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Kobbenetten 

• Programma: 
- Soorten kabels 
- Netwerk (hoe ziet dat er eigenlijk uit) 
- Hoe met elkaar verbinden? 
- Praktisch: hoe router, printer en computer(s) 
  verbinden ? 

 



Kobbenetten 

• Televisiekabels 
Glasvezelkabels 
Netwerkkabels 
USB kabels 
UTP kabels 
HDMI kabels 
Coax kabels 
Electriciteitskabels 
Telefoondraden 
 

 



Kobbenetten 

• Televisiekabels 
Coax kabels 
 
 

 

Bron afbeelding: ebay,com 



Kobbenetten 

• Televisiekabels 
Coax 
Glasvezelkabels 
 

 

Bron afbeelding: glasvezel-kabel.com 



Kobbenetten 

• Televisiekabels 
Coax kabels 
Glasvezelkabels 
Netwerkkabels 
UTP kabels 
 
 
 

 
Bron afbeelding: mediamarkt,pl 



Kobbenetten 

• Televisiekabels 
Coax kabels 
Glasvezelkabels 
Netwerkkabels 
UTP kabels 
   opgelet volgorde 
   van de kleuren 
 
 
 

 Bron afbeelding: tweaking4all.net 



Kobbenetten 

• Televisiekabels 
Coax kabels 
Glasvezelkabels 
Netwerkkabels 
UTP kabels 
USB kabels 
 
 
 

 Bron afbeelding: amazon.de   allekabels.nl 



Kobbenetten 

• Televisiekabels 
Coax kabels 
Glasvezelkabels 
Netwerkkabels 
UTP kabels 
USB kabels 
HDMI kabels 
 
 
 

 

Bron afbeelding: amazon.es 



Kobbenetten 

• Televisiekabels 
Coax kabels 
Glasvezelkabels 
Netwerkkabels 
USB kabels 
HDMI kabels 
Electriciteitskabels 
 
 

 
Bron afbeelding: allekabels.nl 



Kobbenetten 

• Televisiekabels 
Coax kabels 
Glasvezelkabels 
Netwerkkabels 
USB kabels 
HDMI kabels 
Electriciteitskabels 
Lan over Power 
 

 
Bron afbeelding: dlink.com 



Kobbenetten 

• Televisiekabels 
Coax kabels 
Glasvezelkabels 
Netwerkkabels 
UTP kabels 
USB kabels 
HDMI kabels 
Electriciteitskabels 
Lan over Power 
Telefoondraden 
 
 

Bron afbeelding: allekabels.nl   wikipedia 



Kobbenetten 

• Televisiekabels 
Coax kabels 
Glasvezelkabels 
Netwerkkabels 
UTP kabels 
USB kabels 
HDMI kabels 
Electriciteitskabels 
Telefoondraden 
 
 
 

• Al dit brengt ons naar:……………………………….. 

Bron afbeelding: wikipedia 



•  
 
 
 

Bron afbeelding: www.ikbouweenwoning.be 



Kobbenetten 

• Hindernissen: 
 
- verdieping 
- beton 
- muren 
- glas (dubbel en  driedubbel) 

Bron afbeelding: www.ikbouweenwoning.be 



Kobbenetten 

• Hindernissen: 
 
- verdieping 
- beton 
- muren 
- glas (dubbel en  driedubbel) 

• Oplossing: 
Lan over Power: 
 
- bedraad 
 
 
 
 

Bron afbeelding: d-link.com 



Kobbenetten 

• Hindernissen: 
 
- verdieping 
- beton 
- muren 
- glas (dubbel en  driedubbel) 

• Oplossing: 
Lan over Power: 
 
- bedraad 
- ene zijde bedraad 
- andere zijde mogelijks 
  gecombineerd 
 
 
 
 

Bron afbeelding: tp-link.com 



Kobbenetten 

• Hindernissen: 
 
- verdieping 
- beton 
- muren 
- glas (dubbel en  driedubbel) 
 

• Oplossing: 
Lan over Power: 
- bedraad 
 
Wireless repeater 
- draadloos 
 
 
 

Bron afbeelding: d-link.com 



•  
 
 
 

Bron afbeelding: www.ikbouweenwoning.be 



Internetproviders 

•  
 
 
 

Bron afbeelding: bbox proximus Bron afbeelding: telenet 



Bron afbeelding: www.ikbouweenwoning.be 



Switches, gecombineerd draadloos of niet 

•  
 
 
 



Switches, gecombineerd draadloos of niet 

•  
 
 
 



Switches, gecombineerd draadloos of niet 

•  
 
 
 



Bron afbeelding: www.ikbouweenwoning.be 



Draadloze router aansluiten 

• In handleiding zoeken  
naar fabrieksinstellingen 
(voorbeeld: 
 login: admin,  
 paswoord: admin) 

• Terugzetten in fabrieksinstellingen: met punt van een 
‘schrijfstok’, resetknop in duwen (5 seconden) 

• Verbinden met UTP-kabel  (tussen computer en router) 
Basisadres is meestal 192.168.0.1 (of 192.168.1.1) 

• Live DEMO  
 



Printer aansluiten 

• 3 mogelijkheden: 
- bedraad 
- bluetooth 
- draadloos 
 

Bedrade aansluitingen USB 2.0 en netwerkaansluiting 
USB kabel meegeleverd Nee 
Draadloze aansluitingen Wifi en Apple AirPrint 
Compatible Windows, Mac en Linux 



Draadloze printer aansluiten 

• mogelijkheden: 
- handleiding 
- meegeleverde CD 
- Youtube 
 
 



Computers met elkaar verbinden 

• Mappen laten zien van de andere computer: 
- Ga naar verkenner 

• - Ga naar icoon NETWERK: je ziet daar alle 
verbonden onderdelen van uw netwerk 

• - Ga naar een computer en dubbelklik: 
Wat zie je ? 

• - Demo met publieke mappen 
- Demo met gedeelde map 
- Verschil tussen de twee ? 
 



Kobbenetten, nog vragen ? 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


