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GOOGLES 
1000 BLOEMEN

Eigenlijk is Google maar een vreemd fenomeen. ’s Werelds belangrijkste dienst op internet wordt 
door iedereen gebruikt, door velen bejubeld als bijzonder bedrijf en toch evenveel verguisd. Omdat de 
grootmacht zo groot is dat hij letterlijk alles van ons weet. Dat wekt argwaan natuurlijk. 82 Procent van 
onze lezers geeft in een poll aan Google weinig te vertrouwen. Ook ik ben sceptisch. Om vervolgens 
vrolijk elke zoekopdracht door de zoekmachine te halen. Elke bestelling die ik plaats komt binnen als 
bevestiging in mijn Gmail en elke film via mijn tablet wordt afgespeeld op Android. Google is overal. 
Ook in mijn leven. 

Google heeft ook iets hips. Anders dan anderen. Een bedrijf waar je graag voor zou willen werken 
en waarvan de cultuur door vele anderen is geprobeerd te kopiëren. Zo mag elke Google-werknemer 
20 procent van zijn werktijd besteden aan zelfgekozen projecten. Dus een dag in de week mag je doen 
wat je wilt. Niet verwonderlijk ook dat Google meer diensten heeft dan wie dan ook. Wat aanslaat 
heeft een gouden toekomst. Iets wat niet scoort gaat zonder probleem op slot. Wie herinnert zich nog 
Orkut? Het sociale netwerk dat werkte via uitnodigingen. Of Lively, Aardvark, Page of het meer recente 
Google Glass. Laat 1000 bloemen bloeien. Dat is het motto van Google. 

In deze special uitsluitend aandacht voor de allerbeste onderdelen. Met experttips om te zoeken, 
handige hacks voor Gmail en uitbreidingen voor Google Drive. Dit zijn de onderdelen waarvan we 
weten dat ze blijven.

 
Maar natuurlijk ook noodzakelijke stappen om je privacy te waarborgen. Want hoe populair ook, 

een commercieel bedrijf dat alles van je weet is nooit ideaal…

REMCO DE GRAAF
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Google Search is de zoekmachine bij uitstek  
als je ergens naar op zoek bent. Toch is het  
nog best lastig om exact dat te vinden waar 
je naar op zoek bent. Daarom geven we je 
vijftien tips die je rechtstreeks naar de juiste 
zoekresultaten leiden.
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Gmail is misschien wel de populairste mail-
dienst van dit moment. De kans is groot dat je 
zelf al een of meer Gmail-adressen hebt, maar 

maak je er wel optimaal gebruik van? In dit 
artikel bespreken we onmisbare weetjes om 

nog meer plezier te hebben van Gmail.

Met Google Drive heb je niet alleen een paar 
gigabyte opslagruimte in de cloud. De dienst 
van Google maakt het ook mogelijk om heel 

snel documenten, spreadsheets of presentaties 
aan te maken en deze te delen met vrienden of 

collega’s. En er kan nog meer: de dienst is ook 
geschikt om foto’s te back-uppen of je Gmail-

bijlagen op te slaan. Google Drive werkt volledig 
in de browser, maar je kunt ook software of 

apps voor alle platformen gebruiken.

DOPING VOOR ANDROID
Pagina 58

GOOGLE ANALYTICS
Pagina 118

Veel mensen denken dat je met een Android-
smartphone of tablet hetzelfde om moet gaan 
als met een oude Windows-pc. De Play Store 
staat daarom vol met apps om het geheugen 
op te schonen, te beschermen tegen virus-
sen, taken te stoppen en we kwamen zelfs een 
defragmentatie-app tegen. Voor Android zijn 
deze apps echter compleet overbodig, zelfs 
schadelijk. Tijd om die ellende te verwijderen en 
je Android écht te optimaliseren.

Als je een website beheert, wil je natuurlijk ook 
weten hoeveel bezoekers er langskomen en 
welke pagina’s er worden bekeken. Een mak-
kelijke manier om gegevens van je website-
bezoekers te verzamelen en op overzichtelijke 
wijze weer te geven is via Google Analytics.
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“Ik vertrouw 
Google 

meer dan de 
overheid.”

Het grote verschil tussen Google 
en de overheid: bij Google is de 
verzameling van je gegevens, 
zoekresultaten, het onderbren-

gen van Google Drive-data et cetera een 
vrijwillige keuze. Niemand verplicht je om 
Google te gebruiken. Bij de overheid heb je 
die keuze niet, daar moet je wel je gegevens 
invullen. Of je wilt of niet. In de praktijk is al 
gebleken dat de overheid daar niet altijd 
even zorgvuldig mee is omgegaan.

Google heeft technische kennis 
hoog in het vaandel staan, kijk 
maar naar alle dingen die het 
doet met nieuwe technologie, 

zoals zelfrijdende auto’s. Daarnaast is 
Google toch simpelweg een advertentiebe-
drijf, het verkoopt mijn gegevens aan 
bedrijven die advertenties aan mij willen 
tonen. Hierdoor krijg ik advertenties te zien 
waar ik ook nog enige interesse in heb, dat 
vind ik geen slecht iets. Ook krijg je door het 
‘uitlenen’ van je gegevens heel wat goede 
gratis diensten tot je beschikking.

