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W ie weleens beoordelings-
websites van vakantie-
parken bekijkt, ziet bijna 
overal dezelfde klacht 

terugkomen: de wifi is vaak prut! En 
wanneer er wél verbinding is, biedt 
de hotspot doorgaans te weinig 
bandbreedte om YouTube-filmpjes 
en Netflix-series te streamen. In 
hotels is de wifi-verbinding door-
gaans beter geregeld. Toch is het 
terugkijken van televisieprogram-
ma’s nog altijd niet vanzelfsprekend, 
want vanwege gedoe met rechten 
zijn veel uitzendingen vanuit het 
buitenland niet beschikbaar. Genoeg 
reden dus om de nodige voorzorgs-
maatregelen te nemen, zodat u altijd 
en overal favoriete films, series en 
tv-programma’s kunt zien. Doe uw 
voordeel met de tips uit dit artikel. 
In het eerste deel laten we zien hoe u 
vooraf mediabestanden opslaat en 
vervolgens op een laptop of tablet 
meeneemt. Dit is veruit de betrouw-
baarste methode, want u bent niet 
afhankelijk van de internetverbin-
ding ter plaatse. Bovendien hoeft u 
geen geld te betalen voor een duur-
betaalde wifi-code. In het tweede 
deel leest u op welke wijze u (eigen) 
filmpjes kunt streamen en zo nodig 

regiobeperkingen omzeilt. Uiteraard 
is er hiervoor wel een stabiele inter-
netverbinding nodig.

Mediabestanden 
opslaan
Er bestaan verschillende download-
methoden om mediabestanden bin-
nen te halen. Iedere denkbare film 
en serie kunt u eenvoudig vinden, 
als u de juiste ingangen maar kent. 
We schotelen u vijf uitstekende 
downloadtooltjes voor 

1 GemistDownloader
Voordat u met vakantie gaat, 

gooit u de harde schijf van uw laptop 
of tablet natuurlijk graag vol met leu-
ke tv-programma’s. Gebruik hiervoor 
het tooltje GemistDownloader 
(www.helpdeskweb.nl/gemist 
downloader). Na de installatie ver-
schijnt er een overzichtelijk menu in 
beeld. U kunt uitzendingen downloa-
den van NPO, RTL XL, KIJK (SBS), 
Nickelodeon en YouTube. Zoek de 
gewenste aflevering eerst op met een 
browser en plak de url in het invoer-
veld van GemistDownloader. U con-
troleert daarna via Verder of Gemist-
Downloader het tv-programma her-

kent. Bekijk nauwkeurig de opties 
achter Opslaan als. Hier stelt u name-
lijk het bestandsformaat en de reso-
lutie in. Standaard staat de resolutie 
op 480p ingesteld bij RTL-program-
ma’s, maar voor een betere beeldkwa-
liteit kiest u hier 720p. U selecteert 
als laatste de opslaglocatie, waarna u 
bevestigt met Start downloaden.

2 Spotnet 2.0
Wie de nieuwste films, series 

en tv-programma’s wil meenemen, 
kan hiervoor terecht bij Spotnet 2.0 
(www.spotnet.tk). Dit programma 
maakt verbinding met de nieuws-
groepen (ook wel usenet genoemd) 
en haalt mediabestanden vanaf deze 

tPlak een link in 
GemistDownloader 
en sla de uitzending 
lokaal op.

eSpotnet haalt 
met gemak de leuk-
ste films uit de 
nieuwsgroepen.

Tijdens uw vakantie hebt u eindelijk tijd om die leuke tv-serie of film te 
bekijken. Enige voorbereiding is wel noodzakelijk, want vakantiepar-
ken en campings staan doorgaans niet bekend om hun uitstekende 
wifi. Ook regiobeperkingen kunnen roet in het eten gooien. Gelukkig 
zorgen onze tien zonnige kijktips ervoor dat niets een eindeloze kijk-
zomer meer in de weg staat! 

Illegale downloads
In dit artikel leest u onder meer hoe u films, series en tv-
programma’s uit de nieuwsgroepen en het bittorrent-net-
werk kunt downloaden. Houd er rekening mee dat u vol-
gens de wet niet ongevraagd mediabestanden mag down-
loaden waarop het auteursrecht van kracht is. Bij recente 
titels is dat vrijwel altijd het geval. Naar verluidt overwe-
gen film- en tv-maatschappijen om in de toekomst schade-
claims in te dienen tegen overtreders, al gebeurt dat 
momenteel nog niet in Nederland. Maak voor uzelf een 
afweging of u dit risico wilt nemen. U kunt er ook voor kie-
zen om alleen rechtenvrije bestanden te downloaden.

Op vakantie?   Filmpje mee!
10 

zonnige 
kijktips

http://www.helpdeskweb.nl/gemistdownloader
http://www.helpdeskweb.nl/gemistdownloader
http://www.spotnet.tk
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eDownload auto-
matisch nieuwe 
afleveringen van 
series met Sonarr en 
SABnzbd.

plek binnen. U hebt hiervoor een 
account bij een geschikte usenetpro-
vider nodig, bijvoorbeeld Hitnews, 
Eweka of NewsXS. Over het alge-
meen kost dat een paar euro per 
maand. Handig om te weten is dat 
veel usenetproviders een gratis test-
periode aanbieden. Na de installatie 
van Spotnet vult u de gebruikers-
naam, het wachtwoord en het ser-
veradres van uw usenetprovider in. 
Deze gegevens ontvangt u na aan-
melding per e-mail. Voor een ver-
sleutelde verbinding schakelt u 
eventueel ssl-encryptie in en kiest u 
een bijbehorend poortnummer. Kijk 
daarnaast ook hoeveel verbindingen 
er maximaal zijn toegestaan bij uw 
usenetprovider. U klikt vervolgens 
op Verbinden om alle databasegege-
vens op te halen. Snuffel rond door 
de indrukwekkende catalogus en 
merk op dat er zowel zeer recent als 
wat ouder materiaal aanwezig is. 
Hebt u iets moois gevonden? Klik 
linksboven op de downloadknop om 
het mediabestand op te slaan.

3 SABnzbd
Spotnet is vooral interessant voor 

mensen die beginnen met nieuws-
groepen. Met het downloadprogram-
ma SABnzbd (www.sabnzbd.org) 
gaat u een stapje verder. Verwacht na 
de installatie geen kant-en-klare data-
base waarin u kunt snuffelen naar leu-
ke mediabestanden. In plaats daarvan 
zoekt u op internet zelf naar nzb-
bestanden van films en voegt u ze aan 
het programma toe. In een nzb-
bestand staat precies in welke nieuws-
groep de film is gepost, waarna 

SABnzbd de juiste data ophaalt. U 
gebruikt hiervoor websites als www.
binsearch.info en www.nzbindex.nl. 
Een groot voordeel ten opzichte van 
Spotnet is dat SABnzbd in staat is om 
met andere applicaties samen te wer-
ken. Zo geeft u in CouchPotato 
(www.couchpota.to) bijvoorbeeld 
aan welke films u graag meeneemt op 
vakantie. Zodra een beoogde film 
ergens in de nieuwsgroepen opduikt, 
geeft CouchPotato een seintje aan 
SABnzbd. Het mediabestand wordt 
vervolgens automatisch gedownload. 
Voor het automatisch downloaden 
van series doet u een beroep op de uit-
breiding Sonarr (sonarr.tv). De confi-
guratie van SABnzbd en de bijbeho-

rende hulpprogramma’s is vooral weg-
gelegd voor gevorderde gebruikers 
van nieuwsgroepen.

4 Tribler
Een account bij een usenetpro-

vider kost geld. Hebt u geen zin om 
te betalen, maar wilt u evengoed 
leuke mediabestanden downloaden 
als voorbereiding voor de vakantie? 
Als alternatief bekijkt u het aanbod 
op het bittorrent-netwerk. Besef 
wel dat u hiermee op twee fronten 
illegaal bezig bent, waar het om 
auteursrechtelijk beschermde 
bestanden gaat. Naast het feit dat u 
de films downloadt, stelt u deze 
data namelijk ook automatisch 
beschikbaar aan andere gebruikers 
van het downloadnetwerk. Het 
openbaar maken van beschermde 
bestanden is eveneens illegaal. Uit 
veiligheidsoverwegingen gebruikt u 
het beste Tribler (www.tribler.
org). Dit programma bevat meerde-
re anonimiteitslagen (zie kader). 
Voor instanties is het hierdoor lasti-
ger om te zien welke bestanden u 
downloadt. Zoek op internet eerst 
naar een torrentbestand van een 
leuke film of serie en bewaar deze 
op uw harde schijf. U kijkt hiervoor 
bijvoorbeeld op www.kat.cr of 
www.torrentz.eu. Klik in Tribler 
rechtsboven op het plusteken en 
voeg via Browse het torrentbestand 
toe. In het volgende venster stelt u 
de gewenste opslaglocatie in. 
Belangrijk is dat overal vinkjes zijn 
ingevuld, zodat u de bestanden ano-
niem downloadt. Bevestig met OK 
om het downloadproces te starten.

Kanalen
Naast het toevoegen van torrentbe-
standen gebruikt u net zo gemakke-
lijk de eigen catalogus van Tribler om 
leuke mediabestanden te ontdekken. 
Hiermee komt u moeiteloos de vakan-
tie door! Klik in het menu maar eens 
op Channels en All. U ziet hier diverse 
kanalen staan waarvan u de inhoud 
bekijkt, bijvoorbeeld de complete col-
lectie op The Pirate Bay. Zodra u een 
leuke film tegenkomt, hoeft u alleen 
maar op Download te klikken. 

Anonimiteit opschroeven
In Tribler is standaard één anonimiteitslaag geactiveerd. 
Omdat de bestanden via een enkele rij tussenstations op 
uw pc belanden, is de downloadsnelheid nog redelijk op 
peil. Ruilt u een snelle verbinding graag in voor nog meer 
anonimiteit? U schakelt dan maximaal drie anonimiteitsla-
gen in. Klik rechtsboven op het gereedschapspictogram en 
ga naar Anonymity. U zet de schuifregelaar op drie, waar-
na u het venster afsluit met Save. Herstart Tribler om de 
wijzigingen te activeren.

tDuik in de 
instellingen van 
Tribler en acti-
veer drie anoni-
miteitslagen.

