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Inhoud

100
Toen we een leuk extraatje voor 
onze abonnees wilden beden-
ken bij het honderdste nummer 
van de Digitaalgids, hoefden we 
niet heel lang na te denken.

Want al sinds jaar en dag is er 
één rubriek die het beste sa-
menvat waar de Digitaalgids 
voor staat: Tips & trucs. De tips 
maken het leven net wat mak-
kelijker of leuker. Het is onze 
oudste rubriek, en vanaf de 
eerste editie ook de populairste.  
(De oplettende lezer zal het 
wellicht zijn opgevallen dat we 
sinds de juli-editie – nummer 
99 – deze rubriek nog meer 
ruimte hebben gegeven: van 
vier naar zes pagina’s).

Dus het lag voor de hand om de 
beste en handigste 100 tips & 
trucs van de afgelopen jaren 
eens te bundelen in een apart 

 VAN DE REDACTIE 

gidsje. Voor u, onze trouwe 
lezer, als praktisch naslagwerk-
je bij de pc of laptop – of om 
eens door te bladeren en te 
kijken of er tips tussen zitten 
die u nog niet kende of mis-
schien was vergeten.

In het hart van het gidsje mocht 
een overzicht van handige  
sneltoetsen niet ontbreken: 
misschien de grootste tijd-
bespaarder van allemaal.

De voorraad tips & trucs 
raakt ook na 17 jaar en  
ruim 1000 tips nooit uitge-
put. Integendeel. Er komen 
alleen maar meer diensten 
en producten bij. We 
kunnen dus nog wel 
even vooruit.

Ik wens u veel  
leesplezier!

Vincent van Amerongen 
hoofdredacteur Digitaalgids

vvanamerongen@consumentenbond.nl 
@vvamerongen

legenda 
   iOS
  MacOS  
   Windows
   Android
 Linux

Wat betekenen de 
symbolen bij de tips?
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systeem en veiligheid

 INTERNET OF THINGS 

Sluit hackers buiten 
Veel IP-camera’s en andere 'slimme' 
apparaten in huis zijn zeer slecht beveiligd. 
Steeds vaker worden apparaten die aan 
internet zijn gekoppeld (het ‘Internet of 
Things’) door hackers misbruikt, bijvoor-
beeld voor aanvallen op websites. Beveili-
gingsbedrijf BullGuard heeft een online- 
programaatje gemaakt waarmee je kunt 
checken of er in je thuisnetwerk apparaten 
zijn die toegankelijk zijn vanaf internet. En 
of ze zijn terug te vinden in zoekmachine 
Shodan (shodan.io). Zo kun je snel zien of 
je thuisnetwerk ‘open’ staat.
> iotscanner.bullguard.com

 GESTOLEN ACCOUNTS 

Hackcheck
Wil je weten of je accountgegevens gesto-
len zijn, dan kan dat kosteloos en snel via 
HaveIBeenPwned.com. Deze site heeft ruim 
5 miljard gestolen accounts en wachtwoor-
den verzameld in een database. Vul je mail-
adres in en klik op pwned?. Hopelijk ver-
schijnt er een groene balk met 'Good news 
- no pwnage found!'. Dan zijn er waarschijn-
lijk geen gegevens met dat mailadres gesto-
len. Een rode balk? Kies andere wachtwoor-
den. > haveibeenpwned.com

 MIJN ACTIVITEIT 

Wat Google weet
Veel mensen hebben tegenwoordig een 
Google-account. De gegevens die Google 
hiermee verzamelt, worden gebruikt om 
je betere zoekresultaten te tonen, maar 
ook ‘relevante’ advertenties. 
Als je bent ingelogd, kun je in het onder-
deel Mijn Activiteit zien welke informatie 
er zoal over je is verzameld. Je kunt een 
deel van deze data verwijderen. Gebruik 
de zoekfunctie of het filter om bijvoor-
beeld alle data uit een bepaalde periode 
te tonen. Klik op de drie verticale puntjes 
en kies Verwijderen.
> myactivity.google.com

 FACEBOOK 

Vriendenlijst afschermen

Standaard staat Facebook zo ingesteld 
dat vrijwel iedereen kan zien welke vrien-
den je hebt. Wil je dit liever aan banden 
leggen, dan kan dit. Ga hiervoor in de 
webversie van Facebook naar Instellin
gen en kies aan de linkerkant voor Priva
cy. Verander nu onder Wie kan je vrien
denlijst zien de standaardkeuze Open
baar naar Alleen ik, Vrienden, Vrienden 
behalve kennissen of kies Aangepast om 
het helemaal zelf te bepalen.

1
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systeem en veiligheid

 IOS 

Langere toegangscode
Standaard gebruikt 
je iPhone of iPad een 

toegangscode van vier cij-
fers. Maar het is mogelijk 
om hier zes of meer cijfers 
van te maken. Hiermee 
maak je het anderen een 
stuk lastiger om de pincode 
af te kijken en verklein je de 
kans dat er in je smartpho-
ne wordt ingebroken.
Ga naar Instellingen > 
Touch ID en toegangscode 
en voer je huidige pincode 
in. Kies Wijzig toegangs

code, geef nogmaals je 
pincode in en druk op Toe
gangscodeopties. Je kunt 
nu ook kiezen voor een 
'Aangepaste numerieke 
code' of zelfs een 'Aange-
paste alfanumerieke code' 
waarin je ook letters en 
vreemde tekens kunt opne-
men. Welke keuze je ook 
maakt, vergeet je wacht-
woord of pincode niet, want 
Apple zal je niet helpen om 
weer toegang te krijgen tot 
je toestel.

 MOBIEL 

Gast gebruiker

   Heb je een wat 
oudere Android- 

telefoon en wil je die even 
aan iemand uitlenen, 
maar die persoon geen 
toegang geven tot je 
persoonlijke gegevens en 
apps? Schakel dan Gast 
in. Druk tweemaal op het 
pictogram of de foto van 
je account in de notifica-
tiebalk of het notificatie-
scherm en kies Gast. Er 
wordt nu een account 
gestart waarin alleen de 
standaard Android-apps 
beschikbaar zijn. 
Op sommige toestellen 
kun je een gast of extra 
gebruiker toevoegen via 
Instellingen > Gebrui
kers en accounts > 
Gebruikers. 
Terugschakelen naar je 
eigen account gaat door 
tweemaal op het picto-
gram van het gastac-
count te drukken en je 
eigen accountpictogram 
te kiezen. Het is vaak ook 
mogelijk om via Instellin
gen > Gebruikers te 
bepalen wat er wel en 
niet mag gebeuren onder 
het Gastaccount.

 WINDOWS 10 

Bestanden strippen
  Officedocumenten, maar ook foto’s en andere 

bestanden bevatten allerlei verborgen persoonlijke 
informatie, zoals de naam van de maker, op welke compu-
ter het bestand is gemaakt of informatie over de locatie. 
Het is mogelijk om deze informatie te verwijderen voordat 
je het bestand met anderen deelt. 
1 Klik met de rechtermuisknop op een bestand, foto 
of document en klik in het menu op Eigenschappen. 
2 Ga naar het tabblad Details om te zien welke 
persoonlijke informatie is opgenomen. 
3 Klik onderaan op Eigenschappen en persoonlijke 
gegevens verwijderen. Je kunt aangeven welke 
gegevens je wilt wissen.

5 6

7



7

systeem en veiligheid

 PDF ANTI-COPY  

Beveilig pdf tegen kopiëren

  Wil je voorkomen dat anderen 
stukken kunnen pikken uit pdf-be-

standen die je bijvoorbeeld in eerste 
instantie met Word hebt gemaakt? Het 
handige PDF Anti-Copy (alleen voor Win-
dows) zorgt ervoor dat het onmogelijk 
wordt om stukken tekst in een pdf te 

kopiëren en te plakken in een 
ander document. En omzetten 
met behulp van een hulpprogrammaatje 
naar platte tekst of Word resulteert in een 
blanco document. Handig voor contracten 
en vertrouwelijke stukken.
> pdfanticopy.com

 TWEESTAPSAUTHENTICATIE 

Extra slot op DigiD

GRATIS 
SOFT-
WARE

Bij onlinediensten is het slim 
om dubbele authenticatie in 
te stellen als extra beveili-
ging tegen hackers. Na het 
inloggen met je wachtwoord 
vul je dan een extra code in 
die je krijgt via sms of gene-
reert via een telefoon-app. 
Toch zijn er maar weinig 
Nederlanders die voor DigiD 
deze extra controle hebben 
ingesteld, terwijl daar veel 
belangrijke privéinformatie 
is opgeslagen, zoals je 
belastingaangfiten. Zo stel 
je de extra controle via sms 
voor deze dienst in:
1 Op digid.nl/inloggen vul 
je gebruikersnaam en 
wachtwoord in. 

2   Klik op Inloggen.
3 Scroll onder 'Mijn gege-
vens' naar beneden naar het 
onderdeel 'Inlogmethoden' 
en klik op Controle via sms 
instellingen. Klik in het vol-
gende scherm op Controle 
via sms aanvragen.
4 Er wordt nu gevraagd of 
het klopt dat je de active-
ringscode hiervoor per brief 
wilt ontvangen. Klik op 

Doorgaan.
5 Geef nu je mobiele 
nummer in en klik op Vol
gende. Voer de code die je 
via sms ontvangt in en druk 
op Volgende.
6 Nadat je de activerings-
code via de post hebt ont-
vangen, log je opnieuw in bij 
DigiD en kies je Activerings
code invoeren.

8
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systeem en veiligheid

 IOS 

Verwijderslot
Het is natuurlijk 
geen probleem 

als je (klein)zoon of (klein)
dochter even een spelle-
tje speelt op je iPhone of 
iPad, maar het wordt wel 
erg vervelend als achter-
af blijkt dat per ongeluk 
een belangrijke app is 
verwijderd. Gelukkig 
heeft iOS een veilig-
heidsmechanisme om dit 
te voorkomen.
1 Ga naar het onderdeel 
Instellingen > Algemeen.
2 Kies Beperkingen > 
Schakel beperkingen in. 
Voer een zogeheten 
beperkingencode in als 
extra beveiliging en 
bewaar deze code op een 
veilige plek, zodat je hem 
niet kunt vergeten.
3 Scroll naar beneden en 
zet de schakelaar achter 
'Apps verwijderen' uit.
Het is nu niet langer 
mogelijk om zomaar 
apps te wissen. Wil je 
zelf een app verwijderen, 
dan dien je eerst via 
Beperkingen het verwij-
deren van apps toe te 
staan.

 WHATSAPP 

Meer privacy in 
WhatsApp
       WhatsApp is nu 

onderdeel van 
Facebook en dat betekent: 
regelmatig je privacyinstellin-
gen checken, ook als je 
WhatsApp al een tijd gebruikt. 
De kans is groot dat je profiel-
foto, informatie en status door 
iedereen kunnen worden bekeken, terwijl deze gegevens 
alleen voor vrienden en bekenden zichtbaar zouden moeten 
zijn. Ga naar Instellingen > Account > Privacy. Kies achter 
Laatst gezien, Profielfoto, Info en Status voor Mijn contac
ten (of Niemand) maar zeker niet Iedereen.