Dit is een 
makkelijke 
vergelijking. 
De overheid 

heeft al decennialang 
geen boodschap aan het 
volk. Dus ik ga ondanks de 
grote informatieverzame-
ling van Google toch voor 
dit bedrijf. De overheid 
heb ik totaal geen 
vertrouwen in!

Nooit een Google-account 
gebruiken! Je krijgt dan ook 
gepersonaliseerde zoekresultaten 
en dat soort dingen, dat heb je 

niet wanneer je dit uit hebt staan. Ook houdt 
Google dan niets bij en weet het eigenlijk niet 
zo heel veel van je. Je IP-adres verandert 
immers om de zoveel tijd en als je alle 
browsergegevens wist bij het afsluiten, weet 
Google zo goed als niets.

Er is nog een 
belangrijke 
vraag: wat is 
de intentie van 

het bedrijf of het 
overheidsapparaat? Dan 
vertrouw ik mijn gegevens 
in dit geval liever toe aan 
mijn overheid.

Wie kun je tegenwoordig nog 
vertrouwen? De overheid niet, 
Google niet en vele, vele andere 
ook niet. Er zijn er nog maar 

heel weinig. Waar zijn de mannen en 
vrouwen van beton? Je kon er paarden mee 
stelen en niemand hoorde daar meer iets 
van.

Zoals de waard is, vertrouwt hij 
zijn gasten. Ik vertrouw 
iedereen, ook al worden er vaak 
ongewild fouten gemaakt.

DE STELLING
Als redacties zijn we altijd benieuwd naar jullie 
mening. Dus trappen we af in deze special met de 
stelling over het vertrouwen in Google en de overheid.

G O O G L E  M A S T E R
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Je gegevens staan overal. De overheid weet veel van je, bijvoorbeeld via 
DigiD of de belastingdienst. Maar bedrijven als Google weten misschien 
wel even veel, via je zoekresultaten of je Android-smartphone. Onze 

overheid staat niet bekend als het meest ‘tech-savvy’ orgaan ter wereld. 
Het kan zomaar gebeuren dat een computer vol belastinggegevens bij het 
grofvuil wordt gezet. Maar ook Google dicht jaarlijks talloze beveiligingsl-
ekken, en lang niet altijd op tijd. Hoe sterk je wachtwoord ook is, het blijft 
riskant. Vertrouw jij je persoonlijke gegevens liever toe aan de overheid, 
ook als dat betekent dat elke verkeersovertreding op straat kan komen te 
liggen? Of geef je ze liever aan Google, met alle privacyrisico’s van dien? 

RESULTATEN POLL OP DE WEBSITE
Totaal aantal stemmen: 3743

 Ja, Google weet veel minder van mij dan 
 de overheid: 213 (5,68%)

 Ja, Google heeft veel meer technische 
 kennis: 389 (10,38%)

 Nee, Google weet al te veel over mij: 1310 (34,96%)
 Nee, Google is en blijft commercieel: 1835 (48,97%)

De overheid heeft al lang 
geleden bewezen niet betrouw
baar te zijn. Oude en nieuw 
ingegane pensioenen zijn 

stelselmatig verlaagd en zijn nooit aan de 
inflatie aangepast. Door de kunstmatig 
bijzonder laag gehouden rente vallen de 
eventuele hypotheekvoordelen in het niet 
tegen de gestegen pensioenlasten en 
gedaalde koopkracht van de pensioenuit
keringen. Google is misschien schadelijk,  
de overheid is dat zeker.

De vergelijking tussen Google en 
de overheid is voor mij niet erg 
moeilijk. Het is een feit dat de 
overheid geen boodschap heeft 

aan gedane toezeggingen en dat valt steeds 
weer te constateren. Een bedrijf als Google 
maakt bepaalde dingen mogelijk voor de 
gebruiker van de producten die het maakt. 
De gebruiker kiest er zelf voor met dat 
bedrijf in zee te gaan, men is niets verplicht. 
Bij de overheid is niemand aansprakelijk. Je 
kunt niet overstappen naar een andere 
overheid!

Ik vertrouw Google meer dan 
onze overheid. Dat heeft niets 
met technische kennis te maken, 
maar alles met de overheid zelf. 

Google verdient geld aan mijn gegevens, dat 
is waar. Maar aangezien het de inkomsten
bron van dit bedrijf is, gaat het daar niet 
roekeloos mee om. Daarnaast krijgen 
bedrijven als Google allerlei privacyregels 
opgelegd, waardoor ze nog enigszins 
beperkt worden in de verspreiding van je 
gegevens. Ook voor de overheid gelden die 
regels, maar houdt men zich daar ook aan? 
Dat is voor ons totaal niet te controleren. 
Daarnaast is de overheid al vaak genoeg 
incompetent gebleken.

Een commerci
eel bedrijf als 
Google is er 
per definitie 

op uit om winst te maken. 
Het belang van de klant is 
altijd ondergeschikt. Het is 
niet de vraag of je 
benadeeld wordt, maar 
wanneer.

