
Rhino’s verhandelingen – PRG_KeePass

Al die wachtwoorden!

Al eerder heb ik een artikel geschreven over het 
omgaan met wachtwoorden en het gebruik van het 
programma PINs. Het artikel, hoewel ook nu nog 
actueel, behoeft aanpassing. Dit men name omdat de 
ontwikkeling van PINs is gestaakt. In dit artikel 
beschrijf ik het alternatief voor PINs, het programma 
KeePass. 

Wachtwoorden werden al in de oudheid gebruikt. 
Toen voor het beveiligen van belangrijke gebouwen of 
delen van een stad. In die tijd was het wachtwoord 
ook een echt woord. Dat woord diende geheim te zijn en alleen bekend bij mensen 
die toegang behoorden te krijgen. Met dat wachtwoord kwam je langs de bewaker. 
Het proberen te raden van dat woord was al snel verdacht.

Nu zijn wachtwoorden bij voorkeur geen echte woorden meer maar een combinatie 
van hoofd - en kleine letters, leestekens, cijfers en speciale tekens. De naam 
wachtwoord is dan ook enigszins misleidend. Want een woord is juist iets dat 
ongewenst is. Ook de context waarin we de wachtwoorden gebruiken is niet meer 
wat het was. De wachtwoorden van nu worden gebruikt om toegang te krijgen tot 
verschillende uiteenlopende diensten die elektronisch beschikbaar worden gesteld. 
Het loopt uiteen tot relatief simpele diensten zoals nieuwsbrieven of forums. Een 
andere dienst is DigiD. Het weten van dat wachtwoord geeft toegang tot 
overheidsdiensten zoals de belastingdienst of het aanvragen van een uittreksel uit de 
gemeentelijke basisadministratie. 

Al deze wachtwoorden vragen veel van ons geheugen. Zeker wanneer je het goed 
wenst te doen en voor alle diensten verschillende wachtwoorden gebruikt loopt het 
aantal flink op. Maar wij mensen zijn gemakzuchtig. Om het gemakkelijk te houden 
kiezen we vaak iets eenvoudigs zoals de naam van partner, kind of je geboorte 
datum. Nu kunt u zelf wel nagaan dat die niet de meest moeilijke woorden zijn om te 
kraken. Alles op een papiertje schrijven is ook niet veilig. Ik ga u in dit artikel vertellen 
hoe ik met gebruikersnamen en wachtwoorden tracht om te gaan. Ook vertel ik over 
het programma waarmee ik al die verschillende wachtwoorden en instellingen 
bijhoud.

Gebruikersnaam en wachtwoord kiezen 

Natuurlijk kun je de eigen (voor)naam gebruiken als gebruikersnaam. Wanneer daar 
een sterk wachtwoord aan is gekoppeld, is daar ook niets mis mee. Maar het is veel 
moeilijker te raden wanneer de naam een fantasienaam is. Wat let je om je op 
internet CyberPiere te noemen als je eigenlijk gewoon Piet heet. Of wat gedacht van 
J@@p ipv Jaap.



Een wachtwoord. Graag zo sterk mogelijk en dat betekent:
- minimaal 8 tekens
- Geen eigennaam (Margriet, Klaas, Ernst-Jan)
- Woorden uit een (woorden)boek vermijden.
- Niet een nummerbord van een voertuig
- Bestaat uit hoofd- en kleine letters, cijfers en een speciaal teken.
- Wijzigt regelmatig

Maak ook onderscheid v.w.b. de risico's. Een wachtwoord dat alleen de toegang tot 
een forum of een informatiebrief of -site beveiligd hoeft minder sterk te zijn dan een 
wachtwoord voor bank of bedrijfstoegang. Overige algemene regels:

– Wijzig belangrijke wachtwoorden regelmatig
– Laat wachtwoorden per systeem verschillen
– Wijzig toegekende wachtwoorden
– Voorkom meelezen
– Schrijf wachtwoorden NOOIT op
– Leen wachtwoorden NOOIT uit.

Ik zie u al denken, leuk en aardig, maar hoe onthoud ik dat allemaal. Het programma 
KeePass kan daarbij helpen, maar er zijn meer ezelsbruggetjes. Het trainen van het 
geheugen houdt het jong.

