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1. Inleiding. 

Om internet in de praktijk te gebruiken en toe te passen en om storingen te begrijpen en te 

verhelpen is theoretische kennis nodig. Vooral als je zoals ik 8 routers en 6 simkaarten 

beheert, zie laatste blz; -). 

Het doel van dit document is om de basiskennis over internet op begrijpelijke wijze bij 

elkaar te zetten. Na de theorie ook problemen en toepassingen in de praktijk. 

Basis oefening: een WIFI-Hotspot maken met je smartphone of tablet (tethering), voor al 

die gevallen dat er geen bruikbaar WIFI signaal in de buurt is. 

Wat zijn de voor- en nadelen van een eigen wifi-hotspot op je telefoon. 

• Geen contract voor een eigen router nodig; 
• Via WLAN: draadloos; 
• Geen extra kosten? Surfgedrag, datalimiet. 
• Liever de wifi router van een ander! free riders. 
• Toch onverwachte kosten als jouw  IPAD alleen updates maakt met WIFI verbinding. 
• Bij vaste contracten met onbeperkt gebruik staan providers .geen hotspot toe. 
• Problemen bij instellen: extra wachtwoord aanmaken (en weer vergeten ?) 
• APN verkeerd? 
• Pincode zoek? 
• Is er voldoende dekking va het internet van de providers met hun masten? 

 
2. Wat is dat?  Provider; APN; WIFI;  WLAN, Netwerk; IP, Router, Modem, SSID 
 

Wat is een provider?  

Een bedrijf dat aan u geld wil verdienen: de meeste kent u wel: 

Wat is een “netwerk van een provider”?  

Providers zenden vanaf antennes (of via kabels) internetsignalen uit op verschillende 

frequenties, dat zijn netwerken, ook 

wel ïnternet”genoemd. Het netwerk 

van de provider is alleen 

beschikbaar voor klanten van die 

provider, die bij die provider een 

abonnement hebben en betalen 

kunnen het netwerk ontvangen. 

Betalen voor het aantal data dat de 

klant afneemt. Providers noemen dat 

een BUNDEL (databundel). Geen 

antenne? Geen internet . 
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Wat is een MODEM? Modem vertaalt signalen heen en weer. Apparaat vertaalt 

het binnenkomende internetsignaal van de providers en stuurt het door naar de 

aangesloten apparaten, zoals telefoon, camera, dongle, computer. en het signaal 

dat vanuit je huis naar je internetprovider gaat. Zo komt er een werkende 

internetverbinding tot stand. Modem is een samentrekking van de woorden 

modulator en demodulator. 

Wat is een ROUTER? verdeelt signalen tussen apparaten. 

Een router verdeelt het internetsignaal over apparaten met IP-adressen. En de 

router zorgt voor de communicatie tussen die apparaten. Zo ontstaat er een 

netwerk. Je hebt dan thuis dus een wifinetwerk waarop alle apparaten zijn 

aangesloten. 

IP-adres is de 'naam en adres' van je telefoon, computer. Elke apparaat heeft een eigen uniek 

IP-adres. 

Het IP-adres is opgedeeld in verschillende blokjes, waarbij vooral de eerste nummers 

vaak iets zeggen over de plaats van herkomst ; het land bijvoorbeeld. Je IP-adres is uniek, 

maar niet altijd hetzelfde. Je kunt een ander IP-adres aanvragen als jij dat wilt 

(bijvoorbeeld omdat je IP-adres ergens geblokkeerd is), en als je op een ander netwerk 

aangesloten bent of tijdelijk op een draadloos netwerk, krijg je ook steeds een ander IP-

adres toegewezen.  En als die in een netwerk zit, heeft bijvoorbeeld zelfs je printer een 

eigen IP-adres. Wanneer je het IP-adres van iemand weet, kun je via verschillende 

websites erachter komen waar (ongeveer) de computer van die persoon zich bevindt.  
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Wat is een (draadloos) mobiel internet abonnement: 2 G, 3 G, 4 G, 5 G.op je telefoon.  