9Tribler laat in het downloadschema zien 
dat de bestanden via diverse tussenstations 
op uw pc terechtkomen.

Op vakantie?   Filmpje mee!
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http://www.sabnzbd.org
http://www.binsearch.info
http://www.binsearch.info
http://www.nzbindex.nl
http://www.couchpota.to
https://sonarr.tv
http://www.tribler.org
http://www.tribler.org
http://www.kat.cr
http://www.torrentz.eu
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5 Popcorn Time
Popcorn Time (www.popcorn-

time.to) is een dienst om mediabe-
standen vanaf het bittorrent-net-
werk te streamen. Via een trucje 
bewaart u de aangeboden films ook 
op uw harde schijf. Normaal gespro-
ken downloadt dit omstreden pro-
gramma het mediabestand naar uw 
pc tijdens het kijken. Nadat u de film 
hebt gezien, wist Popcorn Time auto-
matisch de bestanden bij het afslui-
ten van de software. Maar in plaats 
daarvan kunt u er ook voor kiezen 
om de films permanent op te slaan. 
Open de instellingen door rechtsbo-
ven op het gereedschapspictogram te 
klikken. Bij Downloads ziet u op wel-
ke locatie Popcorn Time de films 
standaard bewaart. Zo nodig kiest u 
naar eigen wens een andere map. 
Haal het vinkje weg voor ‘Clear cache 
folder on exit’ om de films op uw pc 
te bewaren. Alle films en series die u 
vanaf nu in Popcorn Time opent, 
vindt u voortaan terug in de opgege-
ven map.

Streamen vanuit  
uw strandstoel
Weet u zeker dat er op uw vakantie-
verblijf een stabiele internetverbin-
ding met voldoende bandbreedte is? 
In plaats van uw laptop of tablet vol 
te gooien met mediabestanden, kunt 
u er ook voor kiezen om te streamen. 
NPO Gemist, RTL XL en KIJK zijn 
tenslotte prima diensten om tv-pro-
gramma’s terug te kijken. Als u in het 
buitenland op vakantie gaat, komt er 
helaas wel een ander probleem om 
de hoek kijken. Nederlandse gemist-
diensten hebben namelijk voor de 
meeste tv-programma’s regiobeper-
kingen ingesteld. Kijken vanuit 
buurlanden als Duitsland en België 
is al niet eens mogelijk, dus laat 
staan wanneer u naar Verweggistan 
op vakantie gaat. De oplossing is om 

vanuit het buitenland een 
Nederlands ip-adres aan 
te nemen of vanuit 
Nederland eigen media-
bestanden te streamen.

6 Vpn-verbinding
Via een vpn-server 

neemt u vanuit het buiten-
land gemakkelijk een Neder-
lands ip-adres aan. Deze vpn-
server haalt de streams voor u op 
en sluist de beelden via een ver-
sleutelde verbinding naar u door. 
Belangrijk is dat u een aanbieder 
kiest met voldoende bandbreedte 
en servers in Nederland. Een 
goed voorbeeld hiervan is Invi-
sible Browsing VPN (www.
ibvpn.com). U probeert 
deze dienst gratis 
zes uur uit, waar-
bij u – in tegen-
stelling tot veel 
andere aanbieders 
– geen creditcard-
gegevens hoeft op te 
geven. Het goed-
koopste abonnement 
kost 4,08 dollar per maand. Na aan-
melding downloadt u een program-
ma naar de pc. Herstart na afloop van 
de installatie het systeem. Als u het 
programma voor de eerste keer 
opstart, vult u de juiste inloggege-
vens in. Vergeet hierbij niet om een 

Nederlandse server te activeren. 
Klik hiervoor op de Amerikaanse 
vlag en kies voor Netherlands. 
Bevestig daarna met Connect. Op 
het moment van schrijven kunt u 
kiezen uit vier servers. Open een 
gemist-dienst en bekijk of de stream 
zonder haperingen in beeld ver-
schijnt. Bij vertraging probeert u een 
andere server. Een ander voorbeeld 

is G DATA Mobile Internet Securi-
ty. Gebruikers kunnen voor €2,99  

per maand, of voor €29,99 per 
jaar ook ongelimiteerd gebruik 

maken van de VPN-module 
die in die beveiligingsoplos-
sing wordt aangeboden. 

tU gebruikt 
streamingdienst 
Popcorn Time net 
zo gemakkelijk als 
downloadpro-
gramma.

qOok op een 
tablet geniet u van 
gemist-diensten 
zonder dat u last 
hebt van irritante 
regiobeperkingen.

9Invisible Browsing VPN geeft u op inter-
nationale bodem een Nederlands ip-adres.

eVanwege rech-
tenkwesties blokke-
ren tv- en filmmaat-
schappijen voor veel 
uitzendingen toe-
gang vanuit het bui-
tenland.

Of lees weer 
eens een 

goed boek ;)

http://www.popcorn-time.to
http://www.popcorn-time.to
http://www.ibvpn.com
http://www.ibvpn.com
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7 Mobiel streamen
Kijkt u liever gemist-diensten op 

een tablet? Geen probleem, want de 
meeste vpn-aanbieders hebben ook 
een mobiele app. Zo is in ons voor-
beeld Invisible Browsing VPN 
beschikbaar voor iOS en Android. 
Zoek hiervoor in de applicatiewinkel 
op ibVPN en installeer de app op het 
toestel. U voert daarna uw inlogge-
gevens in en neemt de instructies 
door om verbinding met de vpn-ser-
ver te maken. Met name op een iPho-
ne of iPad zijn er wat aanvullende 
instellingen vereist. Zo is het nood-
zakelijk om een vpn-profiel te instal-
leren. Zodra dat allemaal is geregeld, 
klik u op Server om een Nederlandse 

vpn-verbinding te activeren. Via 
Connect legt u vervolgens verbin-
ding, waarbij er een vpn-logo in 
beeld verschijnt.

8 Eigen vpn-server
Een commerciële vpn-server kost 

helaas geld. Zeker wanneer u vaak op 
reis gaat, loopt dat op jaarlijkse basis 
aardig in de papieren. Wanneer u van-
uit het buitenland via een Nederlands 
ip-adres wilt streamen, kunt u als gra-
tis alternatief een eigen vpn-server 
overwegen. Het instellen van een 
eigen vpn-server is bepaald gegren 
sinecure en is daarom uitsluitend iets 
voor gevorderde gebruikers. Aller-
eerst hebt u een netwerkapparaat 
nodig dat u als vpn-server kunt inzet-
ten, bijvoorbeeld een pc, nas of 
geschikte router. Het apparaat waar-
op de server actief is, heeft daarnaast 
een statisch ip-adres nodig. Verder 
dient u de juiste netwerkpoorten in 
de router te openen voor inkomend 
netwerkverkeer naar de server. Als u 
een Windows-machine voor dit doel 
wilt gebruiken, kunt u uit de voeten 
met het gratis programma OpenVPN 
(www.openvpn.net/index.php/
open-source/down loads.html). 
Bedenk wel dat de moeilijkheids-
graad van dit programma nogal hoog 
is. Op een nas is de configuratie door-

gaans iets eenvoudiger, omdat beken-
de merken kant-en-klare applicaties 
ontwikkelen. Toch is er nog altijd de 
nodige computerkennis vereist. Op 
Synology-apparaten installeert u 
hiervoor bijvoorbeeld de applicatie 
VPN Server.

9 Plex 
Staat uw pc vol met films en voelt 

u er weinig voor om ze over te zetten 
naar een laptop of nas? Stream eigen 
bestanden via internet rechtstreeks 
naar uw vakantieadres! Plex (www.
plex.tv/downloads) is hiervoor prima 
geschikt. Installeer het programma Plex 
Media Server op uw computer. De 
interface verschijnt in de browser, 
waarin u als eerste een account aan-
maakt. De makers proberen u te verlei-
den om een betaald account te nemen, 
maar dat is voor ons doel niet nodig. 
Klik dit venster weg en neem het stap-
penplan door. Via Voeg een bibliotheek 
toe geeft u aan in welke mappen uw 
mediabestanden staan opgeslagen. 
Belangrijk is dat u in de volgende stap 

het vinkje laat staan voor Allow media 
streaming to outside this network. 
Rond het stappenplan af en geef het 
programma even de tijd om de mediaca-
talogus op te bouwen. Bent u aangeko-
men op uw vakantieadres en wilt u een 
film streamen? Surf naar www.plex.tv/
users/sign_in en typ uw inloggegevens. 
U klikt vervolgens rechtsboven op Lan-
ceren om de catalogus te openen. Vanaf 
nu streamt u ieder mediabestand naar 
uw vakantieadres. Voor iOS, Android 
en Windows zijn er tegen betaling 
mobiele apps verkrijgbaar waarmee u 
nog gemakkelijker eigen filmbestan-
den kunt streamen.

10 Nas-versie
Als u alle mediabestanden 

netjes hebt ondergebracht op een nas, 
kunt u eveneens uit de voeten met 
Plex. De makers hebben voor verschil-
lende merken applicaties uitgebracht, 
zoals Synology, QNAP, Netgear en WD. 
Hiermee richt u eenvoudig een media-
server in die u vanuit iedere vakantie-
bestemming benadert. In het geval van 
een Synology-apparaat vindt u de Plex-
app in het Package Center. Nadat u zich 
hebt aangemeld, klikt u linksonder op 
Voeg een bibliotheek toe. U neemt 
daarna dezelfde stappen door zoals in 
de voorgaande alinea is besproken. 
Houd er rekening mee dat de interface 
op een oudere nas wellicht wat traag 
reageert.t

Tekst: Maikel Dijkhuizen

9Activeer op uw 
nas de vpn-applica-
tie en probeer zelf 
een vpn-server op te 
zetten.

9Gebruik Plex 
om een persoon-
lijke mediacata-
logus aan te leg-
gen.

qDe iOS-app kost wel-
iswaar vijf euro, maar u 
hebt daarmee wel onbe-
perkte toegang tot uw 
eigen mediacollectie. 

eDankzij Plex 
hebt u ook buitens-
huis toegang tot de 
mediabestanden op 
uw nas.

http://www.openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html
http://www.openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html
http://www.plex.tv/downloads
http://www.plex.tv/downloads
http://www.plex.tv/users/sign_in
http://www.plex.tv/users/sign_in
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Daarom hebt u nú 
een vpn nodig
Wie buiten de deur wil internetten via wifi, doet 
er goed aan een virtual private network (vpn) te 
gebruiken. Door zo’n vpn blijft het oorspronke-
lijke ip-adres verborgen waardoor zonder spo-
ren kan worden gesurft. En omdat de verbinding 
tussen alle apparaten en de vpn-server volledig 
versleuteld is, maken pottenkijkers, hackers en 
criminelen geen kans. 