Ik heb altijd 
het gevoel dat 
Google geld 
wil verdienen 

met mijn gegevens en dat 
de overheid mij in de 
gaten wil kunnen houden. 
Vanuit dat oogpunt gezien 
vertrouw ik Google meer 
dan de overheid.

Hoe twijfelachtig de ICTbeveili
ging van de overheid ook mag 
zijn, als mijn privacy geschonden 
wordt, kan ik terugvallen op de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
Ondanks de Europese richtlijn op het gebied 
van internetprivacy weet Google (net als 
andere big dataverzamelaars) daar exact 
de mazen van te vinden. Hoezo privacy? 
Mijn gegevens zijn voor Google gewoon geld 
waard.

SPECIAL
De stelling
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Google Search is de zoekmachine bij uitstek als je ergens naar 
op zoek bent. Toch is het nog best lastig om exact dat te vinden 
waar je naar op zoek bent. Daarom geven we je vijftien tips die je 
rechtstreeks naar de juiste zoekresultaten leiden.
K E E S  K R I C K

15 tips en trucs

VOOR ZOEKEN  
MET GOOGLE

1 Zoeken met Google
Als je met Google zoekt, wil je niet zo veel mo-
gelijk zoekresultaten krijgen. Liever niet zelfs, 
want ga je die allemaal uitpluizen? Eigenlijk wil 
je er juist zo weinig mogelijk hebben. Namelijk 
precies díe websites waar je de informatie vindt 
waarnaar je op zoek bent. Het gaat dus niet om 
meer, maar om beter. Daarom is het belangrijk 
om bij elke zoekopdracht eventjes stil te staan bij 
de manier waarop je het snelst bij de juiste web-
sites komt. In Google zoek je op trefwoorden. 
Die zijn dus cruciaal voor je succes. Met de juiste 
zoekwoorden vind je sneller relevante inhoud. 
Bedenk daarom enkele simpele maar concrete 
zoekwoorden waarmee je de vraag goed afbak-
ent. Niet waar kan ik lekker grieks eten, maar 
zoiets als grieks restaurant amsterdam.

 2 Kevers en kevers
Je kunt prima met een eenvoudige zoekopdracht 
van een paar trefwoorden beginnen. Afhankelijk 
van de resultaten kun je de zoekopdracht daarna 

Je kunt de website beter in een apart tabblad 
openen door tijdens het klikken de Ctrl-toets 
ingedrukt te houden. Je kunt dan op elk moment 
terug naar de pagina met zoekresultaten. Ook 
kun je alvast diverse websites in tabbladen ope-
nen die je interessant lijken, om ze daarna op je 
gemak door te lezen. 
Wil je de websites altijd in nieuwe tab bladen geo-
pend hebben? Klik op een pagina met zoekresul-
taten rechtsboven in beeld op het tandwiel en 
kies Zoekinstellingen. Zet bij Waar resultaten 
worden geopend een vinkje bij Open elk gese-
lecteerde resultaat in een nieuw browserven-
ster. Ook handig is dat je het aantal Resultaten 
per pagina bij de instellingen kunt opgeven.
 

4 Websites negeren
In tip 2 kregen we veel advertenties te zien voor 
de Volkswagen Kever, terwijl we alleen naar 
informatie zochten. Krijg ook jij websites te zien 
waar je niets aan hebt, waardoor de lijst met zoe-
kresultaten onnodig lang is? Je kunt tegen Google 
zeggen dat het een veelvoorkomende website 

Snel en efficiënt vinden wat je echt zoekt

altijd nog verfijnen. Stel dat je op zoek bent 
naar informatie over een zwarte kever. Google 
laat verdacht veel plaatjes en informatie van 
een schattig (of smerig?) klein beestje zien als je 
zwarte kever intikt. Of bedoelde je misschien 
toch een auto? Het is altijd oppassen met woor-
den die diverse betekenissen hebben. Zoek je op 
zwarte volkswagen kever dan gaat het al een 
stuk beter: je ziet een aantal mooie plaatjes en 
verwijzingen naar marktplaatsen. Blijkbaar staat 
er een flink aantal te koop. Wil je geen Kever 
kopen, maar meer over de historie lezen? Voeg 
dan een zoekwoord zoals geschiedenis toe aan 
de zoekopdracht. Nummer twee op onze resul-
tatenlijst is dan al meteen raak.

3 Apart openen
Zodra je in de lijst met zoekresultaten klikt, 
springt de browser direct naar een website waar 
je hopelijk het antwoord vindt op je vraag. Is 
dat niet zo of heb je meer informatie nodig, dan 
moet je weer terugbladeren naar de Google-pa-
gina met zoekresultaten. Dat is wat omslachtig. 

Special_Tips en Trucs Slimmer Googlen.indd   8 04/04/16   14:01
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moet negeren tijdens het zoeken. Dat doe je 
door de opdracht –site aan je zoekopdracht toe 
te voegen. Bijvoorbeeld -site:marktplaats.nl of 
-site:wikipedia.org. Let op dat je in dit deel van 
de zoekopdracht geen spaties gebruikt. Wil je 
diverse websites negeren, dan kan dat ook. Dan 
voeg je gewoon voor elke website zo’n opdracht 
toe. Zoals   –site:wikipedia.org –site:kieskeurig.
nl.