 CRYPTOMATOR 

Veiliger in de cloud
         Ben je bang dat documenten en 

foto’s die je in de cloud bewaart, 
zoals bij Dropbox of Google Drive, door derden worden 
bekeken? Met het gratis Cryptomator kun je de 
bestanden eerst versleutelen. Cryptomator versleutelt 
niet alleen de inhoud van bestanden maar zorgt ook 
dat de bestandsnamen onleesbaar worden gemaakt.
Cryptomator is er voor alle platformen. Een bestand 
dat je op je Mac versleutelt en in de cloud opslaat, kun 
je met je telefoon downloaden en inkijken, en anders-
om. Wel is het belangrijk dat je zorgt voor een goede 
back-up en dat je nooit het wachtwoord van Crypto-
mator verliest.
> cryptomator.org

GRATIS 
SOFT-
WARE
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 SCR.IM 

Mailadres veilig delen
Het is niet slim om je mailadres achter te laten op sociale 
media of websites. Zoekrobots speuren het web af naar 
mailadressen om ze te bestoken met spammailtjes. Het 
trucje om het apenstaartje te vervangen door (at) kennen 
de bots al. De gratis onlinedienst scr.im maakt van je 
e-mailadres een link 
die je veel veiliger 
online kunt delen. Je 
echte mailadres wordt 
pas zichtbaar nadat je 
in een testje hebt 
bewezen dat je geen 
robot bent. 
> scr.im

 WINDOWS 10 

Wifi-wachtwoord tonen
  Je laptop slaat de 

wachtwoorden op 
van alle hotspots die je 
gebruikt, zodat er bij een 
volgend bezoek automatisch 
verbinding kan worden 
gemaakt. Als je op een later 
tijdstip ook met een ander 
toestel op de wifi wilt inlog-
gen, maar het wachtwoord 
niet meer weet, kun je dat 
met het volgende trucje 
zichtbaar maken:
1 Klik met de rechtermuis-

knop op het wifi-pictogram 
in de taakbalk en kies Net
werkcentrum openen > 
Adapterinstellingen wijzi
gen. 
2 Klik met de rechtermuis-
knop op de draadloze ver-
binding en kies Status. 
3 Ga naar Eigenschappen 
van draadloos netwerk en 
zet onder het tabje Beveili
ging een vinkje voor 'Tekens 
weergeven' om het wacht-
woord zichtbaar te maken.

 WIFI 

Gastnetwerk 
instellen
     Vrijwel 

ieder-
een heeft tegenwoor-
dig een draadloos 
netwerk en het is heel 
normaal als bezoekers 
om het wachtwoord 
vragen. Daar kleeft wel 
een risico aan. Valt je 
wachtwoord in ver-
keerde handen of is 
één van de gastappa-
raten geïnfecteerd, dan 
kan dat verstrekkende 
gevolgen hebben voor 
andere apparaten in je 
thuisnetwerk – denk 
maar aan een net-
werkschijf met gedeel-
de bestanden. De 
oplossing? Op vrijwel 
alle draadloze routers 
kun je een gastnet-
werk instellen. Bezoe-
kers kunnen dan wel 
op internet, maar krij-
gen geen toegang tot 
andere apparaten in je 
netwerk. Je kunt vaak 
ook instellen hoelang 
gasten gebruik mogen 
maken van het net-
werk en hoeveel band-
breedte ze krijgen.

13 15
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systeem en veiligheid

 ENERGIEBEHEER 

Sneller in sluimerstand 
  Laptops met Win-

dows gaan, zodra de 
accu nog maar 5% gevuld is, 
automatisch in de sluimer-
stand. Heb je een wat 
oudere computer of een 
slechte accu, dan kan het 
gebeuren dat het apparaat 
al op zwart gaat voordat de 
5% is bereikt. Gelukkig kun je 
instellen dat de sluimer-
stand al wordt geactiveerd 
bij 10%. 
1 Klik op Start en typ Ener
giebeheer. Klik op het zoek-
resultaat.
2 Kies achter het Energie-

beheerschema dat actief is 
voor De schemainstellin
gen wijzigen.
3 Druk op Geavanceerde 
energieinstellingen wijzi
gen en klap in het lijstje dat 
verschijnt het onderdeel 
Batterij uit.
4 Verander de waarde 
onder Kritiek batterijniveau 
van 5 naar 10 en klik op 
Toepassen.

 ANDROID 

Pincode op 
downloaden
   Even je smartphone of tablet als zoethoudertje 

uitlenen aan de (klein)kinderen resulteert niet 
zelden in een hele reeks nieuwe gratis en ongewenste 
apps. Dat kun je voorkomen door de Google Play Store te 
voorzien van een pincode. Start hiervoor eerste de Play 
Storeapp, druk op de drie liggende streepjes en kies 
Instellingen. Ga naar het onderdeel Ouderlijk toezicht 
en schakel het in. Voer een pincode in en herhaal deze. Je 
kunt nu precies aangeven wat wel of niet mag worden 
gedownload.

 ONEDRIVE 

Veilig delen 
in OneDrive
Gebruik je OneDrive, 
dan weet je waar-
schijnlijk dat je heel 
eenvoudig bestanden 
kunt delen met ande-
ren door een unieke 
link aan te maken en 
deze naar je contacten 
te sturen. OneDrive 
biedt meer mogelijk-
heden. Als je een 
bestand via de webver-
sie van OneDrive deelt 
(rechtermuisknop > 
Delen) kun je ook een 
Verloopdatum instel-
len. Dat zorgt ervoor 
dat het delen na een 
bepaalde tijd automa-
tisch wordt gestopt. 
Ben je bang dat de 
bestanden achter je 
gedeelde link bij onbe-
voegden terechtko-
men, vink dan de optie 
Wachtwoord instellen 
aan en stuur dit wacht-
woord (via een ander 
kanaal) naar de per-
soon die toegang moet 
krijgen. Zonder wacht-
woord is de unieke link 
onbruikbaar.

16 17
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 UPDATEN 

Alles updaten met één klik 

   Niet bijgewerkte programma's 
zijn de reden dat virussen, waar-

onder ransomware, zo veel schade kan 
aanrichten. Met Kaspersky Updater 
werk je veel bekende programma’s met 
één klik bij. Ook kun je de software zo 

instellen dat hij regelmatig zelf contro-
leert of er nieuwe updates zijn voor de 
programma's op je Windows-compu-
ter. Hij is nog Nederlanstalig ook. 
> kaspersky.nl/freesoftwareupdater

 BUREAUBLAD 

Prullenbak in Verkenner

  Standaard zie je in de Windows 
Verkenner de prullenbak niet. Dat is 

niet handig als je regelmatig wat weggooit 
en af en toe ook wat terughaalt. Zo los je 

dat op: start de Verkenner en klik met de 
rechtermuisknop op een lege plek in de 
linkerzijbalk. Kies in het menu dat ver-
schijnt voor Alle mappen weergeven. Nu 
zijn de prullenbak en alle mappen op het 
bureaublad ook te zien in de Verkenner.

 ANDROID 

Apps hard uitschakelen
  Op veel Android-toe-

stellen staat ‘bloat-
ware’: apps waar je eigenlijk 
niets aan hebt, maar die je 
– met dank aan de telefoonfa-
brikant – niet kunt verwijde-
ren. In sommige gevallen kun 
je ze wel uitschakelen. De app 
is dan ook niet meer zichtbaar 
in de lijst met geïnstalleerde 
apps. Uitschakelen gaat zo:
1 Ga naar Instellingen > 
Apps.

2 Zoek in de lijst naar de app 
die je niet langer wilt gebrui-
ken en selecteer deze. De 
App-info wordt getoond. 
3 Druk op de knop Uitschake
len om de app buiten werking 
te stellen.
Pas op: soms kan het uitscha-
kelen van een app ervoor 
zorgen dat andere apps niet 
meer goed werken. Ervaar je 
problemen? Schakel dan de 
app weer in. 

19
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 GEHEUGENKAARTJES 

Gezond geheugen

   Geheugenkaartjes voor camera, 
mobiel en andere apparaten 

hebben niet het eeuwige leven. Boven-
dien worden er helaas nogal eens nep-
kaartjes verkocht met veel minder 
opslagcapaciteit dan ze aangeven, met 
alle nare gevolgen voor de data die erop 
staat. H2testw (Duits- en Engelstalig) is 

een programmaatje voor het 
controleren van geheugenkaart-
jes en usb-sticks. Het checkt of 
een kaartje goed werkt en of de daadwer-
kelijke opslagcapaciteit overeenkomt met 
wat het kaartje naar het systeem com-
municeert. 
> heise.de/download/h2testw.html

 GASTGEBRUIK 

Visite voor Mac
  Wist je dat je op een Mac een 

 MEDISCHE ID 

In Case of 
Emergency

gastaccount kunt inschakelen? 
Met dit account kan de Mac zonder 
wachtwoord worden gebruikt. Zodra 
de gastgebruiker zich afmeldt, worden 
alle accountgegevens automatisch 
gewist. Zo’n account stel je als volgt in:
1 Ga naar Systeemvoorkeuren >  
Gebruikers en groepen. 
2 Klik linksonder op het hangslot.
3  Typ je wachtwoord in om de instel-
lingen te kunnen wijzigen. 
4 Klik links in de lijst op Gastgebrui
ker en zet rechts een vinkje voor Sta 
toe dat gasten op deze computer 
kunnen inloggen. 
5 Hier kun je nog het onderdeel 
Ouderlijk toezicht inschakelen en de 
mogelijkheden van gastgebruikers 
verder beperken.

Dankzij de app Gezondheid op appa-
raten met iOS kun je een ‘medische 

ID’ aanmaken. Hierin staat belangrijke infor-
matie over allergieën en andere aandoenin-
gen. Dat kun je zo instellen dat die bij nood-
gevallen door derden zijn te raadplegen, ook 
als de telefoon is vergrendeld:
1 Start op de iPhone of iPad de app 
Gezondheid en kies Medische ID.
2 Druk op Maak medische ID aan en vul 
zaken als naam, SOS-contactpersoon, aller-
gieën en reacties, medicijnen en bloedgroep in.
3 Zorg ervoor dat de schuif bij Toon bij 
vergrendeling staat ingeschakeld en druk 
op Gereed.
Wanneer iemand het apparaat probeert te 
ontgrendelen en daarbij kiest voor de optie 
Noodgeval > Medische ID worden deze 
gegevens getoond.

GRATIS 
SOFT-
WARE
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27  SKYPE 

Bellen in de browser
Skype is één van de meestgebruikte 
programma’s om via internet (gratis) 
te bellen en videogesprekken te 
voeren. Net zo goed als dat er een 
webversie is voor Microsoft Word, 
Excel, PowerPoint en OneNote, kun 
je ook Skype in de browser gebrui-
ken. Het programma hoeft dus niet 
op de computer te zijn geïnstalleerd. 
Dat is handig als je op een vreemde 
computer werkt waarop geen Skype 
is geïnstalleerd.
> web.skype.com

 GMAIL 

Mail voor later
Probeer de vernieuwde Gmail eens uit door 
rechtsboven op het tandwiel te klikken. Een 
handige nieuwe functie heet Snoozen. Die 
laat een bericht in je Inbox dat je later wilt 
afhandelen, tijdelijk verdwijnen: handig als 
je het bijvoorbeeld nu nog niet wilt of kunt 
beantwoorden. Zo voorkom je dat je wordt 
afgeleid door taken waarmee je nog even 
niets kunt.
Snoozen doe je door met je muis over een 
bericht te gaan en te klikken op het picto-
gram met het klokje. Geef dan aan wanneer 
het bericht weer mag verschijnen. De slui-
merberichten blijven te vinden in de map 
Gesnoozed.