V erbinden met een ser-
ver gaat automatisch 
maar kan eventueel 
ook handmatig, waar-

bij u de keuze hebt uit servers 

uw databundel overschrijdt. 
De vpn-module is een extra bij 
het pakket G DATA Mobile 
Internet Security. Twijfelt u 
nog of u wel een vpn nodig 
hebt? Oordeel zelf, aan de hand 
van deze argumenten:

1 Veilig op een  
openbaar netwerk

Op steeds meer plekken zijn 
openbare draadloze netwerken 
waarvan u (gratis) gebruik 
kunt maken met uw smartpho-
ne, tablet of notebook . Mooi, 
want daarmee spaart u mobiele 
data. Maar, ook als deze net-
werken van een betrouwbare 
partij zijn of met een wacht-

in verschillende landen zoals 
de VS, Zuid of Japan. De vpn-
module heeft zelf geen limiet 
en comprimeert uw data om te 
voorkomen dat u de limiet van 

woord beveiligd, kan het 
gebruik ervan grote risico’s 
met zich meebrengen. Soms 
kunnen andere gebruikers 
bijvoorbeeld ongemerkt 
meekijken.  
Sommige criminelen creëren 
juist openbare netwerken die 
er betrouwbaar uitzien met als 
doel de persoonlijke gegevens 
van gebruikers te onderschep-
pen of hun apparaat te besmet-
ten met malware. Als gebruiker 
komt u hier pas achter wanneer 
het te laat is.  
G DATA detecteerde in 2016 
meer dan 3,2 miljoen nieuwe 
kwaadaardige apps voor 
Android. Tegelijk bleek dat 87 

5 redenen



Compatibiliteitsmodus

procent van de toestellen werkt 
met een niet-actuele versie van 
Android. 

Als u verbinding maakt via 
een vpn, dan gaat al het verkeer 
door een afgeschermde en ver-
sleutelde tunnel. Zelfs als u 
een onveilig draadloos netwerk 
gebruikt, kan uw dataverkeer 
dan niet worden onderschept.

2 Toegang tot regio-
gebonden content

Wie over de grens wil genieten 
van tv-series of sportuitzendin-
gen, komt vaak bedrogen uit. 
Veel media kan buiten de eigen 
landsgrenzen niet worden 
bekeken omdat er vanwege 

allerlei rechten restricties zijn 
ingesteld.
Met een vpn omzeilt u dit soort 
beperkingen relatief eenvou-
dig. U kunt namelijk zelf aan-
gegeven via welk land u de vpn-
verbinding wilt laten lopen. En 
als u er daarbij voor kiest om 
een server te gebruiken die 
zich in de ‘juiste’ regio bevindt, 
kunt u gewoon kijken wat u 
wilt. 

3 Regie hebben over 
persoonsgegevens

Weet u hoe het komt dat 
bedrijven als Google zulke fan-
tastische diensten als Gmail of 
Google Docs gratis kunnen aan-
bieden? Omdat u als gebruiker 
hun belangrijkste product 
bent. De internetreuzen – maar 
ook webshops, veilingsites en 
tal van andere partijen – verza-
melen op grote schaal uw per-
soonlijke gegevens en bestude-
ren uw online gedrag. En uw ip-
adres vormt hierin een heel 
belangrijke schakel. 
Dankzij een vpn-verbinding 

kunt u net zo vaak van ip-adres 
wisselen als u zou willen. U 
maakt het hierdoor een stuk 
lastiger voor anderen om u te 
volgen en vermindert de kans 
om op allerlei ‘relevante’ adver-
tenties. 
Vpn is een belangrijke stap 
naar ongestoord online winke-
len, anoniem zoeken en weer 
de controle krijgen over uw 
persoonsgegevens en met wie u 
deze wel of juist niet wenst te 
delen. Zelfs een internetprovi-
der die verplicht is om uw com-
municatiegedrag gedurende 
een bepaalde periode te bewa-
ren, kan dankzij vpn niet zien 
wat u op internet doet.

4 Downloaden zon-
der zorgen of 

rechtszaken
Het is niet toegestaan om soft-
ware, films of muziek via bij-
voorbeeld via P2P, torrents of  
usenet te downloaden. En anno 
2017 is het niet slim dat toch te 
doen, want opsporingsorgani-
saties zoals Brein verzamelen 
ip-adressen om overtreders op 
te sporen. Steeds vaker slagen 
ze er vervolgens in providers te 
dwingen om klantgegevens af 
te geven zodat er een schade-
claim kan worden ingediend.
Misschien bent u zich er niet 
van bewust dat uw mediaspeler 
content streamt van websites 
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met een dubieus aanbod. 
Maar ook als u geen illegaal 
mate-riaal downloadt, is het 
geen prettig idee dat uw per-
soons-gegevens worden verza-
meld. Door een vpn-verbin-
ding te gebruiken kan men 
niet zien wat u downloadt en 
wat uw ip-adres is. Immers, 
alleen het ip-adres van de ser-
ver van uw vpn-aanbieder ver-
schijnt in de logboeken. 

5 Censuur en super-
visie tegengaan

Niet alleen staat wereldwijd 
de persvrijheid onder druk, 
ook zijn er steeds meer landen 

die maatregelen nemen om 
websites waarop ongewenste 
informatie staat te blokkeren. 
U moet dan ook niet gek 
opkijken als u op uw vakantie-
adres een foutmelding krijgt 
wanneer u Wikipedia pro-
beert te bezoeken of u geen 
toegang meer heeft tot uw 
webmail. Bovendien wordt 
het feit dat u deze ‘verdachte’ 
websites probeert te bezoe-
ken waarschijnlijk ook nog 
eens door de overheid  
geregistreerd.
Door gebruik te maken van 
vpn voorkomt u dat overhe-
den en opsporingsinstanties 
uw zoekopdrachten kunnen 
analyseren of kunnen zien 
welke websites u bekijkt. En 
omdat u uw verbinding ver-
sleuteld via een server in een 
ander land loopt, heeft u ook 
geen last van blokkades of 
censuur en heeft u altijd toe-
gang tot uw favoriete online 
diensten.t

‘Zonder vpn kunnen  
andere gebruikers soms  
ongemerkt meekijken.”

SIMPLY
SECURE
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Sociale media zijn hart-
stikke gezellig, maar 
wie té enthousiast 
informatie deelt over 

zijn of haar privéleven kan van 
een koude kermis thuiskomen, 
zoals sommige fanatieke fiet-
sers kunnen beamen. “De poli-
tie stelt opnieuw vast dat er 

(A)sociaal geboefte
Een sleutel onder de mat leggen, dat doen we 
allang niet meer. Maar op Facebook melden 
dat we heerlijk twee weken op vakantie zijn 
wél. Net zoals we vol trots onze sportieve 
prestaties delen – waardoor criminelen bij-
voorbeeld weten dat er een mooie racefiets in 
de schuur staat. Sociale media zijn – letterlijk 
– een goudmijn voor inbrekers. Een gewaar-
schuwd mens …

regelmatig dure koersfietsen 
en mountainbikes gestolen 
worden uit garages – garages 
die vaak niet eens op slot zit-
ten!” zo meldde de politie in 
het Belgische Sint-Niklaas in 
februari van dit jaar. En waar-
schuwde vervolgens: “Veel 
wiel renners trainen met appli-

caties die het mogelijk maken 
de op de fiets afgelegde afstan-
den en routes vast te leggen en 
te vergelijken met andere wiel-
renners. Na afloop van de trai-

ning plaatsen sommige wiel-
renners deze kaartjes op 
 Facebook. Voor mensen met 
slechte bedoelingen is het hier-
door vrij eenvoudig na te gaan 

Weet wat 
u deelt

Veilig op sociale media
Uit onderzoek van Trend Micro bleek dat slechts 38 procent van de 
gebruikers weet hoe ze het bereik van hun online posts kunnen beper-
ken. “Veel mensen delen daardoor meer dan ze denken”, aldus het 
rapport ‘How to protect your privacy on Social Media’. Hoe kunt u hier 
zelf wel goed mee omgaan? Door in ieder geval het privacybeleid van 
de verschillende sociale media goed te bekijken. Daarin treft u vaak 
ook passages aan over mogelijkheden om uw privacy te beschermen. 
Meer informatie over Twitter vindt u op twitter.com/privacy.

Voor Facebook moet u zijn bij facebook.com/about/privacy. 
Vooral interessant is het kopje met de titel ‘Hoe kan ik gegevens over 
mij beheren of verwijderen?’ Daarin leest u onder meer dat u de inhoud 
en gegevens die u deelt op Facebook kunt beheren met het ‘hulpmid-
del Activiteitlogboek’. Ga daar beslist eens kijken en trek de privacy-
teugels zo strak mogelijk aan!

http://twitter.com/privacy
http://facebook.com/about/privacy


Surfende schurken

waar wielrenners wonen en 
waar dus mogelijk dure race-
fietsen aanwezig zijn.”