5 Genegeerde woorden
Je hoeft geen hoofdletters te gebruiken in zoe-
kopdrachten. Google negeert ze. Tik dus gerust 
alles in kleine letters in. Interpunctie is ook niet 
nodig, dus punten en komma’s en dergelijke 
laat je gewoon achterwege. Woorden die Google 

niet relevant vindt voor het zoeken, 
worden automatisch weggelaten. Denk 
aan woordjes zoals ‘de’, ‘en’ en ‘van’. 
Zijn woorden juist wel belangrijk voor 
jouw zoekactie, zet die zoektermen 
dan tussen aanhalingstekens. Google 
weet dan dat ze belangrijk zijn. Zoek je 

bijvoorbeeld op willem de oranje, dan vind je 
een wagonlading aan informatie over Willem van 
Oranje. Het woord ‘de’ is genegeerd en Willem 
van Oranje blijkt net wat bekender te zijn dan 
Willem de Oranje. Dit los je op door in plaats 
daarvan te zoeken op “willem de oranje”.

6 Wildcard
Als je iets tussen dubbele aanhalingstekens 
zet, vertel je Google dat het letterlijk en in die 
volgorde op een website moet staan. Dat gaat 
een beetje mis als we op “armin van buuren” 
zoeken. We krijgen veel resultaten te zien hoor, 
maar toch lopen we pagina’s mis omdat we 
vooraf niet wisten dat zijn volledige naam Armin 
Jozef Jacobus Daniël van Buuren is. Dit los je op 

door een zogenaamde wildcard te gebruiken. 
Door een asterisk (sterretje) toe te voegen, geef 
je aan dat daar eventueel extra woorden (in dit 
geval namen) mogen voorkomen. De zoekop-
dracht “armin * van buuren” zorgt zo voor nog 
meer zoekresultaten. Een ander voorbeeld: tik je 
“even * bellen” in, dan vind je meer en andere 
resultaten dan wanneer je “even apeldoorn 
bellen” ingeeft.

7 Website doorzoeken
Niet elke website heeft een eigen zoekfunctie, of 
je kunt er wel zoeken maar de werking is bep-
erkt. Gelukkig kun je met Google ook binnen een 
specifieke website zoeken door de opdracht site 
te gebruiken. Ditmaal dus zonder het minteken 
ervoor (zoals in tip 4). Wil je informatie over de Ivy 
Bridge-architectuur zoeken bij Intel, dan kan dat 
via de zoekopdracht ivy bridge site:intel.nl. Om-
dat Intel diverse websites heeft zoals .nl en .com, 
mag je de wildcard uit de vorige tip gebruiken als 
je niet alleen op de Nederlandse website wilt zoek-
en. Je tikt dan ivy bridge site:intel.* in.

 1. Geef concreet aan wat je wilt vinden.

 2. Let goed op, want woorden 

kunnen diverse betekenissen 

hebben.

 3. Laat elk zoe-

kresultaat dat je 

aanklikt in een nieuw 

tabblad openen.

 4. Komt een web-

site te vaak voor, dan 

kun je die overslaan 

met -site.

 5. Een lidwoord tussen aanhalingstekens 

wordt niet genegeerd.
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 6. Een asterisk geeft aan dat er op die 

plek nog iets anders mag staan.

 7. Zoeken binnen een website kan ook.

 8. Beperk je zoekop-

dracht door woorden uit 

te sluiten.

 9. Dankzij de tilde worden synonie-

men automatisch meegenomen.

 10. Je kunt Google vertellen dat 

het een woord niet mag negeren.

10 G O O G L E  M A S T E R
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8  Uitsluiten
Je mag ook opgeven waar je juist niet op zoekt, 
door een minteken aan een zoekwoord te 
plakken. Bijvoorbeeld fotoprinter –all-in-one. 
Zo sluit je zoekresultaten uit waar je toch niets 
aan hebt. Je moet er wel voorzichtig mee zijn. 
Want zoek je op intel processor –amd dan loop 
je het risico dat je interessante pagina’s misloopt. 
Want als er ook maar ergens op een pagina 
amd staat, krijg jij deze pagina niet te zien. Ook 
al staat er heel veel nuttigs over Intel-processors 
op vermeld. In het voorbeeld van de fotoprint-
er mis je ook pagina’s als er over de voor- en 
nadelen ten opzichte van een all-in-one wordt 
gesproken.

9 Synoniemen
Sommige woorden hebben diverse betekenis-
sen. Zoals de kever uit tip 1. Het is ook mogelijk 

enkele aanhalingstekens zet. Gebruik dus ‘de’ 
garage om bijvoorbeeld een winkel, theater, of 
restaurant met deze naam te vinden.

