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Voorwoord 
 

We merken het overal om ons heen de digitale vooruitgang is niet zomaar te stoppen. 

Voor jongeren is dit een normale zaak en een vooruitgang, maar voor de iets wat oudere 

personen is dit wel een doorn in het oog. 

Ik merk ook wel dat de jongere generaties wel veel weten maar het instellen is toch bij veel 

jongeren ook nog vreemd. 

Er wordt gekeken naar de jeugd en via opiniepeilingen gaat alles steeds verder en vlugger. 

 

Je merkt de digitale vooruitgang reeds voor wie op de autobaan rijdt: 

Je leest de borden voor werkzaamheden, met de vermelding “kijk op 

www.verkeerscentrum.be”, terwijl je in de wagen zit!!  

Ze verwachten dat iedereen ook mobiel reeds op het net aanwezig is. 

De laatste tijd hoor ik meer en meer klachten over het bankieren, daar er steeds maar wordt 

doorverwezen naar het digitale bankieren. De kantoren zie je 1 voor 1 uit het straatbeeld 

verdwijnen. 

 

Zo zijn er ontelbare voorbeelden van waaruit blijkt dat men niet altijd mee kan, maar mee 

moet met deze digitale vooruitgang. 

Ik wil het in dit artikel hebben over de nieuwigheden qua Telefoon (smartphone, Iphone, 

SmartTelevisie en bijbehorende toestellen. 

 

Eerst een woordje uitleg over: 

De moderne communicatie. 

De netbeheerders. 

 

Daarna wil ik u een beetje uitleg geven over de verschillende mogelijkheden van telefoon en 

televisie. 

 De smartphone, Iphone en zijn apps. 

 De Smart Televisie en zijn Apps. 

 De Chromecast verbinding. 

 De Google nest Mini. 

 

Ook een woordje uitleg over moderne radio, en netwerkradio DAB en andere. 

 Sonos en andere wifiluidsprekersystemen. 

 

Opgezocht en samengevat:  

 

Frank De Kinder 2020  

http://www.verkeerscentrum.be/
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De digitale vooruitgang! 
Onze moderne communicatie: 
Draadloos surfen: wifi, wat is het verschil tussen wifi, 3G en 4G? 

Een paar jaar geleden mocht je van geluk spreken als je op vakantie wifi in je hotelkamer had. 

Vandaag kan je kosteloos roamen in Europa met je gsm-abonnement. Als je dat wilt, ben je 

altijd en overal verbonden met het internet.  

Over smarthomes Iphones leerde je al dat ook andere toestellen naast je laptop en telefoon de 

weg vinden naar het internet via draadloze verbindingen.  

  
De ‘oudste’, maar toch nog steeds de snelste, manier om draadloos op het internet te surfen is 

via wifi. Wifi, of Wireless Fidelity, werkt via radiogolven die door de wifirouter bij je thuis 

verspreid worden. Belgacom, Telenet, Orange, Base, Scarlet of een andere telecomprovider 

installeert zo’n router als je bij hen een internetabonnement neemt. Die radiogolven worden 

dan opgepikt door je laptop, smartphone, tablet ... en zorgen ervoor dat je verbinding maakt 

met het internet. Ook buitenshuis kan je via wifi surfen, in koffiebars of op publieke plaatsen 

bijvoorbeeld. Meestal moet je dan gewoon even het wachtwoord vragen en kan je gratis 

surfen, maar soms moet je betalen om te kunnen inloggen. Belgacom en Telenet hebben hun 

eigen hotspots waarop je als klant gratis kan inloggen. 

TelenetFree, of  Public wi-fi 

 

Hoe wifi precies werkt, is heel complex. Wil je begrijpen hoe zo’n verbinding tot stand komt, 

of vloek je steeds over slecht bereik en wil je weten hoe dat komt? Dan raad ik je aan naar dit 

filmpje te kijken: 

https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/228/draadloos-surfen-wat-is-het-verschil-tussen-

wifi-3g-en-4g 

(+-15 Minuten) 

Wifitrucje: WPS 
WPS of “WiFi Protected Setup” is een goed bewaard geheim. Weinig mensen weten dat ze 

niet steeds het moeilijke paswoord in het internetboekje of op de modem moeten opsnorren 

om een nieuw toestel of een gast te verbinden met het wifinetwerk thuis. Elke modem thuis 

heeft een WPS-knop. Als je die een seconde indrukt tot er een lampje gaat flikkeren, kan je 

gedurende een minuut een nieuw toestel verbinden met je netwerk zonder paswoord! Opgelet, 

dit werkt voor Windows- of Androidtoestellen, maar niet voor Apple. 

 

Wanneer gebruik je mobiel internet? 
Soms kan het zijn dat je toch geen wifinetwerk kan vinden. Als dat het geval is, zal je een 

beroep moeten doen op het gsm-netwerk om verbinding te maken met het internet 3G of 4G. 

Dan moet je wel opletten dat je binnen de limieten blijft van je gsm-abonnement. Als je over 

de limiet gaat, kunnen er stevige kosten bij komen kijken. Je krijgt echter wel een 

waarschuwing van je provider als je bijna al je data hebt gebruikt. Je gaat het beste op 

voorhand eens na hoeveel mobiel internet inbegrepen is in je abonnement. 

https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/228/draadloos-surfen-wat-is-het-verschil-tussen-wifi-3g-en-4g
https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/228/draadloos-surfen-wat-is-het-verschil-tussen-wifi-3g-en-4g
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De meeste mensen die enkel wat surfen en mails versturen, hebben genoeg aan 2 gigabyte per 

maand. Als je een grootverbruiker bent omdat je bijvoorbeeld veel muziek of video’s mobiel 

raadpleegt, dan moet je misschien 4 gigabyte of meer overwegen. 

Het verschil tussen 3G en 4G 
Deze namen staan eigenlijk voor de generatie van mobiel internet: 3G = 3de generatie, 4G = 

4de generatie. Het grootste verschil tussen de twee is de snelheid van de verbinding.  