Dit is zomaar een voor-
beeld van de gevaren van het 
al te enthousiast delen van uw 
privéleven op sociale media. 
Wanneer u te mededeelzaam 
bent, loopt niet alleen uw fiets 
ge vaar, maar ook uw identiteit. 
Een inbreker kijkt namelijk 
met een heel andere blik naar 
online vriendennetwerken. 
“Weinig sites geven gemakke-
lijker toegang tot basale per-
soonlijke informatie dan Face-
book,” zegt onderzoeker Gray-
son Milbourne van Webroot. 
“Terwijl het mogelijk is om alle 
persoonlijke informatie op 
Facebook privé te houden, 
tonen gebruikers regelmatig 
hun mailadres, telefoonnum-

mers, adres, geboortedatum en 
andere privégegevens. Zoals 
beveiligingsexperts en hackers 
weten, komt die informatie 
vaak terecht in wachtwoorden 
of ‘geheime’ beveiligingsvra-
gen en kan zo gebruikt worden 
voor het klonen van profielen 
of voor identiteitsdiefstal.”
Deel dus niet zomaar uw 
geboortedatum online, en wees 
zelfs voorzichtig met het ver-
melden van uw woonplaats. En 
laat daarnaast nooit afbeeldin-
gen zien van bijvoorbeeld uw 
paspoort, rijbewijs of loon-
strookje. Dat klinkt vanzelf-
sprekend, maar is het helaas 
niet voor iedereen. Zo heeft al 
menig nieuwe bezitter van een 
rijbewijs daarmee trots gepo-
seerd en die foto online gezet. 
Hetzelfde geldt voor nieuwe 
banen en bijbehorende salaris-

overzichten. Zoek maar eens 
op ‘my first paycheck’ …

Tweet liever niet over 
uw vakantie
Vooral de vakantietijd is een 
toptijd voor inbrekers, aldus de 
politie. “Niemand is tegen-
woordig nog zo naïef om een 
briefje op het raam te plakken 
met de mededeling ‘We zijn op 
wintersport tot half februari’. 
Maar die voorzichtigheid is ver 
te zoeken op internet. Via Twit-
ter, Facebook en andere net-
werken wordt enthousiast ver-
slag gedaan van vakantiebele-
venissen aan de Spaanse 
Costa’s, in de Zwitserse Alpen 

Locatiegegevens beheren 
onder Android 
Onder Android 6.0 (Marshmallow) of hoger kunt u per app instellen 
welke gegevens de app mag verzamelen. Klik daarvoor op Instellin-
gen, Apps. U ziet nu een lijst met al uw apps. Klik op de app waar het 
om gaat en klik op Machtigingen, Locatie. Als u het verzamelen van 
locatiegegevens voor een specifieke app wilt uitschakelen, schuift 
u de schakelaar naar links totdat deze grijs wordt. 

Wanneer u wilt opzoeken welke apps allemaal uw locatiegegevens 
verzamelen, kies dan Instellingen, Apps en klik dan op het Instellin-
gen-radertje. Kies hier App-machtigingen, Locatie.

Locatiegegevens beheren 
onder iOS 
Op uw iPhone of iPad kunt u per app apart bepalen in hoeverre u uw 
privacy wilt beschermen. Ga daarvoor naar Instellingen, Privacy, 
Locatievoorzieningen. U ziet daar een lijst van al uw apps. Per app 
kunt u, door op de app te klikken, de instellingen wijzigen. Vervol-
gens kunt u kiezen tussen Altijd, Nooit of Bij gebruik van app.

Klik als u toch bezig bent onder aan de lijst met apps op Systeem. 
Hier kunt u Meldingen op locatiebasis uitzetten. Als u dat niet doet, 
mag Apple u namelijk ‘nuttige locatiegerelateerde informatie’ 
geven. Ook kunt u Veelbezochte locaties uitzetten, zodat Apple niet 
meer bijhoudt op welke plekken u zich vooral bevindt. Wilt u ook de 
historie wissen, klik dan op de knop Wis geschiedenis.

Scrol nog verder naar beneden onder Systeem en zet Diagnose en 
gebruik uit. Ook kunt u helemaal onderaan Statusbalksymbool aan-
zetten. Uw apparaat zal dan een speciaal pictogram plaatsen naast 
alle apps die de laatste tijd uw locatiegegevens hebben verzameld.

Daarnaast moet u nog aangeven of Apple informatie mag verza-
melen over het gebruik van uw telefoon, waaronder locatiegege-
vens. Apple bezweert overigens dat dit alleen anoniem gebeurt, met 
het doel de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Ga hiervoor 
naar Instellingen, Privacy, Diagnose en gebruik. Als u liever niet wilt 
dat Apple uw gegevens verzamelt, kiest u hier voor Stuur niet. Om 
daarnaast te voorkomen dat Apple uw gegevens verzamelt om u 
advertenties op maat voor te schotelen, gaat u naar Instellingen, Pri-
vacy, Reclame en zet u Beperk reclametracking aan.

9Wanneer u via sociale media een 
vermakelijk ict-foutje laat zien op 
Schiphol, bestaat het gevaar dat u 
inbrekers wijst op uw afwezigheid.

Controleer de instellingen 
van sportapps
U kunt uw fietsrondje prima registreren, mits u uw eigen huis maar niet 
als start- of eindpunt gebruikt. Maar dan moet u er wel zeker van zijn 
dat uw app daaraan meewerkt. “Sommige apps tracken continu uw 
locatie, ook wanneer u ze niet gebruikt,” zegt beveiligingsadviseur 
Maarten Hartsuijker. “Andere apps doen dat alleen wanneer u ze aan-
zet. Wie absolute zekerheid wil dat de app alleen het fietsrondje regi-

streert dat u ook echt wilt registre-
ren, doet er verstandig aan de trac-
king in iOS of Android pas aan te 
zetten bij de start van de fietstocht 
en deze toestemming onmiddellijk 
weer in te trekken aan het eind van 
het sporten.” Zie hiervoor de 
kaders over Locatiegegevens behe-
ren onder Android en iOS. En wat 
als u toch graag uw fietsrondje wilt 
delen op Facebook? Hartsuijker: 
“Deel het fietsrondje dan niet met 
de hele wereld, maar alleen met 
vrienden.”

Veilig online op vakantie  9
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Surfende schurken

of waar dan ook. De hele 
wereld mag meegenieten. Cri-
minelen kunnen via digitale 
kanalen vrij gemakkelijk aller-
lei persoonlijke informatie ach-
terhalen. We willen allemaal 

keuren voordat die verschij-
nen. Controleer of dit mogelijk 
is en houd tags in de gaten.”

Maar zelfs dan hebt u niet 
alles in de hand, aldus Trend 
Micro: “De privacy-instellingen 
van uw vrienden hebben een 
rechtstreekse invloed op uw 
privacy. Als een van uw contac-
ten heeft gekozen voor minder 
beperkende instellingen, 
bestaat de kans dat een breder 
publiek toch uw privé-posts te 
zien krijgt. Op sommige sociale 
netwerken mogen uw contac-
ten namelijk uw originele posts 
kopiëren en herpubliceren.” De 
moraal van het verhaal: u kunt 
niet zorgvuldig genoeg zijn 
met het kiezen van uw vrien-
den op sociale media. t

Tekst: Jolein de Rooij

Antidiefstal-fiets
Er zijn ook fietsen die te slim zijn om zichzelf te laten stelen. Zoals de 
VanMoof SmartBike. In de eerste plaats is dit rijwiel op cruciale 
plaatsen voorzien van antidiefstal-elementen. Daarnaast heeft de 
SmartBike een elektronisch slot dat helemaal is weggewerkt in het 
frame. Alleen de eigenaar kan dat slot openen of sluiten. Dat gebeurt 
met een vingerafdruk, ofwel door de hand rechtstreeks op de fiets te 
leggen, ofwel door de VanMoof-app te gebruiken. Wanneer de fiets 
desondanks gestolen wordt, kan de leverancier dankzij de inge-
bouwde gsm en bluetooth de exacte locatie van de fiets traceren, 
zelfs als het rijwiel zich binnen een gebouw of op een afgelegen plek 
bevindt.

De fabrikant gelooft zó stellig in de boeven-afschrik-eigenschap-
pen van deze fiets dat kopers de eerste twee jaar een garantie krij-
gen: de ‘VanMoof Peace of Mind Service’. De fabrikant heeft een 
speciaal team van ‘bike hunters’ aangesteld. Zij krijgen twee weken 
de tijd om de gestolen fiets terug te halen en werken daarbij samen 
met lokale politiediensten. Wanneer de fiets niet binnen de gestelde 
tijd is teruggevonden, wordt de fiets door VanMoof vervangen.

Meer informatie: smartbike.vanmoof.com
Prijs: vanaf € 1.398,–

Koop geen gestolen fiets
U wilt liever niet dat uw eigen fiets gestolen wordt. En evenmin dat 
dat iemand anders overkomt. Dus wilt u niet meewerken aan 
heling. Maar hoe weet u of die fraaie tweedehands fiets voor dat 
zachte prijsje niet eigenlijk aan iemand anders toebehoort? Er zijn 
verschillende manieren om te controleren of de tweewieler waar u 
uw oog op hebt laten vallen, niet gestolen is. Op de site van het 
RDW kunt u het Fietsdiefstalregister doorzoeken. Dat doet u door 
het merk en framenummer in te voeren. Het framenummer bestaat 
uit twee letters, gevolgd door zeven cijfers, zoals BA1234567 voor 
een Batavus.

Ook met de politieapp Stop Heling kunt u ontdekken of het gaat 
om een gestolen fiets. De app zoekt namelijk uit of een product als 
gestolen geregistreerd staat in de database van de Nederlandse 
politie. Met de app kunt u bovendien uw eigen spullen inclusief 
serienummer en foto opslaan. Handig voor de verzekering. En 
mocht u ooit het slachtoffer van een inbraak worden, dan wordt uw 
aangifte een stuk eenvoudiger. De politie raadt aan om met de app 
eenmaal door uw huis heen te lopen en al uw eigendommen te regi-
streren. Deze informatie blijft op uw toestel staan en wordt niet 
opgeslagen door de politie. Wel biedt de app de mogelijkheid om 
de lijst met uw eigendommen naar uw e-mailadres te sturen.

Doorzoek het Fietsdiefstalregister: fdr.rdw.nl.
Stop Heling voor iPhone: itunes.apple.com/app/stop-

heling/id490402079. 
Stop Heling voor Android: play.google.com/store/apps/

details?id=com.innovattic.stopheling.android.

9Op de site van het RDW kunt u het Fietsdiefstalregister doorzoeken.

Hardlopers houden het graag bij
De helft van de hardlopers registreert zijn of haar activiteit met apps 
of wearables. Dat blijkt uit cijfers van de Smart Health Monitor, een 
marktonderzoek van Multiscope onder 6.000 Nederlanders. Bij 
hardlopers zijn apps en sporthorloges het populairst. Voor het regi-
streren van hardlooprondjes wordt de smartphone het meest 
gebruikt. Van alle hardlopers heeft 35 procent een hardloop-app. 
Runkeeper is het populairst, achttien procent heeft deze app. Daar-
naast gebruikt één op de vijf hardlopers een sporthorloge om bij-
voorbeeld ook de hartslag te monitoren. Ook wielrenners registreren 
hun activiteit vaak met een app op de smartphone. Een kwart 
gebruikt apps als Strava en Runkeeper. Fietscomputers zijn nog 
populairder. Deze worden door dertig procent gebruikt. Garmin en 
Polar domineren de markt met een gezamenlijk aandeel van zesen-
twintig procent.

dat de overheid zorgvuldig 
omgaat met de privacy van bur-
gers, maar op internet geven 
we zelf onze privacy zomaar 
prijs. Criminelen zitten overal, 
ook op internet.”

