
Handleiding: Installeren TeamSpeak. 

Wat is teamspeak 
TeamSpeak is ideale software in die gevallen dat er geen antenne geplaatst kan worden of er geen 
directe verbinding gemaakt kan worden. TeamSpeak is dan de schakel tussen de GATEWAYS en links 
naar ZELLO en talloze andere links op het internet. 

Wat heb je nodig om teamspeak te gebruiken 
Allereerst de TeamSpeak software. Deze is te downloaden via de link op onze website, of via deze link: 
https://teamspeak.com/en/downloads/ 
Deze links zijn voor de software die op je computer gebruikt kan worden. Voor de android versie voor 
je mobiele telefoon heb je andere software nodig. Dit komt in een aparte handleiding aan de orde. 

Teamspeak installeren 
Installeer TeamSpeak op je computer volgens de aanwijzingen van de installatie wizard. 
Na het installeren start TeamSpeak automatisch op.  

Teamspeak klaar maken voor het eerste gebruik 
Ga vervolgens met de muis naar de tab BOOKMARKS staan en klik hierop. 

Het bookmarksmenu wordt nu geopend. In bookmarks registreer je jezelf als teamspeakgebruiker en 
registreer je ook de teamspeakserver(s) waarmee je verbinding wilt maken. Via bookmarks wordt die 

https://teamspeak.com/en/downloads/


verbinding vastgelegd. 

Welke gegevens registreren we in bookmarks 
Je kunt meerdere bookmarks aanmaken. Elke bookmark moet een unieke naam hebben, die verwijst 
naar de server waar hij voor bedoeld is. 
In dit geval geven we de bookmark dus de naam Gateway server Nederland. Dit vullen we in onder 
Bookmark Name. 
Vervolgens kies je de naam waaronder je op teamspeak bekend wilt staan, dit kan een GSN naam zijn 
(aanvragen bij beheerder) of een willekeurige naam die je zelf leuk vind. Wel een naam die past bij de 
normale omgangsvormen. Die naam vul je in onder Nickname.  
Vervolgens vul je het id-adress van de server in. Dit is 89.99.103.88 
Je vult dit in onder Server Nickname of Adress. 
Klik vervolgens rechtsonder op Apply en OK en je gegevens zijn vastgelegd. 

Je hebt Teamspeak nu verbonden met de GSN GATEWAY SERVER NEDERLAND. 
Sluit het bookmarks menu (X rechtsboven in het bookmarksscherm). 
Open het bookmarksscherm opnieuw. Je ziet dat GSN Gateway Server Nederland is toegevoegd aan de 
bookmarks. 



Klik met muis op GSN Gateway Server Nederland en de verbinding met de server wordt nu 
automatisch gemaakt: 

Veel plezier met teamspeak en onze gateway. 