4G is veel sneller dan 3G, en wordt noodzakelijk als je tv of video's gaat kijken op je 

smartphone. Tegenwoordig is 4G overal voorhanden, dus van traag mobiel internet zal je niet 

wakker moeten liggen. Als je toch merkt dat je internet wat te traag is, kan het zijn dat je 

smartphone gewoon niet 4G-compatibel is. Als je die extra snelheid wel zou kunnen 

gebruiken, kan je upgraden naar een modernere smartphone. Ook in landelijke gebieden of in 

gebouwen kan het 4G-bereik soms wat minder zijn. Elke provider gebruikt zijn eigen 

antennes, dus het zou ook kunnen dat je bij de ene provider een vlotte 4G-verbinding bij je 

thuis hebt terwijl je bij een andere provider amper een dataverbinding hebt. Als het bereik 

ergens erg slecht is, schakelt je smartphone zelfs terug naar eerdere generaties. 

 

Hierbij een kort overzicht om de verbindingssymbooltjes op je smartphone te begrijpen: 

Dit symbool geeft aan dat je verbonden bent via wifi. 

EDGE: Dit is een oude verbinding die nog over oude gsm-antennes gaat. Je zal een 

slechte internetverbinding hebben en kan beter op zoek naar een wifitoegangspunt. 

Een standaard 3G-verbinding, is ook al wat verouderd vandaag. Je zal er wel mee op 

het internet kunnen, zij het ietwat traag. Voor streaming kan je beter op zoek gaan naar wifi in 

dit geval. 

Een snellere, verbeterde versie van 3G. 

De snelste 3G-verbinding waarmee je films en muziek kan streamen. 

De snelste verbinding die vandaag beschikbaar is. De recentste smartphones 

ondersteunen deze technologie. 

De toekomst van draadloze netwerken: 
Of je nu thuis in de zetel zit, op de bus of op restaurant, er zal altijd wel ergens een netwerk 

zijn dat je kan gebruiken! Altijd en overal kan je even snel iets opzoeken op het internet, een 

foto doorsturen naar je kinderen of grappige filmpjes bekijken. Nu de ongemakken met 

roaming in Europa voorbij zijn, kan dat alles ook gewoon in het buitenland! 

In de toekomst zullen we gebruik kunnen maken van 5G, dat nog snellere verbindingen zal 

bieden dan de huidige 4G. We zullen er wel nog even op moeten wachten, want 5G wordt pas 

ten aller vroegste in 2020 aangeboden hier in Europa. Het mobiel internet wordt dan ongeveer 

even snel als de huidige wifiverbinding. 

 

Ook wifi blijft evolueren en zal in de toekomst even snel worden als de huidige bekabelde 

netwerken. Wellicht zal de overgang tussen wifi en mobiele netwerken ook automatischer 
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verlopen, zodat je zelf niet meer hoeft te regelen hoe je verbinding maakt. Het motto is: als je 

maar verbonden bent! 

We gaan altijd maar meer en sneller de digitale snelweg op. De nieuwe technologieën zijn 

extra rijstroken, zodat we niet met z’n allen in de file staan. Hopelijk worden we niet té 

afhankelijk van het internet en zullen we ook nog kunnen blijven genieten zonder steeds 

verbonden te zijn. 

In welke landen is de roaming afgeschaft?  

In de landen van de Europese Unie en van de EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). 

Landen van de Europese Unie zijn: België, Bulgarije, Cyprus (alleen Europees deel), 

Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, 

Kroatië, Letland, Litouwen, GH. Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (tot 28 maart 2019) en 

Zweden. 

 

Niet afgeschaft (Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk (na de Brexit) en kleinere deelstaten 

niet inbegrepen) 

 

Alle toestellen beschikken tegenwoordig over Wifi, bluetooth,  

Alle Telefoons, Smartphones Iphone’s beschikken ook over 3G of 4G zelfs de duurdere Ipad 

en tablets. 

 

Bluetooth verbinding: 
Bluetooth is een open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op korte 

afstand. Dankzij bluetooth kunnen bijvoorbeeld adresgegevens tussen mobiele telefoons 

worden uitgewisseld, kan snel vanaf een handheld computer worden geprint, of kan een 

mobiele telefoon worden uitgerust met een draadloze headset.  

Ook moderne soundsystemen worden met deze Bluetooth uitgerust, ook de moderne wagens 

beschikken over Bluetooth of wifi.  

De techniek is ontwikkeld door het Zweedse Ericsson. 

De geschiedenis van bluetooth begon in 1994, toen Ericsson zocht naar een goedkope manier 

om via een radioverbinding communicatie tot stand te brengen tussen mobiele telefoons en 

andere apparaten. Men had zich ten doel gesteld om allerlei kabels tussen mobiele telefoons 

en pc-cards, koptelefoons, desktopapparaten et cetera overbodig te maken. Naarmate het 

onderzoek vorderde, werd het de onderzoekers duidelijk dat de toepassingsmogelijkheden 

voor een dergelijke korte-afstandsradioverbinding legio waren. 

Voor bluetooth is een frequentie uitgezocht die ook wereldwijd beschikbaar is. De 2,4GHz-

band was met name voor Spanje, Japan en Frankrijk aanvankelijk een probleem, in Frankrijk 

was deze al in gebruik voor militaire toepassingen, maar sinds 1 januari 2001 staat ook daar 

deze frequentie voor bluetooth ter beschikking. De frequentie is vrij en wordt ook gebruikt 

voor babyfoons, afstandsbedieningen van garagedeuren, draadloze telefoons, magnetrons en 

wifi-toepassingen. Bluetooth valt onder de regeling voor Short Range Devices, waarvoor geen 

zendmachtiging benodigd is. De eerste versie is versie 1.0 en had nog last van "kinderziektes" 

(hij was storingsgevoelig), daarom kwam al snel versie 1.1 die op vele punten was verbeterd. 

Momenteel zijn we aan versie 5.0 of hoger. 

Infrarood verbinding: 
Bluetooth is net als de infrarode verbinding (IrDA), een communicatiemiddel voor de korte 

afstand. Beide verbindingsmogelijkheden concurreren dus met elkaar. Met name bij het 

uitwisselen van data, zoals het 'synchroniseren' van een handheld computer met een pc, 
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mikken de beide technieken ook op dezelfde functionaliteit. Zij maken hiervoor zelfs gebruik 

van hetzelfde 'upper layer' protocol (OBEX) en beide streven ernaar om gebruik te kunnen 

maken van dezelfde applicatie. 