 TOMATO TIMER 

Bloktijden
Wil je geconcentreerder werken? Pro-
beer dan eens de Pomodoro-techniek. 
Hierbij werk je in blokken van 25 minu-
ten continu aan een bepaalde taak of 
project en wissel je dit steeds af met  
5 minuten pauze. Na 3 of 4 van deze 
‘pomodoro’s’ neem je een wat langere 
pauze van 15 minuten. Het is ook 
mogelijk om bepaalde websites tijdens 
het gebruik te blokkeren zodat je je niet 
laat afleiden.
De timer werkt in de browser (tomato- 
timer.com). Voor Chrome is er een exten-
sie, te vinden in de Chrome Web Store. 
> tomatotimer.com

28  BEWAREN 

Hernoemen 
tijdens opslaan
    Kom je er bij het bewaren van 

een document of foto achter dat 
er al een bestand is met dezelfde naam? Klik 
dan op je Mac eerst even met de rechter-
muisknop op dit andere bestand en kies 
voor Wijzig naam om deze eerst te hernoe-
men. Daarna kun je direct het bestand dat je 
wilt opslaan alsnog de gewenste naam 
geven. In Windows kan dit ook door met de 
rechtermuisknop op het betreffende 
bestand te klikken en in het menu te kiezen 
voor Naam wijzigen.

25 26
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29  WORD 

Documenten 
vergelijken
      Als je met 

andere mensen 
aan een werkstuk of rap-
port in Word werkt, kan het 
gebeuren dat er meerdere 
versies van een document 
in omloop zijn. Of dat je 
niet weet welke wijzigin-
gen er zijn aangebracht. 
Oplossing: versies met 
elkaar vergelijken. 
1 Ga eerst naar het tab-
blad Controleren en druk 
op Vergelijken > Twee 
versies van een document 
vergelijken. 

2 Geef links het originele 
document in en rechts de 
versie met de aanpassin-
gen.
3 Klik eventueel op de 
knop Meer om aan te 
geven wat voor aanpassin-
gen je te zien wilt krijgen.
4 Nadat je op OK hebt 
gedrukt, worden de docu-
menten vergeleken en 
naast elkaar getoond 
waarbij alle verschillen/
aanpassingen met een 
aparte kleur worden aan-
geduid.

30  IOS 

Meer halen 
uit Mail

   De Mail-app van 
iOS is onmisbaar 

voor wie onderweg 
e-mail wil versturen en 
beantwoorden. Met deze 
drie tips haal je er nog 
meer uit.
1 Wil je een overzicht 
van alleen de ongelezen 
berichten? Linksonder in 
Mail zit een knop (cirkel 
met drie horizontale 
streepjes) waarmee je ze 
in één keer tevoorschijn 
tovert.
2 Maak filters. Klik links-
boven op Postbussen om 
de standaardfilters te 
zien. Klik op Wijzig om 
nieuwe te maken, bij-
voorbeeld om alle berich-
ten te zien die vandaag 
zijn binnengekomen of 
een bijlage hebben.
3 Heb je een toestel met 
'3D-touch'? Door hard te 
drukken op een bericht in 
de lijst, krijg je de pre-
view te zien. Door tijdens 
het tonen van de preview 
nogmaals hard te druk-
ken, wordt het bericht 
geopend.

31  CLEANMYDRIVE 

Opslag uitmesten
   

Dit handig schoonmaakpro-
grammaatje, dat gratis kan 

worden gedownload in de Mac App 
Store, ontdoet externe harde schij-
ven, usb-sticks en andere opslag 
van rommel die door OS X wordt 
achtergelaten. Dit kan handmatig 
of automatisch. Het menu zorgt er 
bovendien voor dat je in één oog-
opslag weet hoe het met de opslagruimte van 
alle schijfstations gesteld is. 

GRATIS 
SOFT-
WARE
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32  LEESMODUS 

Lezen  
zonder 
rommel 
Veel browsers hebben 
een leesmodus waar-
mee een webpagina van 
overbodige rommel 
wordt ontdaan en een 
stuk leesbaarder wordt. 
Edge: klik op het boek-
pictogram achter het 
webadres. 
Firefox: klik op het boek-
pictogram achter het 
webadres. Dat verschijnt 
alleen als de website dit 
ondersteunt. Het letter-
type en andere instellin-
gen kun je via het menu 
links aanpassen.
Safari: klik op het picto-
gram voor het webadres. 
Met het pictogram 
achter het webadres 
staat (kleine A, grote A) 
stel je lettergrootte, kleur 
en lettertype in. 
In Chrome is de lees-
modus nog niet direct  
te activeren. Handiger  
is het om in plaats hier-
van een extensie te 
installeren als Read 
mode of Just Read. Je 
vindt deze in de Chrome 
Web Store.

33  AFDRUKKEN 

Altijd dubbelzijdig
    Als je printer dit 

ondersteunt, is 
het slim om zoveel mogelijk 
dubbelzijdig te printen en zo 
een hoop papier te bespa-
ren. Doorgaans stel je dat zo 
in:
Windows: ga via het Confi
guratiescherm naar Appara
ten en Printers, klik met de 
rechtermuisknop op je prin-
ter en kies Voorkeursinstel
lingen voor afdrukken. Kies 
nu onder 'Dubbelzijdig 
afdrukken' voor Over lange 
zijde omslaan. Klik op OK. 
OS X: ga via Systeemvoor
keuren naar Printers en 
Scanners. Selecteer links de 
printer en klik rechts op 

Opties en toebehoren. 
Check onder 'Opties' of Full 
duplex is ingeschakeld. Geef 
nu vanuit een willekeurig 
programma een printop-
dracht en kies in het venster 
dat verschijnt achter Instel-
lingen voor Toon voorin
stellingen. Kies links Stan
daardinstellingen en stel 
vervolgens rechts Aantal en 
pagina’s in. Kies bij Dubbel
zijdig voor Ingeschakeld en 
klik op OK. Lukt het niet om 
deze waarde aan te passen? 
Dupliceer dan een voorin-
stelling, noem deze ‘Dub-
belzijdig’ en zorg ervoor dat 
dubbelzijdig afdrukken hier 
is ingeschakeld.

34  WINDOWS 10 

Oude Startmenu terug  

      Er zijn veel mensen 
die maar moeilijk 

kunnen wennen aan de 
tegels in het Startmenu. Met 
het hulpje Classic Shell zorg 
je ervoor dat je weer een 
Startmenu hebt zoals we 
dat kennen van Windows 7 

en Windows XP. 
Met Classic Shell 
kun je nog veel meer zaken 
naar je hand zetten. Toch 
niet tevreden? Je kunt altijd 
terug naar het Startmenu 
van Windows 10.
> classicshell.net

GRATIS 
SOFT-
WARE
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35  OS X 

Speciale tekens
   

Moet je op je Mac 
een speciaal teken 

ingeven, bijvoorbeeld een é 
of ü? Door de I, E, O, U of 
andere letter op het toet-
senbord even ingedrukt te 
houden, verschijnt een menu 

waarin alle speciale tekens 
die bij dat karakter horen 
worden getoond. Even aan-
klikken of het bijbehorende 
cijfer indrukken en het speci-
ale teken wordt aan je tekst 
toegevoegd.

37  FINDER 

Slimme 
mappen

   
Het is mogelijk 
om in de Finder 

zogeheten slimme 
mappen aan te maken. 
Hierin worden alle 
bestanden op je Mac 
getoond die aan bepaal-
de voorwaarden vol-
doen, zoals een bepaal-
de grootte, een type of 
laatste bewerkingsda-
tum. Een slimme map 
maak je zo:
1 Kies in de Finder voor 
Archief > Nieuwe 
slimme map.
2 Gebruik het zoekveld 
om de voorwaarden aan 
te geven.
3 Klik eventueel op + of 
 om extra eisen op te 
stellen of juist te verwij-
deren.
4 Druk op Bewaar om 
je slimme map te bewa-
ren. Geef daarbij naam 
en locatie in.
Wanneer je nu in de 
Finder naar je slimme 
map bladert, krijg je 
automatisch een bijge-
werkte lijst te zien van 
alle bestanden of docu-
menten die aan de 
zoekopdracht voldoen.

36  DARKTABLE 

Lightroom, maar dan gratis
     Het open 

source-pro-
gramma Darktable is een 
fijne digitale donkere kamer 
voor fotografen. Het impor-
teert beeldbestanden in 
onder andere RAW-for-
maat, maakt het mogelijk 
om kleur, helderheid en 
contrast te verbeteren en 
beschikt over een handige 
bibliotheek om 
je fotocollec-
tie te organi-
seren. Ook is 
het mogelijk 
om een pre-
sentatie te 
maken en foto’s 
af te drukken. 
Daarmee 
is Darkta-

ble een prima alternatief 
voor het commerciële 
Adobe Lightroom, al heeft 
het wel wat minder gereed-
schap in huis. Deze Neder-
landstalige donkere kamer 
is er voor Windows, Linux 
en OS X.
> darktable.org

GRATIS 
SOFT-
WARE
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40  WORD 

Synoniemen zoeken
    De website syno-

niemen.net is een 
zeer handige plek voor als je 
woorden zoekt die dezelfde 
betekenis hebben. Toch 
hoef je Word niet te verlaten 
om ‘tweelingwoorden’ te 
vinden.  Als je in deze tekst-
verwerker een woord selec-
teert en de toetsencombi-

natie Shift+F7 indrukt, krijg 
je aan de rechterkant een 
lijst met synoniemen voor 
dat betreffende woord te 
zien. Klik met de rechter-
muisknop op een van de 
getoonde woorden in de lijst 
en je kunt deze direct invoe-
gen of naar het klembord 
kopiëren.

38  WORD ONLINE 

Samen 
in één 
document 
Met de onlineversie 
van Word kun je in je 
browser documenten 
maken en bewerken. 
En dit kan zelfs met 
meerdere mensen 
tegelijkertijd: handig 
als je samen aan een 
rapport werkt en wilt 
voorkomen dat er 
verschillende versies in 
omloop komen. 
De makkelijkste 
manier om samen te 
werken is door het 
document in de online-
versie van Word (live.
com) te openen. Druk 
dan op Delen en geef 
het e-mailadres in van 
de andere persoon. 
Selecteer onderaan 
Ontvangers kunnen 
bewerken en klik op 
Delen. Gaat de ontvan-
ger tegelijkertijd aan 
dit document werken, 
dan krijg je daar een 
melding van. Je ziet de 
ander zelfs live tekst 
invoeren en de cursor 
bewegen.

39  GOOGLE 

Nieuwe zoekresultaten
Een zoekopdracht in Google 
levert vaak duizenden links 
op naar artikelen en pagina’s 
die soms al jaren oud zijn. 
Ben je alleen geïnteresseerd 
in recente zoekresultaten? 
Klik dan na het 
invoeren van je 
zoekopdracht in 
de werkbalk van 
Google op Zoek
hulpmiddelen 
(Tools) en veran-
der Elke periode 
in bijvoorbeeld 
Afgelopen 
maand, Afgelo

pen week of kies Aange
paste periode en geef zelf 
aan uit welke periode de 
zoekresultaten moeten 
komen.
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43  GOOGLE MAPS 

Nooit meer je auto kwijt
     Heb je na het 

winkelen soms 
moeite om de auto terug te 
vinden? Je bent niet de enige. 
Daar heeft de app Google 
Maps (iOS en Android) een 
oplossing voor. Wanneer je 
geparkeerd hebt, open je de 
app en druk je op de blauwe 

stip die je huidige locatie 
aangeeft. Vervolgens kies je 
in het menu Instellen als 
parkeerplek om een label 
van je parkeerplek aan de 
kaart toe te voegen. Na het 
winkelen kun je via de app 
de kortste route naar je auto 
zien.

