
Muziek downloaden 

Voor het downloaden van muziek heb je de volgende opties: 

1. Downloadprogramma 

Voor losse songs tippen wij: 

Pirate 

gratis 
enorm aanbod 
supersnel 
niet altijd beschikbaar 
geen albums  

 
Pirate 
 
e nieuwste sensatie op downloadgebied: Pirate. Nog nooit was MP3's downloaden zo eenvoudig. Zoeken, opslaan en 
binnen een paar seconden staat de MP3 op je harde schijf! Zet LimeWire, Ares en dergelijke maar aan de kant. Pirate 
geeft toegang tot tientallen miljoenen songs. 
Je hoeft je niet te verdiepen in allerlei instellingen, je deelt nooit bestanden met anderen. Elke digibeet kan dit 
programma bedienen. 

Pirate downloaden 

Download Pirate hier. Installeren is niet nodig, even dubbelklikken op pirate.exe en het programma start. 

Dan is het alleen nog een kwestie van zoeken en downloaden die MP3's. 

 



In de Options op het tabblad Downloads kun je eventueel nog instellen in welke map de MP3's opgeslagen moeten 
worden. De options vind je hier: 

 

Tip! Geeft Pirate geen resultaten meer? Maak dan een account aan bij VK.com. Zie hieronder 

Conclusie 

Pirate is een uitstekend programma's. Simpel en doeltreffend met geweldige downloadsnelheden. 

Pluspunten 

• Super gebruiksvriendelijk 
• Zoekresultaten verschijnen zeer snel 
• Ongelofelijk snelle downloads  
• Gebruik is in Nederland legaal omdat je alleen kunt downloaden. 

Minpunten 

• Je kunt alleen zoeken op songs, niet op album. 

vk.com 

Pirate haalt de MP3's van vk.com. VK (Vkontakte) is een combinatie van Facebook, YouTube en MySpace. Deze 
volledig legale Russische site opereert wereldwijd en heeft meer dan 90 miljoen gebruikers. 
Het kan handig zijn op www.vk.com zelf een account aan te maken. Je kunt je eigen accountgegevens dan in Pirate 

invoeren. 
Helaas is het nogal moeilijk een account aan te maken omdat VK  sinds kort is overgestapt op registratie op 
uitnodiging en dan ook nog eens via SMS. 

Een bestaand lid kan je uitnodigen door je mobiele nummer op te geven. Je krijgt dan van VK een SMS met je 
username en password. 

Je kunt ook je mobiele nummer bij vk.com achterlaten. Zodra er een invite vrij is krijg je hem via een SMS. Voelt eng 
misschien bij een Russiche dienst, maar wij hebben nog nooit klachten van misbruik gekregen of gelezen. ( geeft geen 
garantie natuurlijk) 
  

Is het gelukt een invitatie te bemachtigen en een account aan te maken? 

Klik in Pirate op het gereedschap icoontje rechtsboven. 



 

Klik dan op het tabblad "Authentication". 

Vul bij username het e-mailadres is waarmee je je bij VK.com hebt geregistreerd en bij Password uiteraard het 
password. Klik daarna op OK, sluit Pirate af en start het programma weer op. 

 

Je kunt trouwens op VK.com zelf ook zoeken naar muziek. Klik op "Zoeken" rechtsboven, het zoekvenster vergroot en 
je kunt kiezen voor zoeken op geluidsopnamen. 
 

 

 

De gevonden resultaten kun je direct afspelen maar ook toevoegen aan Mijn muziek zodat je op je vk.com account 
een collectie songs kunt opbouwen. Op de  "Mijn muziek"-pagina kun je zelfs eigen MP3's uploaden via nieuwe 
geluidsopname zodat je je eigen muziek overal via VK.com online kunt afspelen. Bedenk wel dat het niet is 

toegestaan muziek met copyrights te uploaden. 



 

Met deze applicatie kun je je eigen playlists samenstellen. Helaas zijn niet alle knoppen naar Nederlands vertaald dus 
het is even uitproberen om de juiste functies te vinden. 

Vkontakte Downloader 

Heb je een account bij Vkontakte en gebruik je Firefox? Installeer dan de VKontakte.ru Downloader Deze Firefox 
addon voorziet elk liedje op Vkontakte van een downloadlink en geeft na een klik op de speelduur ook de bitrate van 
de MP3 

 

Er zijn op vk.com nog veel meer mogelijkheden, maar die kun je vast zelf wel ontdekken. 