 

Toch hebben bluetooth en IrDA specifieke eigenschappen, waardoor zij in verschillende 

situaties de voorkeur verdienen. In een ruimte met veel apparaten op de bluetooth-frequentie 

(veel mobiele telefoons, bijvoorbeeld), is het eenvoudiger om gegevens uit te wisselen via 

IrDA; het is dan mogelijk om beide apparaten op elkaar te 'richten', zonder dat andere 

tussenbeide kunnen komen. Met bluetooth is het wat lastig 'mikken' en daardoor duurt het 

even voordat bluetooth alle soortgenoten in de buurt heeft ontdekt. Vervolgens kan er nog tijd 

overheen gaan, voordat uit de naburige apparaten het juiste is geïdentificeerd, waarvoor extra 

informatie nodig kan zijn. Ook het beveiligingsmechanisme in bluetooth vraagt tijd. 

 

In andere gevallen verdient bluetooth weer de voorkeur. Zo kan met mobiele apparatuur 

worden gecommuniceerd, zonder dat deze tevoorschijn hoeft te worden gehaald; de mobiele 

telefoon kan in de tas blijven tijdens het synchroniseren. Bovendien mag, in tegenstelling tot 

bij IrDA, een apparaat worden bewogen tijdens de communicatie, waardoor het apparaat ook 

klaar is om te ontvangen wanneer het 'op het lichaam' wordt gedragen. Hierdoor kan de 

gebruiker van een mobiele telefoon met bluetooth zijn telefoon gewoon in zijn zak laten zitten 

wanneer hij via een laptop een 'dial up'-verbinding met het internet maakt. De telefoon hoeft 

niet, zoals bij infrarood, naast de laptop te liggen. Bluetooth kan ook grotere afstanden 

overbruggen (ongeveer 15 tot 20 meter) terwijl IrDA (infrarood) al na enkele meters geen 

goede verbinding meer kan maken. Het verbinden met bluetooth is erg makkelijk omdat je bij 

de meeste bluetoothapparaten een lijst kan opvragen via je pda, mobiele telefoon of laptop 

welke andere bluetoothapparaten er in de buurt zijn, vervolgens kun je ze makkelijk koppelen. 

Dankzij het 'multi-point'-karakter van bluetooth is het ook mogelijk om meerdere van 

bluetooth voorziene apparaten, via een enkel LAN Access Point in een ruimte, toegang te 

geven tot een (bekabeld) netwerk. Hier kan echter wel de beperkte snelheid van bluetooth een 

rol spelen. Bluetooth kan maar communiceren met 1 Mb/s (bij IrDA is dat tot 4 Mb/s, 

respectievelijk 16 Mb/s voor modernere varianten). 

 

Verder is bluetooth niet merk gebonden wat als voordeel heeft dat men bijvoorbeeld in een 

auto met een bluetooth-car-kit kan aanmelden met elke mobiele telefoon uitgerust met dit 

systeem. Hoewel niet elk bluetoothapparaat compatibel is met elk ander bluetoothapparaat. Zo 

moet het apparaat dat aan bijvoorbeeld een car-kit wordt gekoppeld beschikken over het 

handsfree profiel. Daarnaast hoeft dan ook niet elke functie te werken met elk toestel. De 

fabrikanten van de apparaten hebben hier meer informatie over. 

 

Bluetooth concurreert niet met het draadloze LAN 802.11 (wifi). Bluetooth biedt een lager 

bereik en een lagere bandbreedte, maar is veel goedkoper en energiezuiniger en daardoor 

beter op grote schaal toe te passen in (mobiele) apparatuur. 
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De netbeheerders of Providers. 
Welke internetbeheerders zijn er in Vlaanderen. 
We kennen in Vlaanderen 4 verschillende bekende internetbeheerders. 

• Telenet 

• Proximus 

• Orange 

• Scarlet 

We kennen ook nog in Vlaanderen 2 verschillende Telefoon beheerders 

• Mobile Vikings 

• Base 

Wat doen deze internetbeheerders of providers voor u? 
Internet accessprovider. 

Een (Internet) Access Provider of IAP is een organisatie of persoon die aan particulieren en/of 

bedrijven faciliteiten biedt om een vaste computer of een mobiel apparaat verbinding te laten 

maken met het Internet. Dit kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld via inbellen of 

ADSL (beide via het telefonienetwerk), kabelinternet (via het kabeltelevisienetwerk) of via 

mobiel internet of wifi. 

 

Internet serviceprovider. 

Een Internet Service Provider of ISP is een bedrijf dat internetdiensten aan klanten aanbiedt. 

De meeste ISP's bieden internettelevisie en internettelefonie aan en ze leveren 

netwerkapparatuur voor huisnetwerken. Traditioneel bieden ISP's eigen e-mailadressen aan, 

de mogelijkheid een eigen site op het world wide web te maken en vaak bieden ze de 

mogelijkheid om gegevens via FTP toegankelijk te maken. Vaak biedt een ISP ook een 

nieuwsserver voor Usenet. 

 

In de volksmond wordt vaak ISP gezegd als de accessprovider wordt bedoeld. Meestal bieden 

accessproviders ook allerlei diensten aan die hen tot ISP maken. Steeds vaker worden de 

genoemde diensten op het internet door grote bedrijven als Microsoft, Google en Yahoo! 

gratis aangeboden. 

 

Internet hosting provider. 

Een internethostingprovider of een IHP is een ISP die diensten levert voor het toegankelijk 

maken van een internet domeinnaam en webhosting (het maken van een eigen website). 

 

De meesten onder ons maken gebruik van: 

• Televisieaanbod, al dan niet via digitaal aanbod (analoog stopt op 1 maart). 

• Vaste telefoonlijn 

• Wifiverbindingen 

• Internet via kabel of wifi 

• 1-2 simkaarten voor smartphone of Iphone 

• 1 vast E-mailadres en 4 aliassen 

• 1 plaats op het internet voor het plaatsen van een website (Telenet 50Mb). 
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Voor andere zoals Orange kon ik geen webruimte vinden. Proximus heeft dit wel en ik 

vermoed dat dit dezelfde grootte van 50MB is. 