11 Keuzes maken
Standaard zoekt Google naar alle woorden die je 
opgeeft. Soms wil je echter naar het een of het 
ander zoeken. Dat kan door de opdracht OR te 
gebruiken. Bijvoorbeeld als je nog niet weet of 
je in de bergen van Zwitserland of Frankrijk wilt 
gaan wandelen. Aan je zoekopdracht voeg je dan 
zwitserland OR frankrijk toe. Let op dat OR dus 
wel in hoofdletters moet staan. Gebruik het liefst 
haakjes om je zoekopdracht te verduidelijken. 
Zoals wandelen (zwitserland OR frankrijk) of 
om het nog ingewikkelder te maken (wandelen 
OR fietsen) (camping OR hotel) (zwitserland 
OR frankrijk). In plaats van OR mag je trouwens 
ook | gebruiken, dus de verticale streep, ook wel 
pipeline genoemd.

dat er verschillende woorden voor dezelfde zaak 
bestaan, zoals toetje, dessert en nagerecht. Of 
fiets, tweewieler en rijwiel. Je kunt deze zoek-
woorden natuurlijk allemaal zelf intikken, maar 
er zijn vast synoniemen waar je zo een-twee-drie 
niet opkomt. Gelukkig schiet Google te hulp. 
Om automatisch ook allerlei synoniemen in de 
zoekopdracht mee te nemen gebruik je de tilde. 
Je zoekt dan op ~toetje of ~fiets.

 10 Belangrijk woord
We hebben in tip 6 gezien dat je zoekwoorden 
tussen dubbele aanhalingstekens kunt zetten 
als ze allemaal exact zo in de tekst moeten 
voorkomen. Soms wil je alleen maar aangeven 
dat een woord dat Google standaard negeert, 
essentieel is voor je zoekopdracht. Bijvoorbeeld 
een lidwoord. Lidwoorden komen vaak voor in 
bedrijfsnamen, maar ze worden door Google 
standaard genegeerd. Tenzij je het woord tussen 
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 11. Wat gaan we deze vakantie doen?

 12. Zoeken naar bestanden kan ook, door 

filetype te gebruiken.

 13. Getallenreeksen 

geef je aan met twee 

puntjes.

 14. Benieuwd hoe laat de zon 

ondergaat? Google vertelt het je.

 15. Rekenen en 

eenheden omreke-

nen, ook dat kan!
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12 Bestanden zoeken
Je kunt ook op zoek gaan naar bestanden, in 
plaats van naar informatie die ergens op een 
webpagina staat. Dat doe je door gebruik te 
maken van de opdracht filetype. Stel dat je ei-
genlijk alleen maar bent geïnteresseerd in cijfer-
materiaal over de groei van de bevolking. Dan tik 
je zoiets in als bevolkingsgroei filetype:xls. Je 
vindt nu alleen spreadsheets met informatie. Op 
dezelfde manier kun je zoeken naar presentaties 
(ppt) of documenten (zoals doc of pdf). Wil je 
juist voorkomen dat je zoiets als spreadsheets 
in de zoekresultaten tegenkomt, dan gebruik je 
juist bevolkingsgroei –filetype:xls.

13 Getallenreeksen
Zijn getallen belangrijk voor je zoekactie? Zoals de 
periode waarin een auto of huis gebouwd moet 
zijn, of de prijsklasse waarin een product zit? Dan 

is het handig om te weten dat je in Google kunt 
zoeken naar getallen die zich in een bepaald 
bereik bevinden. Dat geef je aan met twee punt-
jes. Zoals zomermagazine editie 100..200 om 
naar uitgave honderd tot en met tweehonderd 
te zoeken. Alle tekens in de reeks moeten aan el-
kaar vastzitten. Er mogen ook geen puntjes in de 
getallen zitten (duizendtallen). Verder mag je een 
van beide getallen vervangen door een asterisk. 
Met *..200 zoek je naar tweehonderd of lager en 
met 100..* zoek je naar honderd of hoger.

14 Prangende vragen
Er zitten ook een paar leuke trucjes in Google 
Search gebouwd. Tik je bijvoorbeeld tijd in, 
dan laat Google de datum en de tijd zien. Tik je 
zonsondergang in, dan zie je hoe laat de zon 
ondergaat op jouw locatie. Je kunt uiteraard ook 
zonsopkomst intikken. Wil je het voor een andere 
locatie weten? Dan geef je een plaatsnaam op, 

zoals zonsondergang bern of tijd moskou. Zo 
kun je ook een aardig gedetailleerde weersverwa-
chting opvragen van je eigen locatie of een andere 
plek op aarde met weer of weer las vegas.

15 (Om)rekenen
Er zit zelfs een rekenmachine in Googles zoek-
machine! Je kunt dus allerlei dingen snel even 
uitrekenen, zonder de browser te verlaten. Je 
mag haakjes gebruiken zodat je geen ruzie krijgt 
met meneer Van Dalen. Het antwoord wordt in 
een wetenschappelijke calculator op de resul-
tatenpagina getoond. Zodoende heb je meteen 
een uitgebreide virtuele rekenmachine tot je 
beschikking. Eenheden omrekenen kan ook met 
Google. Tik maar eens 20 celsius naar fahren-
heit of 5 mijl naar kilometer of 30 centimeter 
naar inches (of korter: 30 cm in inch) in. Een 
percentage berekenen kan ook, bijvoorbeeld 
25% van 1200. 
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Operator Werking Voorbeeld