44  MANICTIME 

Waar is de tijd 
gebleven?

       Kijk je 
soms 

op de klok en vraag je je af 
wat je al die uren achter 
de pc hebt gedaan? Het 
hulpje ManicTime houdt 
precies bij welke pro-
gramma’s je hebt gebruikt 
en aan welke documen-
ten je hebt gewerkt. 
ManicTime kan je ook 
vertellen welke websites 
je bezocht en hoeveel tijd 
je er doorbracht. Het 
beschikt daarnaast over 
een ingebouwde stop-
watch, handig voor als je 
bijvoorbeeld je uren voor 
een bepaald project moet 
bijhouden. De gratis 
versie mag onbeperkt 
worden gebruikt en is 
Nederlandstalig. Manic-
Time belooft de verza-
melde gegevens op je 
computer te bewaren en 
niet te delen met ande-
ren. 
> manictime.com

41  GOOGLE MAPS 

Hoe druk is het?
Hoe druk is het morgen om 
10 uur in de Efteling of het 
Rijksmuseum? Dat kun je 
zien in Google Maps. Zoek in 
Google Maps naar je 
bestemming en klik erop 
zodat aan de linkerkant het 
zijvenster met aanvullende 
informatie verschijnt. Kies 

hier onderin bij 'Populaire 
tijden' de dag dat je een 
bezoek wilt brengen en er 
verschijnt een staaf- 
diagram waarin te zien is 
wat de piekuren zijn. Dit 
werkt ook in de Google 
Maps-app.

GRATIS 
SOFT-
WARE

42  WINDOWS 10 

'Printen' als pdf
  In Windows 10 kun je simpel vanuit vrijwel elk pro-

gramma een document ‘printen' naar pdf. Kies in het 
programma waarin je werkt voor Afdrukken en selecteer 
als printer Microsoft Print to PDF. Je document, rekenblad, 
afbeelding of ander bestand zal in pdf-formaat worden 
bewaard. Daar heb je geen programma als Adobe Acrobat 
Pro voor nodig.
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45  BUREAUBLAD 

Vensters 
naast elkaar

  Wil je met 
meerdere ven-

sters werken, bijvoor-
beeld links je tekstver-
werker en rechts je 
browser?
1 Sleep in Windows 
10 een venster naar 
de linker- of rechter-
kant van het scherm 
en laat hem dan los. 
Klik dan op het andere 
programmavenster. Ze 
nemen dan precies de 
linker- en rechterkant 
van het bureaublad in.
2 Zet de muisaanwij-
zer precies in het 
midden waar de ven-
sters elkaar raken en 
sleep naar links of 
naar rechts om het 
ene venster wat meer 
ruimte te geven en het 
andere wat minder. 
Hou eventueel Ctrl 
ingedrukt om deze 
‘verbinding’ te verbre-
ken.

46  QUICK ACCESS POPUP 

Middelste 
muisknop

47  MICROSOFT TO-DO  

Slimme 
takenlijst
       Na de 

overna-
me van het populaire Wun-
derlist heeft Microsoft het 
ontwikkelteam van deze 
takenlijst ingezet voor het 
bouwen van een eigen 
oplossing. Het resultaat 
hiervan is de takenlijst 
To-Do. Je kunt zien wat je 
vandaag moet doen en 
herinneringen instellen. 
Taken kun je makkelijk orga-
niseren of verplaatsen. 
To-Do is gratis, werkt in de 
browser en er zijn apps 
beschikbaar voor onder 
andere Android en iOS. Je 
moet wel een (gratis) Micro-
soft-account hebben.
> todo.microsoft.com

GRATIS 
SOFT-
WARE

GRATIS 
SOFT-
WARE

  Met het gratis pro-
grammaatje Quick 

Access Popup heb je met een 
druk op de middelste muis-
knop direct toegang tot de 
meestgebruikte mappen en 
bestanden en populaire Win-
dowsprogramma’s. Je kunt 
het programmaatje aan je 
eigen wensen aanpassen 
door submenu’s toe te 
voegen en nog veel meer. 
Het menu van Quick Access 
Popup werkt in de Windows 
Verkenner maar ook als je in 
een ander programma een 
bestand of document opent 
of bewaart. Dat scheelt op 
den duur duizenden muis-
klikken. Op de website van 
dit gratis hulpje staat een 
instructievideo waarin alle 
mogelijkheden worden 
besproken.
> quickaccesspopup.com
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48  LAPTOP 

Touchpad op non-actief
  Werk je met een 

externe muis op je 
laptop? Dan is het fijn om je 
touchpad tijdelijk uit te scha-
kelen zodat je muisaanwijzer 
niet per ongeluk verspringt 
wanneer je het touchpad 
tijdens het typen aanraakt. 
Bij sommige laptops kan dit 
via een toetsencombinatie, 

bij andere helemaal niet. Het 
hulpje gratis Touchpad Bloc-
ker laat je middels de toet-
sencombinatie Alt+Ctrl+ F9 
het touchpad tijdelijk uit- en 
weer inschakelen. Met 
Ctrl+F9 zet je de drukknop-
pen van je touchpad uit- en 
weer aan.
> touchpadblocker.com

50  MARKUP 

Pdf's  
invullen

 Ontvang je via je 
iPhone of iPad 

een pdf en wil je daar 
aantekeningen op 
maken, of wil je een 
pdf-formulier invullen? 
Printen hoeft niet, 
want dankzij de functie 
Markup kun je pdf’s 
digitaal bewerken. 
1 Houd je vinger op 
een pdf-bestand dat je 
in Mail hebt gekregen 
en kies Markeer en 
beantwoord om de pdf 
te openen.
2 Gebruik de gereed-
schappen onderin het 
beeld om een tekst of 
bijvoorbeeld je handte-
kening toe te voegen. 
3 Klaar? Klik op 
Gereed. Mail stelt nu 
automatisch een 
bericht op waarin de 
aangepaste pdf is 
opgenomen.

49  A SOFT MURMER 

Arbeidsvitaminen
Moet je ergens geconcen-
treerd aan werken, maar 
heb je last van een rumoeri-
ge omgeving? Plug je hoofd-
telefoon in, open een tab-
blad in je browser en surf 
naar A Soft Murmer. Hier 
kun je zelf een 
prettig ach-
tergrondge-
luid samen-
stellen. Er is 
keuze uit 
onder andere 
vuur, wind, 
onweer, 
golven, 
vogels, 

koffiehuis en 
witte ruis. Inmiddels is A 
Soft Murmer ook beschik-
baar als gratis app voor 
Android en iOS. 
> asoftmurmur.com

GRATIS 
SOFT-
WARE
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sneltoetsen

Algemeen
WINDOWS MAC OS X

Ctrl+A +A Selecteer alles
Ctrl+X +X Knip selectie naar klembord
Ctrl+C +C Kopieer selectie naar klembord
Ctrl+V +V Plak inhoud klembord plakken
Ctrl+F +F Zoeken
F3 +G Volgende zoeken
Ctrl+Z +Z Maak vorige bewerking ongedaan 
Ctrl+Y +Shift+Z Herstel ongedaan gemaakte bewerking 
F1 +? Open helpfunctie
Shift+F10 Ctrl+[klik] Open contextmenu (rechtermuisklik)
Ctrl+P +P Printen
Ctrl+S +S Bestand opslaan
F12 +Shift+S Bestand opslaan als…
Ctrl+O +O Open bestand
Ctrl+N +N Nieuw bestand/venster
Ctrl+[scrollwiel] +Alt+[+]/[] Zoom in/uit
Alt of F10 Ctrl+F2 Naar menubalk

+S +[spatie] Open zoekfunctie voor bestanden,  
programma's en instellingen

+R +[spatie]+typ naam Open venster Uitvoeren
+L Ctrl+Shift+Eject Vergrendel scherm

Ctrl+Alt+Del +Alt+Esc Forceer afsluiten programma
+F1 +Shift+? Open helpteksten

Alt+F4 (bureaublad) Ctrl+[aan/uitknop] Computer afsluiten/standby
DEL +Del Verwijder item naar prullenbak
Shift+DEL +Shift+Del Verwijder item buiten de prullenbak om

PrtScr +Shift+Ctrl+3 Maak schermafdruk van hele scherm 
naar klembord

Alt+PrtScr Ctrl+Shift+ +4, 
dan [spatie]

Maak schermafdruk actieve venster 
naar klembord

sneltoetsen
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WINDOWS
 of Ctrl+Esc Open startmenu
+T Blader door programma's op de taakbalk
+I Naar Instellingen
+P Instellingen voor extra scherm
+[Pause] Toon systeemeigenschappen

Ctrl+Shift Andere toetsenbordindeling
+[+] Vergrootglas
+U Toegankelijkheidscentrum

Ctrl+Shift+ESC Taakbeheer
+K Koppel apparaat
+X Startmenu met systeemtools
+A Open actiecentrum
+Ctrl+D Nieuw virtueel bureaublad (Windows 10)

+Ctrl+�/� Schakel tussen virtuele bureaubladen aan linkerkant/ 
rechterkant (Windows 10)

+Ctrl+F4 Sluit virtuele bureaublad (Windows 10)

MAC OS X
Alt+ +D Toon/verberg Dock

+Shift+Q Uitloggen
+Option+[aan/uitknop] Mac in sluimerstand
+Ctrl+[aan/uitknop] Mac geforceerd afsluiten

Algemeen (Windows)

Algemeen (Mac OS X)
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WINDOWS MAC OS X
Alt+F4 +Q Sluit actieve app of programma
Ctrl+F4 +W Sluit actieve venster/document
Alt+Tab +Tab Blader door openstaande programma's

+Tab Open taakweergave
+D F11 Schakel tussen het bureaublad en openstaande schermen

F11 +Shift+F Schakel tussen volledig scherm en normaal scherm
+� +L Maximaliseer actieve venster
+� +M Minimaliseer actieve venster
+Home +Alt+H Minimaliseer alle vensters behalve het actieve
+M +Alt+M Minimaliseer alle actieve schermen

F9 Alle geopende vensters naast elkaar plaatsen
Alt+ +W Sluit alle vensters

+H Verberg actieve programma

 

Vensterbeheer

WINDOWS VERKENNER FINDER
+E Open Windows Verkenner

Alt+� +� Naar bovenliggende map
selecteer+F2 [selecteer tekst]+[Enter] Wijzig bestandsnaam
Ctrl+Shift+N +Shift+N Nieuwe map
NumLock+* +Option+� Toon alle submappen
NumLock+[+]/[] �/� Map inklappen/uitvouwen
Alt+P [spatie] Toon voorbeeldvenster
Ctrl+[Muiswiel] +1/2/3/4 Andere weergave bestandenlijst
Alt+D +Shift+G Naar adresbalk
Alt+Enter +I Bestandseigenschappen
F3 +F Zoek bestand

Verkenner/Finder
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WINDOWS MAC OS X
[spatie] [spatie] Omlaag scrollen op de webpagina
Ctrl+R (of F5) +R Ververs pagina
Ctrl+F5 +Shift+R Leeg cache en herlaad pagina
Esc +,(komma) Laden pagina afbreken (als het te lang duurt)
[Backspace] +[ Terug naar vorige pagina
Ctrl+T +T Nieuw tabblad
Ctrl+Tab +Alt+� Naar volgende tabblad
Ctrl+Shift+Tab +Shift+T Open laatst gesloten tabblad 
Alt+D of F6 +L Naar adresbalk 
Shift+[klik] +dubbelklik Open link in nieuw venster
Ctrl+[klik] +[klik] Open link in nieuw tabblad
Ctrl+H +Y Toon surfgeschiedenis 
Ctrl+I +B Toon bladwijzers
Ctrl+D +D Pagina toevoegen aan bladwijzers
Ctrl+[+]/[] +[+]/[] Alles op de pagina vergroten/verkleinen

Ctrl+0 +0 (Na vergroten/verkleinen:) Terug naar 
100%-weergave

Ctrl+Shift+Del +Shift+Del Geschiedenis wissen

Webbrowser

Speciale tekens
Windows
1 Wil je een speci-
aal teken invoegen? 
Gebruik dan Alt+ 
een driecijfercode 
op het numerieke 
toetsenbord, bij-
voorbeeld Alt+0169 
voor ©. De lijst vind 
je op altcodes.nl.