Via  antennes van de mobiele providers zenden providers een radiofrequentie uit die 

geschikt is voor mobiel internet. Elke provider heeft zijn eigen deel van een frequentie en 

eigen antennes. Geen antenne, is geen dekking is geen internet. 

WAT is een APN?  Een bron van storingen !!!! 

APN= ACCES POINT NAME: is de naam van de provider, (maar niet altijd) (hoofdpijn). 
veel voorkomend probleem: “wel verbinding, geen internet”; oorzaak verkeerde APN. 

 

 

 

Wat is een simkaart? Een kleine computer om gegevens op te slaan. 

Eensubscriber identity module 
(SIM) is een gegevensdrager van de 
betreffende netwerkprovider, om 
verbinding te kunnen maken tussen 
het mobiele apparaat (telefoon, 
modem, enz) en het onderscheid 
tussen de netwerkprovider (KPN, 
Vodafone, T-Mobile, enz). Op de 
simkaart kun je meer data opslaan, 
zoals telefoonnummers en SMS 
berichten.  

 

Gegevens op de SIM zijn:  

• De IMSI: het 15-cijferige international mobile subscriber i. De IMSI is in het mobiele 
netwerk gekoppeld aan één of meer mobiele telefoonnummers. 

• De algoritmes voor encryptie: deze wordt gebruikt voor het aanmelden bij een provider 
(een bedrijf dat mobiele telefonie aanbiedt). De gebruikte algoritmes blijken niet onkraakbaar, maar 
zijn veilig genoeg voor gewone gesprekken. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/International_mobile_subscriber_identity
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=International_mobile_subscriber_i&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algoritme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Encryptie
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• Frequentieverspringing: Voor het beveiligen van het telefoongesprek zelf, wisselt een 
telefoon voortdurend van frequentie. Dit gebeurt zo vaak, dat het afluisteren van het radiosignaal 
alleen een ruis oplevert en geen duidelijk gesprek. 

• De identificatie van de huidige locatie: wanneer het toestel wordt aangezet in hetzelfde 
gebied als waarin het werd uitgezet, wordt overhead bij het aanzetten voorkomen. Het HLR-register 
laat toe om de locatie te kennen waar het betreffende telefoonnummer kan worden opgeroepen. 

 

WAAROM 2 SIMKAARTEN in JE telefoon Doen? 

- twee providers, zodat je overal betere dekking hebt; 

- je vriendin bellen met een ander nummer. 

 

Wat is roaming? 

Als je met je telefoon arriveert in het buitenland, maakt je simkaart contact met een 
lokaal mobiel netwerk, van een andere provider. Al het mobiele verkeer van je 
telefoon vindt vanaf dan plaats via dit netwerk en wordt dan doorverbonden naar je 
Nederlandse mobiele netwerk provider.  

Roaming staat voor het gebruiken van een ander netwerk dan je eigen netwerk. Dat 
kan dan een storing in de APN (zie hiervoor) opleveren. 

 

Waarom heb je WIFI nodig?  

Laptop heeft wel een WIFI ontvanger, maar geen internetontvanger en geen router. 
Sommige laptops hebben een knopje om de wifi-ontvager aan/uit te zetten. Dat kan ook 
met Windows. 

WIFI, ook genoemd: WLAN wat staat voor ‘wireless local area network’. Een wifi netwerk 
is geschikt voor allerlei apparaten van computers en laptops tot mobiele telefoons en 
tablets 

 

Hoe krijg je een WIFI signaal/netwerk? Een Wifi signaal word uitgezonden door een wifi 
router.  

De router zet je internetverbinding, om in een draadloze WIFI verbinding. De router bevind 
zich tegenwoordig vaak in de modem ingebouwd maar kan je ook los aanschaffen. Je 
telefoon is bijvoorbeeld een modem en een router, zodra je er een wifi-hotspot mee maakt. 

