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netwerkmasker. Activeer vervolgens 
dit profiel:

nmcli connection up mijn_
profiel

Ga nu in je browser naar het IP-adres 
van je router en controleer de 
DHCP-instellingen. Als DHCP weer 
werkt op je router, is ‘mijn_profiel’ 
niet meer nodig. Verwijder het door:

nmcli connection delete
mijn_profiel

NetworkManager activeert dan 
automatisch het standaard profiel 
met DHCP.

SNELHEIDSBEPERKINGEN
De snelheid van draadloze netwer-
ken wordt aangegeven met 802.11 
gevolgd door één of meerdere 
letters. De modernste routers onder-
steunen 802.11ac of zelfs al 802.11ax. 
Daarnaast kom je de voorgangers 
802.11n en ook 802.11g nog geregeld 
tegen. Maar een netwerkkaart 
die bijvoorbeeld alleen 802.11g 
ondersteunt, kan niet overweg met 
de snellere varianten. Controleer 
daarom in dat geval of je router niet 
op bijvoorbeeld ‘Wireless N-only’ 
staat. De instellingen daarvoor vind 
je in je router bij ‘Wireless mode’ of 
‘Network mode’ (afbeelding 2).

Heb je een wifi-kaart die 802.11n 
ondersteunt, maar op die snelheid 
toch geen verbinding kan maken? 
Dan zit mogelijk de gebruikte 
frequentie in de weg. Traditioneel 
werkt wifi op 2,4 GHz, terwijl 
tegenwoordig op 5 GHz is gestan-
daardiseerd. Bij 802.11n zijn beide 

frequenties mogelijk, maar dat 
hangt af van de netwerkkaart. Zet 
bij twijfel je router op 2,4 GHz. Die 
frequentie ondersteunen namelijk 
alle 802.11n kaarten.

Soms kan volgens de handleiding 
je 802.11n kaart weliswaar 5 GHz 
aan, maar wil er op die frequentie 
toch maar geen verbinding tot stand 
komen. Dat gebeurt als de Linux 
driver daarvoor geen volledige on-
dersteuning heeft. Vermijd daarom 
ook liever de hele goedkope kaarten. 
Daarmee riskeer je eerder dergelijke 
problemen, doordat de hardware 
niet helemaal conform de officiële 
specificaties is.

VERBORGEN ROUTER
Om zich bekend te maken in de 
draadloze wereld gebruikt een rou-
ter een identifier. Dat heet eigenlijk 
SSID, maar heel wat fabrikanten 
gebruiken termen als ‘Network 
name’ of simpelweg ‘Wireless’. Deze 
identifier vind je onder op de router. 
Normaal gesproken stuurt de router 
de SSID mee met het draadloze 
signaal. De wifi op je pc toont deze 
in de lijst van beschikbare netwer-
ken in de netwerk applet. Op de 
commandoregel krijg je die lijst als 
volgt (afbeelding 3):

nmcli device wifi

Als de SSID van jouw router hier 
niet tussen staat, dan verbergt 
je router dit. Dat heet dan een 
hidden access point en daarmee kan 

NetworkManager niet automatisch 
verbinding maken. Zorg daarom dat 
je router de SSID wel bekend maakt. 
De optie daarvoor vind je bij de 
instellingen van je router als ‘Broad-
cast SSID’ of iets van die strekking. 
Nu verschijnt je router wel in de lijst 
van beschikbare netwerken. Zet ver-
volgens een wifi-verbinding op door:

nmcli device wifi connect
<je_SSID>

NetworkManager vraagt je vervol-
gens nog om het wachtwoord. Wil 
je de SSID toch verborgen houden, 
maak dan bij NetworkManager be-
kend dat het om een hidden access 
point gaat:

nmcli device wifi connect
<je_SSID> hidden yes

Nu klopt de wireless kaart bij elk 
verborgen netwerk aan met de 
vraag of zijn identiteit toevallig die 
van de SSID is. Zo ja, dan maakt hij 
verbinding.

ROUTER BLOKKEERT 
TOEGANG
Ga in je router na of die MAC-filte-
ring gebruikt. Daarmee beperk je de 
toegang tot alleen apparaten met 
een bepaald MAC-adres. Dat adres 
bepaalt de fabrikant van de netwerk-
kaart. In de uitvoer van nmcli zie 
je dit staan achter ‘ethernet’ en 
‘wifi’ als een string van karakters 
gescheiden door dubbele punten. 

Als je router MAC-filtering toepast, 
schakel het dan tijdelijk uit. Krijgt je 
wifi-kaart nu wel een IP-adres, dan 
weet je zeker dat je de instellingen 
van dit filter moet aanpassen. Voeg 
daartoe het MAC-adres van jouw 
kaart toe aan de lijst van toegelaten 
adressen.

ALS NIKS HELPT
Krijg je toch geen werkende internet-
verbinding, open dan een nieuwe 
tabblad in je terminal. Tik daar het 
volgende in om de logmeldingen van 
NetworkManager te zien:

journalctl --follow --unit
NetworkManager

Als je nu met nmcli werkt, verschij-
nen door de optie ‘follow’ nieuwe 
meldingen achteraan de uitvoer. 
Doordat je zodoende volgt wat er 
gebeurt, achterhaal je sneller waar 
het misgaat bij het opbouwen van 
de verbinding.

TOT SLOT
Geen internet hebben is vervelend. 
Je hebt nu gezien waar je op moet 
letten en hoe je in enkele stappen 
de oorzaak vindt. Zelfs met de hand 
tijdelijk een verbinding opzetten is 
eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. 
Zodoende hoef je nooit lang te wach-
ten om weer online te zijn.

LINKS
Wifi drivers: wireless.wiki.kernel.org 
/en/users/drivers 

Zelfs met de 
hand tijdelijk 
een verbinding 
opzetten is 
eigenlijk helemaal 
niet zo moeilijk

  Afbeelding 3:  
Beschikbare 

wifi-netwerken.
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