 

 

  



Ares 

gratis 
goed aanbod 
niet 100% veilig 
soms langzaam 

 

Ares 

 
Het programma Ares is al een aantal jaren op de markt. Het is vreemd genoeg in Nederland nog steeds niet erg 
bekend. Volledig ten onrechte, want Ares is één van de beste P2P-programma's. Als het gaat om downloaden van 
muziek is het een regelrechte aanrader. Nu LimeWire is verdwenen zou Ares zo maar de nieuwe koning van de MP3-

downloads kunnen worden. Het aantal verbonden gebruikers is momenteel hoger dan dat van LimeWire PE en 
FrostWire, dus er is ook meer aanbod. 

 

Geen spyware of reclame 
Ares is helemaal vrij van reclame en spyware. 
Nederlandstalig 
Via de opties is Ares in het Nederlands om te zetten.  

 

Bijzonderheden 

• Uitgebreide chatfunctie.  
• Je kunt je eigen chatroom aanmaken en daar met vrienden direct bestanden uitwisselen 
• Ingebouwde speler die ook lopende downloads kan afspelen 
• Je beschikbare bestanden kun je volledig controleren en op meerdere manieren indelen in de Library 
• Ook bestandlijsten van andere gebruikers kun je onderverdelen in albums, artiesten etc.  



Conclusie 

Ares is een uitstekend programma. Het doet wat het moet doen en bevat geen onnodige toeters en bellen. 

Pluspunten 

• Groot aantal functies 
• Werkt soepel en eenvoudig. 
• Zoekresultaten verschijnen zeer snel 
• Nauwelijks last van nepbestanden. 
• Fraaie vormgeving  
• Nederlands is als taal instelbaar 
• Geen spy- en adware 
• Zoekresultaten zijn schoner dan die van bijvoorbeeld FrostWire. 

Minpunten 
• Verbinding maken met het netwerk van Ares kan soms even duren. 
• Downloads starten niet altijd even snel. Je komt soms eerst in de wacht te staan. 

Aandachtspunt 
• Je deelt standaard alle bestanden in je downloadmap, maar je kunt per bestand instellen dat je dit niet wilt 

delen. 
 
Tijdens het downloaden van een bestand is het niet mogelijk de uploadfunctie uit te schakelen voor de delen van 
het bestand die jij al binnen hebt.  



BitTorrent 

gratis 
goed aanbod 
snel 
niet 100% veilig 
niet altijd legaal 

 
BitTorrent 
BitTorrent is enorm populair. Een groot deel van het internetverkeer wordt opgeslokt door BitTorrentgebruikers! Niet 
vreemd, want het is het meest efficiënte P2P-downloadsysteem. Met de juiste instellingen is BitTorrent de snelste 
manier om via P2P muziek en films te downloaden. 

BitTorrent is niet bedoeld voor downloaden MP3-tjes van een paar Mb. Als je losse MP3's zoekt kun je 
beter, Pirate of Ares gebruiken. Wil je hele albums of films downloaden dan is een BitTorrentprogramma het proberen 

waard. 

 

BitTorrent heeft als enig mogelijk nadeel dat het altijd tweerichtingsverkeer is. Zodra je een bestand downloadt ben je 
dit ook meteen aan het uploaden. Dat is niet altijd legaal. 
Het BitTorrent systeem 

BitTorrent werkt anders dan programma's als Ares.  Er is geen sprake van een groot aaneengesloten netwerk van 

miljoenen gebruikers. Elk bestand dat wordt aangeboden heeft een eigen netwerkje waaraan alleen aanbieders en 
downloaders van dat specifieke bestand deelnemen. 
Om in zo'n netwerk opgenomen te worden moet je eerst een torrentbestandje downloaden. Dat bestandje open met je 
BitTorrentprogramma. Vervolgens wordt je verbonden met de zogenaamde "tracker". 

  

  

Tracker, seeds en leechers 

De tracker is het centrale punt in zo'n netwerk. De tracker houdt bij welke gebruikers het bestand hebben (seeds) en 
zorgt er voor de de aanbieders en aanvragers (leechers) met elkaar verbonden worden. Zoeken naar aanbieders is 
dus niet nodig. De tracker weet al wie de aanbieders zijn. Het downloaden begint meestal direct. Als je een bestand 
downloadt deel je direct de deeltjes die je al binnen hebt. 

Controle over de bestanden die je aanbiedt 
Het grote voordeel van BitTorrent is dat je perfect in de gaten kunt houden welke bestanden je aanbiedt. Je regelt dit 
altijd per bestand en niet per map, zoals in de meeste andere P2P-programma's. Je loopt dus niet het risico dat je 
ongemerkt privégegevens aanbiedt. 

Als je downloaden met BitTorrent eens wilt uitproberen adviseren we je uTorrent te gebruiken. Een klein en simpel 
programma zonder overbodige fratsen. Geschikt voor beginners en gevorderden. 