Probeer een combinatie te maken van zaken die u uit uw hoofd weet en combineer 
die. Stel uw gegevens zijn:

Naam: Jan Klaassen
Straat: Dorpstraat 12
Postcode 7845 LE  Ons Dorp
Geb. 24-04-1976
Partner: Harmke Pietersen
Kinderen Gerwin Piet, Jan Martijn, Geke

Mogelijke gemakkelijk te onthouden wachtwoorden:
- JKle12@od
- J@n-6791
- HPgpjmg#12
- HarPie_45

Puzzel maar even waar de letters en cijfers vandaan komen. Op deze manier kan 
iedereen wel een moeilijk wachtwoord maken dat eenvoudig is te onthouden. 

Het gebruik van wachtwoorden op internet vergt een andere techniek. Allereerst is 
het verstandig om daar een andere naam te gebruiken dan thuis of op je werk. Je wilt 

Het staatje geeft aan dat lengte nog belangrijker is dan de gebruikte tekenset.



immers niet dat een beheerder die inzicht heeft in de database je gebruikersnaam 
en/of wachtwoord gebruikt. Dus kies een ander naam. Onze Jan Klaassen van 
hierboven noemt zich Kl@@s12 Als wachtwoord kiest hij, op basis van zijn eigen, 
bekende gegevens, HaPi-xx-le. Op de plek van xx komt een tekenreeks die 
afhankelijk is van de plek op internet waar hij is. Voorbeelden:
- HaPi-hc-le voor www.hcc.nl
- HaPi-ms-le voor www.microsoft.com 
- HaPi-mp-le voor www.marktplaats.nl 
- HaPi-etc-le voor www.etcetera.net 

Zo heb je allemaal verschillende, ingewikkelde wachtwoorden die toch niet moeilijk te 
onthouden zijn.

Bewaren van wachtwoorden

Voor het opslaan van wachtwoorden bestaan er elektronische kluizen. Naast vele 
commerciële programma’s is er ook een aantal freeware programma's die deze taak 
kunnen doen. Jaren geleden heb ik hier eens naar gezocht en op basis van de toen 
bekende programma’s heb ik voor PINs gekozen. Misschien waren er betere, maar 
dit was mijn keuze. Inmiddels gebruik ik KeePass. Het is een programma dat nog 
steeds wordt ontwikkeld. Ik gebruik versie 1. Versie 2 is nog in ontwikkeling en maakt 
gebruik van het .NET framework dat de portabiliteit niet ten goede komt.

KeePass

KeePass kan voor mij direct naar de inlogpagina van de bewuste site springen en 
daar gebruikersnaam en wachtwoord voor mij invoegen. Sterker nog, wanneer de 
database van KeePass open staat kan het automatisch de gebruikersnaam en 
wachtwoord invoegen m.b.v. een sneltoets. Tevens bewaart het deze en allerlei 
andere geheime gegevens van mij, zoals wachtwoorden, PIN- en TAN-codes, 
gegevens van diensten zoals e-mail accounts, in één bestand. Het bestand is 
beveiligd met een sterk encryptie algoritme (AES en Twofish). 

Het programma kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd. Er is een zgn. 
installer (.exe) en een ZIP-bestand dat direct in de installatiemap kan worden 
geplaatst. Dat laatste is het meest makkelijk voor op een USB-stick. Er is ook een 
installer waarin de Nederlandse taalmodule is geïntegreerd. 

Eerste start KeePass

Na de eerste start wordt een nieuw wachtwoord-bestand aangemaakt door te klikken 
op bestand → Nieuw. Er wordt een hoofdwachtwoord gevraagd. Dit wachtwoord 
dient een erg sterk wachtwoord te zijn. Al uw andere wachtwoorden en gegevens 
worden er immers door beschermd. Mijn advies is om, met de tabel van hiervoor in 
gedachten, daar minimaal 10 tekens voor te gebruiken. Naast, of in plaats van het 
wachtwoord kan ook een sleutelbestand worden gebruikt. Standaard zal KeePass 
die aanmaken in de root van de gekozen schijf met als naam pwsafe.key. Als 
alternatief kan ook een eigen bestand worden gebruikt. Bv. een afbeelding of ander 
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bestand dat u altijd bij u heeft op een stick of ander medium. Verlies van het 
hoofdwachtwoord en/of sleutelbestand maakt al uw wachtwoorden ontoegankelijk. 
Er bestaat geen achterdeurtje of een loper-sleutel dat alle databases kan openen. Er  
bestaat geen enkele manier om de sleutels terug te krijgen. Een veilige backup van 
de hoofdsleutel op een andere locatie is dus NOODZAAK! Mijn voorkeur is het 
gebruik van een plaatje (JPG) dat op al mijn computers en backupmedia staat.