Controleer uw tags
Trend Micro waarschuwt daar-
naast voor onbedoelde neven-
effecten van het taggen van 
foto’s. Dat kan er namelijk toe 
leiden dat meer mensen dan 
waar u behoefte aan hebt, 
weten waar u uithangt. “In het 
bijzonder op Facebook komt 
het veel voor dat gebruikers 
elkaar taggen in foto’s. Hier-
door kan echter het aantal 
mensen dat de foto kan zien, 
toenemen. Uw contacten kun-
nen zien dat u bent getagd, 
zelfs als u geen connectie hebt 
met degene die de foto heeft 
geplaatst,” aldus de antivirus-
software-fabrikant. “En als een 
vriend tagt waar u bent, kun-
nen uw contactpersonen uw 
locatie dus ook zien. Bij sommi-
ge platformen, waaronder 
Facebook, kunnen gebruikers 
echter in hun instellingen aan-
geven dat ze tags mogen goed-

http://smartbike.vanmoof.com
http://fdr.rdw.nl
http://itunes.apple.com/app/stop-heling/id490402079
http://itunes.apple.com/app/stop-heling/id490402079
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovattic.stopheling.android
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovattic.stopheling.android


Netwerken

maar het valt zeker niet uit te sluiten 
dat ook internetcriminelen deze nep-
hotspot inzetten. “Er zijn tot nu toe 
161 van dit soort apparaten besteld 
door inwoners van Nederland,” zegt 
ethisch hacker 0xDUDE. “Maar het 
bouwen van een ‘rogue accesspoint’ 
gaat ook prima vanaf bijvoorbeeld 
een Linux-laptop of een Raspberry 
Pi, dus de dreiging komt zeker niet 
alleen van de Wifi Pine-
apple.”

Apparaten als de Wifi 
Pineapple kunnen op 

twee manieren misbruik maken  
van mobiele apparaten. Baaten: “De 
eerste methode speelt in op het ver-
trouwen dat mobiele apparaten heb-
ben in het lijstje met vertrouwde 
netwerken.” Dat zijn netwerken 
waarmee ze eerder succesvol een 
verbinding hebben gemaakt. 
Kwaadwillenden kunnen met speci-

ale software dit lijstje scannen en 
zich vervolgens uitgeven 

voor een vertrouwd net-
werk. Baaten: “Als 

wifi aan staat op 
een mobiel appa-
raat, dan gaat dat 
protocol het lijst-

je van vertrouwde 
netwerken continu af, 

van boven naar beneden: 
Hallo, ‘thuisnetwerk’, ben je 

toevallig in de buurt? Hallo, ‘inter-
net in de trein’, ben jij er misschien? 
De Pineapple is zo geprogrammeerd 
dat deze op elk van deze vragen kan 

qKwaadwillen 
kunnen een nep-
hotspot in de lucht 
brengen, zoals deze 
Wifi Pineapple.

KIJK UIT 
voor de nep-hotspot

De tassen zijn gepakt en de tablet, smartphone of lap-
top gaat mee op vakantie. Elke fatsoenlijke camping of 
hotel heeft tegenwoordig gratis wifi, maar is het wel ver-
standig om daarvan gebruik te maken? Hoe kunt u zeker 
weten dat u niet wordt afgeluisterd? En welke voorzorgs-
maatregelen kunt u treffen om uzelf te beschermen?

Dat het gebruik van wifi via 
een open hotspot niet zon-
der risico is, weten de mees-
te mensen wel. Maar waar-

om eigenlijk? We vragen het securi-
ty-expert Dennis Baaten. “Kwaad-
willenden kunnen een nep-hotspot 
in de lucht brengen. Vervolgens 
kunnen ze mobiele apparaten zoda-
nig misleiden dat die de nep-hotspot 
blindelings vertrouwen en er een 
verbinding mee maken. Internet-
gebruikers zijn vervolgens niet  
verbonden met het officiële access-
point, maar met hack-apparatuur, 
zonder dat ze daar weet van heb-
ben.” Zo’n aanval uitvoeren kan bij-
voorbeeld met kant-en-klare hack-
apparatuur als de Wifi Pineapple, 
die voor nog geen honderd dollar 
vanuit Amerika via internet te 
bestellen is.

Veel beveiligingsexperts maken 
gebruik van de Pineapple om de 
beveiliging van netwerken te testen, 

Hoe 
onveilig 

is open 

 wifi?

Veilig online op vakantie  11
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TIEN TIPS voor veilig hotspotgebruik
Deze adviezen geven security-expert Dennis 
Baaten en ethisch hacker 0xDUDE voor het 
gebruik van openbare hotspots:

1  Maak liever geen verbinding met een open 
wifi-netwerk.

1� Als u kunt kiezen tussen open wifi en een 
wachtwoord-beveiligd wifi-netwerk, kies dan 
voor de laatste mogelijkheid. Uw informatie 
wordt dan versleuteld verzonden, op basis van 
dit wachtwoord. Zelfs als een hacker dit wacht-
woord kent, kan hij de bestaande verbinding 
die uw mobiele apparaat heeft met het  
vertrouwde accesspoint niet afluisteren.

1�Mocht u toch verbinding leggen met een open 
hotspot, voer dan geen persoonlijke gegevens 
in zoals wachtwoorden en inlognamen. U kunt 
namelijk nooit zeker weten of uw internetver-
binding niet wordt afgeluisterd.

1�Ook wanneer u een https-verbinding opbouwt, 
kan uw internetverkeer via een open hotspot 
worden afgeluisterd.

1� Maak geen gebruik van Internet Explorer wan-
neer u internet via een open hotspot. Dit is een 

advies van de  Betaalvereniging Nederland.
1�Als u gebruik hebt gemaakt van een open 

hotspot, verwijder dit netwerk dan na gebruik 
meteen uit het lijstje van vertrouwde netwer-
ken. Anders is het voor een kwaadwillende 
mogelijk om zich voor te doen als dit zelfde ver-
trouwde netwerk, als u uw wifi aan hebt staan.

1�Als u uw wifi niet gebruikt, zet dan wifi op uw 
telefoon of tablet uit. Installeer eventueel een 
app die ervoor zorgt dat uw wifi automatisch 
uitgaat wanneer u zich niet op een vertrouwde 
locatie bevindt, zoals thuis of op kantoor. Een 
voorbeeld van zo’n app is Wifi Matic, dat uw 
locatie bepaalt op basis van gsm-masten.

1� Maak uitsluitend gebruik van wpa2 voor uw 
thuisnetwerk. Zowel wep als wpa bieden 
onvoldoende beveiliging voor veilig internet-
gebruik.

1� Stel uw mobiele apparaat zodanig in dat het 
niet automatisch verbinding legt met bekende 
wifi-netwerken.

1�Wanneer u onderweg vertrouwelijke handelin-
gen wilt verrichten, maak dan gebruik van uw  
3g- of 4g-verbinding.

Netwerken

zeggen: Ja, dat ben ik.” Wanneer het 
om een open netwerk gaat, kan de 
verbinding vervolgens probleem-
loos tot stand komen. Een wacht-
woord is dan immers niet noodzake-
lijk. De gebruiker krijgt alleen een 
melding dat hij of zij verbonden is 
met het netwerk, maar dat zal 
meestal geen argwaan wekken. 
Hoogstens wanneer het gaat om  
een accesspoint dat overduidelijk 
niet in de buurt kan zijn, zoals een 
thuisnetwerk op Schiphol.

Is het echt niet mogelijk een nep- 
van een echt hotspot te onderschei-

den? 0xDUDE: “Nee, dat kan alleen 
een beveiligingsexpert zien met 
behulp van speciale software.” Vol-
gens de ethisch hacker bestaat er 
daarom, wanneer u buitenshuis 
gebruikmaakt van een open wifi-
accesspoint, vrijwel altijd een risico 
dat uw internetverkeer wordt afge-
luisterd of zelfs gemanipuleerd. 

De krachtigste hotspot 
wint
Kwaadwillenden kunnen er niet 
alleen voor zorgen dat uw mobiele 

apparaat een verbinding legt met 
een nep-hotspot, ze kunnen uw 
apparaat zelfs zo gek krijgen dat 
deze dat doet ten koste van een 
bestaande, betrouwbare wifi- 
verbinding. 0xDUDE: “Ook als een 
mobiel apparaat al wel verbinding 
heeft met een ander wifi-netwerk, 
kan met hack-apparatuur zoals de 
Pineapple een aanval worden uitge-
voerd. Dat komt omdat het wifi-pro-
tocol zo is ontworpen dat het conti-
nu naar bekende netwerken vraagt, 
ook als het apparaat al verbinding 

tAanvallers 
kunnen ook 
zelf een 
‘rogue acces 
point’ in 
elkaar  
knutselen.
Foto’s: 0xDUDE.

Hotspot of notspot?

Ethisch hacker 0xDUDE.
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Netwerken

heeft. De reden daarvoor is dat het 
wifi-protocol van nature altijd op 
zoek gaat naar het sterkste signaal. 
Hackers kunnen van die eigenschap 
misbruik maken door een extra 
krachtige zender zoals de Pineapple 
in de lucht te brengen.” Baaten: 
“Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook, 
met hun hack-apparatuur verstopt 
in een rugzak, op een plek in het  
restaurant gaan zitten waar de ont-
vangst slechter is omdat de afstand 
tot het accesspoint daar groter is. 
Als het hack-apparaat zich vervol-
gens voordoet als een krachtig en 
vertrouwd accesspoint zal de smart-
phone, tablet of laptop de bestaande 
verbinding verbreken en automa-
tisch contact leggen met het wifi 
accesspoint van de hacker.”