Je kunt de laatste versie van uTorrent gratis downloaden op www.utorrent.com 
De nieuwe versie 3.0 is volgestopt met veelal onnodige extra's. Wij adviseren daarom de oude versie 2.2.1 te 
gebruiken. Je kunt die hier downloaden. 
Wel even oppassen bij de installatie. Als dit schempje verschijnt alle vinkjes weghalen! 
 

 

Anders zit je meteen met een andere startpagina, een andere zoekmachine een onnodige toolbar. 

Meer info over uTorrent 

Downloaden met BitTorrent 

Misschien heb je al eens met een downloadprogramma gewerkt? Je bent dan gewend in dat programma een 
zoekopdracht uit te voeren. Dat werkt in de BitTorrentwereld anders. Je zoekt op een zogenaamde Torrentwebsite en 
downloadt daar een torrentbestandje. Dat torrentbestandje gaat de download starten. 

Het zijn steeds drie stappen: 

1. Zoeken op een torrentsite 
2. Torrentbestandje downloaden 
3. Torrentbestandje openen met je torrentprogramma (bijvoorbeeld uTorrent) 

Waar zoek je? 

Eén van de bekendste torrentsites is The Pirate Bay 

Je zoekt naar een CD of film die je wilt downloaden. Op The Pirate Bay download je een zogenaamd torrentbestandje, 
dat open je met bijvoorbeeld uTorrent en de download gaat lopen. Zo simpel is het. 



Downloadwinkels 

100% veilig 
legaal 
niet gratis 
soms kopieerbeveiliging 

Gratis downloaden is natuurlijk wel zo lekker, maar of het netjes is om zonder betaling te profiteren is een 
andere vraag. Heb een beter gevoel bij downloaden bij de legale aanbieders dan kun je terecht bij diverse 
downloadwinkels. 

Betaalde muziekdiensten 
  

Dienst Songs 

Prijs 
num
mer 

Prijs 
album 

Abonn
ement 
vanaf Formaat Betaling 

Gratis 
proberen Opmerkingen 

 11.000.000+ 
€ 0,99 -  
€ 1.49 

€ 9,99 - € 
12,99 n.v.t. 

MP3, WMA, 
AAC, FLAC creditcardFirstGate 

gratis 
downloads DRM op WMA 

 ? € 1,30 
rond € 
9,99  n.v.t. 

MP3 192 - 320 
kbps 

telefoon, SMS, 
iDeal, creditcard, 
PayPal nee 

zelfde catalogus en 
prijzen 
alsmsnmusic, 538 
downloadshop enFree 
Record 
Downloadshop 

 1.000.000+ n.v.t. n.v.t. 
€ 
9.75/p.m MP3 VBR creditcard 

Get 25 free 
songs at 
emusic.com   

 700.000 € 1,25 - n.v.t. MP3 en WMA 

creditcard, iDeal, 
telefoon, PayPal, 
FirstGate nee DRM op WMA 

 400.000 € 1,49 € 9,99 n.v.t. MP3 320 kbps 
creditcard, iDeal, 
bankopdracht nee voor dance tracks 

 13.000.000+ 
€ 0,69- 
€ 1,29 € 9,99 n.v.t. AAC 256 kbps creditcardFirstGate nee  

 200.000 € 0,15 € 1,65 n.v.t. 
MP3 192 - 356 
kbps 

creditcard, 
PayViaCall, 
Webmoney, Ukash nee legaliteit discutabel 

 2.200.000 € 0,10 € 1,40 n.v.t. MP3 192 kbps PayPal, creditcard 
1 gratis 
mp3 legaliteit discutabel 

 ? € 0,99 € 11,00 n.v.t. MP3 192 kbps 
creditcard, iDeal, 
telefoon, PayPal nee   

 ? € 0,07 € 1,00 n.v.t. MP3 192 kbps creditcard nee legaliteit discutabel 

 ? n.v.t. € 3,75 n.v.t. 
MP3, WAV, 
FLAC, OGG creditcard, PayPal nee   

 2.000.000 € 0,10 € 1,10 n.v.t. MP3 192 kbps creditcard, sms nee legaliteit discutabel 

 ? € 0,10 € 1,13 n.v.t. 
MP3 192 kbps 
en hoger creditcard 

1 gratis 
mp3 legaliteit discutabel 

 13.000.000+ 
€ 0,60 - 
€ 1,59 n.v.t. 

alleen 
voor 
streamen MP3 320 kbps creditcard en PayPal nee 

alle tracks kunnen 
gratis worden 
gestreamd 

 100.000 € 1,25 € 11,59 n.v.t. 
WMA en MP3 
192 kbps 

CreditCard, PayPal 
iDeal nee DRM op WMA 

 



Nieuwsgroepen 

redelijk veilig 
legaal 
niet gratis 
soms lastig 

De methode is vooral handig als je van plan bent grote hoeveelheden muziek te gaan downloaden en 
daarnaast ook interesse hebt in downloaden van films en muziek DVD's. Het is bovendien legaal, zolang je 
de muziek alleen voor eigen gebruik downloadt. 