Nu een eerste database is aangemaakt moet het worden opslagen daarvoor klikken 
we op bestand → Opslaan. Een dialoog zoals in afb. 1 verschijnt. Kies een plek die 
bij de dagelijkse backup wordt meegenomen of zorg dat KeePass dat zelf doet m.b.v. 
een invoegtoepassing. Another Backup plugin is daarvoor een geschikte kandidaat.

In afb. 1 zien we de standaard categorieën zoals die door KeePass worden 
aangemaakt. Deze zijn naar eigen inzicht uit te breiden of aan te passen. De 
categorieën zoals door mij gebruikt staan in het rode kader van afb. 1.

KeePass kent een groot aantal configuratie opties. Wij laten alles op de standaard 
waarden staan.  Later kan daar een blik op worden geworpen.

Afbeelding 1: 



Nieuwe invoer

Nieuwe invoer. Daarvoor klikken we op 
bewerken → invoer toevoegen (Ctrl-Y). De 
dialoog zoals in Afb. 2 verschijnt. We vullen dit 
in met de ons bekende gegevens. Wanneer de 
invoer een website betreft, kies dan bij titel de 
naam van de website, of een relevant deel 
daarvan, zoals getoond in de titelbalk van de 
browser. De titel wordt nl. gebruikt als sleutel 
voor het automatisch vullen van de 
inloggegevens. Het wachtwoord wordt 
standaard gegenereerd. Wanneer je al een 
wachtwoord hebt, druk je op 
de drie balletjes, en het gegenereerde 
wachtwoord wordt getoond, hierna kan het 
gewijzigd worden. Tevens kan een vervaldatum 
worden ingevoerd. Dit is met name handig voor 
lidmaatschappen die een opzegtermijn hebben. 
Je wordt dan tijdig geattendeerd. Naast de 
eigen opmerkingen kan ook een bestand 

worden bijgevoegd. Voor hen die willen verfraaien bestaat de mogelijkheid om de 
groep en het pictogram naar eigen smaak aan te passen. Op de site van KeePass 
zijn meer pictogrammen te downloaden.
Wanneer op OK wordt gedrukt wordt het nieuw ingevoerde getoond als in Afb. 3.

Stel je voert de gegevens gelijktijdig met het maken van een forum-inschrijving in. 
Dan is het aan te bevelen om het gegenereerde wachtwoord te gebruiken. Tijdens 
het aanmaken kan het simpel m.b.v. Drag & Drop (Sleur en Pleur) naar het 
wachtwoordveld worden gesleept.

Afbeelding 2: 

Afbeelding 3: 



De interface

De interface van Keepass ziet u in Afb. 4. De afbeelding is opgebouwd uit meerdere 
plaatjes zodat de mogelijkheden van de RechterMuisKnop (RMK) goed wordt 
aangegeven. 

KeePass ontvouwt zijn mogelijkheden in ruime mate wanneer de RMK wordt 
gebruikt, net zoals de meeste Windows programma's. In het zwart worden de 
mogelijk opties aangegeven. 

Let ook op de sneltoetsen. Wanneer u KeePass geroutineerd met het toetsenbord 
wenst te gebruiken is het makkelijk ze te kennen.

Afbeelding 4: 



Gebruik van ingevoerde gegevens

Ik gebruik KeePass vanuit de snelstartbalk. Na het ingeven van het 
hoofdwachtwoord wordt het geopend en kan ik zoeken naar al aanwezige informatie 
of gegevens toevoegen. Naast het feit dat het een naslag is voor diverse persoonlijke 
gegevens zoals burgerservicenummer, paspoortgegvens, PIN- en TAN-codes etc... 
zal het meestal worden gebruikt voor het invoeren van inloggevens op websites of 
programma's. Ik noem hier drie methoden voor het invoeren van de gegevens vanuit 
KeePass.

1. Via Klembord
KeePass kan de gevraagde gegevens op het klembord plaatsen.
– Ctrl-E Kopieer gebruikersnaam
– Ctrl-C Kopieer wachtwoord (De balletjes)
Invoegen (Ctrl-V) plaatst de inhoud op de gewenste plek.