De router stuurt dus een draadloos signaal uit naar apparaten/ipadressen die zich in de 
buurt bevinden. Men kan door zijn wifi in te schakelen op de mobiele telefoon of 
bijvoorbeeld zijn laptop, scannen  welke draadloze verbindingen zich in de buurt bevinden.  

Sommige van deze verbindingen zijn beveiligd, wat inhoudt dat je hier een wachtwoord 
voor nodig hebt, andere verbindingen zijn niet beveiligd en kan je jezelf dus zo op 
aansluiten.  

Indien het wifi netwerk beveiligd is heb je  een wachtwoord nodig,  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentieverspringing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Home_Location_Register
https://nl.wikipedia.org/wiki/Telefoonnummer
https://www.simyo.nl/sim-only
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USB-DONGEl = ROUTER= simkaart  voor 1 apparaat. Een internet dongel is een 

apparaat met een SIM-kaart erin om mobiel internet te ontvangen op een computer of  

 

laptop. Deze dongel sluit je aan op de USB aansluiting van je laptop. Een goed alternatief is 
het sim only abonnement, wat in een dongel of in sommige gevallen direct in een 
laptop gestoken kan worden. 

WiFi hotspot. Dit is momenteel de meest gebruikte methode voor het opzetten van een 
draadloze verbinding met de laptop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOE BEN IK ALTIJD ONLINE? ook op de fiets? als je in de bus, auto of op de fiets zit,  

Met een mobiel internet abonnement. Wanneer kies je voor een draadloos internet 
abonnement? Als je altijd online wilt zijn en met een goede snelheid alles uit je 
internetverbinding wilt halen. 
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Als je onderweg bent zou je op elk nieuwe wifi netwerk moeten inloggen, als er al een wifi 
netwerk beschikbaar is. Gratis wifi netwerken worden door veel mensen tegelijk gebruikt, 
waardoor de snelheid vaak laag ligt.  

 

WAT IS EEN SSID? 

SSID staat voor Service Set Identifier. Het is een identificatiemethode SSID maakt het 
mogelijk om draadloze computernetwerken van elkaar te scheiden, door elk draadloos 
netwerk een aparte naam (SSID) te geven. 

Met scannen zie je welke SSID’s er in de buurt actief zijn. Zelfs mijn auto zend WIFI 
signalen uit: REMOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Draadloos_netwerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Draadloos_netwerk
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MOBIELE ROUTERS 

Je telefoon is een mobiele router, als je de telefoon als wifi-hotspot instelt. zie nadelen 

hiervoor. 

Een aparte losse wifi ROUTER,  een los Wi-Fi kastje overal mee naar toe nemen. Geschikt 

voor 5 tot 10 apparaten.  

Om Wi-Fi te kunnen uitzenden heeft het kastje minimaal een 3G simkaart nodig. Met de 

simkaart kan het kastje internet ontvangen van een 3G of 4G netwerk, die nodig is om 

overal Wi-Fi te kunnen uitzenden.  

Nadeel: vaak beperkte afstanden van het Wifi signaal.  

220 Volt of batterij. Het kastje werkt op netspanning of heeft een oplaadbare accu. Je hebt 

vrijwel dezelfde mogelijkheden als elke andere router. Je kan het netwerk openbaar maken 

of beveiligen met een wachtwoord. 

 

 

 

 

DUITSLAND UNITYMEDIA: een jaar lang SIND WIR FÜR SIE DA??????? 
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CHINESE ROUTER! CHINEES LEREN! 

 

PROBLEMEN met MIFI (MY WIFI) 

Een MIFI router is een WIFI-hotspot, een losse simkaart, simlock vrij, kan extra werk 

opleveren 

1. SIM kaart  van Vodafone in buitenland in je telefoon of MIFI router ; echter de vodafone 

App, om je tegoed te bekijken werkt alleen in Duitsland. 