“xx xx xx” Exacte woordencombinatie “tablet Intel 32 GB”

 xx * xx joker oost * thuis best

xx . . xx Getallenbereik stacaravan 2011 . . 2013

-xx Woorden uitsluiten jaguar snelheid -auto

~xx vergelijkbare zoektermen ~computer 

xx OR xx Eén van de twee resultaten laptop OR notebook

xx site:xx In een website zoeken iPhone site:telegraaf.nl

related:xx Vergelijkbare sites zoeken related:nu.nl

defi ne:xx Geeft defi nitie defi ne:RAM

fi letype:xx Zoekt bestandstype fi letype:pdf handleiding 
iPad

G O O G L E  M A S T E R12
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Op zoek naar iets specifieks? Wie Google op een 
slimme manier gebruikt, vindt onmiddellijk wat 
hij nodig heeft. Wij schotelen je op de volgende 
pagina’s een waslijst tips en trucs voor om een 
echte zoekexpert te worden.
E V I  M A Q U O I

Haal alles uit Google

WIE GOED ZOEKT, 
DIE VINDT

1 Verfijnd zoeken
Op zoek naar een toetsenbord met bluetooth? Als je 
die twee woorden in de zoekbalk van Google invoert, 
krijg je meer dan 500.000 resultaten voorgeschoteld. In 
eerste instantie kun je de zoekterm verfijnen door ‘m 
tussen aanhalingstekens te zetten. Dankzij “bluetooth 

We leren je om heel gericht te zoeken met 
behulp van zoekoperators en geavan-
ceerde zoekinstellingen. Daarnaast leggen 

we je onder andere uit hoe je Google kunt gebruiken 
om recepten, wiskundige berekeningen of vluchten op 
te zoeken.

 1. Zonder 

zoekoperators is 

het vaak zoeken 

naar een speld 

in een hooiberg.

toetsenbord” geeft Google ‘maar’ 200.000 resultaten 
met deze woordencombinatie. Nog specifieker? Wil je 
bijvoorbeeld in één bepaalde website naar een toetsen-
bord zoeken? Geef dan eens “bluetooth toetsenbord” 
site:computertotaal.nl of “bluetooth toetsenbord” 
site:twitter.com in. 
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Gebruiksrechten
Wil je een foto gebruiken voor je blog of website? 
Weet dan dat je omwille van auteursrechten niet 
zomaar elke afbeelding die je via Google vindt, 
mag gebruiken. Wil je niet betalen voor stock-
beeld? Google kan je ook helpen. Tenminste als 
je rekening houdt met de gebruiksrechten. Zoek 
bijvoorbeeld een afbeelding op ‘lente’ en klik 
daarna op Zoekhulpmiddelen / Gebruiksrech-
ten. Maak daar je keuze tussen Gelabeld voor 
hergebruik (inclusief aanpassing) of Gelabeld 
voor niet-commercieel hergebruik (inclusief 
aanpassing).

SPECIAL
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Door slim gebruik te maken van deze zogenoemde zoek-
operators is het veel eenvoudiger om specifiek naar iets 
te zoeken. In de tabel staan wat nuttige operators die je 
in Google kunt gebruiken.

2 Geavanceerd zoeken
Uiteraard kun je ook gebruikmaken van de ingebou-
wde hulpjes van Google. Typ een zoekterm in, klik 
op Google zoeken of druk op Enter en maak daarna 
gebruik van de knoppen onder de zoekbalk. Je hebt de 
keuze uit Afbeeldingen, Shopping, Video’s, Nieuws, 
Meer en Zoekhulpmiddelen. De eerste termen zijn 
vanzelfsprekend, maar achter Zoekhulpmiddelen zit-
ten enkele handige hulpjes. Hier kun je de zoekresultat-
en immers filteren op land, taal of periode. Vind je niet 
helemaal wat je zoekt? Maak dan helemaal onderaan 
eens gebruik van de gerelateerde zoekopdrachten. 
Google stelt je bij elke zoekopdracht immers verfijnde 
opdrachten voor. Vind je dat allemaal te veel gedoe? 
Via www.google.nl/advanced_search vind je een handig 
invulformulier om geavanceerd te zoeken.

3 Rekenwonder
Wist je dat Google ook een calculator of eenheden-
converter is? Voer maar eens 102 + 315 in de zoekbalk 

in. Het gaat zelfs veel verder dan basisbewerkingen. 
100*3.14-cos(83)= kan eveneens. Sinus en cosinus, 
functies, exponentiële vergelijkingen … zodra je een 
berekening in de zoekbalk typt, krijg je niet enkel de 
oplossing, maar ook een calculator.
Daarnaast doet Google ook dienst als eenhedencon-
verter in de breedste zin van het woord. Het is kinder-
spel om valuta’s, temperatuur, lengte, massa, snelheid, 
volume, oppervlakte, tijd of digitale opslag om te zetten 
naar andere eenheden. Het enige wat je moet doen is 
een getal, de oorspronkelijke eenheid, het woord ‘in’ en 
de gewenste eenheid invoeren. Bijvoorbeeld ‘100 dollar 
in euro’, ‘3 pound in kilo’ of ‘50 Fahrenheit in Celcius’.

 2. Maak er 

een gewoonte 

van om zoek-

hulpmiddelen in 

te schakelen.