Gerichte aanvallen
Stel nu dat iemand met een richtan-
tenne voor uw huis gaat staan, en 
uw thuisnetwerk heeft geen wacht-
woordbeveiliging, bent u dan zelfs 
daar onveilig? 0xDUDE: “Thuis is 
het gevaar een stuk lager omdat de 
thuisrouter doorgaans de sterkste 
verbinding heeft. Maar toch is het 
wel mogelijk om zelfs deze connec-
tie te verbreken. De gemiddelde 
thuisrouter kan niet harder zenden 
dan met 0,1 watt. Er zijn echter ook 
specifieke apparaten die maar liefst 
60 watt halen. Daardoor kunnen ze 
zelfs op afstand een andere partij 
‘overschreeuwen’ en zo andere zen-
ders wegdrukken.” 0xDUDE weet 
dit uit eigen ervaring. Als beveili-
gingsexpert heeft hij dit soort appa-
raten namelijk uitgebreid getest. En 
gebruikt om de beveiliging van net-
werken te testen, waaronder die van 
de Nuclaire Top in Den Haag. 0xDU-
DE: “De langste afstand die ik bij 
experimenten ooit heb gehaald is 
zeshonderd meter, met vrij zicht.”

Behalve dat aanvallers via nep-
hotspots op grote schaal vertrouwe-
lijke gegevens kunnen afluisteren, 
zoals inlognamen en wachtwoorden, 
kunnen kwaadwillenden wifi ook 
gebruiken voor gerichte aanvallen. 
0xDUDE: “Stel dat een crimineel 
graag het thuisadres wil achterha-
len van een bepaald persoon. Dan is 
daarvoor geen speciale apparatuur 
nodig, alleen een willekeurig wifi-
apparaat waarop speciale hack-soft-
ware is geïnstalleerd. Wanneer de 
aanvaller er in slaagt binnen wifi-
afstand van zijn of haar slachtoffer 
te komen, kan de crimineel vervol-
gens met de speciale software het 
lijstje inzien van vertrouwde net-
werken op alle andere wifi-appara-

ten in de buurt. 
Vaak is in dit lijstje 
de naam van het 
thuisnetwerk wel te 
herkennen. Aan de 
hand van het unieke 
mac-adres van dit 
thuisnetwerk kan de 
aanvaller vervolgens 
online de gps-locatie 
opzoeken van het 
thuisadres van de per-
soon die hij of zij aan 
het afluisteren is.” De 
besturingssystemen 
van smartphones en 
tablets verzamelen 
namelijk wereldwijd voortdu-
rend anoniem gegevens over de gps-
locaties van wifi-netwerken. Data-
bases met deze gegevens zijn online 
voor iedereen in te zien, bijvoor-
beeld op www.wigle.net. Dat is 
handig, bijvoorbeeld voor app-ont-
wikkelaars die hun app kunnen vra-
gen om de database te doorzoeken 
om zo ook binnen gebouwen te ach-
terhalen op welke gps-locatie een 
smartphone of tablet zich bevindt. 
“Maar deze informatie kan ook 

misbruikt worden in het geval 
een kwaadwillende graag wil 
weten waar iemand woont.”

Zelfs https niet veilig
Wat kan een hacker doen zodra 
deze uw tablet, smartphone of 
laptop zo gek heeft gekregen 
een verbinding te leggen met 
zijn of haar open nep-hotspot? 
Baaten: “De aanvaller fun-
geert nu als doorgeefluik tus-
sen uw mobiele apparaat en 
het internet en kan dus al het 
verkeer afluisteren.” Over 

een wachtwoordloos wifi-net-
werk wordt dat internetverkeer 

immers onversleuteld doorgegeven. 
Zelfs wanneer u op bepaalde websi-
tes gebruikmaakt van extra beveili-
ging zoals ssl over http (https). 
Kwaadwillenden blijken namelijk 
zelfs die extra beschermlaag te kun-

nen omzeilen. Dat gaat via een 
heel eenvoudige truc. We 
nemen een internetban-
kier-sessie als voorbeeld.
Baaten: “Een internetaan-

valler kan de browser ertoe 
aanzetten om af te zien van 
het opbouwen van een 

https-sessie en in plaats daar-
van gewoon gebruik te 
maken van het normale http-

protocol. De bank heeft 
niets in de gaten, omdat 
de aanvaller zelf wel een 
https-verbinding opzet 

met de bank.” Wie goed 
oplet kan deze aanval wel 

bemerken omdat het slotje in de 
adresbalk ontbreekt. Tenminste, als 
de aanvaller niet zo slim is geweest 
een nepslotje te plaatsen op de nep-
webpagina. Baaten: “Vervolgens kan 
de internetaanvaller tijdens het 
bankieren het rekeningnummer van 
de begunstigde aanpassen zonder 
dat de gebruiker dat merkt.”

Websites kunnen een beveiliging 
inbouwen tegen dit soort aanvallen 
door een zogeheten ‘hsts’-header 
mee te sturen. Baaten: “Daarmee 
zeggen ze tegen de browser dat deze 
voor deze webapplicatie geen http-
verbinding mag accepteren. Die 
browser moet dan wel ondersteu-
ning bieden voor hsts. Mozilla Fire-
fox, Google Chrome en Apple Safari 
hebben die ingebouwde ondersteu-
ning; Internet Explorer helaas niet. 
Daarom heeft Betaalvereniging 
Nederland eind mei opgeroepen om 
voorlopig geen gebruik meer te 
maken van deze browser.” t

Tekst: Jolein de Rooij

9Met een app als Fing kan iedereen zien wie er nog meer op het 
zelfde netwerk zit.
Schermfoto:  0xDUDE.

9Als het goed is kan de aanvaller met Fing geen open poorten ont-
dekken. Als dat wel zo is, dan is het apparaat onvoldoende beveiligd 
tegen ‘portscans’.
Schermfoto:  0xDUDE.

Security expert Dennis Baaten.

http://www.wigle.net/
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V eel diensten en apps 
(denk: Facebook, 
WhatsApp, Microsoft, 
enzovoort) bieden 

gebruikers een extra veilige 
aanmeldmethode aan. Naast 
een wachtwoord hebt u meest-
al ook een code nodig die u dan 
bijvoorbeeld via een sms op een 
vooraf geregistreerd toestel 
ontvangt. Dat maakt het voor 
hackers en malware een heel 
stuk lastiger om in te breken op 
uw account. Maar het heeft wel 
als gevolg dat de aanmeldpro-
cedure iets omslachtiger 
wordt. In deze workshop laten 
we u twee methodes zien die 
net iets handiger werken: 
Google Prompt en Authy. Goog-
le Prompt is een systeem waar-
bij u niet langer een wacht-
woord hoeft in te voeren, maar 
waar het aanklikken van een 
bevestiging op uw – vergren-
delde – telefoon volstaat. 
Authy is een app die compati-
bel is met allerlei diensten die 
tweestapsverificatie onder-
steunen.

GOOGLE PROMPT
U wilt veilig en toch zonder al 
te veel poespas inloggen bij 
Google? Dan kunt u Google 
Prompt overwegen. Deze app is 
beschikbaar voor zowel 
Android als iOS. Voor Android 
moet u een up-to-date versie 
van Google Play Services heb-

ben geïnstalleerd; iOS-gebrui-
kers moeten een  iPhone 5s of 
hoger hebben, voorzien van 
Touch ID en Google App.

We laten u zien hoe de pro-
cedure op een Android in zijn 
werk gaat; de procedure voor 
iOS verschilt hier nauwelijks 
van.

Instellen 
Op uw pc of tablet surft u aller-
eerst naar https://myaccount.
google.com/security#signin. 
Eventueel meldt u zich eerst 

aan met uw Google ID. In de 
rubriek Inloggen bij Google 
klikt u op Aan de slag en ver-
volgens op Instellen. Geef nog-
maals uw Google-wachtwoord 
op en bevestig met Inloggen. 
Hebt u meer dan één telefoon, 
dan moet u vervolgens aange-
ven welke telefoon u voor het 
inloggen wilt gebruiken. Als de 
functie Schermbeveiliging niet 
van een vinkje is voorzien, klik 
dan op Schermvergrendeling 
inschakelen en volg de instruc-
ties op het scherm om die ver-
grendeling alsnog in te schake-
len (bij iOS vindt u vergelijkba-
re instructies voor Touch ID).  

Testen
Hebt u alles voor elkaar, klik 
dan op Volgende en – net onder 

uw Google-aanmeldnaam – 
nogmaals op Volgende. Als het 
goed is, verschijnt meteen een 
melding op uw smartphone 
met de vraag ‘Probeert u in te 
loggen (vanaf een andere com-
puter)?’. Bevestig met de Ja-
knop. Is het aanmelden gelukt, 
dan krijgt u Login goedgekeurd 
te zien en kunt u (op uw com-
puter of tablet) via de knop 
Inschakelen aangeven dat u 
wel degelijk deze beveiligings-
methode wilt gebruiken. Wan-
neer u zich bij Google afmeldt 
en u zich vervolgens weer aan-
meldt (bijvoorbeeld door naar 
https://accounts.google.com/
login te surfen), dan verschijnt 
dus zo’n melding op uw tele-
foon. 

Meerdere telefoons
Het is ook mogelijk inlog-mel-
dingen te ontvangen op meer-
dere telefoons. Wanneer u zich 
bij Google aanmeldt, ontvangt 
u deze meldingen op al die tele-
foons maar u hoeft slechts één 
keer op Ja te tikken. De mel-
ding verdwijnt dan ook op uw 
andere telefoons. U hoeft hier-
voor alleen maar naar https://
myaccount.google.com/secu-
rity/signinoptions/phone-
sign-in te gaan en te klikken op 
Een telefoonnummer toevoe-
gen, waarna u de instructies 
volgt. Op deze pagina vindt u 
trouwens ook de knop Uitscha-
kelen, waarmee u deze beveili-
ging weer uit kunt zetten.

9Op uw telefoon moet wel de schermvergrendeling zijn ingeschakeld.
 

tDe Ja-
knop aantik-
ken volstaat!

qGoogle 
Prompt kan 
ook op meer-
dere tele-
foons tegelijk.