2. De router/simkaart zoekt niet altijd het juiste netwerk. APN (zie hiervoor). 

dan moet je met het ip adres van de router in de router inloggen om de router opdracht te 

geven een ander netwerk op te zoeken. Dat vereist wel een ander werkend WIFI 

netwerk om in te loggen in de routewr. 

3. Als de Chinese router (=simlock vrij!!).  met simkaart, wordt uitgezet moet na het 

aanzetten eerst de code van de simkaart worden gegeven.  

4. Ingeloggen in de router via het ip adres, om de SIM code uit te zetten .(eigenlijk net als 

je telefoon; als je je telefoon uitzet moet je bij aanzetten ook de simcode ingeven). 

5. Is de router SIMlock vrij? NB een Vodafone router in Duitsland is zo goed als zeker 

gesimlocked, dus dan kun je geen andere simkaart te gebruiken, alleen de sim van 

Vodaf.. 

 

 

PROBLEMEN INTERNET TELEFOON BUITENLAND 

 
6. Maakt je smartphone in het buitenland niet automatisch verbinding met een plaatselijk 

netwerk? Zet ‘m dan eerst even een paar minuutjes uit en daarna weer aan. RESET !! Je 
simkaart probeert zich dan opnieuw aan te melden. Mocht het daarna nog niet lukken? 
Zoek dan handmatig een mobiel netwerk.  
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7. Om in het buitenland mobiel te internetten, is het noodzakelijk om op je smartphone (of 
chinese router), de optie ‘roaming’ in te schakelen.  

8. Het verschilt per smartphone hoe deze optie wordt genoemd: de één noemt het gewoon 
‘roaming’, andere telefoons noemen het ‘gegevensroaming’ of ‘dataroaming’, maar dit 
betekent dus hetzelfde. Op je smartphone hoef je geen roaming in te schakelen om in het 
buitenland te kunnen bellen, dat kan altijd. NB voor whatsapp wel roaming inschakelen. 

Zo zet je roaming aan op je Android-smartphone: 
▪ Open het instellingenmenu 

▪ Druk op ‘Verbindingen’. 

▪ Druk op ‘Mobiele netwerken’. 

▪ Schuif de slider naast ‘Gegevensroaming’ naar rechts om roaming in 
te schakelen. 

Zo zet je roaming aan op je iPhone: 
▪ Open de ‘Instellingen’-app. 

▪ Druk op ‘Mobiel netwerk’. 

▪ Druk op ‘Opties mobiele data’. 

▪ Schuif de slider naast ‘Roaming’ naar rechts om roaming aan te 
zetten. 

9. APN: Mijn telefoon vindt geen netwerk. “Pas de APN aan” 

Staat roaming aan maar kun je in het buitenland niet mobiel internetten? Dan komt dit 
waarschijnlijk omdat je geen toegang tot de APN krijgt. APN is de afkorting voor Access 
Point Name. De APN is het toegangspunt van jouw smartphone tot mobiel internet Door 
zelf een APN toe te voegen op je smartphone los je het probleem op. 

APN toevoegen op een Android-smartphonebellen 
Open het instellingenmenu. 

Druk op ‘Verbindingen’. 
Druk op ‘Mobiele netwerken’. 
Druk op ‘Namen toegangspunten’. 
Druk rechtsboven op ‘Toevoegen’. 
Je kunt nu een APN toevoegen. Op een Android-smartphone doe je dat als 
volgt: 
Vul bij ‘Verbindingsnaam’ in: ‘Mobiel Internet’. 
Vul bij ‘APN’ in: ‘portalmmm.nl’. 
Vul bij ‘Poort’ in: ‘5080’. 
Selecteer bij ‘Verificatietype’: ‘PAP’. 
Druk daarna rechtsboven op de drie puntjes. 
Druk op ‘Opslaan’. 
Selecteer nu de APN die je zojuist hebt toegevoegd. 
APN toevoegen op de iPhone in het buitenland ios 
Open de ‘Instellingen’-app. 
Druk op ‘Mobiel netwerk’. 