Alleen maar voordelen dus? Niet helemaal, het is meestal niet gratis en het is wat lastiger dan de andere 
methodes. 

Voor beginners is er het programma Spotnet waarmee je deze tak van de downloadsport snel onder de knie 
hebt. 

Voor- en nadelen van downloaden via nieuwsgroepen: 

Bijzonder materiaal 
Het leuke van nieuwsgroepen is dat er ook bijzonder materiaal is te vinden zoals bijvoorbeeld, computerbladen in pdf-
formaat, zelfgemaakt mixen, recepten, breipatronen, en opnames van tv-programma's. 
 
Filmliefhebbers zitten helemaal goed. Films worden als DVD aangeboden en heel vaak inclusief Nederlandse 
ondertiteling.   

  
Voordelen: 
• supersnelle downloads; 
• muziek en video kan volledig legaal worden gedownload; 
• nieuwe singles en albums zijn meestal direct beschikbaar; 
• regelmatig wordt zeldzaam materiaal aangeboden; 
• kans op nepbestanden of trojans is klein; 
• geen problemen door firewalls en routers. 

Nadelen: 
• bestanden zijn gedurende een beperkte periode beschikbaar; 
• minder gebruiksvriendelijk; 
• aanbod is minder makkelijk doorzoekbaar. 

 
Is het gebruik van nieuwsgroepen legaal? 

Wij kunnen ons voorstellen dat bij instanties als de Stichting Brein het klamme zweet uitbreekt als ze zien wat er 
allemaal via nieuwsgroepen te halen valt. CD's, DVDs, games en software in overvloed. 
Downloaden van muziek en films is in Nederland legaal 
Zolang je je beperkt tot het downloaden van muziek en films blijf je binnen de grenzen van de wet. Voorwaarde is wel 
dat je de muziek en films alleen voor eigen gebruik aanwendt. Downloaden van software en games is verboden. 
Beschikbaar stellen van materiaal met copyrights via nieuwsgroepen is wettelijk niet toegestaan. Er zijn echter talloze 
gebruikers die het niet zou nauw nemen met de wetgeving, dus er wordt van alles en nog wat aangeboden. 

Het blijft vreemd, profiteren van illegale activiteiten van anderen mag. Vraag ons niet hoe dan kan, maar.... 



Streamrecorder 

veilig 
legaal 
soms lastig 
lage geluidskwaliteit 

Tegenwoordig kun je bijna alle muziek online afspelen. Je hoeft niet eens te downloaden. Toch kun je die 
muziek als het nodig is vrij eenvoudig opslaan op je computer. 

Zelfs YouTubefilmpjes kun je downloaden en zelfs vrij eenvoudig omzetten naar een MP3, zodat je deze 
lekker op je MP3-speler kunt luisteren. 

Deze methode is nog niet erg bekend, maar wel erg handig en veel veiliger dan downloaden met P2P-
programma's. 

Muziek en video opnemen 

Tegenwoordig kun je alle muziek online luisteren. Blip.fm, Spotify, Deezer, Jango en YouTube hebben (bijna) alles in 

voorraad. 
Zou het niet makkelijk zijn als je er even snel MP3-tjes van kan maken? Natuurlijk kan dat. Er zijn ongelofelijk veel 
tooltjes om zogenaamde streaming music op te nemen. Meestal werken die niet op alle sites en als dat wel zo is ben 
je vaak nog even een tijdje bezig om er een net MP3-tje van te maken. 

Het downloaden of opnemen van video's is meestal wat lastiger, maar met de juiste tools gaat je ook dat lukken. 

Wij hebben de beste programma's voor voor je geselecteerd. Downloaden of opnemen is dan een fluitje van een cent. 

Replay Music 

 
Met dit programma kun je muziek op elke site opnemen en opslaan als MP3. Het maakt echt niet uit, het werkt op alle 
sites en met programma's zoalsSpotify. 
Replay Music herkent zelfs de tracks en geeft deze meteen de juiste naam en ID-tags en haalt ook de stiltes voor en 

na het nummer weg. 
  

Als klap op de vuurpijl voegt dit programma de MP3-tjes desgewenst meteen aan iTunes toe. 