2. Slepen
Zoals in Afb. 5 wordt getoond kunnen de gegevens simpel worden gesleept 
naar de bewuste velden.

3. Auto-Type
Auto-type is een vorm van automatische toetsaanslagen in het geopende 
venster.  Bij 2 hebben we gebruikersnaam en wachtwoord gesleept naar de 
invoervelden. Zou het niet mooi zijn wanneer KeePass ons dat werk uit 
handen zou nemen? Dat is wat auto-type voor je doet!
Wanneer KeePass staat gestart met geopende database, zal KeePass na het 
ingeven van het standaard commando (Ctrl-Alt-A) zijn database afzoeken 
naar bijbehorende gegevens en dan gebruikersnaam en wachtwoord in het 
geopende venster plaatsen. Standaard zal het de toetsaanslagen 
{NAAM}{tab}{WACHTWOORD}{enter} uitvoeren.

Afbeelding 5: 



• {NAAM} staat voor de inhoud van het veld Gebruikersnaam
• {tab} is het indrukken van de Tab-toets (Springen naar volgend veld)
• {WACHTWOORD} staat voor de inhoud van het veld Wachtwoord
• {enter} is het indrukken van de Enter-toets

Het typt dus de gebruikersnaam van het gevonden record, het drukt op de tab-
toets. Vervolgens wordt het bijbehorende wachtwoord ingegeven en tenslotte 
wordt de Enter-toets ingedrukt. 
Het record wordt gezocht op basis van de titel van het geopende venster. Elk 
woord in de titel wordt als trefwoord gebruikt en moet voorkomen in de titel 
van het opgeslagen record. Stel je wenst in te loggen bij de Hema, dan staat 
daar in de titelbalk: 

HEMA – inloggen (zie afb. 6)
Op basis van dit gegeven zoekt KeePass naar de bijbehorende ingave 
(record). Het zoekt in zijn database naar een titel die  in de titel van het 
venster voorkomt. “Hema” alleen als titel van het record is voldoende. Stel dat 
er bij de Hema meerdere inlogvensters zijn, dan is het verstandig om een 
extra onderscheidend gegeven op te nemen. 
Bij Windows live aanmelding staat er alleen “Aanmelden” in de titel van het 
van het browservenster. Dat kan problemen geven. Wanneer er meerdere 
records voldoen zal een keuzemenu worden gepresenteerd.

Auto-Type aanpassen

Het is mogelijk om je eigen auto-type reeks te maken door simpelweg een reeks in 
het opmerkingen-veld te plaatsen. Het wordt herkend aan het kenmerk: “Auto-Type:” 
Het zou er als volgt kunnen uitzien:

e-mail gebruikt voor registratie van rein@nospam.nl

Auto-Type: {Username}{TAB}brn: 44.62.91.173{TAB}eigen 
tekenreeks{TAB}{PASSWORD}{ENTER} 

en je kunt weer verder met eigen opmerkingen.............

variabelen die gebruikt kunnen worden zijn:
Veld Variabele 
Titel {TITLE}
Gebruikersnaam {USERNAME}
URL {URL}
Wachtwoord {PASSWORD}
Opmerkingen {NOTES}

Naast de al eerder genoemde {TAB} en {ENTER} zijn er codes voor meer 
stuurtoetsen zoals pijl-op {UP} F1 t/m F16 {F1} – {F16} en nog veel meer. De help 
noemt ze allemaal.

Afbeelding 6: 

mailto:rein@nospam.nl


Voorbeelden:
{TITLE}{TAB}{USERNAME}{TAB}{PASSWORD}{ENTER}
Tikt de titel van de entry, een Tab, gebruikersnaam, een Tab, het wachtwoord van de 
geselecteerde entry, en het drukt op Enter.
{TAB}{PASSWORD}{ENTER}
Drukt op de Tab, tikt het wachtwoord en drukt op Enter.
{USERNAME}{TAB}^v{ENTER}
De gebruikersnaam wordt ingegeven, dan een Tab, Ctrl-v (dat voegt de inhoud van 
het klembord in), en een Enter.
{DELAY=50}{WIN}{UP}{UP}{UP}{ENTER}notepad{ENTER}
Start het kladblok.

URL-veld

Het URL-veld kan elk geldig adres doorgeven aan een geassocieerd programma. Op 
de meeste systemen zijn dat de protocollen http://, ftp:// en mailto: KeePass 
ondersteund alle geregistreerde protocollen die door Internet Explorer worden 
ondersteund. Wanneer bijvoorbeeld PuTTY is geassocieerd aan het ssh:// protocol, 
dan zal KeePass automatisch PuTTY gebruiken voor ssh:// “URLs”.