 

Het televisieaanbod is zeer uitgebreid, naargelang uw bijdrage krijg je steeds een mooi 

aanbod van 20 zenders en meer. Zonder Smart Televisie. 

De wifiverbindingen zijn voor al je toestellen voorradig. 

Je krijgt steeds minimum 1 simkaart ter beschikking en een bepaalt aantal gratis belminuten 

en sms. 

Er bestaat nu ook een eSim kaart van Orange. 

Deze eSim zit in het toestel en kan niet vervangen worden. 

Ook heeft iedereen een plaats op het internet toegewezen waar een blog, site of andere kan 

geplaatst worden. 

Over deze zelfde verbinding kan je ook via extra betaling extra kanalen aanspreken. 

Zo zijn er sportkanalen, nieuwskanalen en andere. 

Bekende zijn vb.  

• Play 

• Play More 

• Netflix 

• Studio 100 

• All Sports 

• Family 

• Adult 

• En vele andere die werken via uw provider. 

                     

De Smartphone of Iphone.  
We spreken hier over de meest verkochte en best bevonden Smartphones ongeacht de prijs. 

Ik heb hiervoor een lijst van 15 toestellen op een site van internet gekozen. 

Dit zijn de Smartphones met Android besturingssysteem van Google en Iphone met het 

besturingssysteem van Apple. 

1. Samsung Galaxy S10 Plus 

2. Huawei P30 Pro 

3. iPhone 11 Pro (Max) 

4. Samsung Galaxy Note 10 Plus 

5. iPhone 11 

6. Huawei P30 

7. OnePlus 7T Pro 

8. Oppo Reno 10x Zoom 

9. Samsung Galaxy S10e 

10. OnePlus 7T 

11. Samsung Galaxy Note 10 

12. Honor View 20 

13. Google Pixel 4 XL 

14. iPhone XR 

15. OnePlus 7 Pro 

Wilt u alles even bekijken ga dan naar: 

https://global.techradar.com/nl-be/news/beste-smartphone  (16 Pagina’s) 

Hier vindt u de specificaties per toestel en de prijzen. 

https://global.techradar.com/nl-be/news/beste-smartphone
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Het verschil van de Apps zit natuurlijk in het besturingssysteem, maar doorgaans kan je de 

meeste van de Apps op alle toestellen gebruiken. 

Alle toestellen hebben WiFi 3G - 4G en bluetooth. 

De schermgrootte varieert naargelang het toestel en de prijs.  

Hoe hoger de prijs, hoe groter het scherm doorgaans. Prijzen gaan van 379€ tot 1069€ 

Deze variëren van 5.8 inch tot 6.8inch Diagonaal (1 inch = 2.54 cm) 

Op Android vinden we steeds de volgende Apps terug. 

Google Chrome 

Google Maps 

Google Foto’s 

Google Drive 

Google Play Music 

Google Play Films 

Google Play Store 

Google Gmail (mail App) 

Google Agenda 

Berichten 

Telefoon 

Contacten 

Galerij 

Camera 

Instellingen 

Kladblok, notities 

 

Op Iphone vind je de volgende Apps steeds terug. 

Agenda 

Notities 

Herinneringen 

Contacten 

Camera 

Foto’s  

App store 

Muziek 

ITunes store  

Tips 

Berichten 

Safari 

Mail app 

Documenten 

Instellingen 

 

Apps die waarschijnlijk zowat iedereen aanschaft. 

❖ Whatsapp (communicatie om berichten, foto’s, en live chat uit te voeren) ENKEL VIA 

WiFi. 

❖ Bank Apps (KBC mobile, Fortis, Belfius, enz.) 

Winkel apps (Colruyt, Carrefour) zijn ook meer en meer populair. 

 Deze geven de actuele prijzen en producten weer met prijs. 

❖ Bonuskaartapps VB Stocard laat toe om alle kaarten te stockeren zodat je deze steeds bij 

hebt op je toestel. Ze geven dan ook de meest recente folders weer. 
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In de Bank Apps zitten tegenwoordig ook Bankcontact betaalmogelijkheden. 

Deze werken via een QR-code reader systeem. 

Zo kan je onder vrienden via de App snel betalingen uitvoeren. 

Deze kan je aanschaffen via de Play store of de App store.  

Ik gebruik hiervoor de QR-code reader van “TW mobile”, deze geeft een goed resultaat en 

weinig reclame. 

Er is een groot aanbod aan readers maar kijk steeds goed na of de recensies goed zijn vb 4.4 

sterren op 5. 

De App van “Kaspersky lab”, zou ook goed zijn volgens de recensies die ik las. 

 

Ipad of Tablet. 
Tegenwoordig schakelen er meer mensen over op een tablet, (Ipad Of Android) dit door dat 

deze toestellen handig zijn en overal mee te nemen. 

Je kan er mee op internet, spelletjes spelen, Mails checken, films mee kijken en zelfs je 

Soundsystemen besturen. 

Via de Apps kan je zo Telenet, Proximus, Orange en andere zaken bekijken of aansturen. 

Meer hierover onder de Smart televisie. 

 

De Smart Tv. 
Wat is een smart-tv? 

Een smart-tv is een televisie die is verbonden met internet. Op een smart-tv zijn apps 

geïnstalleerd, bijvoorbeeld de YouTube of Netflix app. Daarnaast kun je andere apps 

downloaden via de app-store op de tv. 

 

Verschillende apps 

Op smart-tv’s zijn allerlei apps te vinden, maar niet alle apps vind je terug op elke smart-tv. 

We bekeken welke populaire apps beschikbaar zijn op de smart-tv's van Samsung, LG, 

Panasonic, Sony en Philips. 

 

Deze grote tv-merken hebben allemaal een eigen smart tv-systeem met een eigen uiterlijk en 

app-store. Sony en Philips maken bijvoorbeeld gebruik van Android TV, LG heeft WebOS en 

Samsung gebruikt Tizen. 

Tv-apps verdwijnen, 

Houd er rekening mee dat na een tijd apps van je smart-tv kunnen verdwijnen. Tv-fabrikanten 

geven helaas geen enkele garantie dat de apps op een smart-tv ook blíjven werken.  

 

Laat je daarom bij de aankoop van een smart-tv niet leiden door de apps. 