Replay Music neemt de muziek rechtstreeks op van je geluidskaart. Je moet de song dus helemaal afspelen. Je 
kunt hier een probeerversie downloaden waarmee je maximaal 25 tracks mag opnemen. Een geregistreerde versie 

waarmee je onbeperkt kunt opnemen kost € 14,50. Dat geld haal je er natuurlijk makkelijk uit. 
 

Replay Media Catcher 

 
Nadeeltje van Replay Music is dat je moet wachten tot het liedje helemaal is afgespeeld. Heb je daar het geduld niet 
voor, dan is Replay Media Catcherhet proberen waard. Zodra je een liedje start onderschept dit programma de 

stream. Je kunt het afspelen stoppen en Replay Media Catcher gaat rustig door met downloaden. Kun je alvast de 
volgende song starten en ook die zal Replay Media Catcher meteen oppikken. 



Ook videos van YouTube kun je met dit programma downloaden en zelfs meteen omzetten in een voor 
de iPhone en iPod geschikt formaat. 

Heb het beeld niet nodig dan maakt Replay Media Catcher van je 
YouTube filmpje net zo makkelijk een MP3. 

Het werkt iets minder eenvoudig en soms zul je de instellingen 
even moeten aanpassen om de muziek of de video te kunnen 
opslaan. Het komt voor dat het onmogelijk is om muziek met 
Replay Media Catcher te onderscheppen, zoals bijvoorbeeld bij 
Spotify, maar dat is een uitzondering. In dat geval kun je alsnog 
met Replay Music het gewenste resultaat bereiken. 

Voor de videosites waar Replay Music niet werkt kun je met Replay Video Capture alsnog het gewenste resultaat 
bereiken. 

Download een gratis probeerversie van Replay Media Catcher  

Replay Video Capture 

 
Replay Video Capture neemt de video rechtstreeks op van je computerscherm. Dat werkt natuurlijk altijd. Het is ook 
niet beperkt tot opnemen van video-sites. Je kunt van alles wat je op je monitor tevoorschijn tovert een video maken. 
Van de games die je speelt tot de films die je op je PC afspeelt. Leuk om even dat mooie fragmentje met anderen te 

kunnen delen. 
Nadeeltje is wel dat je wel de hele video moet afspelen om een volledige opname te kunnen maken. Je moet dus even 
geduld hebben maar je geduld wordt zeker beloond. 

Download een gratis probeerversie van Replay Video Capture 

 

video2mp3: YouTube naar MP3 

Superhandige site om even snel een MP3 te maken van een YouTubefilmpje. 
Kopieer de URL van het filmpje. 
 

 

en plak dit in het veld op Video2mp3.net en klik op Convert 

 

Tip: Vink High Quality aan, dan krijg je in vele gevallen een betere kwaliteit MP3! 
Gebruik je Firefox, Google Chrome of Safari? 

Installeer dan de add on 

Bij elke video op YouTube staat dan automatisch een link waarmee je het omzetten naar MP3 direct kunt starten. 

Zie het voorbeeld hiernaast: 



Tubeminator: YouTube, Vimeo en nog meer naar  FLV, AVI, MOV, 
MPG, WMV, 3GP en MP3 

Kwestie van de URL van het filmpje plakken, op Start klikken en de Tubeminator gaat de video downloaden. Daarna 
kun je het opslaan als FLV, AVI, MOV, MPG, WMV, 3GP of MP3. Kind kan de was doen. 

 

www.tubeminator.com 

Orbit downloader 

Gratis tool waarmee je video's van sites als YouTube kunt downloaden. 
Werkt uitstekend, maar op een beperkt aantal sites. 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Replay Media Catcher is er geen ingebouwde optie om videobestanden om te zetten 
naar een ander videoformaat of MP3. 

Zoekmachine 

gratis 
legaal 
beperkt aanbod 
niet ongevaarlijk 

Met een zoekmachine MP3's zoeken en downloaden is de meest eenvoudige methode. Het muziekaanbod is 
beperkter dan bij bijvoorbeeld P2P (Ares en LimeWire) en de kans dat je op schimmige of gevaarlijke sites 
belandt is vrij groot. 

Wij hebben een overzicht van de beste zoekmachines met een korte handleiding. 

 

Films downloaden 

De mogelijkheden voor het downloaden van films:  



Nieuwsgroepen 

redelijk veilig 
legaal 
niet gratis 
soms lastig 

Ben je op zoek naar de beste, snelste en veiligste methode, dan moet je downloaden via nieuwsgroepen eens 
proberen. Het is bovendien legaal, zolang je de films alleen voor eigen gebruik downloadt. 

Op de nieuwsgroepen vind je de films vaak inclusief Nederlandse ondertiteling en in DVD- en soms zelfs 
HD-formaat.  