In plaats van een URL, mag het veld ook worden gebruikt voor het uitvoeren van 
commando-regels. Dit kan alleen wanneer het commando wordt voorafgegaan door 
cmd:// bv.
cmd://c:\windows\notepad.exe “ documenten\mijntekst.txt” 
Het URL-veld mag ook variabelen bevatten zoals ook bij Auto-Type worden gebruikt. 
Daarnaast kan het URL-veld worden toegepast om het gebruik van een specifieke 
browser af te dwingen. 
cmd://{INTERNETEXPLORER} "http://www.dosgg.nl"
cmd://{FIREFOX} "http://www.dosgg.nl"
cmd://{OPERA} "http://www.dosgg.nl" 



Genereren van wachtwoorden

KeePass kan willekeurige wachtwoorden genereren met een bepaalde sleutel. Voor 
extra beveiliging kan het nuttig zijn. Via het menu Extra → Wachtwoordgenerator 
(Ctrl-Z) opent het wachtwoord venster (Afb. 7). Aan de hand van een profiel worden 
de wachtwoorden gegenereerd. Deze profielen kunnen worden aangemaakt en 
opgeslagen. Ook kunnen bepaalde patronen worden gebruikt bij het genereren. Voor 
een opsomming kan de helpfunctie worden geraadpleegd.

De wachtwoordgenerator wordt ook gebruikt om het standaard profiel voor het 
aanmaken van wachtwoorden aan te passen. Klik daarvoor op het afrolpijltje naast 
(aangepast) zie Afb. 8. Laadt het profiel, pas het aan en sla het op. 

TAN-codes

Tja, TAN codes. Die moet ik noemen omdat ze worden ondersteund door KeePass, 
maar van harte gaat het niet. Ik ben nog steeds van mening dat het i.t.t. de random-
reader van de andere banken niet veilig is. Maar goed..... 
TAN codes zijn eenmalige wachtwoorden zoals die bv. door de Postbank worden 
gebruikt. KeePass ondersteund TAN codes door ze automatisch te laten expireren 
na gebruik. M.b.v. een “wizard” kunnen de codes worden ingegeven.

Afbeelding 7: 

Afbeelding 8: 



Aangezien in Nederland alleen de Postbank deze gebruikt en ze gelukkig niet meer 
sequentieel toepast, is de toegevoegde waarde van KeePass hiervoor nihil. Sowieso 
is het uit veiligheidsoverweging beter om de TAN-code van de Postbank per SMS te 
ontvangen.

Plugins 

Voor KeePass worden diverse invoegtoepassingen gemaakt. De meest bekende zijn:
• Another Backup Plugin (Hieronder beschreven)
• KeePassSync – Synchroniseer het wachtwoordbestand met online diensten.
• Import plugins (oa. Voor PINs)
• KeeForm – Opent websites en vult de inloginformatie automatisch.

Another Backup Plugin 

Voor een verantwoord omgaan met je gegevens is AnotherBackupPlugin (ABP) 
eigenlijk een must. Het maakt bij openen direct een kopie van de database op een 
andere locatie. Dat kan een fysiek andere schijf zijn, een netwerklocatie of USB-stick.

Installatie:
Na het ophalen van de plugin, de bestanden uitpakken in de map van KeePass. Start  
dan KeePass en dan via menu Extra → Plugins → RMK op AnotherBackupPlugin.dll  
en kies “Activeren”. 

ABP wordt bestuurd door opstartopties bij KeePass. Dat kan m.b.v. een batch-file 
(*.cmd) of door het opgeven van de parameters bij de snelkoppeling. Open de 
snelkoppeling naar KeePass met RMK en kies eigenschappen.
Op het tabblad Snelkoppeling het doel als volgt aanpassen:

"C:\Program Files\KeePass\KeePass.exe" “..\sleutelbestand.kbd” 
/backup.path:"...\...."

De eerste parameter ..\sleutelbestand.kbd dient te verwijzen naar het bestand met 
wachtwoorden. Meestal zal dat zijn “...\mijn documenten\sleutels.kbd”. Omgeef het 
met aanhalingstekens wanneer er spaties in de naam of het pad voorkomen. 
De tweede parameter verwijst naar de backuplocatie. Vul hier het pad in van een 
andere schijf.