2 € tik je met  
Ctrl+Alt+5.
3 Een klinker met 
een accent tik je zo 
(e als voorbeeld):
é = ‘ gevolgd door e
è = ` gevolgd door e
ë = “ gevolgd door e

Mac
1 Wil je een speci-
aal teken invoegen? 
Met  +Ctrl+spa
tiebalk verschijnt 
het venster met 
speciale tekens. 
2 € tik je met  
Option+2.

3 Een klinker met 
een accent tikken? 
Houd de klinker-
toets ingedrukt en 
de alternatieve 
versies verschijnen.
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WINDOWS MAC OS X
Ctrl+B +B Tekst vet maken
Ctrl+I +I Tekst cursief zetten
Ctrl+U +U Tekst onderstrepen (underline)
Ctrl+Shift+D +Shift+D Tekst dubbel onderstrepen
Ctrl+Shift+>/< of Ctrl+[/] +Shift+>/< Lettertype groter/kleiner
Ctrl+Shift+L +Shift+L Maak opsomming/lijst maken
Ctrl+Shift+C/V +Shift+C/V Kopieer/plak opmaak
Ctrl+Alt+V +Alt+V Plakken speciaal
Ctrl+M Ctrl+Shift+L Alinea inspringen
Ctrl+1/2/5 +1/2/5 Regelafstand 1/2/1,5
Ctrl+>/< Alt+�/� Cursor naar begin vorige/volgende woord
Shift+F3 +Alt+C Kleine letters in hoofdletters
Ctrl+G F5 Ga naar…
Ctrl+Alt+M +Alt+A Opmerking invoegen
Ctrl+Shift+E +Shift+E Wijzigingen bijhouden in/uitschakelen

Word/tekstverwerker

Windows: programma starten

1 Maak een snel-
koppeling aan voor 
het programma op 
het bureaublad:
(rechtsklik op een 
lege plek op het 
bureaublad > Nieuw 
> Snelkoppeling > 
Bladeren… > zoek 
het programma op).

2 Rechtsklik op de 
snelkoppeling en 
klik op Eigenschap
pen, tabblad Snel
koppeling.
3 Klik in het vak 
Sneltoets en typ de 
gewenste toets-
combinatie. Klik op 
OK om af te sluiten.

Mac: sneltoets in een programma

1 Open Launchpad 
>  Systeemvoor
keuren > Toetsen
bord.
2 Klik op Toets
combinaties, dan 
op de knop met het 
+teken.
3 Kies een pro-
gramma uit het 

menu Programma.
4 Voer bij  
Menunaam de 
menuoptie in.
5 Klik in het veld 
Toetscombinatie 
en typ de toets-
combinatie.
6 Klik op Voeg toe.

Eigen sneltoets
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53  WINDOWS 

Recente bestanden 
zoeken
   Een aantal programma’s, zoals 

Word, toont automatisch een lijst 
van documenten die je onlangs hebt 
bewerkt. Bij programma’s waar dat niet 
het geval is, kun je toch zien welke 
bestanden je recentelijk hebt geopend. Je 
drukt dan in Windows 10 op de Startknop 
en typt de naam van het programma in. 
Onder de naam van het programma ver-
schijnt een lijstje met alle bestanden die je 
er onlangs mee hebt bewerkt. Handig als 
je even niet meer weet waar je een docu-
ment, foto of ander bestand hebt opge-
slagen.

51  FOTO’S 

Persoonlijke kiekjes
   Ben je op je iPhone of iPad op zoek 

naar een foto van een bepaalde per-
soon? Check dan even het album Personen 
in de app Foto’s. Hier zijn foto’s door middel 
van gezichtsherkenning gerubriceerd. Zo 
kun je in één keer alle foto’s bekijken 
waarop een bepaalde persoon voorkomt. 
Het is daarnaast mogelijk om aan te geven 
welke personen je favorieten zijn, zodat zij 
automatisch boven in het album komen te 
staan.

54  VERKENNER 

Zoeken op 
maat
   Het zoekvak dat zich rechts-

boven in de Windows Ver-
kenner bevindt, is voor meer zaken 
te gebruiken dan alleen het zoeken 
naar bestandnamen. Typ hier een 
zoekwoord en de zoekterm grootte: 
in en je kunt in een menu direct 
aangeven hoe groot het bestand 
ongeveer is dat je zoekt. Het is ook 
mogelijk om eigen parameters in te 
geven, bijvoorbeeld grootte:>5MB. 
Het zoekcommando grootte: kan 
ook in combinatie met andere zoek-
termen worden gebruikt, bijvoor-
beeld: *.zip grootte:>1MB.

52  WINDOWS 

Snel(ler) hernoemen

   Gebruik je Windows 8 of 10 en 
wil je meerdere bestanden in 

een map hernoemen? Klik met de 
rechtermuisknop op het eerste 
bestand en kies Hernoemen. Typ nu 
de nieuwe naam in. Druk niet op 
Enter, maar op Tab. Hiermee spring je 
direct naar het volgende bestand 
waarbij de bestandsnaam direct 
wordt geselecteerd, zodat je deze 
meteen kunt overtypen. 
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56  MOBIEL 

Alleen jij mag me storen
Door je smart- 
phone op ‘Niet 

storen’ te zetten, krijg je 
geen meldingen meer wan-
neer iemand belt of een 
bericht stuurt. Fijn als je 
ongestoord wilt werken. 
Maar wist je dat je hier 
uitzonderingen op 
kunt maken door 
berichten van 
bepaalde personen 
toch door te laten? 
iOS: ga eerst naar 
de app Contacten 
en zoek de con-
tactpersoon op 
waarvoor je een 

uitzondering wilt maken. 
Klik vervolgens rechtsboven 
op Wijzig. Selecteer nu de 
optie Beltoon en schakel de 
optie Altijd aan voor nood
gevallen in.
Android (6.0 en hoger): kies 
voor Instellingen > Geluid 

en meldingen > Niet 
storen > Als priori
teit toestaan en 
selecteer daar de 
personen waarvoor 
je een uitzondering 
wilt maken. In som-
mige versies wijken 
de menunamen iets 
af.

57  WIFI 

Laptop als 
hotspot
   Als je laptop via 

een netwerkkabel 
is aangesloten op je 
thuisnetwerk, kun je de 
ingebouwde wifi-adap-
ter gebruiken om de 
internetverbinding te 
delen met andere appa-
raten, bijvoorbeeld een 
tablet of telefoon. Dat 
kan bijvoorbeeld handig 
zijn als je een keer een 
vakantiehuisje hebt 
geboekt waar wel beka-
beld internet, maar geen 
wifi is. 
Ga hiervoor naar Instel
lingen > Netwerk en 
internet. Kies links in de 
lijst voor Mobiele hot
spot. Klik rechts op 
Bewerken en geef het 
netwerk van je hotspot 
een herkenbare naam 
en een wachtwoord. Zet 
vervolgens de knop 
onder Mobiele hotspot 
op Aan.
Als je nu met een smart-
phone, tablet of andere 
apparaat dat over wifi 
beschikt, gaat zoeken, 
kun je gebruikmaken 
van deze hotspot.

55  ONENOTE 

Overstaphulpje
    Tot een paar jaar terug was Evernote de absolute 

nummer 1 als het ging om het digitaal verzame-
len en schikken van notities. Inmiddels timmert OneNote 
van Microsoft hard aan de weg. Wie overweegt om van 
Evernote over te stappen naar OneNote, kan zijn of haar 
bestaande aantekeningen gewoon meenemen. Microsoft 
heeft namelijk de handige ‘Importer’ ontwikkeld die auto-
matisch alle – of alleen de door jou geselecteerde – notitie-
boeken inclusief alle inhoud voor je overzet naar OneNote. 
> onenote.com/importevernotetoonenote
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60  FACEBOOK 

Stop autoplay
Facebook zorgt ervoor dat 
video’s op je tijdlijn onge-
vraagd automatisch afspe-
len zodra je er voorbij 
scrollt. Dat is vooral irritant 
voor wie een langzame 
internetverbinding heeft of 
te kampen heeft met een 
beperkte hoeveelheid data-
tegoed. Daarnaast is de 
kans heel groot dat je niet 
geïnteresseerd bent in die 
reclame. Schakel automa-
tisch afspelen in de brow-
ser uit door naar de Face-
book-instellingen te gaan 

en links te kiezen voor 
Video en achter ‘Video’s 
automatisch afspelen te 
klikken’ op Uit. Ook bij de 
apps voor iOS en Android is 
het mogelijk om via de 
instellingen het automa-
tisch afspelen van video’s 
tegen te gaan.

58  3 SNELTIPS 

Mappen, 
vensters en 
bureaublad
   1 Klik met de 

linkermuisknop 
rechtsonder in de taak-
balk, rechts naast het 
streepje om snel het 
bureaublad te tonen. 
Door nogmaals te klik-
ken verdwijnt het 
bureaublad weer.
2 Windows 10 heeft 
een functie waarmee je 
door de inhoud van 
inactieve vensters kunt 
scrollen. Hiervoor hoef 
je alleen maar met de 
muisaanwijzer boven 
een ander venster te 
plaatsen en (zonder 
eerst te klikken) het 
muiswieltje te draaien.
3 Zo zet je je favoriete 
mappen in het Start-
menu: ga naar Start > 
Instellingen > Per
soonlijke instellingen 
en kies links onderaan 
voor Start. Kies nu 
rechts onderaan voor 
Kiezen welke mappen 
in Start worden weer
gegeven en zet de 
juiste schakelaars op 
Aan.

59  WINBANK 

Boekhouding die klopt
   Meer controle over 

je financiën? Kijk dan 
zeker eens naar het gratis 
boekprogramma WinBank, 
waarmee het bijhouden van 
inkomsten en uitgaven erg 
eenvoudig gaat. Het bevat 
modules voor budgetten, 
saldovoorspellingen, bezit-
tingen, beleggingsfondsen 
en het verbruik van gas, 
water en licht. De nieuwste 

versie van WinBank kan 
ook overweg met 
IBAN-nummers en SEPA 
automatische incasso’s en 
ondersteunt het importeren 
van mutaties van alle grote 
Nederlandse banken. Op de 
site van WinBank vind je 
uitgebreide informatie over 
de verdere mogelijkheden 
en een handleiding.
> tinyurl.com/winbank

GRATIS 
SOFT-
WARE
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62  WORD 

Blokselecties
   Door tijdens het 

selecteren van 
tekst met de muis in bijvoor-
beeld Word de Shift- of 
Ctrl-toets ingedrukt te 
houden, kun je snel grote 
stukken tekst of verschillen-
de delen selecteren. Het is 
ook mogelijk om alle tekst 
binnen een rechthoek te 
selecteren: handig als je 
bijvoorbeeld een vierkante 

lap tekst een andere kleur 
wilt geven. 
Door de linkermuisknop en 
de Alt-toets (Option op de 
Mac) tegelijkertijd in te druk-
ken, kun je een rechthoek 
tekenen binnen de tekst en 
zo een selectie maken. 
Daarna kun je de tekst een 
andere kleur geven, cursief 
maken of er iets anders mee 
doen.