https://www.simyo.nl/sim-only/roaming
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Druk op ‘Opties mobiele data’. 
Druk op ‘Mobieledatanetwerk’. 
Vervolgens kun je een APN toevoegen voor ‘mobiele data’, ‘MMS’ en 
‘persoonlijke hotspot’. Je hoeft alleen een APN voor ‘mobiele data’ toe te 
voegen. Vul onder ‘mobiele data’ daarvoor de volgende gegevens in: 
Naast ‘APN’: vul ‘portalmmm.nl’ in. 
Naast ‘Gebruikersnaam’: vul ‘KPN’ in. 
Naast ‘Wachtwoord’: vul ‘GPRS’ in. 

 

Krijg je geen verbinding met het door jou gekozen mobiele netwerk? Dan heeft je 
provider geen roamingsovereenkomst met het plaatselijke mobiele netwerk. Er zijn 
vrijwel altijd plaatselijke mobiele netwerken waarmee je eigen provider wél een 
roamingsovereenkomst heeft. Als je wil, kun je vooraf aan je eigen provider vragen 
welke mobiele netwerken dat zijn. 

Nog steeds geen verbinding?  

Heb je daarna nog geen verbinding? Neem dan contact op met de klantenservice van 
je provider. Het zou ook kunnen dat, als je in ‘the middle of nowhere’ bent, er helemaal 
geen mobiel netwerk beschikbaar is, geen antenne is geen internet. Dit is niet te 
verhelpen. 

Waarom kost bellen naar het buitenland nog wél extra? 

Omdat roamingkosten zijn afgeschaft, kun je in andere EU-landen bellen en 
internetten met minuten en MB’s uit je bundels. Let op: wil je vanuit Nederland 
naar het buitenland bellen? Dan kost dit wél extra. Dit komt omdat je dan niet aan 
het roamen bent. Je belt dan via je normale mobiele netwerk en in dat geval zijn er 
nog wel kosten verbonden aan het bellen naar het buitenland of naar een 
buitenlands nummer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNELHEID: Generaties 
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Als je met 

veel mensen tegelijk wilt internet, dan duurt het allemaal veel langer. Met 4G heb je dit probleem 

minder, de bandbreedte van 4G is veel groter waardoor er veel meer mensen gebruik van kunnen 

maken. De 4G snelheid zou in theorie 1000 Mbit per seconde kunnen halen. In de praktijk varieert 

de snelheid van 4G tussen de 10 en 20 Mbit/s. Dat is razendsnel en deze snelheden bereik je 

waarschijnlijk niet eens thuis met je wifi. Ter vergelijking: de snelheid van 3G ligt tussen de 100 Kb 

en 10 Mb per seconde. De 4G snelheid hangt samen met een aantal factoren. Waar ben je precies, 

sta je stil of rijd je in de trein of auto?  

Ook bij 4G is je internet sneller en stabieler als je stilstaat op een vaste plek. 

Dekking is niet vanzelfsprekend. Hiervoor zijn masten nodig. Op sommige plaatsen is dit lastig 

omdat er te weinig masten geplaatst kunnen worden. De reden hiervoor kan zijn dat er nauwelijks 

capaciteit wordt gevraagd van de omgeving, zoals in een bos. Het kan ook zijn dat er geen 

toestemming wordt gegeven door gemeente of bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. 

Eisen om 4 G te hebben: 

- je abonnement; netwerk provider heeft een specifieke frequentie. 

- locatie, is er wel dekking? 

- smartphone voor 2012 ondersteunen nog geen 4G; 

- smartphone kan niet alle 4 G frequenties aan. 