De opstart zou er als volgt uit kunnen zien:

"C:\Program Files\KeePass\KeePass.exe" “d:\Mijn 
Documenten\sleutelbestand.kbd” /backup.path:"U:\BU\KeePass_bu.kbd"

Nu we het toch over opstartopties hebben. KeePass kent zelf er ook een groot aantal 
voor meer informatie zie de helpfunctie.



Import-plugin voor PINs

Veel lezers zullen PINs gebruiken n.a.v. mijn vorig artikel. Ben je daarover tevreden, 
blijf het dan vooral gebruiken. Waarom tijd investeren in een ander programma 
wanneer het huidige je bevalt? Het mooie van PINs is dat het relatief eenvoudig is. 
Eén van de voordelen dat het niet meer onderhouden wordt, is dat je nooit een 
update hoeft te installeren ;-) KeePass wordt nogal eens geupdate. Dat betekent dat 
je die moet installeren en ook de Plugins moeten dan geupdate worden.

Wil je echter na het lezen van dit artikel toch overstappen, omdat KeePass je 
functionaliteit biedt die je graag wenst, dan is het wel fijn te weten dat de database 
van PINs ingelezen kan worden in KeePass. 

Dat gaat als volgt:
1. Haal de PINsImport plugin en installeer die analoog aan ABP-plugin.

Vergeet het niet te activeren.
2. Start PINs en kies “Engels” als taal (Ctrl-L)
3. Herstart PINs en open je database.
4. Start de PINs text export assistent (File → Export to text file)
5. Sla het bestand op in een map van je keuze.
6. Exporteer alle velden (Deselecteer er geen!)
7. Zet de Fields separator op ';' (punt-komma)
8. Plaats een vinkje bij “Quote (“ “) texts”. (Afb. 9)
9. Klik <OK> om je wachtwoorden te exporteren.

Al deze stappen moeten worden uitgevoerd. Het weglaten van één stap, zal niet tot 
het gewenste resultaat leiden. Er wordt nogmaals om het wachtwoord gevraagd 
omdat het een onveilige operatie is. Het exportbestand bevat immers alle 
wachtwoorden. Vergeet niet om na afloop van de import-operatie m.b.v. PINs → 
Bestand → Wis bestanden onherstelbaar het bestand te vernietigen. (Dit kan 
KeePass niet ;-)

Het daadwerkelijke importeren.

Afbeelding 9: 



Start KeePass en kijk bij Extra → Plugins of de PINsImport plugin is geactiveerd.
Vervolgens: Bestand → Importeer uit → Import PINs 4.50 Text File…
Blader naar de locatie waar het geëxporteerde bestand uit PINs staat. Een klik op het 
bestand importeert het.
Wanneer alles is goed gegaan kan het txt-bestand worden vernietigd en de plugin 
worden gedeactiveerd en verwijderd.

Tot slot

KeePass is een veelzijdige wachtwoordbeheerder die veel werk uit handen neemt. 
Gebruik het! Gebruik de door KeePass gegenereerde wachtwoorden. Veiligheid 
begint met bewust gedrag. Het veilig omgaan met wachtwoorden is er één van. En 
neem het mee voor onderweg. Kopieer de inhoud van de programma-map KeePass 
en je sleutelbestanden (*.kbd) naar een aparte directory op een USB-stick en je hebt 
altijd je wachtwoorden paraat.

Kijk de komende tijd eens bij anderen onder de bureaulegger, toetsenbord of in de 
bovenste lade. Wees niet verbaasd over wat je vind ;-) Misschien dat je iemand 
anders ook weer bewust kan maken van de gevaren waar je mee wordt 
geconfronteerd.

En bedenk steeds wanneer je op achter een PC met een internetverbinding zit: “Ik zit  
dan wel thuis, maar bevind mij eigenlijk in de grote boze buitenwereld”

Bronnen en Links: 
Mijn Site www.reindejong.nl 
Digibewust www.digibewust.nl/Wachtwoordencampagne 
Waarschuwingsdienst www.waarschuwingsdienst.nl/render.html?cid=1424 
DigiD www.digid.nl/veiligheid/ 
KeePass http://keepass.info 
KeePass NL-versie http://codecpack.nl/keepass.htm 
Backup Plugin KeePass http://keepass.info/plugins.html#abp 
PINs import http://keepass.info/plugins.html#pinsimport 
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