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Aankondiging:

Omgaan met wachtwoorden!

Bij het gebruik van de PC, maar ook in het gewone leven verzamelt een mens 
veel wachtwoorden. Om het makkelijk te houden kiezen we vaak iets eenvoudigs 
zoals de naam van partner, kind of je geboorte datum. 

Nu kunt u wel nagaan dat deze wachtwoorden niet de meest moeilijke zijn om te 
kraken. Alles op een papiertje schrijven is ook niet veilig. Wat dan? 

Rein de Jong vertelt u in deze lezing hoe u met gebruikersnamen en 
wachtwoorden verstandig om kunt gaan zonder dat uw eigen harde schijf 
overbelast raakt. Hoe maken we moeilijke wachtwoorden makkelijk?

Rein toont tevens het programma KeePass dat als een wachtwoord-safe gebruikt 
kan worden en werkt vanaf uw eigen PC, maar ook direct vanaf een USB-stick.
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Al in de oudheid werden wachtwoorden gebruikt. Destijds om te toegang te 
regelen tot bijvoorbeeld belangrijke gebouwen of delen van een stad. Het 
wachtwoord was in die tijd vaak ook een echt woord, dat geheim hoorde te zijn 
en alleen bekend bij die mensen die toegang mochten krijgen tot het gebouw. Met 
het wachtwoord kwamen die mensen langs de wachter. Wachtwoorden raden was 
ook niet aan de orde, want dat zou natuurlijk heel snel de achterdocht wekken.

Tegenwoordig zijn wachtwoorden bij voorkeur geen woorden meer, maar 
combinaties van hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens. De benaming 
“wachtwoord” is dus in feite wat misleidend. Daarnaast worden wachtwoorden 
gebruikt in een context die radicaal anders is dan de toegang tot beveiligde 
gebouwen van duizend jaar geleden: tegenwoordig worden wachtwoorden 
gebruikt om de toegang tot allerlei uiteenlopende elektronische diensten te 
beschermen. Een simpele dienst is bijvoorbeeld een webforum: als u uw 
wachtwoord weet, dan kunt u inloggen en berichten plaatsen. Een andere dienst is 
DigiD: als u uw wachtwoord weet, dan kunt u inloggen en een bouwvergunning 
aanvragen of een verhuizing doorgeven aan uw gemeente
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Onveilige wachtwoorden

Onveilige wachtwoorden zijn een dankbaar kraakobject. Bij een recente proef, 
uitgevoerd door medewerkers van SARA, kon met een Sun4 SLC sparcstation 10 
procent van de 340 aangeboden wachtwoorden binnen een paar uur worden 
gekraakt. In de loop van een weekend was dit percentage al opgelopen tot 20 
procent. Er werd gebruik gemaakt van een woordenlijst van ongeveer 500.000 
woorden en ieder woord werd via 240 methoden gemanipuleerd. De eerste 
wachtwoorden kwamen al na enkele minuten tevoorschijn. 
U gebruikt een onveilig wachtwoord als u een keuze maakt uit de volgende lijst: 

woorden als "geheim", "secret", "wachtwoord", "codenaam" en "password". 

een telefoonnummer, bank- of gironummer, een willekeurig nummer 

een datum, bijvoorbeeld uw geboortedatum, of die van uw kinderen 

een autokenteken 

een voor- en/of achternaam 

een merknaam 

een aardrijkskundige naam 

een straatnaam 

Kies ook nooit een woord dat op een of andere manier in een Nederlands of 
anderstalig woordenboek of in een algemeen toegankelijk (elektronisch) 
gegevensbestand voorkomt. 
Ook een wachtwoord dat ontstaat door eenvoudige manipulatie van een van 



bovenstaande mogelijkheden, bijvoorbeeld de klinkers weglaten, de tekens in omgekeerde 
volgorde zetten of ergens op een willekeurige plaats een cijfer of speciaal teken opnemen, 
is niet veilig. Kraakprogramma's kennen deze trucjes ook. Gebruik geen van de 
wachtwoorden die in dit artikel, of enig andere publikatie over wachtwoorden, als 
voorbeeld worden genoemd. 
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Regel: geen enkele betrouwbare instantie zal je ooit om je wachtwoord (al dan 
niet met gebruikersnaam) vragen! Trap er dus niet in. 