63  IOS 

Leer Siri je 
naam

   Spraakassistent 
Siri die op de iPad 

en iPhone via spraak-
herkenning allerlei klus-
jes kan opknappen, is in 
staat om je ook bij naam 
aan te spreken. Dit moet 
je haar dan wel eerst 
leren:
1 Ga naar Instellingen 
> Siri en check of Siri is 
ingeschakeld.
2 Start de app Contac
ten en check of je zelf in 
de lijst met contactper-
sonen staat. Zo niet, 
maak dan door op + te 
drukken een nieuwe 
contactpersoon aan met 
je eigen gegevens.
3 Ga naar Instellingen 
> Contacten. Druk op 
Mijn info en kies je 
eigen naam uit de lijst 
met contactpersonen.
4 Start Siri op door de 
thuisknop ingedrukt te 
houden of middels het 
spraakcommando ‘Hé, 
Siri’. Zeg vervolgens: ‘Siri, 
noem me [je naam]’. 
Nadat je bevestigd hebt, 
zal Siri je voortaan zo 
aanspreken.

61  WINDOWS MOVIE MAKER 

Klassieke filmbewerker
   Er zijn nogal wat 

Windowsgebruikers 
die het erg jammer vinden 
dat Microsoft de ontwikke-
ling van de gratis videobe-
werker Windows Movie 
Maker heeft gestopt. Inmid-
dels is het zelfs niet meer te 
downloaden op de site van 
Microsoft.
Heb je nog oude projecten in 
Windows Movie Maker en 
wil je deze openen, dan kun 
je Windows Moviemaker 
toch nog downloaden op 
internetmuseum archive.

org. Het is onderdeel van 
Windows Live Essentials 
2012 en draait ook gewoon 
onder Windows 10. Je vindt 
hem via tinyurl.com/
wledigitaalgids. Kies ‘Win-
dows executable’ onder 
‘Download options’. Omdat 
Live Essentials 2012 verou-
derd is en daardoor onveilig, 
moet je geen onderdelen 
gebruiken die contact 
maken met internet, zoals 
bijvoorbeeld Windows Live 
Mail.

GRATIS 
SOFT-
WARE
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66  GOOGLE 

Opschonen met foto’s
  Op veel Android- 

toestellen is de app 
Google Foto’s geïnstalleerd. 
Je kunt er een back-up mee 
maken van al je foto’s naar 
je Google Account. Is de 
opslagruimte van het toe-
stel bijna vol? Kijk dan even 
in de Google Foto’s-app 

onder Instellingen. De optie 
Opslagruimte op apparaat 
vrijmaken geeft een 
inschatting van hoeveel 
MB’s je kunt vrijmaken door 
foto’s te verwijderen die ook 
al online in de back-up 
staan.

65  MOBIEL 

Schermafdruk maken
  

Op vrijwel alle smartphones kun je snel een 
schermafdruk maken: handig als je iemand een 

plaatje wilt sturen van bijvoorbeeld een app die je gebruikt. 
Zo’n schermafdruk wordt vaak direct bewaard in de map 
met foto’s. Dit zijn voor de belangrijkste merken en typen 
de toetsencombinaties die je moet gebruiken:

iPhone en iPad   Aan/uitknop + Thuisknop  
tegelijkertijd indrukken

Android (algemeen)  Aan/uitknop + Volume zachter 
tegelijkertijd indrukken

Samsung Galaxy  Aan/uitknop + Thuisknop  
tegelijkertijd indrukken

HTC, Motorola, Nexus,  Aan/uitknop + kies in menu 
LG en Sony   Screenshot/schermafdruk 

maken
Overige merken  Aan/uitknop + Thuisknop  

tegelijkertijd indrukken

64  GOOGLE MAPS 

Maak je 
eigen kaart

      
 

Het is met Google Maps 
mogelijk om zelf kaarten 
te maken waarop bijvoor-
beeld is te zien welke 
plekken je tijdens een 
vakantie hebt bezocht of 
waar je favoriete winkels 
zich bevinden. Deze infor-
matie wordt via een ‘laag’ 
toegevoegd. De adressen 
kunnen met de hand, 
maar bijvoorbeeld ook via 
het uploaden van een 
Excelwerkblad worden 
geïmporteerd. Deze kaar-
ten kun je vervolgens 
delen met anderen of 
opnemen op je eigen 
website of blog. Moeilijk? 
Valt erg mee.
> google.com/maps/d
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69  MOBIEL 

Eerder 
energie 
besparen

  
Normaliter 
schakelt je 

iPhone of Android- 
toestel automatisch 
over naar een speciale 
energiebesparings-
modus op het 
moment dat de accu 
nog maar 10% vol is. 
Achtergrondproces-
sen, zoals mail opha-
len, gps en andere 
zaken die energie 
gebruiken, worden 
dan zoveel mogelijk 
uitgeschakeld zodat 
de batterij langer 
meegaat. Het is 
mogelijk om nog 
langer met je mobiel 
te doen door deze 
modus eerder in te 
schakelen. iOS: ga 
naar Instellingen > 
Batterij. Zet de scha-
kelaar achter ‘Energie-
besparingsmodus’ op 
Aan. Android: ga naar 
Instellingen > Accu. 
Kies daarna bij de 
opties voor Accube
sparing en zet de 
schakelaar op Aan.

68  OS X 

Waar is de 
muisaanwijzer?
    Zeker wanneer je een 

MacBook met een 
hoogresolutiescherm hebt, 
is het soms goed kijken 
waar de muisaanwijzer zich 
bevindt. Gelukkig heeft OS X 
een hulpje dat je kan helpen.
1 Ga naar Systeemvoor
keuren > Toegankelijkheid 
en kies aan de linkerkant 
voor Beeldschermen.

2 Zet een vinkje voor 
‘Bepaal waar de aanwijzer 
zicht bevindt door ermee te 
schudden’. 

Als je de muisaanwijzer 
‘kwijt’ bent, moet je de muis 
even snel bewegen om het 
pijltje even tijdelijk wat 
groter en dus zichtbaarder 
te maken.

67  MOBIEL 

Alle apps
  

Wil je een over-
zicht van alle 

apps die je ooit hebt gekocht 
en/of geïnstalleerd maar die 
niet (langer) op je toestel of 
tablet staan?
iOS: ga naar de App Store. 
Kies rechtsonder voor 
Updates en druk op Aanko
pen. Ga daarna naar Mijn 
aankopen en selecteer 
rechtsboven Niet op deze 
iPhone/iPad.
Android: start Google Play. 
Klik op het menu (drie hori-

zontale lijntjes) en kies Mijn 
apps en games. Als je 
doorklikt naar de verschil-
lende tabs, zie je welke apps 
je ooit hebt gebruikt en 
welke daarvan nu op je toe-
stel zijn geïnstalleerd. 
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72  EXCEL 

Wie wijzigt wat?
    Als er door meer-

dere mensen 
wordt gewerkt aan een 
Word-document, kun je 
dankzij de functie Wijzigin
gen bijhouden (onder Con-
troleren) bijhouden wie 
welke wijzigingen heeft 
gedaan. Slechts weinig 
mensen is bekend dat Excel 

over een soortgelijke functie 
beschikt die te vinden is op 
dezelfde plek. Kies hier 
vervolgens Wijzigingen 
markeren en er is tevens 
aan te geven van wie, wan-
neer en op welke plekken in 
het werkblad de wijzingen 
zichtbaar moeten worden 
gemaakt.

71  WINDOWS 10 

Grotere muisaanwijzer
   Je zou denken dat 

het aan je ogen ligt, 
maar doordat schermen 
een steeds hogere resolutie 
krijgen, wordt die muisaan-
wijzer in Windows 10 echt 
steeds kleiner. Je lost het op 
door een andere muisaan-
wijzer in te stellen die een 
stuk zichtbaarder is. Dat 
doe je zo:
1 Ga via Start naar Instel
lingen > Toegankelijkheid.
2 Kies in de lijst aan de 
linkerkant voor Muis.
3 Aan de rechterkant kun 
je onder Grootte van de 
aanwijzer kiezen uit drie 

formaten. Je kunt daaron-
der ook de kleur van de 
aanwijzer bepalen.

70  MAC 

Verstopte 
Delete-knop
    Veel Mac-toet-

senborden 
hebben geen Dele-
te-knop en dat is voor 
gebruikers met een 
Windows-verleden 
erg wennen. Met de 
Backspace is het – net 
als onder Windows – 
wel mogelijk om tekst 
te verwijderen, maar 
dan alleen karakters 
die links van de cursor 
staan. Wil je op een 
Mac toch tekens die 
zich rechts van de 
cursor bevinden 
wissen, dan kan dit 
door de fntoets inge-
drukt te houden en 
vervolgens op Back
space te drukken. Wil 
je een bestand in 
bijvoorbeeld de Finder 
wissen, dan selecteer 
je deze en gebruik je 
de toetsencombinatie 
Command + Back
space.
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74  BALPENVEER 

Budget kabelbeschermer
De zwakke plek bij veel 
(oplaad)kabeltjes is het punt 
waar de stekker overgaat in 
het snoer. Het gevolg hier-
van is dat je fraaie usb- of 
dure lightning-kabel precies 
op die plek gaat scheuren 
en je naar de winkel mag 
om een nieuwe te kopen. 

Door op die zwakke plek 
een veer uit een oude 
balpen om de kabel heen te 
draaien, blijft de kabel flexi-
bel, maar zorg je voor meer 
bescherming waarmee de 
levensduur aanzienlijk kan 
worden verlengd. 

75  WHATSAPP 

Bericht 
in stijl

  
WhatsApp is 
uitgegroeid 

tot een van de popu-
lairste apps. Je kunt er 
foto’s en video’s mee 
versturen en mee 
(video)bellen. Maar je 
kunt tekstberichten 
ook eenvoudig vorm-
geven: 

• Wil je dat een woord 
vet wordt gemaakt, zet 
dit dan tussen sterre-
tjes. 

• Wil je dat een tekst 
cursief wordt, dan dien 
je deze te laten begin-
nen en te eindigen met 
een ‘underscore’ (_). 

• Als je een tekst wilt 
sturen met een streep 
er doorgeen (doorha-
len) dan laat je deze 
beginnen en eindigen 
met een tilde (~). 

73  GOOGLE DOCS 

Dicteer je document
Wist je dat het mogelijk is 
om met behulp van spraak 
in Google Docs teksten in 
te voeren? En het werkt 
ook in het Nederlands. 
Proberen? Sluit een micro-
foon aan en start met een 
nieuwe document in 

Google Docs. Kies in het 
menu Extra voor Spraak
gestuurd typen. Er ver-
schijnt nu een grote knop 
met een microfoon. Wan-
neer je hier op drukt, wordt 
alles wat je zegt omgezet 
in geschreven tekst. 