Snelheid van een 4G MIFI router 

Een 4G router maakt gebruik van het 4G mobiele netwerk en onder optimale omstandigheden 
ondersteunt het 4G netwerk snelheden van maximaal 100Mbps download en 50Mbps upload. Je 
profiteert dus van mobiele breedbandverbindingen die tot tien keer sneller zijn dan de 3G 
verbindingen. Behalve dat een router praktische en handige oplossing biedt, zitten er ook wat 
nadelen aan. Hierbij moet je vooral denken aan de kosten. Een 4G router is bij aanschaf natuurlijk al 
een kostenpost, maar je zult ook data moeten inkopen bij je provider. Met de snelheid van 4G zal je 
ook meer van het internet gebruik maken waardoor je sneller over je data heengaat. Daarnaast 
vertraagt de snelheid als meerdere mensen gebruik maken van de router, bijvoorbeeld tijdens een 
conferentie waar je voor veel bezoekers via een 4G router mobiel internet aanbiedt. 

Snelheid WIFI  4G kan binnenshuis in bepaalde kamers een hogere snelheid 
leveren dan wifi.De wifizender in huis heeft een beperkt vermogen, waardoor 
slechts enkele kamers goed gedekt zijn en daar snelheden van 10 Mbps of meer 
mogelijk zijn. 
Wifi is een shared medium. Je hebt dus packet collision (en loss), half-duplex, 
overhead, en als er ook een ander kanaal op je frequentie zit, dan deel je daar 
ook mee. Om 50mbit te halen moet je  150mbit perfecte wireless hebben. 
Tevens is de ether erg onvoorspelbaar. Dit gaat je doorgaans dus alleen via 
5GHz lukken. En daar is het bereik dus erg kort mee. 
Op 2,4GHz gaat het helaas ook niet lukken;  gedeeld medium. Een van je buren 
die 40MHz kanalen op 2,4GHz een goed idee vind, en je bent de sjaak. Meer 
devices er aan/repeater erbij? Geef het maar helemaal op. Om eerlijk te zijn 
denk ik dat je met 35-40 nog blij mag zijn. Wat de DOWN snelheid van de 
telefoons betreft, lijkt het me de moeite lonen om de snelheid van het storage 
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van die telefoons (random write) eens te testen alsof het een SSD is. Dat zou je 
beperking nog wel eens kunnen zijn...Een magnetron/koelkast compressor kan 
overigens ook veel storing opleveren, en een radiator(buis) kan ook lekker 
storen.  Neem wifi voor wat het is. 5GHz is "nice to have" als je het bereik hebt -
- dat is echter altijd erg kort, maar dual-band wifi kaarten kunnen er soms 
leuke dingen uithalen. De 2,4GHz band klinkt wat verloren, en dat is het vaak 
ook. Maar 2,4GHz heeft natuurlijk wél het bereik. Gebruik WiFi waar het voor 
is: even nieuws kijken, of filmpje streamen met redelijke buffering. Of de mail 
syncen. Maar verwacht geen superhoge bandbreedte (4k streamen oid) en 
super latencies -- daarvoor zijn er te veel variabelen voor die tech. Plekken waar 
het handig is/waar je mogelijk vaak werkt/zit kan het handig zijn om ethernet 
te gebruiken, al was het maar dat je voor overige apparaten/wifi netwerken op 
dezelfde frequentie de ether ontlast. Ethernet maakt pakketjes van data om 

ze op deze manier over een netwerk te transporteren. 

5G ? Dat is de opvolger vanb 4 G en is nog sneller.  
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BEHEER 
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INSTELLINGEN ROUTER: KuWIFI: 

Inloggen met IP adres 

PIN simkaart invoeren: 0000 of 9999 of xxxx 

Netwerk instellen: bijvoorb: Vodafone of KPN 

Daarna met je laptop verbinding maken:  

 

 

 

 