 

Het is de afgelopen jaren al vaker voorgekomen dat apps van tv's zijn verdwenen. Zo is de 

Skype-app van Samsung tv’s verdwenen en is de NPO-app niet meer beschikbaar op smart-

tv’s die voor 2014 zijn uitgebracht. Zeer teleurstellend, want ook consumenten verwachten 

dat de apps op hun smart-tv blijven werken zolang ze de tv gebruiken.  

 

Ben jij favoriete apps kwijtgeraakt op je smart-tv? Laat het ons weten via de community. 
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Maak je tv (weer) smart 

Als je smart-tv-functies of apps verliest, kun je met een losse mediaspeler je tv weer ‘smart’ 

maken. Dat is handig wanneer er bijvoorbeeld apps van je smart-tv zijn verdwenen, functies 

ontbreken of wanneer je tv geen smartfuncties heeft. 

Je sluit de mediaspeler aan via een HDMI-poort van je tv en je bedient deze met een losse 

afstandsbediening of een smartphone. Zo maak je je tv smart. 

 

Privacy 

Bij de installatie van een tv met internettoegang krijg je allerlei privacy voorwaarden te zien, 

die je wel of niet kunt accepteren. Soms heeft dit invloed op de functionaliteiten van de tv en 

er zijn zelfs televisies die je niet kunt gebruiken zonder de voorwaarden te accepteren.  

De privacy voorwaarden die je moet accepteren bevatten lange en ingewikkelde teksten vol 

met juridische taal. Deze zijn dikwijls onleesbaar en moeilijk te begrijpen voor consumenten. 

Let dus goed op wat je accepteert. Wij zagen namelijk dat fabrikanten heel veel gegevens van 

je verzamelen tijdens het gebruiken van een smart-tv. 

 

Smart-tv bedienen 

Sommige fabrikanten leveren een speciale afstandsbediening voor gebruik van de smart-tv-

functies, zoals de ‘Magic Remote’ van LG. Door te wijzen en te richten beweeg je een cursor 

rechtstreeks over het beeldscherm. Dat maakt het invoeren van tekst een stuk gemakkelijker. 

Andere afstandsbedieningen hebben spraakfuncties waarbij je zoekwoorden kunt inspreken in 

een microfoon die verwerkt zit in de afstandsbediening. 

TIP: 

Zo heeft Telenet nu ook een Nieuwe Digicorder met Spraakbediening en Netflix, Spotify 

ingebouwd. 

Heb je nog een oud toestel AD 2000 dan kan je dit gratis gaan ruilen in een Telenet winkel. 

https://www2.telenet.be/content/www-telenet-be/nl/klantenservice/overstappen-naar-nieuwe-

decoder 

 

Tv-toestellen Zonder Smart maar met USB en HDMi. 
Indien u toch wilt meegaan maar uw toestel niet wilt vervangen kan steeds gebruikmaken van 

ander hulpmiddelen. 

U hebt een Flatscreen tv met USB en HDMi aansluiting 

U hebt een Smartphone of iPhone of Tablet. 

Dan kan u een Google Chromecast toestel aanschaffen. 

 

Wat is een Chromecast?  
Een Chromecast is een apparaatje dat lijkt op een usb-stick. Je plugt een Chromecast in de 

HDMI-aansluiting van je tv. Je kunt vervolgens via je smartphone of tablet, beelden en 

muziek verzenden naar je tv. 

 

Als je de 'minicomputer' op je tv aansluit wordt je toestel eigenlijk een soort 'smart-tv'. De 

Chromecast maakt via de wifiverbinding met andere apparaten in jouw huis, bijvoorbeeld je 

smartphone. Als je apps op je smartphone hebt geïnstalleerd die Chromecast ondersteunen, 

kun je beelden en muziek op je tv bekijken. (De App “Google Home” uit de Play of App 

store) 

 

https://www2.telenet.be/content/www-telenet-be/nl/klantenservice/overstappen-naar-nieuwe-decoder
https://www2.telenet.be/content/www-telenet-be/nl/klantenservice/overstappen-naar-nieuwe-decoder
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Je hebt verschillende soorten van deze mediaspeler. Zo kun je met een Chromecast Ultra 

beelden in 4K (of: ultra-hd) verzenden, (Als je een 4k tv hebt) en heb je ook een variant 

(Chromecast Audio) waarmee je alleen audio kunt versturen: deze plug je niet in je tv-toestel, 

maar in je geluidsboxen. Een alternatief voor de Chromecast is een “Apple TV”. 

https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/item/wat-is-een-apple-tv/  

 
 

Wat heb je nodig om een Chromecast te kunnen gebruiken? 

Een hdmi-aansluiting op je tv, hier doe je de Chromecast in (de Chromecast voor audio sluit 

je aan via de audio-ingang van de geluidsboxen) 

De Chromecast werkt op stroom, je hebt dus een stopcontact nodig. Als je een usb-aansluiting 

hebt op je tv kun je je Chromecast ook op die manier voorzien van stroom 

Een draadloos netwerk (wifi) 

Om van sommige diensten gebruik te kunnen maken heb je een apart abonnement nodig 

(denk aan: Netflix) 

Chromecast werkt via wifi in combinatie met de volgende apparaten: Android smartphones en 

tablets, iOS iPhones, iPads en iPods, Chrome voor Windows en Mac, Chromebooks zoals de 

Chromebook Pixel (let op: het apparaat biedt dus geen ondersteuning voor de Windows 

Phone) 

De app Google Home (deze vind je in de App Store of Google Play Store) 

Welke apps hebben zoal Chromecast-ondersteuning? 

Netflix 

YouTube 

Spotify 

Bepaalde games, zoals Just Dance Now 

Als je onderstaand logo in een app in beeld hebt, kun je deze app met de Chromecast 

verbinden. 

 

Hoe werkt het? 

Je kunt de stappen van Google volgen om je telefoon of tablet te verbinden met je Chromecast 

in je tv. https://store.google.com/be/product/chromecast 

Via deze link worden de stappen uitgelegd. Geef aan of je verbinding wil maken met je 

Android-apparaat, iPhone of iPad of je pc.  