 3. Logaritmen, 

vierkantswortels 

of sinus … Goog-

le kan nagenoeg 

alle berekenin-

gen aan.

 Houd 

rekening met de 

gebruiksrechten 

van foto’s.

Vind je niet helemaal wat 
je zoekt? Maak dan eens 
gebruik van de gerelateerde 
zoekopdrachten
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4 Beelden filteren
Om afbeeldingen te zoeken, volstaat het om je zoek-
term in te voeren en bij de resultaten op Afbeeldingen 
te klikken. Of je maakt rechtstreeks gebruik van de url 
http://images.google.nl. Via de knop Zoekhulpmid-
delen kun je de resultaten vervolgens filteren. Dankzij 
Grootte kun je aangeven of je bijvoorbeeld op zoek 
bent naar een grote afbeelding, een icoon of een 
afbeelding groter dan 4 megapixel. Kleur laat je filteren 
op Full color, Zwart-wit of Transparant. Het is hier 
zelfs mogelijk om één van de twaalf kleurenblokjes 
aan te klikken en op basis van een specifieke kleur te 
zoeken. Het type bestand waarnaar je op zoek bent, 
kun je ook aangeven. Kies onder Type voor Gezicht, 
Foto, Clipart, Lijntekening of Animatie. Via Tijd kun 
je desgewenst nog op zoek gaan naar afbeeldingen die 
pas de Afgelopen 24 uur of Afgelopen week toe-
gevoegd zijn.

5  Gelijkaardige foto?
Je kunt niet alleen afbeeldingen zoeken, maar ook 
zelf afbeeldingen uploaden om er meer over te weten 
te komen of gelijkaardige foto’s te zoeken. Surf naar 
http://images.google.nl en klik op het icoontje met 
de fotocamera in de rechterhoek van de zoekbalk. 
Vervolgens kun je kiezen tussen Afbeeldings-URL 
plakken of Een afbeelding uploaden. Een woesti-
jnachtige landschapsfoto geeft je onmiddellijk heel 
wat foto’s met veel gelijkenissen. Indien je de foto in 
de zoekbalk met één of twee trefwoorden beschrijft, 
worden de vergelijkbare afbeeldingen nog een stuk 
beter. Gebruik je dit vaak? Dan kun je voor Firefox of 
Chrome de extensie Search by Image installeren.

6 In de buurt
Google Maps is erg handig als je een plattegrond van 
een provincie, stad of wijk nodig hebt. Je kunt zelfs 
adressen of bedrijfsnamen invoeren. Typ in de zoek-
balk bijvoorbeeld eens ‘maps utrecht’ of ‘maps marconi-
plein’. Als je één keer op de kaart klikt, leidt Google je 
effectief om naar Maps zodat je de locatie kunt opslaan, 
delen of een routebeschrijving kunt opvragen. Ook 
handig is dat Google de uitzendtijden van de bioscopen 
in jouw buurt kent. Als je tenminste jouw locatie deelt  4.  Dankzij de 

zoekhulpmiddel-

en kun je veel 

gerichter naar 

die ene afbeeld-

ing zoeken.

 5. Om 

gelijkaardige 

foto’s te zoeken, 

volstaat het om 

één afbeelding 

te uploaden.

 6. Waarom 

zou je naar de 

website van de 

bioscoop surfen 

als Google het 

antwoord ook 

kent?

Je kunt zelf afbeeldingen 
uploaden om gelijkaardige 
foto’s te zoeken
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Landgebonden filtering
Standaard kom je in Nederland bij Google.nl 
terecht. Dat betekent meer dan dat de inter-
face in het Nederlands staat. Google zal je ook 
altijd eerst Nederlandse content proberen voor 
te schotelen. Maar wat als je nu niet-landge-
bonden wilt zoeken? Vroeger kon je dan te 
surfen naar www.google.nl/ncr. Die ncr stond 
voor No Country Redirect. Sinds eind 2014 heeft 
Google het echter wat veranderd. Nu moet je 
echt de landcode gebruiken dus www.google.de 
voor Duitsland of www.google.fr voor Frankrijk. 
Via Instellingen uiterst rechts onderaan op de 
startpagina kun je via Zoekinstellingen / Talen 
desgewenst ook een andere taal kiezen.

SPECIAL
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met Google. Zoek maar eens op een filmtitel. Google 
serveert je onmiddellijk de speeltijden van de eerstvol-
gende dagen in de verschillende bioscopen in de buurt.