37

handige websites

37 DigitaalGids juli 2016

 

5
hoofdstuk

HANDIGE WEBSITES



38

handige websites

78  RADIOOOOO 

Nostalgische jukebox
Radiooooo laat je teruggaan in de tijd en 
afstemmen op de muziek die de afgelopen 
tien decennia in verschillende landen werd 
beluisterd. Niet alleen Nederlandse artiesten 
uit vervlogen tijden, zoals Teddy Scholten en 
Shocking Blue passeren de revue, maar je 

kunt ook ontdekken welke artiesten op dat 
moment in het buitenland de hitlijsten aan-
voerden. Klik op de kaart, kies een tijdperk en 
luister. Klik nogmaals of op een ander tijd-
perk om een andere klassieker te horen.
> radiooooo.com

76  FAMILIEGESCHIEDENIS 

Zoeken naar je roots
De website van het Centrum 
voor familiegeschiedenis 
(CBG) maakt het een stuk 
eenvoudiger om te ontdek-
ken wie je voorouders 
waren. De enorme database 
geeft toegang tot 11 miljoen 
persoonsvermeldingen, 
50.000 titelvermeldingen, 
100.000 omschrijvingen, 
95.000 stambomen en meer 

dan 300.000 familienamen. 
En de database wordt 
steeds verder aangevuld.  
Er is ook veel informatie te 
vinden over hoe je een 
stamboom van je familie 
kunt maken. Om sommige 
informatie te kunnen bekij-
ken moet je een account 
aanmaken.
> cbg.nl

77  TINEYE 

Beeld 
achteruit 
zoeken
Wil je weten waar het 
origineel van een 
bepaalde foto is terug 
te vinden of zoek je 
juist een grotere vari-
ant van een afbeelding 
of illustratie? Upload 
dan het beeld dat je 
hebt naar de zoekma-
chine TinEye of typ 
het webadres van het 
beeld in. TinEye heeft 
meer dan 20 miljard 
beelden geïndexeerd 
en laat je razendsnel 
weten op welke plek-
ken dit beeld elders op 
internet is te vinden 
en in welke resoluties. 
> tineye.com
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80  IRULER 

Digitale liniaal

79  GOOGLE EARTH 

Virtuele 
globe

We doen steeds minder op 
papier met als gevolg dat 
we iets simpels als een 
liniaal vaak niet meer 
binnen handbereik hebben. 
Toch is er dan geen man 
overboord want iRuler 

tovert een virtuele liniaal 
op je beeldscherm. Het 
programma gebruikt hier-
voor je schermresolutie en 
monitordiameter waardoor 
je hem ook kunt gebruiken 
op mobiel of tablet. Mocht 

iRuler de plank misslaan, 
dan kun je de eenheid  
via Select your monitor 
dimension alsnog corri-
geren.
> iruler.net

De virtuele aardbol Google 
Earth heeft tal van inte-
ressante mogelijkheden. 
Zo is er een optie genaamd 
Voyager waarmee je virtu-
ele reizen kunt maken 
binnen een thema, zoals 
cultuur en geschiedenis. 

Goed voor uren ontdek-
plezier, vol 3D-modellen, 
foto’s en soms 360° -  
foto’s. Ook aardig is de 
knop Ik doe een gok (dob-
belsteen) waarmee Google 
Earth je meeneemt naar 
een willekeurige plek, 

plaats, gebouw of andere 
bezienswaardigheid op 
aarde en deze voorziet van 
aanvullende informatie die 
van Wikipedia wordt opge-
haald. 
> earth.google.com/web
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81  INNL 

Startpagina voor erfgoed
Innl.nl is een samenwer-
kingsverband van tientallen 
culturele instellingen en 
organisaties die op een laag-
drempelige manier cultuur 
erfgoed en geschiedenis 
toegankelijk willen maken. 
Op de site kan eenvoudig 
worden gezocht naar verha-

len, thema’s en activiteiten in 
een bepaalde regio of stad. 
daarnaast zijn er ook allerlei 
wandel- en fietsroutes te 
vinden. Innl.nl is daarmee 
een interessant startpunt 
voor wie er eens dagje op  
uit trekt.
 > innl.nl

82  WHATSAPP WEB 

83  ROUTE.NL 

Fiets- en wandelroutes
Een dagje eropuit? Route.nl is een goede 
plek om op zoek te gaan naar de leukste 
wandel- en fietsroutes. En niet alleen in 
Nederland, maar inmiddels ook in België, 
Luxemburg en Duitsland. De handige zoek-
functie maakt het eenvoudig om wandel- 

en fietsroutes in bepaalde regio’s te vinden 
en daarbij de gewenste afstand in te geven. 
Het is ook mogelijk om zelf routes samen 
te stellen en deze vervolgens weer met 
vrienden of familie te delen. 
> route.nl

WhatsApp 
op de pc
WhatsApp kun je 
ook prima gebruiken 
op de computer. Ga 
in de browser naar 
web.whatsapp.
com, scan met de 
WhatsApp-app op je 
telefoon de getoonde 
barcode en je kunt 
ook in je browser 
berichtjes versturen 
en ontvangen. Er is 
ook een versie van 
Whats App voor op de 
computer (Windows 
en Mac).
> whatsapp.com/
download
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85  EN TOEN NU 

Canon van Nederland
Op entoen.nu kun je een fraaie Canon met de geschiedenis 
van Nederland vinden, van 3000 voor Christus tot nu.  
Elke periode in de Canon is voorzien van gebeurtenissen, 
vensterplaten, verwijzingen naar boeken en films, lessen, 
websites en tips om eropuit te trekken. Er zijn ook tal van 
regionale Canons te vinden en het is mogelijk om online je 
eigen Canon te bouwen, bijvoorbeeld met de geschiedenis 
van je vereniging of familie.
> entoen.nu

86  METAMORPHOSE II 

De wereld van Escher
De Nederlandse kunstenaar 
M.C. Escher is wereldbe-
roemd om zijn tekeningen 
waarin allerlei vormen in 
elkaar overvloeien. Eén van 
zijn bekendste werken is 
Metamorphose II. Op 

escher.ntr.nl kom je van 
alles te weten over het werk 
van Escher. Op deze web-
site is het tevens mogelijk 
om je eigen Metamorphose 
te creëren.
> escher.ntr.nl

84  ONEZOOM 

Levens-
verkenner
De interactieve boom 
op de website van One-
Zoom laat op evolutio-
nair vlak zien hoe 1,8 
miljoen planten en 
dieren zich tot elkaar 
verhouden. Elk blad aan 
de boom staat voor een 
soort en de takken 
maken duidelijk hoe ze 
verbonden zijn met 
andere ruim 2 miljoen 
soorten. In- en uitzoo-
men doe je met het 
muiswieltje en door de 
linkermuisknop inge-
drukt te houden kun je 
slepen. OneZoom bevat 
meer dan 100.000 
foto’s en laat je ook zien 
welke soorten met 
uitsterven bedreigd 
worden. Grotendeels 
Engelstalig.
> onezoom.org
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87  WEG NAAR DE BEVRIJDING 

Van D-Day naar V-Day

Een flink aantal regionale omroepen, dag-
bladen en musea heeft meegewerkt aan 
Weg naar de Bevrijding, een interactieve 
site die laat zien hoe de Tweede Wereldoor-
log in Nederland eindigde. Het resultaat van 
deze samenwerking is zondermeer indruk-

wekkend. Foto’s, video’s, animaties en tekst 
worden op een moderne manier gecombi-
neerd. De belangrijkste gebeurtenissen zijn 
ondergebracht in een tijdlijn die het verloop 
van de bevrijding laat zien. 
> wegnaardebevrijding.nl

88  OVER UW BUURT 

Alles over de buurt
Wil je op de hoogte blijven van formele 
besluiten, vergunningen, bouwplannen en 
veranderingen in lokale regelgeving, dan is 
‘Over uw buurt’ een goede plek om te 
beginnen. Hier kun je door je postcode in te 
voeren direct een overzicht krijgen van alle 
berichten die betrekking hebben op je direc-

te leefomgeving. Die zijn afkomstig van 
gemeenten, provincies en waterschappen.
Liever automatisch op de hoogte blijven? 
Abonneer je dan op de e-mailservice of 
gebruik de Over uw buurt-app op je smart-
phone of tablet.
> overuwbuurt.overheid.nl
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91  GEBRUIKERSHANDLEIDING.COM 

Handleidingen online

89  CONVERTIO 

Bestanden
omzetten
Het onlineprogrammaatje  
Convertio maakt het 
mogelijk om allerlei 
bestandsformaten om te 
zetten. Handig voor wie 
een filmpje wil converteren 
naar een ander formaat of 
bijvoorbeeld een pdf wil 
omzetten naar een tekst-
bestand of een WAV naar 
MP3. Bestanden kunnen 
rechtstreeks worden 
geüpload of direct vanaf 
Google Drive of Dropbox. 
Let op: dit is een gratis 
onlinedienst, dus we raden 
af om bestanden met per-
soonlijke gegevens naar 
deze dienst te sturen.
> convertio.co/nl

90  ALGORITHMIA 

Foto’s inkleuren

Het is vervelend als een wasmachine, kof-
fiezetter, koelkast of ander apparaat in huis 
kuren begint te vertonen en dat je de hand-
leiding niet meer kunt vinden. Voordat je 
een vervangend boekje bij de fabriek 
bestelt, raden we je aan om eerst even op 
gebruikershandleiding.com te kijken.  

Hier zijn maar liefst 700.000 handleidin-
gen van huishoudelijke apparaten, compu-
ters, telefoons en andere gebruiks-
voorwerpen te downloaden. Toch niet 
gevonden? Probeer het dan ook eens op 
handleidingzoek.nl.
> Gebruikershandleiding.com

Vrijwel iedereen heeft wel een album met zwart-witfoto’s 
van voorouders, familie en oude vrienden. Met Algorithmia 
kun je deze kiekjes automatisch laten inkleuren via een 
slim algoritme. Upload maar eens een foto van je compu-
ter naar de site en druk dan op Colorize it. Je kunt de inge-
kleurde foto’s downloaden, maar het formaat is beperkt 
en er staat een logo rechtsonder.
> demos.algorithmia.com/colorizephotos
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92  BZ INFORMATIESERVICE 

Voor wereldreizigers

93  OMA WEET RAAD 

Ouderwets  
goede tips
Oma Weet Raad is dé 
onlineplek voor adviezen, 
tips en adviezen uit groot-
moeders tijd. En sinds de 
site een ‘make over’ heeft 
gekregen is het nog mak-
kelijker zoeken en vinden. 
De inmiddels honderden 
tips zijn onderverdeeld in 
rubrieken als Vlekken, 
Tuin, Gezondheid en 
Keuken. En als je nog een 
goede tip weet die nog 
niet op de site staat, kun 
je die zelf aan oma’s col-
lectie toevoegen.
> omaweetraad.nl

Het ministerie van Buiten-
landse zaken heeft een 
informatiedienst gelan-
ceerd voor Nederlanders 
die voor een vakantie of 
werk naar het buitenland 
gaan. Door je e-mailadres 
of mobiele nummer samen 
met je bestemming achter 
te laten, word je automa-
tisch geïnformeerd wan-
neer de veiligheidssituatie 
ter plaatse verandert.