 

Is je Chromecast geactiveerd, dan kun je op je telefoon of tablet een app openen die de 

Chromecast ondersteunt (bijvoorbeeld Netflix). Zorg dat je smartphone of tablet verbonden is 

met wifi, en klik op het Chromecast-logo. De beelden worden nu op je tv afgespeeld. 

 

 

https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/item/wat-is-een-apple-tv/
https://store.google.com/be/product/chromecast
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Google Nest mini 
 De Google Nest Mini is de opvolger van de Google Home Mini. De slimme speaker beschikt 

over een ingebouwde Google Assistent en kan dus gebruikt worden in een smarthome waar je 

apparaten met Assistent-stembediening kunt aansturen. 

https://www.smarthomemagazine.nl/2019/11/review-google-nest-mini/ 

In onze recensie van de LG WK7 concludeerden we dat een slimme speaker zo goed is als de 

stemassistent die wordt meegeleverd. In dit geval ging het om de Google Assistent, die al een 

tijdje de Nederlandse taal beheerst (officieel sinds 28 oktober 2018). Niet lang na de officiële 

introduceerde publiceerden we een preview over de Google Home Mini, de kleine versie van 

de Google Home-speaker, waarin ook de conclusie was dat de speaker prima functioneert, 

maar de ervaring van de stemassistent het een beetje laat afweten. 

 

 

Inmiddels zijn we dus een jaar verder en is de Google Nest Mini op de markt uitgebracht in 

Nederland en België. In onze vergelijking kun je lezen dat er flink wat dingen zijn veranderd 

sinds het eerste model. De vraag is natuurlijk of al die verandering de ervaring ten goede 

komen. Daarnaast nemen we de Google Assistent natuurlijk ook onder de loep om te checken 

of er in dit jaar verbeteringen zijn doorgevoerd waar gebruikers ook wat aan hebben. Bijna 

alles valt en staat met de ervaring die de Assistent te bieden heeft. 

Dit is de Google Nest Mini 

 
De Google Nest Mini is een klein apparaat met een diameter van 98 millimeter en een hoogte 

van 42 millimeter. Het is een compacte speaker die voorzien is van een wall mount waarmee 

je hem aan de muur kunt ophangen en een stekker van anderhalve meter lang, waardoor je 

vrijheid genoeg hebt – maar dat zal waarschijnlijk niet voor iedereen gelden. De speaker is 

beschikbaar in de kleuren zwart en wit en beschikt over wifi 5 (op 2,4 en 5 GHz), bluetooth 

5.0 en natuurlijk Chromecast built-in, voor het afspelen van muziek. 

 

Onder het stof, dat gemaakt is van gerecyclede plastic flessen, vinden we een driver van 40 

millimeter, evenals drie far-field microfoons. Vooral dat far-field is belangrijk, want dat houdt 

in dat de Google Nest Mini je ook vanaf een flinke afstand moet kunnen horen. Zo kun je de 

kleine speaker op een centrale plek in huis ophangen. Daarnaast kan de speaker opmerken dat 

je in de buurt ben via ultrasound en de led-lampjes laten aanspringen en kun je via Voice 

Match-technologie toegang krijgen tot persoonlijke vragen en opdrachten. 

 

In de kern is dit nog steeds dezelfde speaker als de Google Home Mini, die vorig jaar 

uitgebracht werd. Er zijn gelukkig enkele verschillen die verdergaan dan het design, waardoor 

je toch kunt overwegen voor de nieuwe versie te gaan wanneer je een compacte, slimme 

speaker op het oog hebt. Zo kan de wall mount (wand montage) een belangrijke factor spelen, 

maar is er ook een betere basweergave aanwezig. Ook kun je nu bovenop de Nest Mini tikken 

voor het bedienen van muziek en is het later mogelijk twee Nest Mini’s te gebruiken voor een 

stereopaar. 

 

https://www.smarthomemagazine.nl/2019/11/review-google-nest-mini/
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Installatie via Google Home 

Het installeren is in elk geval zo gepiept. Na het uitpakken stop je de stekker in de speaker en 

het stopcontact en wacht je even totdat de Google Assistent begint met praten. Je krijgt dan de 

opdracht (rollen zijn omgekeerd) de Google “Home-app” te downloaden.  

Heb je dat al gedaan, dan open je de app en druk je op het knopje voor het toevoegen van 

apparaten. In dit artikel leggen we precies uit hoe dat normaal gesproken werkt, maar in het 

geval van Google eigen apparaten is de installatie veel simpeler en sneller. 

Link naar installatiegids (PDF) 

https://cdn.webshopapp.com/shops/253891/files/234965995/setup-google-home-mini.pdf 

 

Je volgt de instructies op het scherm op, downloadt wat updates en kunt vrijwel meteen 

beginnen met de Google Nest Mini te gebruiken. De Google Home-app vraagt of je eerst een 

simpele vraag kunt stellen om te checken of alles werkt, zoals bijvoorbeeld hoe laat het is. 

Werkt de speaker niet meteen, geef hem dan een paar minuten extra de tijd. Dat was tijdens 

onze installatie ook het geval. Na een paar extra minuten werkt de speaker gewoon zoals het 

hoort en hoef je verder geen stappen te ondernemen voor de installatie. 

https://support.google.com/googlenest#topic=7029097 

Wel kun je nog even de apparaat instellingen bekijken. Daar tref je allerlei andere dingen aan 

die je misschien overgeslagen of waar je nog niet aan gedacht hebt. Daar tref je de opties aan  

over de “kamer” en het “huis” waar de speaker staat en in welke speakergroep je hem 

opgenomen hebt. Heb je dat nog niet gedaan, dan lees je hier hoe je dat moet doen. Wanneer 

de Nest Minionderdeel is van een speakergroep, kun je hier dezelfde muziek op afspelen als 

op andere Chromecast-speakers. 

 

Google Nest Mini op drie manieren bedienen 

De meest voor de hand liggende methode voor het bedienen van de Google Nest Mini, is 

natuurlijk via stembediening. Als je de vraag hierboven eenmaal hebt kunnen stellen, dan 

weet je ook meteen hoe alles werkt. Je begint simpelweg met “Hey Google” en vraagt 

vervolgens iets wat je wil weten. Je kunt vragen naar het weer, sportuitslagen, nieuws en meer 

algemene dingen en de Google Assistent kan ook helpen bij rekensommen of zinnen vertalen. 