Tweestapsverificatie

Dubbel veilig
Wie veilig wil inloggen, 
gebruikt naast zijn 
naam en wachtwoord 
nog een andere manier 
om zich te identifice-
ren: een steeds wisse-
lende code bijvoor-
beeld. Het mooie is: 
heel veel extra werk 
hoeft dat niet te zijn! 

https://accounts.google.com/login
https://accounts.google.com/login
https://myaccount.google.com/security/signinoptions/phone-sign-in
https://myaccount.google.com/security/signinoptions/phone-sign-in
https://myaccount.google.com/security/signinoptions/phone-sign-in
https://myaccount.google.com/security/signinoptions/phone-sign-in
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AUTHY
Gebruikt u (ook) andere dien-
sten dan die van Google, dan 
komt u er natuurlijk niet met 
alleen Google Prompt. In dat 
geval kunt u de installatie van 
de gratis app Authy 2-Factor 
Authentication overwegen. 
Dat is een verificatie-app die 
met (de tweestapsverificatie 
van) heel wat bekende dien-
sten overweg kan, waaronder 
Google, Dropbox, Evernote, 
Facebook en LastPass. De 
ondersteuning van Microsoft 
beperkt zich vooralsnog tot de 
niet-professionele diensten: 
wel Office 365 Home dus, maar 
bijvoorbeeld geen Azure of 
Exchange – voor deze laatste 
hebt u de Microsoft Authenti-
cator-app nodig uit uw store. 

Setup
Alles begint met de installatie 
van de Authy-app. Dat kan van-
af www.authy.com, waar 
zowel een iOS- als een Android-
app beschikbaar is. Wij nemen 
deze laatste als voorbeeld, 
maar beide varianten lijken erg 
op elkaar. Wanneer u de app na 
installatie de eerste keer start, 
wordt om uw telefoonnummer 
gevraagd, inclusief de landco-
de. Vul het nummer in en 
bevestig met OK. Daarna vult u 
uw e-mailadres in. Vervolgens 
geeft u aan of u de verificatie-
code wilt ontvangen via een 
telefoonoproep of via sms. 
Even later ontvangt u de code 
en vult u die in.

Accounts
Nu kunt u uw eerste ‘authenti-
cator account’ toevoegen: een 
van de diensten dus die door 
Authy worden ondersteund. 
Druk hiertoe op de blauwe 
plus-knop. Bij het eerste 
account vraagt Authy u ook om 
een (stevig) wachtwoord. Dat 
geeft u dan toegang tot een – 
versleutelde! – back-up van alle 
accounts die u gaat toevoegen. 
Die kunt u dan makkelijk her-
stellen wanneer u ooit een 
andere telefoon gebruikt. 
Bevestig met Enable backups. 
U bent nu helemaal klaar om 
uw eerste account toe te voe-
gen. Dat gaat het makkelijkst 
via de knop Scan QR code. De 
meeste diensten die tweestaps-
verificatie aanbieden, laten net 
na het activeren van deze veri-
ficatie namelijk een qr-code op 
hun webpagina zien en die 

hoeft u dan alleen maar in te 
scannen. Is dat niet het geval, 
klik dan op Enter key manually: 
in dit geval vult u dan zelf de 
code in. Op www.authy.com/
learn-more vindt u instructies 
voor diverse diensten die twee-
stapsverificatie ondersteunen.

Hebt u eenmaal de twee-
stapsverificatie ingeschakeld 
en u wilt zich naderhand bij 
zo’n dienst aanmelden, dan 
zult u in Authy eerst de 
gewenste dienst moeten selec-
teren. U krijgt dan een cijferco-
de te zien die standaard dertig 
seconden geldig blijft: deze 
code vult u dan op de aanmel-
dingspagina van de dienst in.

Dropbox
We tonen even hoe u dat doet 
met respectievelijk Dropbox en 
met Facebook. Beginnen we bij 

Dropbox. Meld u op uw compu-
ter of tablet aan bij Dropbox en 
ga naar Instellingen. Open het 
tabblad Beveiliging en selec-
teer Inschakelen bij Tweestaps-
verificatie. Klik op Aan de slag, 
vul uw wachtwoord in en druk 
op Volgende. Bij de vraag hoe u 
de beveiligingscodes wilt ont-
vangen kiest u Via een mobiele 
app. Druk nogmaals op Volgen-
de. Er verschijnt een qr-code, 

die u inscant met Authy. Nog 
even een geschikte account-
naam invullen en op Done klik-
ken. Authy geeft u nu een (tij-
delijke) code te zien die u ver-
volgens invult op de Dropbox-
pagina. Even later rondt u de 
procedure af via de knop Twee-
stapsverificatie inschakelen. 

Facebook
We voegen nu een (tweede) 
dienst toe aan Authy: Face-
book. Meld u alvast aan bij 
Facebook op uw computer of 
tablet en ga naar Instellingen. 
Open de rubriek Veiligheid en 
klik op Bewerken bij Aanmel-
dingsgoedkeuringen. Plaats 
een vinkje bij Een aanmeldcode 
verkrijgen om via onbekende 
browsers toegang tot mijn 
account te krijgen. Klik op Aan 
de slag en op Doorgaan. Vul de 
gevraagde gegevens in en vul 
even later de via sms ontvan-
gen verificatiecode in. Na uw 
bevestiging en uw wachtwoord 
plaatst u een vinkje bij Neen 
bedankt; heb nu onmiddellijk 
een code nodig. Druk op de 
knop Sluiten. U belandt 
opnieuw bij de Facebook-vei-
ligheidsinstellingen. Klik deze 
keer op Codegenerator en ver-
volgens op Instellen. Even later 
krijgt u een qr-code te zien 
evenals een code van zestien 
tekens. Over nu naar uw 
Authy-app. Tik hier het knopje 
met de drie puntjes aan en kies 
Add account. Kies een van bei-
de opties (qr-code of handma-
tig), volg de instructies en even 
later is (ook) uw Facebook-
account veilig afgeschermd.t

Tekst: Toon van Daele9Ook bij Authy moet u eerst een verificatiecode bevestigen.

9Maak Dropbox duidelijk dat u over 
een authenticatie-app beschikt.

qIn Facebook moet u nog even de 
‘codegenerator’ instellen.

9Accounts toevoegen: via qr of een zelf in te vullen code.

http://www.authy.com
http://www.authy.com/learn-more
http://www.authy.com/learn-more
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Geloof het of niet, maar er 
zijn legio gebruikers die de 
standaardwachtwoorden 
van hun router niet hebben 

aangepast. Online circuleren alle 
standaardwachtwoorden van de 
gemiddelde fabrikant, dus een 
 combinatie als admin – admin is 
 letterlijk een open deur. Als er in de 
router verder niets is afgeregeld, 
kan een onverlaat in de browser uw 
ip-adres intikken, waarna hij met 
deze inlog vrijelijk toegang krijgt 
tot de instellingen van het apparaat. 
Kortom: aanpassen. En daarmee zijn 
we direct aanbeland bij het eerste 
‘probleem’. Want hoe stelt u een 
router in? Dat gaat bij de meeste 
exemplaren tegenwoordig gelukkig 
vrij makkelijk: via een webinterface 
in de browser. Het standaardadres 
staat natuurlijk in de handleiding, 
maar vaak ook op een sticker onder 
op de router, bijvoorbeeld 
192.168.1.1. Dit adres tikt u – als u 
op het thuisnetwerk zit – in de 
adresbalk van uw browser om het 
inlogscherm van uw router op te 
roepen. Als u die niet al eens hebt 
aangepast, vult u hier de standaard 
gebruikersnaam en bijbehorend 
wachtwoord in. U bent binnen!

Niet via internet  
bereikbaar!
De pagina die u in de browser ziet 
verschilt per type en merk router. 
Vaak kunt u de standaard ingestelde 
gebruikersnaam en bijbehorend 
wachtwoord wijzigen onder 
Systeem of System. Zorg in ieder 
geval voor een stevig (nieuw) 
wachtwoord. Als dat geregeld is, 
kunnen we gaan kijken naar overige 
instellingen die voor achterdeuren 
zorgen. Allereerst is er de instelling 

waarmee uw router vanuit de cloud 
bereikt kan worden. Deze hoort 
voor standaard (thuis)situaties 
gewoon uit te staan. Want waarom 
zou u uw router via internet willen 
benaderen? De kans dat dit ooit echt 
nodig is, is nihil. Uitzetten dus, 
want daarmee vermijdt u al meteen 
een aanlokkelijke uitnodiging voor 
kwaadwillenden. Op de FritzBox – 
een populaire router – vindt u de 
betreffende optie bijvoorbeeld 
onder Internet en Permit Access. 
Zorg dat de optie ‘Internet access to 
the FRITZ!Box via HTTPS enabled’ 
is uitgeschakeld. Ook de daaronder 
aanwezige optie – Internet access to 
your storage media via FTP/FTPS 
enabled – kunt u maar beter gewoon 
uitschakelen, tenzij u echt met alle 
geweld via internet bij bestanden 
op een aan de router gekoppelde 
usb-harddisk of stick wilt kun-
nen. Het blijft echter riskant om 
de router als veredelde nas in te 
zetten.

Poorten dicht
U kunt de firewall van uw  
router inzetten om onnodige 
diensten uit te schakelen. 
Draait u bijvoorbeeld geen 

tToegang tot uw 
router vanaf internet 
is in veel gevallen 
nergens voor nodig.

9Zorg voor een 
goede beveiliging 
van uw router.

Digitaal inbreken 
Het inbreken op een router met een standaard of simpel te 
raden wachtwoord is eenvoudig en daarmee aanlokkelijk 
voor digidieven en ander gespuis. Ten eerste moet een 
potentiële aanvaller natuurlijk te weten komen dat u thuis 
een internetverbinding hebt. Door websites te bezoeken 
met de browser geeft u continu tekens van leven af. U hebt 
namelijk via uw provider een ip-adres gekregen waarmee u 
uzelf presenteert in de cloud. Dit huisadres is eenvoudig te 
loggen. Dat doen bonafide websites om bijvoorbeeld 
inzicht te krijgen in de locatie van bezoekers. Maar een 
malafide website kan ook misbruik maken van die gelogde 
ip-adressen. Zo weet een inbreker immers precies het 
‘huisadres’ van uw router. Proberen in te loggen via de 

standaard webinterface en fabrieks-inloggegevens van 
de router ligt voor de hand als eerste stap.