Er is ook een Informatie
service Uitgebreid. Hier-
voor moet je meer gege-
vens achterlaten, maar dat 
maakt het makkelijker om 
je in geval van nood in het 
buitenland op te sporen en 
zorgt ervoor dat je ook 
berichten van de ambassa-
de of het consulaat kunt 
ontvangen.
> informatieservice.
nederlandwereldwijd.nl



45

handige websites

95  INTERNET ARCHIVE 

Spelletjesmuseum
Het Internetarchief is een project dat uni-
versele toegang wil bieden tot alle mense-
lijke kennis. Om dit te bereiken, digitali-
seerde de site al miljoenen boeken, films, 
geluidsopnames en andere informatie, om 
deze vervolgens via het platform archive.
org aan te bieden. 
Aan deze collectie zijn ook bijna duizend 
klassieke videospelletjes toegevoegd. Ze 

geven een mooi beeld van de ontwikkelin-
gen die plaatsvonden in de periode dat 
games voor het eerst bij het grote publiek 
bekend werden. Uiteraard geeft het Inter-
netarchief bij elke game een uitgebreide 
beschrijving. Dankzij een speciaal ontwik-
kelde ‘emulator’ kunnen alle spellen in de 
browser worden gespeeld. 
> archive.org/details/internetarcade

94  APOLLO 17 

De laatste maanreis
In december 1972 was de 
laatste bemande missie 
naar de maan, met Apollo 
17. NASA heeft, 45 jaar na 
dato, een website ingericht 
waar de belangrijkste 

momenten zijn te bekijken 
en beluisteren. Met meer 
dan 300 uur audio, 22 uur 
video en meer dan 4200 
foto’s krijg je hier een 
unieke en gedetailleerde 

beschrijving van deze laat-
ste maanreis. Deze website 
kan het beste worden beke-
ken met Firefox of Chrome.
> apollo17.org
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98  ECOSIA 

Duurzaam zoeken

97  ALTERNATIVETO 

Alternatieve  
software
Wordt je favoriete gratis programma of 
‘tool’ niet verder doorontwikkeld of heeft 
de leverancier er helemaal de stekker uit 
getrokken? Dan is dat een goed moment 
om te kijken of er een alternatief is. Je 
hoeft niet zelf te gaan zoeken, want Alter-
nativeTo biedt je een overzicht met alter-
natieven – voor zo’n 70.000 programma’s. 
Het enige wat je hoeft te doen, is de naam 
in te typen van de app of het programma 
dat je nu gebruikt en je krijgt een overzicht 
van soortgelijke programma’s en hoe deze 
door gebruikers worden gewaardeerd.
> alternativeto.net

96  PRINT FRIENDLY 

Afdrukken zonder 
flauwekul
Wil je een webpagina printen waarop veel 
plaatjes of advertenties staan, probeer het 
dan eens via Print Friendly. Deze stript de 
betreffende webpagina van alle overbodige 
toeters en bellen en zorgt ervoor dat alleen 
de tekst uit je printer komt rollen. Op die 
manier worden je afdrukken goed leesbaar 
en bespaar je tegelijkertijd een hoop dure 
inkt. Druk je vaker websites af, installeer 
dan de Print Friendly-extensie voor Firefox 
of Chrome waarmee je met een druk op 
knop een webpagina kunt ontdoen van alle 
ballast.
> printfriendly.com

Ecosia is een verantwoorde 
en Nederlandstalige zoek-
machine die het leeuwen-
deel van de advertentie-in-
komsten doneert voor de 
aanplant van bomen. Als 
gebruiker kun je rechtsbo-

ven zien hoeveel bomen je 
door het ingeven van zoek-
opdrachten samen met 
andere gebruikers hebt 
weten te sponsoren. Dat zijn 
er inmiddels al meer dan 33 
miljoen. En omdat Ecosia 

gebruikmaakt van de zoek-
technologie van Google, 
gaat het zoeken en vinden 
net zo gemakkelijk als je 
gewend bent.
> ecosia.org



47

handige websites

99  100.000 STARS 

Ommetje in de Melkweg
Het fraaie Chrome Experiment ‘100.000 
Stars’ is een interactieve reis door onze 
Melkweg met de exacte locatie van zo’n 
100.000 sterren bij ons in de ‘buurt’. Mid-
dels een schuif aan de rechterzijde en de 
muisaanwijzer kun je zelf op onderzoek 
uitgaan. Van een kleine 100 sterren in onze 
nabijheid is door erop te klikken meer 

informatie op te vragen. Voor beginners is 
er linksboven een knop genaamd ‘Take a 
tour’ die de bezoeker aan de hand mee-
neemt en een aantal interessante feiten 
laat zien. Voor het beste resultaat wordt 
aangeraden om deze website in de brow-
ser Chrome te bekijken. 
> stars.chromeexperiments.com 

100  UNFURLR 

Wat is het echte webadres?
Om lange webadressen in te korten, zijn er 
de zogeheten url shorteners. Een lang web-
adres (url) wordt daarmee een compact en 
makkelijk te lezen webadres, dat met ande-
ren kan worden gedeeld. TinyURL, Bit.ly en 
Tiny.cc zijn een paar bekende diensten – we 
gebruiken ze soms in de Digitaalgids. Crimi-
nelen gebruiken ze vaak in phishingmails 

om gevaarlijke websites te camoufleren. 
Dan is het goed om te weten dat er een 
manier is om het echte webadres te zien 
zonder op het verkorte adres te klikken. Dat 
kan met UnFurlr. Typ het afgekorte web-
adres in en het lange webadres wordt direct 
zichtbaar.
> unfurlr.com



index

 49

 A 

Android slot op downloads ...10
Android apps uitschakelen ....11

 B 

Bestanden hernoemen ..........14
Bestanden omzetten ..............43
Bevrijding 1944  ’45..............42 
Browsers leesmodus ..............16
Bureaublad ordenen ...............20 
Buurtnieuws overheid ............42

 C 

Canon van Ned. entoen.nu ....41 
Cleanmydrive software ..........15
Cloud bestanden veiliger ..........8
Computertijd software ...........19
Cryptomator software ...............8

 D 

Darktable software .................17
DigiD betere beveiliging ............7

 E 

Email adres veilig delen ...........9
Erfgoed in Nederland innl.nl 40
Escher escher.ntr.nl..................41
Excel samenwerken.................35 

 F 

Facebook meer privacy .............5
Facebook stop autoplay .........31
Fiets/wandelroutes iroute ...40
Financiën WinBank ..................31
Foto’s bewerken software ....17
Foto’s inkleuren........................43
Foto’s zoeken tineye.com......38

 G 

Gastgebruik Android ..................6
Gebruiksaanwijzingen ...........43
Gehackt? haveibeenpwnd ........5
Genealogie cbg.nl .....................38
Geschiedenis entoen.nu ........41 
Gmail snooz: mail uitstellen ..14
Google meer privacy ...................5
Google verse zoekresultaten 18
Google Docs tekst dicteren ...36
Google Earth virtuele globe ..39
Google Foto’s opschonen ......33 
Google Maps drukte ................19 
Google Maps kaart maken ....33
Google Maps parkeerplek .....19

 H 

H2testw software ....................12
Handleidingen online .............43
Harddisk schoon software ...15
Haveibeenpwnd.com ................5

 I 

Informatieservice reizigers ..44
Inkt sparen .................................46
Internet Archive spelletjes ....45 
Internet of Things .......................5
iOS sterker wachtwoord ...........6
iOS foto’s zoeken ......................29 
iOS leer Siri je naam .................32
iOS pdf’s invullen ......................21 
iOS slot tegen downloaden ......8
iOS medische ID ........................12
iOS tips voor Mail-app ............15 
Iruler.net digitale liniaal ..........39

 J 

Jukebox radiooooo.com ..........38 

 K 

Kaspersky Updater softw. ....11
Korte webadressen .................47

 L 

Laptop nog energiezuiniger ..10
Laptop touchpad uitzetten ....21
Laptop als hotspot ...................30
Liniaal iruler.net.........................39
Levensboom onezoom.org ...41



index

50

 M 

Manictime software ................19 
Mail adres veilig delen ...............9
Microsoft ToDo software ....20
Movie Maker software ...........32
Muisaanwijzer Windows 10 35
Muisknop software .................20
Muziek radiooooo.com ...........38
 
 O 

OneDrive bestanden delen ...10
OneNote importeren ...............30
Onezoom.org levensboom ....41
OS X deleteknop ........................35
OS X gastgebruik op Mac .......12
OS X muisaanwijzer vinden ...34
OS X slimme Finder-mappen 17
OS X speciale tekens ................17
Overuwbuurt.overheid.nl .....42

 P 

PDF AntiCopy software ...........7
Pdf’s invullen iOS .....................21 
Printen altijd dubbelzijdig ......16
Print Friendly spaar inkt  .......46
Programmaalternatieven ...46

 Q 

Quick Access Popup softw. ..20

 R 

Reizigersinformatie ................44
Ruimtevaart apollo17.org .....45

 S 

Schermafdruk maken ............33
Scr.im mailadres delen ..............9
Skype bellen in browser .........14
Smartphone app-overzicht...34
Smartphone energie sparen .34
Smartphone kabelsafer .........36
Smartphone niet/wel storen 30
Smartphone schermafdruk ..33
Sneltoetsen .................23 t/m 27
Soft Murmur software ...........21
Softwarealternatieven ........46
Software updaten ....................11
Spelletjes uit het archief .......45
Spraakgestuurd typen ...........36
Stamboomonderzoek cbg.nl 38
Sterrenkunde.............................47

 T 

Takenlijstje software ..............20
Tips omaweetraad.nl ..............44
Tips Windows 10 ......................31 
Tomato Timer werkapp ..........14

 U 

Usbstick testen H2testw ....12

 W 

Wandel/fietsroutes iroute ...40
Wegnaardebevrijding.nl .......42
WhatsApp meer privacy ...........8
WhatsApp vormgeven ............36 
WhatsApp Web op pc .............40
Wifi gastnetwerk .........................9
Wifi laptop als hotspot ...........30
WinBank software ...................31
Windows 10 korte tips ...........31 
Windows 10 meer privacy .......6
Windows 10 grotere pijl .........35
Windows 10 oud startmenu 16
Windows 10 printen als pdf .19
Windows 10 vensters ............20
Windows 10 wifi..........................9
Windows prullenbak ...............11
Windows recent bestand ......29
Windows slimmer zoeken.....29
Windows snel hernoemen ....29
Win. Movie Maker software 32
Word blokken selecteren .......32
Word synoniemen ....................18
Word versies vergelijken ........15
Word Online samenwerken ..18

 Z 

Zoek op internet ecosia.org ..46



https://www.consumentenbond.nl/webwinkel/digitaalgids/digitaalgids-aanbieding-35procent


Verder lezen?

DIRKJAN VAN ITTERSUMO
N

LIN
E

 V
E

ILIG
H

E
ID ONLINE 

 VEILIGHEID
Op tablet, 

smartphone  
en pc

Bestellen?
consumentenbond.nl/webwinkel

https://www.consumentenbond.nl/webwinkel?cid=gratisartikel-week18-promo-webwinkel


Exclusief voordeel
voor leden 

Word lid en krijg direct toegang tot onze onafhankelijke en eerlijke  
testen en informatie over producten en diensten. Zo maak jij  

voortaan gemakkelijk de beste keuzes en help je ons bedrijven  
scherp te houden en misstanden aan te pakken. 

consumentenbond.nl/ledenvoordeel

https://www.consumentenbond.nl/wordlid/lidmaatschap?cid=gratisartikel-week18-promo-lidworden