In dat opzicht heeft de stemassistent er flink wat functionaliteit bijgekregen. 

 

In vergelijking met een jaar geleden kun je ook veel meer apparaten aansturen, omdat veel 

meer fabrikanten ondersteuning voor de stemassistent ingebouwd hebben. Soms moet je de 

taal veranderen naar Engels, maar over het algemeen is de Assistent meer dan een praatgrage 

zoekmachine.  

Of het nu om slimme stofzuigers, ventilatoren, ovens, lampen, thermostaten of speakers gaat, 

zelfs de Xbox One is tegenwoordig te bedienen via de Google Assistent de stemassistent laat 

wel degelijk zien nut te kunnen hebben. 

 

Zoals altijd geldt wel de kanttekening dat je flink geïnvesteerd moet hebben in je smarthome 

door allerlei producten met een internetverbinding toe te voegen. Mocht je alleen wat slimme 

lampen of een slimme speaker gebruiken, dan kunnen we ons voorstellen dat de Assistent nog 

steeds minder nuttig is. Het is dus geheel afhankelijk van wat je thuis hebt staan. Gelukkig 

kan de digitale assistent ook steeds meer op zichzelf, maar de combinatie van apparaten 

aansturen en dingen opzoeken of achterhalen met je stem is veel beter nu. 

 

Bekijk ook Google forceert tweestapsverificatie voor Nest-gebruikers. 

Naast stembediening heb je ook een directe bediening via aanraking. Door op de speaker te 

tikken kun je muziek afspelen en pauzeren.  

https://cdn.webshopapp.com/shops/253891/files/234965995/setup-google-home-mini.pdf
https://support.google.com/googlenest#topic=7029097
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Midden Aan /Uit 

Links Harder 

Rechts Zachter  

Dit natuurlijk naargelang de Nest ligt (in zie de nest met de aansluiting naar achteren). 

 

Wanneer je tikt, dan verschijnen de inmiddels vier bekende Assistent-ledlampjes aan de 

bovenkant. Wat ook heel tof is, is de nabijheidssensor. Zodra je voorbijloopt of je hand naar 

de speaker beweegt, dan lichten de 6 ledlampjes van de volumeknoppen op. Zo hoef je dus 

niet te zoeken waar die precies zitten (mocht je ze niet zien, aan beide kanten van de Google 

Nest Mini zit zo’n knop). 

 

Daarnaast kun je er ook altijd voor kiezen de speaker met je mobiele telefoon te bedienen. Dat 

kan op twee manieren: via wifi en bluetooth. Met de volumeknop van je smartphone beheer je 

het volume, terwijl je via je favoriete muziekstreamingdienst bepaalt waar je naar luistert. 

Sommige diensten hebben Chromecast built-in en dan kun je meteen beginnen met luisteren. 

Voor andere diensten heb je waarschijnlijk de bluetoothmodus nodig. De instellingen van de 

bluetoothverbinding regel je overigens ook via de Google Home-applicatie. 

 

Wat je tevens in de Google Home-app aantreft, is de equalizer. Die vind je door de Google 

Nest Mini-speaker te selecteren (je mag uiteraard zelf een naam bedenken) en binnen de 

instellingen van die speaker op zoek te gaan naar de equalizer. Je hebt invloed op de bass en 

de treble. Er zijn geen vooraf ingestelde modi aanwezig (zoals pop, rock, dance, dat soort 

instellingen), dus je zult waarschijnlijk meerdere keren terugkeren voor een prettige 

geluidsweergave. Maar je kunt ook alles prima in het midden van het spectrum laten staan. 

 

Prima geluidskwaliteit 

Voor een speaker van 49 euro klinkt de geluidskwaliteit niet verkeerd. Het klinkt een beetje 

oneerbiedig om zoiets op die manier te stellen, maar de prijs is nou eenmaal een grote factor 

in de beleving van het geluid. In vergelijking met de vorige versie is vooral het basgeluid erop 

vooruitgegaan. Op kleine speakers is die weergave een hachelijk punt, omdat de omvang vaak 

niet in staat is een prima geluid te produceren. Bovendien hebben de plek en positie van de 

speaker veelal ook veel invloed op de presentatie van het geluid. 

 

Of je er zelf ook een goede geluidservaring aan overhoudt, hangt bovendien af van nog meer 

factoren. Naast het formaat en de plaatsing is ook het genre natuurlijk van invloed. Nu komt 

bijvoorbeeld de warme en zachte stem van Kenny B prima over op de Google Nest Mini, 

maar missen we de details van bijvoorbeeld de basdrum op de achtergrond. In Master of 

Puppets van Metallica zoeken we de grenzen op van het compacte apparaat en merken we dat 

het geluid blikkerig kan klinken en vooral de lagere tonen op hetzelfde niveau afsnijdt. 

 

De bas klikt dan ineens heel dof, terwijl de Google Nest Mini wel degelijk in staat is een 

prettige bas laag te weergeven. De hogere tonen, oftewel de schreeuwende gitaarsolo’s van 

Kirk Hammett, komen een stuk beter uit de verf en missen – in vergelijking met speakers van 

hetzelfde formaat – gelukkig minder detail in vergelijking met de tonen in de lagere regionen. 

Als we Diamond Heart van Lady Gaga opzetten, dan worden al die punten nog eens 

bevestigd: hoog klinkt veelal zuiver, terwijl de lagere tonen wat wegvallen. 

 

We hebben de speaker op twee locaties getest. In een grote ruimte van 27 vierkante meter, 

waar gewoond en gewerkt wordt. In theorie zou je de Google Nest Mini kunnen gebruiken om 

de kamer te vullen met geluid, maar dat raden we af. Daarvoor is de geluidskwaliteit toch echt 
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te min. Op de slaapkamer presteert de speaker al veel beter op het nachtkastje. Het geluid kan 

dat veel beter afkaatsen; de akoestiek leent zich dus beter voor wat deze speaker in huis heeft. 

De Nest Mini is dus meer geschikt voor kleinere dan voor grotere kamers. 

We kunnen er ook soundsystemen die op Wifi zijn aangesloten mee sturen of onze Netflix op 

Tv mee laten opstarten. 

Ook Audio sturing vb. Radiokanalen via TuneIn of Spotify behoren tot de mogelijkheden. 