Zo beveiligt u   uw router
De grote routerhack bij onze ooster buren 
ligt nog vers in het geheugen, en dus is 
het geen slecht idee om eens een 
 kritische blik te werpen op uw eigen 
routerinstellingen. En vervolgens zaken 
die niet nodig zijn direct uit te schakelen.

tEen router is 
tegenwoordig 

een complete 
computer met veel 

functies — en dus 
een aantrekkelijk 
doelwit voor 
 hackers.

eigen mailserver thuis dan is het 
verstandig om poort 25 – behorende 
bij de mailserver – te blokkeren.   
In de genoemde FritzBox vindt u 
deze optie onder Internet, Filters en 
dan onder het kopje  Global Filter 
Settings ‘e-mail filter via port 25 
enabled’. Inschakelen voorkomt dat 
bijvoorbeeld een met een virus 
besmette computer zich ongewenst 
als mailserver kan gaan gedragen. 
Overigens zijn er genoeg gevallen te 
bedenken waarin u nu juist wél 

Geef hackers geen kans
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Beveiliging

tIn de firewall van 
uw router schakelt u 
onnodige poorten 
en diensten uit.

9Een mac-filterlijst zorgt voor extra 
 draadloze veiligheid.

poorten zou willen doorsluizen 
(port forwarding), bijvoorbeeld om 
uw nas de cloud in te helpen. Kan 
allemaal, maar zorg dan wel voor 
een uitstekende beveiliging (in de 
vorm van ten minste een sterk 
wachtwoord) van de apparatuur die 
u online toegankelijk maakt. En 
stuur ook echt alleen die adressen 
en poorten door die nodig zijn, niet 
hele reeksen waarvan u het grootste 
deel toch nooit gebruikt.

Wifi
Het spreekt voor zich dat u geen 
standaard fabrieksnaam aan uw 
draadloze netwerk moet geven, 
‘beveiligd’ met een even standaard 
fabriekswachtwoord. Kies voor een 
eigen netwerknaam (ssid) en als 
beveiligingsmethode voor wpa2 
(ccmp of aes). Bedenk vervolgens 
een stevig wachtwoord. Om het 
draadloze netwerk helemaal dicht 
te timmeren, is het verstandig om 
ook een filterlijst te activeren. Elk 
draadloos apparaat dat verbinding 
maakt met uw router is namelijk 
voorzien van een uniek zogeheten 
mac-adres. Dus zelfs als het ip-adres 
van een apparaat verandert, blijft 
het mac-adres altijd gelijk. Door 
alleen apparaten met een bekend en 
door u goedgekeurd mac-adres toe 
te laten wordt het flink moeilijker 
voor inbrekers om in te breken op 
uw wifi-netwerk, zélfs als ze over 
het wifi-wachtwoord zouden 
beschikken. De combinatie van een 
stevig wifi-wachtwoord en een mac-
filter is nagenoeg onkraakbaar.

Even zoeken
De methode om zo’n mac-filter in te 
stellen verschilt weer per router. In 
de FritzBox komen we de naam mac 
niet eens tegen: daar vindt u onder 
Wireless en Security op de tab 
Encryption het kopje Additional 
Security Settings. Schakel zonder 
dat het filter is ingeschakeld alle 
draadloze apparatuur die u wilt 
gebruiken in en laat deze verbinden 
met het wifi-netwerk. Als dat is 
gebeurd, schakelt u onder de lijst de 
optie Do not allow any new wireless 
devices in. Vanaf nu worden alleen 
de apparaten uit de lijst toegelaten, 
mits voorzien van het juiste wifi-
wachtwoord. In een Ziggo-router 
vindt u het mac-filter onder de optie 

tDe lijst wifi- 
toegangspunten n 
een dichtbevolkte 
wijk is vaak lang. De 
standaardnaam van 
een netwerk geeft al 
aan om wat voor 
router het gaat. 
Toegangspunten 
zonder hangslotje 
zijn zelfs helemaal 
niet beveiligd.

Ook via wifi is inbreken een optie. In een drukbevolkte 
wijk met veel flats kan een cybercrimineel vrijwel volledig 
anoniem zijn gang gaan. Als u op zo’n plek woont, weet u 
zelf ook dat u tientallen of zelfs meer wifi-netwerken in de 
buurt kunt zien vanaf bijvoorbeeld uw smartphone. Grote 
kans dat daar een aantal met standaard inloggegevens 
‘beveiligde’ routers achter verstopt zit. Toegang krijgen is 
een kwestie van simpelweg proberen. Leuk tijdverdrijf voor 
zich vervelende tieners op een regenachtige zondagmiddag 
bijvoorbeeld. Ook leuk voor een hacker die zich in de buurt 
ophoudt, die zo makkelijk op uw netwerk kan komen. Weg 
met de standaard fabriekswachtwoorden dus, en met de 
veel te makkelijk te raden eigen wachtwoorden ook.

qSelecteer wpa2 
als beveiligings-
methode en verzin 
een wachtwoord.

Een mac-filterlijst 
maakt het indringers 

heel moeilijk
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Beveiliging

9Geef gasten toegang tot internet, zonder 
uw achterliggende thuisnetwerk voor hen 
toegankelijk te maken.

eUPnP niet per 
se noodzakelijk? 
Uitschakelen dan 
maar!

Draadloos en dan onder 2,4 GHz of 5 
GHz (als u een dualband-router 
hebt) de optie(s) Toegangsbeper-
king. Hier kunt u de mac-adressen 
van te koppelen apparaten met de 
hand invoeren. Het mac-adres staat 
meestal afgedrukt op de behuizing 
van een apparaat. Of u checkt het via 
uw mobiel in de instellingen-app.

Wps uit
We blijven nog even bij wifi. Als uw 
router van een beetje recente datum 
is, is de kans groot dat hierop een wps-
knop prijkt. Klinkt leuk: via een druk 
op de knop verbinding maken met 
wifi-capabele apparaten die ook over 
deze optie beschikken. Echter: wps is 
niet honderd procent veilig. Veel 
fabrikanten berekenen de intern 
gebruikte pincodes met methoden 
die inmiddels bekend zijn en op straat 
liggen. Daarmee is inbreken dan ook 
ineens weer tamelijk eenvoudig 
geworden. Zoek dus snel de wps-
optie in uw router en schakel deze uit.

Gastnetwerk
Hebt u regelmatig mensen over de 
vloer die even gebruik willen maken 
van uw draadloze internet? Prima, 
maar zorg wel dat u ze inloggen op 
het daarvoor bestemde gastnet-
werk. Veel nieuwere routers 
beschikken standaard over deze 
optie. Een gebruiker die bij het 
draadloze gastnetwerk is aangemeld 
kan wel gebruikmaken van internet, 
maar heeft geen toegang tot uw 
 achterliggende thuisnetwerk. Zo 
voorkomt u dat komieken voor de 
lol allerlei instellingen van daaraan 
hangende apparaten gaan wijzigen. 
Of stiekem bestanden van een nas 
gaan downloaden. Ook voorkomt 

het dat met virussen of malware 
besmette apparaten van bezoekers 
uw apparatuur van ongewenste 
zaken voorzien.

UPnP, weg ermee
UPnP en het daarmee verwante dlna 
zijn mooie technologieën. Althans, 
als u mediaspelers en dergelijke op 
een eenvoudige manier via het 
(thuis)netwerk met elkaar wilt 
laten communiceren. Helaas wordt 
UPnP ook door andere  apparaten   
in het netwerk gebruikt voor het 
configureren van de router. Zo zijn 
er bijvoorbeeld diverse apparaten 

die tijdelijk bepaalde poorten even 
open zetten om zaken te kunnen 
regelen. Op zo’n moment kunnen 
hackers echter ook proberen via die 
geopende poorten in te breken op 
uw thuisnetwerk. Het betreft 
meestal tijdelijke acties en dus is 
het risico niet zo heel groot, maar 
wel aanwezig. Gebruikt u geen 
UPnP op uw thuisnetwerk, dan zet u 
deze optie maar liever uit. In onze 
Ziggo-router vinden we hem onder 
Geavanceerd en Opties. Schakel 
simpelweg UPnP uit, gevolgd door 
een klik op Opslaan.

Firmware
Zorg tot slot dat de software van uw 
modem (firmware) bij de tijd is.   
Ook programmeurs maken fouten 
en in de updates worden deze vaak 
verholpen. Alleen met de meest 
recente firmware is de beveiliging 
van uw router optimaal. Beschikt u 
over een router waarvoor al jaren 
geen updates meer zijn verschenen, 
dan is het verstandig om eens uit te 
kijken naar een nieuw exemplaar. 
Heeft u een router-modem van uw 
provider, vraag dan met een gerust 
hart eens om een nieuw apparaat. 
Behalve dat dit meer mogelijkheden 
biedt, lift u dan ook weer mee met 
nieuwe updates voor de al even 
nieuwe modem-router.t

Ronald Smit

Reacties KPN en Ziggo
We vroegen KPN en Ziggo om en reactie betreffende de 
veiligheid van de routers die zij standaard leveren bij een 
internetabonnement. Beide bedrijven geven aan dat er in 
de betreffende apparaten een ‘gebruikersdeel’ en een 
‘providerdeel’ te vinden is. Het gebruikersdeel is volledig 
naar uw eigen hand te zetten. Hier kunt u bijvoorbeeld 
zaken als ‘port forwarding’, maar ook externe toegang en 
dergelijke uitschakelen. Dit alles is bereikbaar via de 
 welbekende webinterface, soms ook via een op een cd-
rom meegeleverde tool. Naast dit gebruikersdeel is er 
ook een managementdeel waar u niet bij kunt, maar wat 
wel degelijk op afstand bereikbaar is. De beveiliging van 
dit deel bestaat eruit dat deze toegang alléén vanuit de 
provider mogelijk is. Deze ingang en het bijbehorende 
 ip-adres zijn niet zichtbaar vanaf internet, op geen enkele 
manier. En ook niet bereikbaar en daarmee veilig voor 
hackers. Tenzij een server bij de provider wordt gehackt. 
Vanuit die gehackte server kan dan weer wel ingebroken 
worden op routers van gebruikers. En dan helaas ook nog 
eens op het providerdeel waar specifieke instellingen 
zijn te vinden waar u nooit bij kunt. De kans dat de server 
van een provider wordt gehackt is weliswaar niet bijster 
groot, maar een intern lekkende medewerker kan soms 
alles zijn wat nodig is. KPN kiest voor de weg waarbij de 
servicepoort stevig is dichtgetimmerd en goed in de 
gaten wordt gehouden.

Gebruikt u thuis geen 
UPnP, zet deze optie 

dan  liever uit
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