
De zin en onzin van een router :

Aparte routers zijn in de meeste gevallen volstrekt overbodig. Vrijwel alle moderne ADSL en Kabel 
modems hebben al een ingebouwde router. Het achter elkaar gebruiken van 2 routers is om 
moeilijkheden vragen.

Waarom heeft iedereen dan de mond vol van routers ?
Geen idee ! Onwetendheid, commerciële belangen, aangepraat ?

Zijn er echt geen voordelen aan het gebruik van een router verbonden ?
Routers hebben meestal meer uitgebreide instelmogelijkheden dan de relatief simpele router die in 
een modem ingebouwd is. 
Maar als u, voor uzelf, niet kunt formuleren waarom een router de betere keuze is of de kreten 
DHCP, NAT en DMZ u niets zeggen, begin er dan niet aan, maar kies voor een netwerk switch.
Het bespaart u geld en een hoop ergernis.

Welke soorten modems zijn er ?
● USB modems, deze modems worden op de USB poort van de PC aangesloten en niet op de 

netwerkaansluiting. Overweeg de aanschaf van een ander modem als u internet wilt gaan 
delen. U kunt wel internet delen met andere computers via de Windows functie internet 
delen, maar het nadeel is dat de computer waarop het modem aangesloten is, aan moet staan 
om de andere op het netwerk aangesloten computers toegang tot internet te geven.

● Single PC modems, deze bestaan uit een modem en een router.
● Multi PC modems, deze bestaan uit een  modem, een router en een netwerk switch
● Bridge modems, dit zijn apparaten die alleen de modem functie hebben, een uitstervend ras. 

Om internet te delen, met dit type modem, heeft u echt een router nodig.

Heeft mijn modem een ingebouwde router ?
Multi PC modems en modems die geschikt zijn voor draadloos gebruik, hebben allemaal een router 
aan boord.
Maar ook de meeste single PC modems hebben er één, hoewel dat voor de gebruiker iets lastiger te 
bepalen is.
Elders op onze website staat een lijstje met modems die door internet providers worden gebruikt, 
kijk of uw modem daar bij staat. Zo niet, laat het ons weten, we zoeken het dan voor u op. Een in 
een computer winkel aangeschaft modem heeft altijd een router aan boord, tenzij het een zwaar 
antiek geval is.

Wat heb ik dan nodig om meer PC's op internet te krijgen als mijn modem al een 
ingebouwde router heeft ?
Een single PC modem bestaat uit een modem en een router, een multi PC moden uit een modem, 
een router en een netwerkswitch. Het verschil is de netwerkswitch.
Om het aantal poorten van een multi PC modem uit te breiden kunt u ook volstaan met een 
netwerkswitch.

Bedraad netwerk :
● Een netwerkswitch (een netwerk verdeel kastje), waarop alle PC's en het modem worden 

aangesloten met  netwerkkabels
● Zonodig een netwerkkaart per PC.
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Draadloos :
● Een wireless access point.
● Per PC een draadloze netwerkkaart, moderne Lap-Tops hebben dat vaak standaard, desktop 

PC's zelden.

Combinatie bedraad en wireless
● Een netwerkswitch.
● Een wireless access point.
● Daarnaast zonodig (draadloze) netwerkkaarten en kabels.

Wat is een Wireless Access Point ?

Een  “Draadloos toegangspunt” is een apparaat dat de netwerksignalen omzet van bedraad naar 
draadloos netwerk. Kortom een kastje met aan één kant een aansluiting voor een netwerkkabel en 
daarnaast een antenne voor het draadloze netwerk.

Een  Wireless Access Point is eenvoudiger in te stellen dan een router, maar is meestal iets duurder.
Het is ook mogelijk een router te “misbruiken” als Wireless Access point. Nadeel is dat een router 
over een uitgebreider instel menu beschikt en daardoor tijdens het instellen onoverzichtelijker is.

Om een router als  Wireless Access Point te gebruiken wordt de kabel die van het ADSL/Kabel 
modem afkomt in de/een LAN netwerkaansluiting van de router gestoken i.p.v. in de WAN 
aansluiting.

Wat is DHCP en wat moet ik ermee ? 
(alleen van toepassing als een Router of Wireless access Point nodig is)
DHCP is een soort server die er voor zorgt dat elk op het netwerk aangesloten computer een uniek 
netwerk adres toegewezen krijgt. Zo's adres ziet er zo uit : 192.168.1.1 (de getallen zijn willekeurig 
gekozen voor het voorbeeld).
Maar nu het belangrijke punt, er mag maar één DHCP server in een netwerk aanwezig zijn !
Gebruikt u een  Wireless Access Point of een Router als Wireless Access Point dan heeft u twee 
DHCP servers in uw netwerk. Namelijk één in het modem en één in het  Wireless Access Point.
Schakel de DHCP server van het  Wireless Access Point in dit geval uit en laat het modem deze 
functie vervullen. 

Moet ik mijn PC's extra beveiligen ?

Niet anders dan normaal, kortom, zorg op elke aangesloten computer voor een actuele en 
bijgewerkte virusscanner.
Bijvoorbeeld Avast, de home versie is gratis voor thuisgebruik, wel bij installatie en telkens na 12 
maanden registreren, maar ook dat kost niets.

Onze favoriet is NOD32 (niet gratis), een prima virusscanner die veel minder geheugen en 
processor capaciteit in beslag neemt dan de meer bekende scanners van Norton en McAfee.

Zorg daarnaast voor een firewall op elke aangesloten computer (in XP en Vista standaard aanwezig)
Voor andere versies van Windows is de meest bekende firewall ZoneAlarm, het is wel even zoeken 
op deze website om de gratis versie te vinden.
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Onze favoriet, Netveda Safety.net, maar meer geschikt voor gevorderde gebruikers, gratis voor 
thuisgebruik.

Daarnaast kunt u nog spam en spyware filters installeren.

Als alternatief kunt u ook kiezen voor een, niet gratis, totaal pakket zoals Norton internet security of 
een vergelijkbaar pakket van McAfee.
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