat van je router/standaard-
gateway (zie tip 4). Is het routeradres bijvoorbeeld 
192.168.0.254, dan horen je apparaten een IP-adres 
te krijgen waarbij alleen het laatste cijfer varieert, 
zoals 192.168.0.10, 192.168.0.150 enzovoort (tussen 
1 en 254). In het veld Subnetmasker vul je (normaal 
gesproken) 255.255.255.0 in. Bij Standaardgateway 
voer je het IP-adres van je router in. Bij De volgende 
DNS-serveradresssen gebruiken vul je de DNS-serv-
ers van je provider in, of bijvoorbeeld die van Google 
(zie ook tip 6).

10 Netwerkstack
Slaag je er nog altijd niet in om een netwerkverbind-
ing te maken vanaf je pc, dan zou het wel eens kun-
nen liggen aan een corrupte TCP/IP-stack; dat zijn de 
protocollen die je systeem gebruikt om netwerkcon-
necties op te zetten. Zo’n probleem kan bijvoorbeeld 

optreden wanneer je met externe tools malware of 
adware hebt verwijderd. Krijg je je netwerkverbinding 
op geen andere manier aan de praat, ga dan naar Alle 
programma’s / Bureau-accessoires, klik Opdracht-
prompt met de rechtermuisknop aan en kies Als 
administrator uitvoeren (Windows 7). In Windows 8 

  9. Het is ook 

altijd mogelijk zelf 

een – statisch – 

IP-adres toe te 

wijzen.

  10. Desnoods 

de grove mid-

delen: een heri-

nitialisatie van de 

TCP/IP-stack.

  Een firewall 

kan je trouble-

shooting-sessie 

soms in het 

honderd laten 

lopen.

Router
WJe router kun je zien als het tussenstation 
tussen je eigen netwerk en het internet. Daar 
mag dus weinig fout lopen. In tip 4 hebben 
we gezien hoe je het IP-adres van je router 
achterhaalt. Om de configuratie van je router te 
controleren start je je browser op en vul je dat 
adres in de adresbalk in. Na je aanmelding kun 
je de configuratie dan controleren en eventueel 
aanpassen. Controleer vooral de instellingen 
voor de internetverbinding (vraag desnoods 
aan je provider wat je hier hoort in te vullen) 
evenals die van het lokale netwerk. Hier vind je 
namelijk doorgaans de DHCP-server terug, die 
vrije IP-adressen aan de apparaten binnen je 
netwerk toewijst, en de DNS-adressen. Ge-
woonlijk vul je bij deze laatste de DNS-servers 
van je provider in, maar dat kunnen dus ook 
andere zijn, zoals die van Google.
En wat het draadloze gedeelte van je router be-
treft: controleer of je de gewenste beveiliging-
smodus en sleutel (wachtwoord) hebt ingevuld 
en of er niet onbedoeld een MAC-filter actief is. 
Deze laatste maakt het namelijk mogelijk alleen 
apparaten met een bepaald MAC-adres toe te 
laten. Op Windows kom je dat MAC-adres te 
weten door op de opdrachtregel ipconfig /all 
uit te voeren en bij Fysiek adres van je draad-
loze netwerkadapter te kijken.
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klik je de startknop met de rechtermuisknop aan en 
kies je Opdrachtprompt (Administrator). Op de 
opdrachtprompt voer je dan de twee volgende com-
mando’s uit: netsh winsock reset catalog en netsh 
int ip reset reset.log, waarna je de pc herstart.

11 Geen wifi
Je wilt met je laptop een draadloze netwerkverbind-
ing opzetten, maar je slaagt hier niet in. Bovendien 
is er een geel uitroepteken op je netwerkpictogram 
verschenen en krijg je hier iets als Beperkte verbin-
ding te zien. Ook dit probleem kan diverse oorzaken 
hebben. Ga eerst de TCP/IPv4-eigenschappen van je 
draadloze adapter na en controleer of het toewijzen 
van adressen correct is verlopen. Deze procedure 
hebben we in tip 8 beschreven. 
Het kan ook gebeuren dat de netwerksleutel of 
beveiligingsmodus om een of andere reden niet 
(meer) overeenkomt met wat je op de router hebt 
ingegeven. Weet je zeker dat dit laatste zeker correct 

is, dan kan het helpen de 
draadloze verbinding te ver-
breken en opnieuw te maken. 
Klik het netwerkpictogram 
met de linkermuisknop aan 
en klik op de problematische 
wifi-verbinding. Druk op de 
knop Verbinding verbreken 
en vervolgens op Verbinding 
maken, waarna je de netwerk-
sleutel opnieuw ingeeft. Lukt 
dit niet, dan kun je het beste 
even kijken naar de router.

12 Onbetrouwbare wifi (1)
Heb je af en toe wel een draadloze verbinding, 
maar valt die geregeld weg, dan moet je het elders 
zoeken. De kans is in elk geval groot dat een of 
andere stoorzender je parten speelt. In zo’n geval 
kan de gratis tool WirelessNetView je helpen (http://
tipsentrucs.link.idg.nl/wnv). Zodra je deze tool 
opstart, brengt deze de gedetecteerde draadloze 
netwerken in beeld. Je krijgt onder meer de SSID 
(netwerknaam), Authentication (beveiligingsmo-
dus), RSSI (indicator van signaalsterkte) en Channel 
Number (kanaalnummer) van elk netwerk te zien. 
Is de signaalsterkte bijvoorbeeld rond -40, dan is dat 
uitstekend, maar vanaf circa -70 wordt dat al heel 
wat minder. Wellicht ben je dan te ver verwijderd 
van je draadloze router/accesspoint of bevinden er 
zich obstakels op het pad, zoals een dikke muur.

13 Onbetrouwbare wifi (2)
Het kan ook gebeuren dat je eigen draadloze netwerk 
‘concurrentie’ ondervindt van dat van je buren, met 
name wanneer je (binnen een 2,4GHz-netwerk) op 
een kanaal opereert dat te dicht bij dat van naburige 
netwerken ligt. Probeer het dan door op je router 
een ander kanaal in te stellen, dat het liefst minimaal 
3 nummers verwijderd is van dat van een naburig 
netwerk. Gebruikt je buurman bijvoorbeeld kanaal 
6, dan kun jij 1 of 11 instellen op je draadloze router/
accesspoint.
En heb je al eerder met een ander draadloos netwerk 
een verbinding gemaakt en bevindt dat netwerk zich in 
de buurt, dan kan het gebeuren dat Windows voort-
durend heen een weer schakelt tussen beide netwerk-
en, wat een instabiele verbinding oplevert. Dat los je als 
volgt op. Ga naar het Netwerkcentrum en kies Draad-
loze netwerken beheren. Klik je draadloze netwerk 
met de rechtermuisknop aan, kies Eigenschappen en 
verwijder het vinkje bij Verbinding met een beschik-
baar voorkeurnetwerk maken. Bevestig met OK. 
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