Installatie van Internet netwerken in Griekenland op de Peloponnesos.
_______________________________________________________________________
Mijn ervaring:
De realisatie van Internet-netwerken in het zuiden van Griekenland.
Mijn vrouw en ik hebben reeds een 4-tal jaren een vakantiehuis in het uiterste zuiden van de
Peloponnesos in Griekenland. Ons huis ligt tegen een berghelling bij het stadje Koroni in het
departement Messinia op ongeveer 200m van zee en zo’n 50 m boven de zeespiegel.
Toen we daar bouwden was onze interesse voor de communicatie met de buitenwereld met
name gericht op TV-ontvangst en mobiele telefoon bereikbaarheid. Beide zaken waren te
realiseren middels een opstelling van een Astra-satelietschotel (2.20m doorsnee) en met het
aanschaffen van een Grieks mobieltelefoon abonnement.
In het dorp op de terrassen overal vrije Wifi-netwerken. Dus onze laptop wekelijks mee naar
de tavernes.
Nu we gepensioneerd zijn en van april t/m oktober in Griekenland verblijven ontstond meer
en meer het verlangen om ‘aan huis’ de beschikking te hebben van een internet-signaal. Het
lezen van de krant, het skypen met (klein)kinderen wordt belangrijker als je langer buiten
Nederland bent.
Eerst met de “dongle” geprobeerd: Bij ons huis geen signaal, op 400m afstand achter een
heuvel een zwak signaal. Dus geen oplossing. Een vaste aansluiting is alleen mogelijk binnen
de kernen van de steden en dorpjes.
Een internetsignaal kan dus alleen via een satelliet verbinding.
In onze nabijheid staan een 5-tal huizen, bewoond door Duitsers, Nederlanders en een
Engelse familie (2 andere huizen zijn in aanbouw). Ieder van de bewoners wenst bereikbaar
te zijn via internet. Maar de meesten zijn slechts een aantal maanden tot een half jaar in
Griekenland. Per huis een aparte satelliet-aansluiting middels een schotel is een optie:
iedereen betaalt dan 12 maanden per jaar het abonnement, te weten minimaal €30/maand.
Dus ook voor de maanden dat zij in hun thuisland zijn.
Drie van de vijf eigenaren besloten in 2012 om een test te doen met een ander alternatief:
één installatie van een satellietverbinding en van daaruit internetverbindingen maken naar
de andere huizen. Hierdoor zou in ieder geval jaarlijks 2 maal €360 bespaard kunnen
worden.
Om dit experiment te ondersteunen met de nodige technische expertise heb ik contact
gezocht met Twilight Engineering op Texel (www.wifiantennes.nl). Omdat tenminste een
woonhuis constant bewoond wordt plaatsten we daar de ToowaySat satellietschotel. Zodat
de draadloze netwerkverbinding slechts bij aanwezigheid in Griekenland operationeel
hoeven te zijn.

Middels contacten met kennissen is gekozen voor een satellietontvangst met apparatuur van
TOOWAYSAT (Sat Internet Services GmbH, Justus-von-Liebig Str. 24, 31535 Neustadt am
Rübenberge (www.toowaysat.de).
De apparatuur bestaat ruwweg uit een schotel, modem en router. Wij namen een
abonnement van €29,95/maand (€360/jaar) met de volgende technische specificaties:
- downloadsnelheid:
20 Mbps
- uploadsnelheid:
6 Mbps
- maandelijks volume:
10 GB (bij overschrijding vertraagd de snelheid).

Met de aankoop van de ToowaySat installatie is een eenmalig bedrag van ongeveer €450
gemoeid.
Dus het eerste woonhuis krijgt het internetsignaal zowel binnen als buiten op het terras.
Nu nog dit signaal naar de andere huizen.

Het tweede huis ligt ongeveer 300m verwijderd van huis met de satelliet en het derde huis is
weer 250m van tweede vandaan (zonder zicht op het eerste huis!).

Vanaf het terras van het eerste huis is het tweede huis slechts gedeeltelijk zichtbaar en vanaf
het tweede huis is vervolgens een redelijk zicht op de derde woning. De eerste en de derde
woning zien elkaar niet.

Om de internet netwerken te realiseren voor het tweede en derde woonhuis adviseerde
Twilight Eningeering om dit te doen middels de EnGenius M2000, een lange afstand buiten
Access Point / Client Bridge / MESH AP.
1. M2000 (A) geplaatst op woonhuis 1 voor de point-to-point verbinding naar het tweede
huis.
2. Twee stuks M2000 (B & C) op het tweede woonhuis. Eén M2000 (B) voor het ‘vangen’ van
het signaal van de M2000 (A) op woonhuis 1 en het creëren van mijn eigen Wifi-MESHnetwerk. De 2de M2000 (C) voor het ‘verbinden’ van mijn signaal met het derde woonhuis.
Bij het derde woonhuis een M2000 (D) geplaatst voor het ‘vangen’ van het signaal van
M2000 (C) en het creëren van het eigen Wifi-MESH-netwerk.
Het ‘instellen/programmeren’ van de M2000(A) en M2000(B) bleek een te grote uitdaging
voor mij. De hulp van Twilight Engineering ingeroepen en m.b.v. Skype en Teamviewer heeft
men deze eerste klus professioneel geklaard.

Restte ons nog de M2000 A en B fysiek te plaatsen (kabeltjes trekken en buiten ophangen).

Daarbij bleek dat de reikwijdte van het signaal tussen A en B erg afhankelijk is van obstakels
tussen de AP’s. Daarom deze zo gemonteerd dat deze elkaar kunnen ‘zien’. Toen beide
hingen bleek dat de programmering van de AP-instellingen klopten. We hadden direct ons
‘eigen’ Wifi-netwerk.
Gelijk maakte Twilight Engineering een afspraak met de eigenaren om voor de realisering
van de koppeling tussen huis twee en huis drie dezelfde installatieprocedure te herhalen.
m.b.v. Skype en Teamviewer werd de ‘programmering’ van de M2000 (C) en de M2000 (D)
voor hun rekening genomen en daarna plaatsten wij ook deze AP’s.
Een voor Twilight Engineering geen alledaagse job, maar wederom na een paar uurtjes
‘instellen’ en gezamenlijk testen werden er inmiddels 5 MESH-netwerken operationeel en
aan elkaar gekoppeld: de drie eigen Wifi-MESH-netwerken van de woonhuizen 1, 2 en 3. En
de 2 point-to-point verbindingen tussen de 3 woonhuizen. Wederom voor ons de taak om de
M2000 (C) en (D) zo fysiek te plaatsen dat de reikwijdte van het signaal optimaal is.
Sindsdien beschikken we alle drie over betrouwbare en kwalitatief goede internetnetwerken. Wij willen dan ook Twilight Engineering hartelijk danken voor zijn support voor
het ‘ontsluiten’ van onze berg in het uiterste zuiden van de Griekse Peloponnesos. Temeer
omdat wij er van overtuigd zijn dat in geval van vragen in de toekomst ik op hun steun kan
rekenen.
Drie tevreden families in Griekenland!

Schematische voorstelling van het netwerk

Gebruikte materialen:
1x ToowaySat Internet installatie
4x EnGenius M2000 MESH AP’s (inmiddels zijn de M2000 niet meer leverbaar maar
worden ze opgevolgd door de ENH-200 serie van EnGenius)
1x switch
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