Downloaden via Nieuwsgroepen 
Miljoenen mensen downloaden met P2P-progamma's. Downloaden via nieuwsgroepen is minder populair, maar 
steeds meer internetters krijgen door dat dit eigenlijk de beste en veiligste methode van downloaden is. 

Moeilijk? Welnee! 
Downloaden via nieuwsgroepen is bijna net zo makkelijk is als downloaden via LimeWire of BitTorrent. Het is 
bovendien sneller, veiliger en legaal. Dat maakt nieuwsgroepen een interessant alternatief voor de muziek- en 

filmliefhebber.  
 
Downloaden via nieuwsgroepen werkt alleen wat anders dan het standaard downloaden. Veel beginners raken 
hierdoor de weg kwijt, maar als het aan ons ligt hoeft dat jou niet te gebeuren. 
Hoe werkt downloaden via Nieuwsgroepen? 
We maken we je wegwijs in twee programma's: 

SABnzbd+ 

 

Downloaden met SABnzbd 
 
Het programma SABnzbd maakt van downloaden via nieuwsgroepen een simpel klusje. 

Het is niet meer dan: 

• SABnzbd starten 
• NZB-bestand downloaden en laden 
• Wachten tot de download binnen is. 

SABnzbd downloaden 

De windowsversie van SABnzbd+ kun je hier downloaden. 
Voor een uitvoering die ook werkt onder MAC OS kun je terecht op br41n.com 

  

  

Installeren 

De installatie van SABnzbd is eenvoudig, daar kom je wel uit. Direct na installatie start een wizard waarmee je de 
instellingen kunt regelen. 



 

Instellingen 

Het is niet nodig alle instellingen van SABnzbd door te lopen. De standaardinstellingen zijn zeker voor de eerste keer 
voldoende. Het enige dat wel noodzakelijk is, is het instellen van de gegevens van de nieuwsserver. 

Om te kunnen downloaden heb je toegang nodig tot een nieuwsserver. Je kunt daarvoor soms gratis terecht bij je 
eigen internetprovider. Helaas laat de kwaliteit van deze gratis nieuwsservers meestal te wensen over. 

Omdat dit waarschijnlijk de eerste keer is dat je via nieuwsgroepen gaat downloaden is het beter gebruik te maken 
van een gratis proefabonnement dat door diverse speciaal op nieuwsgroepen gerichte providers wordt aangeboden. 
Dan weet je vrijwel zeker dat je eerste kennismaking met nieuwsgroepen niet gelijk op een teleurstelling uitloopt. 

Gratis proefabonnement 
Je kunt een aantal dagen gratis van gebruik van de servers van bijvoorbeeld Hitnews of Yabnews.  

 
Spotnet 
 

Downloaden met Spotnet 
 
Makkelijker dan met Spotnet kan echt niemand het downloaden maken. We gaan het even stap voor stap met je 
doornemen:  

Toegang tot nieuwsserver regelen 

Om te kunnen downloaden heb je toegang nodig tot een nieuwsserver. Je kunt daarvoor soms gratis terecht bij je 
eigen internetprovider. Helaas laat de kwaliteit van deze gratis nieuwsservers meestal te wensen over. 
Omdat dit waarschijnlijk de eerste keer is dat je via nieuwsgroepen gaat downloaden is het beter gebruik te maken 
van een gratis proefabonnement dat door diverse speciaal op nieuwsgroepen gerichte providers wordt aangeboden. 
Dan weet je vrijwel zeker dat je eerste kennismaking met nieuwsgroepen niet gelijk op een teleurstelling uitloopt. 

Gratis proefabonnement 
Je kunt een aantal dagen gratis van gebruik van de servers van bijvoorbeeld Yabnews. Meer aanbieders vind je in de 

rechterkolom van deze pagina. 
Geregeld? Hou je gebruikersnaam en password van Yabnews dan even bij de hand. 
  



Downloaden en installeren 

Spotnet kun je hier downloaden 
 

 

De installatie van Spotnet is 
eenvoudig, daar kom je wel uit. Start 
Spotnet op en je krijgt dit schermpje: 

 

Vul de gegevens in zoals in dit 
voorbeeld en klik op Verbinden. 
Spotnet gaat dan de nieuwe posts 
downloaden om een overzicht te 
maken van het aanbod. Even geduld 
en dan verschijnt dit overzicht: 

 

 

 

 

 

 



Nu is het een kwestie van uitzoeken maar. Klik op een resultaat en je krijgt de details te zien: 

 

Klik op de blauwe pijl rechtsboven en het downloaden start. 

 

Nu nog even wachten en het resultaat staat in de map Downloads. Was dat makkelijk of niet? 

  

Downloadmap veranderen 

Wil je liever een andere map instellen als 
downloadmap dan kan dat 
onder Bewerken 

 



Download je liever via je eigen newsreader? 