Meekijken, wanneer iemand zijn wachtwoord intikt
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Als u de hier beschreven methode gebruikt voor het kiezen van een wachtwoord 
van 8 posities bestaande uit hoofdletters (26), cijfers (10) en/of speciale tekens 
(24), dan ontstaat een wachtwoord dat vrijwel onmogelijk te achterhalen is. Er 
zijn dan on 2800 miljard combinaties mogelijk. Om die allemaal uit te proberen 
met een workstation dat 2000 pogingen per seconde kan doen is theoretisch zo'n 
2500 jaar nodig! Het duurt dan gemiddeld zeker 1250 jaar voordat een 
wachtwoord gekraakt is. 
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Forum vs. DigiD of PayPal

Minimaal 1x per jaar wijzigen
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WWW = Wees Wijs met Wachtwoorden
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Alternatieven
Er wordt van ons allemaal verwacht meer en meer wachtwoorden en andere 
gegevens te onthouden. Velen vinden dat lastig, dus wordt er al tijden gewerkt 
aan alternatieven. Zo heeft Microsoft ooit het idee gehad in plaatjes te klikken bij 
wijze van unieke identificatie. Realistischer wellicht is de opkomst van de 
biometrie: herkenning op grond van bijvoorbeeld je vingerafdruk. 
Vingerafdruklezers worden steeds goedkoper, en je ziet ze langzaam in apparaten 
als muizen, toetsenborden en dergelijke ingebouwd worden. Andere 
mogelijkheden zijn irisscans, waarbij je oog onder de loep wordt genomen, of 
bijvoorbeeld gezichtsherkenning en stempatroonherkenning. 

Biometrie: WIE?????   
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ABP= Another Backup Plugin

How to Install ABP
The ABP plugin is installed in essentially the same way as any other KeePass plugin: 
Download ABPn.nn-n.nn.zip (where n is a digit) from http://keepass.info/plugins.htmlor 
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=95013. ABP is currently available only in English. 
Unzip ABPn.nn-n.nn.zip.zip. It may be useful to open and read ReleaseNotes.txt at this point. 
Copy AnotherBackupPlugin.dll into the folder containing KeePass.exe. For ABP, you should also copy 
AnotherBackupPlugin.chm. This additional step assures that this help document will be available to you 
from the KeePass “Tools” menu. 
Start KeePass. From KeePass' main window, select “Tools”, and then select “Plugins” to bring up the 
Plugins window. This window should contain a line for AnotherBackupPlugin.dll. Right-click on this line, 
and select “Enable”. The next time you start KeePass, AnotherBackupPlugin.dll should be enabled. You can 
check this by opening the Plugins window and examining the Status column. 
How to Configure ABP
Use Shortcut or Batch File: ABP is configured entirely through KeePass command line arguments. To 
conveniently pass the various command line arguments, it is probably best to start KeePass through a 
shortcut, a batch file, or a combination of these. If you've previously installed KeePass, you may already 
have found it useful to start KeePass through a shortcut or batch file anyway, as explained below. If you 
don't know what a command line is, see also Configuration Hints for Non-Geeks. 
Initial Database: The initial database is the database to be opened automatically when KeePass starts up. 
This is the database which ABP will back up. Specify this database file name and path as a command line 
argument. For more details, see KeePass Help. 
Backup Path: Specify one or more command line arguments of the form /backup.path:BACKUP_PATH
where BACKUP_PATH is the path where you'd like a backup copy placed. This path must exist before 
KeePass begins; ABP won't create it for you. For more details, see Command Line Arguments. 

"C:\Program Files\KeePass\KeePass.exe" "C:\Program Files\KeePass\Database.kdb" 
/backup.path:"D:\WhateverPath\" 
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KeePass installer .exe

KeePass.zip voor updates en op de USB stick
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Hoofdwachtwoord: Deventer1510

hcc!DOSgg2008

Lelystad1301

Almere0410

Deventer1703
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Laat nieuwe invoer zien.

Via icoon

Via RMK

Via Ctrl-Y
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Nu er invoer is. Zien we ook alle knoppen.

Wat betekenen ze?
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Selecteer Rhino’s place.

RMK en dan Ctrl-U Opent de website

Sleep de naam en ww naar de velden

Toon de lezing en de downloads.
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Laat dit zien in Notepad (Kladblok) en Reindejong.nl

Bij kladblok eerst zo dan met de aanpassing: AutoType -> Auto-type
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Als er tijd genoeg is, dan laten zien. Anders door
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Even een kleine conclusie:
Je hoeft niet paranoïde te zijn, maar ga wel verstandig met je wachtwoorden om.
Verander wachtwoorden regelmatig en
Gebruik verschillende wachtwoorden in plaats van steeds dezelfde
Gebruik geen makkelijk te raden wachtwoorden en sla ze zo min mogelijk op 

Op CD:

-Deze presentatie

-Document met handige links

-Artikel wachtwoorden en PINS

-Presentatie KeePass van Henk Drenth

-Handleiding KeePass van Henk Drenth
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