  

Google Nest Mini – conclusie 

Al met al is de Google Nest Mini een behoorlijke verbetering ten opzichte van zijn 

voorganger. De muziek die eruit komt klinkt inderdaad beter dan zijn voorganger, al moet je 

hem niet willen gebruiken om een grote kamer met muziek te vullen. Maar op een bureau of 

slaapkamer klinkt het prima voor de prijs. Daarnaast kun je muziek via bluetooth afspelen. Op 

het gebied van bediening zijn er drie opties: via het apparaat, een app van een 

muziekstreamingdienst of Google Home en natuurlijk via de stem en alles werkt naar 

behoren. 

 

Wat je nog steeds zou kunnen missen, is een audiokabelaansluiting, zodat je er ook andere 

apparaten zonder internet of bluetooth op zou kunnen aansluiten. Is het een groot gemis? 

Zeker niet, maar het zou de waarde van de Google Nest Mini wel kunnen verhogen. Daarnaast 

klinkt niet elk muziekgenre er helder of onvervormd op. Luister je bijvoorbeeld hardere 

muziek, zoals metal, dan hoor je al gauw de beperkingen van het formaat. Daarnaast zou de 

kabel van anderhalve meter voor sommige gebruikers te kort kunnen zijn. 

 

Digitale Radio of Dab en DAB+  
 

DAB+ is een verbeterde versie van DAB. DAB staat voor Digital Audio Broadcasting, of 

digitale radio via de ether. DAB+ biedt extra plaats voor radiozenders; zo is het regionale 

aanbod van Radio 2 overal in Vlaanderen te ontvangen via DAB+. 

Het is ook veel minder storingsgevoelig dan FM en er is slechts één frequentie nodig waarop 

je moet afstemmen in heel Vlaanderen. Ook kan er visuele info worden meegezonden. 

Wie DAB+ wenst te luisteren dient wel over een compatibele radio, tuner of versterker te 

beschikken, die overweg kan met de DAB+ signalen. Onder meer Sony heeft al vele radio’s 

die compatibel zijn met DAB+. Men vindt deze toestellen ook nu in meerdere winkels, zelfs 

Aldi verkoopt deze regelmatig. 

De uitzendingen zelf blijven uiteraard gratis. 

De eerstvolgende jaren (tot 2020) blijven de radiozenders ook via FM uitzenden zolang er 

geen algemene digitale overschakeling is, zo staat het ook in de Beheersovereenkomst 2016-

2020 tussen de VRT en de Vlaamse Overheid. 

Het gaat om alle gewone VRT-zenders – Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel, MNM – en 

de uitsluitend digitale zenders zoals MNM Hits, Klara Continuo en VRT NWS. 
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Wifisoundsystemen 
De laatste jaren komen ook de vereenvoudigde Soundsystemen op de markt, zoals Sonos, 

Bose en andere systemen. 

https://www.bosebelgium.be/nl_be/products/speakers/smart_home.html 

https://www.sonos.com/nl-be/home 

Met vereenvoudigd bedoel ik dat je deze enkel moet aansluiten op een stroombron, en dat 

deze daarna met een App op je smartphone, Iphone of tablet kan bedienen. 

Je hebt daar geen radio meer voor nodig. (Streamen noemt dit). 

Het enige probleem dat zich soms voordoet is dat de streaming enkel minuten of bij Bose zelf 

een kwartier later komt. 

Ze zijn volop aan het zoeken om dit euvel op te lossen. 

Deze vernoemde leveranciers verkopen nu ook Luidspreker met ingebouwde Wifi en of 

Bluetooth. 

Van Sonos weten we ook dat deze systemen een verkoop verdrag hebben gesloten met Ikea. 

Zo kunnen we in Ikea een Boekenplank Speaker aanschaffen of een Lamp met ingebouwde 

speaker. 

https://www.ikea.com/be/nl/cat/wifi-speakers-46194/ 

 

Sonos systemen. 

Je Sonos-systeem is voorgeprogrammeerd met 'Radio door TuneIn' waarmee je toegang hebt 

tot internetradiostations, radioprogramma's en podcasts van over de hele wereld, helemaal 

gratis. Meer dan 100.000 kanalen van elke uithoek op aarde, én live of on demand 

radioprogramma's van over de hele wereld: je streamt ze allemaal, rechtstreeks naar alle 

Sonos-spelers in je huis. 

 

Radio door TuneIn op Sonos gebruiken 

Je kunt met om het even welke Sonos controller naar het Browsen navigeren en ‘Radio door 

TuneIn’ selecteren. Je vindt er wereldwijde Internetradiostations, gerangschikt op genre, 

locatie en categorie. Je kunt ook zoeken op naam een station of aan de hand van de roepletters 

(bijvoorbeeld WFUV), op naam van een programma of door de naam van een presentator in 

te voeren. 

 

Naar lokale radiostations luisteren 

Selecteer 'Radio door TuneIn' in het Browsen en klik vervolgens op 'Lokale Radio' om door 

de zenders in je regio te bladeren. Voer als je hierom wordt gevraagd je postcode in (voor de 

VS) of selecteer je regio voor een overzicht van lokale radiostations. 

Je kunt de standaardlocatie voor 'Lokale Radio' wijzigen met de knop 'Locatie wijzigen'. Op 

iOS- en Android-apparaten kun je de locatie wijzigen in het menu 'Meer', aangegeven door 

drie horizontale (iOS) of drie verticale (Android) puntjes. 

 

Naar radio in andere delen van de wereld luisteren 

TuneIn maakt het eenvoudig om door radiostations en -programma's van over de hele wereld 

te bladeren. Selecteer gewoon Radio door TuneIn ➔ Locatie en zoek je favoriete 

muzieklocatie, waar dan ook ter wereld. 

Ook Spotify of Youtube kan men via dit systeem laten afspelen.  

Zo heb je een heel uitgebreid gamma aan muziekmogelijkheden. 

Ik vermoed dat dit bij Bose ook zo zal werken. 

 

Frank 

 

https://www.bosebelgium.be/nl_be/products/speakers/smart_home.html
https://www.sonos.com/nl-be/home
https://www.ikea.com/be/nl/cat/wifi-speakers-46194/