Sommige gebruikers klagen over langzame downloads via Spotnet. 

Geen probleem je kunt ook downloaden met je favoriete newsreader, zoals bijvoorbeeld SABnzbd+ 

Ga in Spotnet naar Bewerken -> Downloadknop en kies voor NZB Openen of NZB Opslaan. 

 

 

 

SpotLite 

 

Spotnet heeft er een variant bijgekregen: SpotLite, een lichtgewicht programma en snelle Spotnet-client. 

Wilt u niets missen? Met deze versie van SpotLite krijgt u een perfecte TV-gids van wat er in de nieuwsgroepen 

te vinden is. Waar Spotnet wat zwaar en log is, is SpotLite de ideale lichte vervanger. Het speurt de 

nieuwsgroepen af naar spots, en toont deze in een elegant, eenvoudig overzicht. Deze versie is daarom ideaal 

als aanvulling uw downloadprogramma.  

 

In tegenstelling tot Spotnet, zoekt SpotLite alleen de 

spots en toont de bestandsnamen en in welke 

nieuwsgroep de spots te vinden zijn. 

U kunt uw eigen downloadclient kiezen. Tevens kunt u 

in het programma aangeven van welke periode de 

gegevens bewaard kunnen worden, om zo geen 

onnodige gegevens te bewaren.  

Het programma heeft naast een Windows versie ook 

een Linux en Mac OS variant. Hierdoor kunt u het op 

de meeste computers installeren en gebruiken. Zodat 

u geen van uw favoriete films, muziek of programma's 

hoeft te missen.  

Sinds versie 1.0 van SpotLite, is het nu ook mogelijk om zelf filters aan te maken, zodat het programma volledig 

naar je eigen stijl en wens is aan te passen. 

 

Kortom, dit programma is de ideale aanvulling op uw downloadprogramma op ongeveer elk platform. 

 



Wat zijn nieuwsgroepen? 

Oorspronkelijk zijn nieuwsgroepen opgezet als forums waar je vragen kunt stellen en discussies kunt voeren. Dit 
zogenaamde Usenet (User Network) stamt nog uit de begintijd van het internet. 
Vrijwel alle internetproviders onderhouden een eigen nieuwsserver. Deze is gekoppeld met de nieuwsservers van 
andere providers. Als een gebruiker een bericht op de server van zijn provider plaatst, wordt dit doorgegeven aan alle 
andere nieuwsservers en zo kan iedereen waar ook ter wereld mee discussiëren. 
De nieuwsgroepen waren dus oorspronkelijk bedoeld voor het uitwisselen van teksten. Al snel was men er achter dat 
je ook bestanden kunt uitwisselen. Heel simpel eigenlijk, je zet een bestand om in tekst en zet het op de nieuwsgroep. 
Andere gebruikers halen het tekstbestand op en zetten het weer om naar een bestand. Voor het uitwisselen van 
bestanden zijn toen speciale nieuwsgroepen ingericht, de alt.binaries.  

Overzicht nieuwsgroepen 
Er zijn honderden nieuwsgroepen die elk zo hun eigen specialiteit hebben.  
Muziek in alle soorten en (for)maten, video, plaatjes, dvd, humor, hdtv, erotiek, je kunt het zo gek niet bedenken of er 

is wel een nieuwsgroep voor. 

Voor- en nadelen van downloaden via nieuwsgroepen: 

Bijzonder materiaal 
Het leuke van nieuwsgroepen is dat er ook bijzonder materiaal is te vinden zoals bijvoorbeeld, computerbladen in pdf-
formaat, zelfgemaakt mixen, recepten, breipatronen, en opnames van tv-programma's. 
 
Filmliefhebbers zitten helemaal goed. Films worden als DVD aangeboden en heel vaak inclusiefNederlandse 
ondertiteling.   

  
Voordelen: 
• supersnelle downloads; 
• muziek en video kan volledig legaal worden gedownload; 
• nieuwe singles en albums zijn meestal direct beschikbaar; 
• regelmatig wordt zeldzaam materiaal aangeboden; 
• kans op nepbestanden of trojans is klein; 
• geen problemen door firewalls en routers. 

Nadelen: 
• bestanden zijn gedurende een beperkte periode beschikbaar; 
• minder gebruiksvriendelijk; 
• aanbod is minder makkelijk doorzoekbaar. 

 
Is het gebruik van nieuwsgroepen legaal? 

Wij kunnen ons voorstellen dat bij instanties als de Stichting Brein het klamme zweet uitbreekt als ze zien wat er 
allemaal via nieuwsgroepen te halen valt. CD's, DVDs, games en software in overvloed. 
Downloaden van muziek en films is in Nederland legaal 
Zolang je je beperkt tot het downloaden van muziek en films blijf je binnen de grenzen van de wet. Voorwaarde is wel 
dat je de muziek en films alleen voor eigen gebruik aanwendt. Downloaden van software en games is verboden. 
Beschikbaar stellen van materiaal met copyrights via nieuwsgroepen is wettelijk niet toegestaan. Er zijn echter talloze 
gebruikers die het niet zou nauw nemen met de wetgeving, dus er wordt van alles en nog wat aangeboden. 

Het blijft vreemd, profiteren van illegale activiteiten van anderen mag. Vraag ons niet hoe dan kan, maar.... 



BitTorrent 

gratis 
goed aanbod 
snel 
niet 100% veilig 
niet altijd legaal 

BitTorrent is een uitstekende methode om films te downloaden. Nergens vind je meer films.  

 

Nadeel is dat deze methode meestal niet helemaal legaal is omdat het bij BitTorrent altijd 
tweerichtingsverkeer is. Als je downloadt (legaal) ben je automatisch ook aan het uploaden (niet legaal bij 
bestanden met copyrights). 

Het BitTorrent systeem 

BitTorrent werkt anders dan programma's als Ares.  Er is geen sprake van een groot aaneengesloten netwerk van 

miljoenen gebruikers. Elk bestand dat wordt aangeboden heeft een eigen netwerkje waaraan alleen aanbieders en 
downloaders van dat specifieke bestand deelnemen. 
Om in zo'n netwerk opgenomen te worden moet je eerst een torrentbestandje downloaden. Dat bestandje open met je 
BitTorrentprogramma. Vervolgens wordt je verbonden met de zogenaamde "tracker". 

Tracker, seeds en leechers 

De tracker is het centrale punt in zo'n netwerk. De tracker houdt bij welke gebruikers het bestand hebben (seeds) en 
zorgt er voor de de aanbieders en aanvragers (leechers) met elkaar verbonden worden. Zoeken naar aanbieders is 
dus niet nodig. De tracker weet al wie de aanbieders zijn. Het downloaden begint meestal direct. Als je een bestand 
downloadt deel je direct de deeltjes die je al binnen hebt. 

Controle over de bestanden die je aanbiedt 
Het grote voordeel van BitTorrent is dat je perfect in de gaten kunt houden welke bestanden je aanbiedt. Je regelt dit 
altijd per bestand en niet per map, zoals in de meeste andere P2P-programma's. Je loopt dus niet het risico dat je 
ongemerkt privégegevens aanbiedt. 

Als je downloaden met BitTorrent eens wilt uitproberen adviseren we je uTorrent te gebruiken. Een klein en simpel 
programma zonder overbodige fratsen. Geschikt voor beginners en gevorderden. 

Je kunt de laatste versie van uTorrent gratis downloaden op www.utorrent.com 

De nieuwe versie 3.0 is volgestopt met veelal onnodige extra's. Wij adviseren daarom de oude versie 2.2.1 te 
gebruiken. Je kunt die hier downloaden. 
Wel even oppassen bij de installatie. Als dit schempje verschijnt alle vinkjes weghalen! 



 

Anders zit je meteen met een andere startpagina, een andere zoekmachine een onnodige toolbar. 

Downloaden met BitTorrent 

Misschien heb je al eens met een downloadprogramma gewerkt? Je bent dan gewend in dat programma een 
zoekopdracht uit te voeren. Dat werkt in de BitTorrentwereld anders. Je zoekt op een zogenaamde Torrentwebsite en 
downloadt daar een torrentbestandje. Dat torrentbestandje gaat de download starten. 

Zoeken op een torrentsite 
Torrentbestandje downloaden 
Torrentbestandje openen met je torrentprogramma (bijvoorbeeld uTorrent) 

Eén van de bekendste torrentsites is The Pirate Bay 

Je zoekt naar een CD of film die je wilt downloaden. Op The Pirate Bay download je een zogenaamd torrentbestandje, 
dat open je met bijvoorbeeld uTorrent en de download gaat lopen. Zo simpel is het. 

Betaalde dienst 

veilig 
legaal 
 niet gratis 
 matig aanbod 
veel regels 

Er is een groeiend aantal sites waar je tegen betaling films kunt downloaden, maar je moet je daar niet al 
teveel van voorstellen. Het aanbod is redelijk beperkt meestal B-films of oudere films. Vaak kun je de films 
ook alleen streamen (online afspelen). In beide gevallen is het niet mogelijk er zelf een DVD van te branden. 

Kijk dan bijvoorbeeld eens bij Veamer, Videolandondemand of DVDDownload.  