7 Op vakantie
Google Maps is erg interessant als je op vakantie 
gaat, maar Google heeft nog veel meer in petto voor 
reizigers. Zo kun je dankzij Google Flights erg eenvoud-
ig op zoek gaan naar de goedkoopste vluchten. Surf 
naar www.google.nl/flights en geef vervolgens aan of 
je op zoek bent naar een Retourticket of Enkele reis. 
Kies ook nog even een klasse – Economy of Business 
bijvoorbeeld – en geef je reisgezelschap op. Vervolgens 
geef je aan vanaf welke luchthaven(s) je wilt vertrekken 
en je voert een bestemming in. Ten slotte moet je nog 
een vertrek- en retourdatum opgeven. In de kalender 
krijg je onmiddellijk een overzicht van de goedkoopste 

  7.  Google 

is ontzettend 

handig als je een 

citytrip of reis 

wilt boeken.

tickets. Doet een datum er niet echt toe, kijk dan zeker 
eens op het tabblad Prijsgrafiek om een overzicht te 
krijgen van de goedkoopste vertrek- en retourdagen. 
Om de vluchten daadwerkelijk te boeken, klik je simpel-
weg door naar de website van de luchtvaartmaatschap-
pij. Het is ook mogelijk om je reisschema op te slaan of 
te delen met vrienden.
Vluchtnummers? Ook daar weet Google alles van. Als 
je een vlucht geboekt hebt en alle gegevens nog even 
wilt checken, volstaat het om je vluchtnummer in de 
zoekbalk in te voeren. Je krijgt dan onder andere de 

 In welke taal 

wil jij graag dat 

Google zoekt?
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Hoe werkt Google?
Google krijgt dagelijks miljarden zoekopdrachten 
te verwerken. Sinds 2003 heeft Google zelfs al 
meer dan 450 miljard nieuwe, unieke zoekop-
drachten beantwoord. De zoekrobot heeft vaak 
maar een fractie van een seconde nodig om ant-
woord te geven. Hoe werkt dat precies? De reis 
van een zoekopdracht begint lang voor je je zoe-
kopdracht in Google typt. Webcrawlers gaan op 
zoek naar nieuwe webpagina’s. Google indexeert 
die miljarden webpagina’s in verschillende data-
centers. Deze index is al meer dan 100.000.000 
gigabyte groot. Wanneer jij een zoekopdracht 
invoert, gaat het algoritme van Google op zoek 
naar de gewenste info. De rangschikking van de 
resultaten is afhankelijk van diverse parameters. 
Van belang zijn onder andere de recentheid van 
de inhoud op een pagina, de woorden op die 
webpagina, de kwaliteit van de inhoud op de site, 
de url en de titel van de website. Google sorteert 
de resultaten op basis van relevantie en gener-
eert zelfs een weergave van de webpagina zodat 
je snel kunt bepalen of je een specifieke website 
wilt bezoeken.
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vertrek- en geplande aankomsttijd te zien. Net voor het 
opstijgen of na het landen krijg je zelfs informatie over 
de terminal en gate. Wil je ook nog weten welke kled-
ingstukken er in je koffer moeten? Tik dan in de Google 
zoekbalk eens weer Milaan. Je krijgt dan onmiddellijk 
de weersvoorspellingen – Temperatuur, Neerslag-
kans en Wind - van de eerstvolgende dagen voor deze 
plaats te zien. Om te weten of er tijdsverschil is, kun 
je eventueel nog tijd met daarachter de plaatsnaam 
invoeren.

8 Zonder handen
Gebruik je Google Chrome als browser? Dan is het 
zelfs niet nodig om je zoekopdracht te typen, want in 
Chrome kun je ook spraakgestuurd zoeken. Zie je het 
microfoontje uiterst rechts in de zoekbalk? Eén keer 
klikken volstaat. De eerste keer krijg je een melding 
waarin Google toestemming vraagt om je microfoon 
te gebruiken. Bevestig met Toestaan. Vervolgens krijg 
je een scherm te zien met een rode microfoon en de 
melding Begin nu te spreken. Spreek simpelweg je 
zoekterm in. In de meeste gevallen zal Google je goed 
verstaan, zelfs als je muziek op de achtergrond hebt 
spelen. Let wel, met namen en plaatsen gaat ie soms 
de mist in. Dit spraakgestuurd zoeken is vooral handig 
als je niet goed weet hoe je een woord correct moet 
spellen. Daarnaast gebruiken wij het ook voor langere 
zoektermen.

9 Zoekinstellingen
Op de startpagina van Google zie je helemaal rechts 
onderaan Instellingen staan. Via Zoekinstellingen 
kun je onder andere SafeSearch-filters instellen om 
ongepaste of expliciete beelden te blokkeren. Je kunt 
er ook aangeven of je gebruik wilt maken van Google 
Instant-voorspellingen en ook het aantal resultaten 

per pagina kun je wijzigen. Google Instant is alleen aan 
te raden als je computer snel genoeg is. Dankzij deze 
functie krijg je immers dynamische zoekresultaten of 
suggesties voorgeschoteld terwijl je typt. Helemaal on-
deraan vind je nog een functie om je zoekgeschiedenis 
op te vragen. Dit kan alleen als je ingelogd bent met 
een Google-account. In je zoekgeschiedenis kun je 
onder andere zien hoeveel zoekopdrachten je per dag 
invoert en naar welke pagina’s dat het vaakst leidt.

 8.  Zelfs met 

muziek op de 

achtergrond 

herkent Google 

je ingesproken 

zoekcommando.

 9. Via de 

instellingen 

kun je Google 

helemaal naar je 

hand zetten.
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10 Meldingen
Wil je van een bepaald onderwerp op de hoogte bli-
jven? Dan kun je gebruikmaken van Google Meldin-
gen. Dat is een dienst waarbij Google jou via e-mail 
meldt wanneer er interessant nieuws over een bep-
aald onderwerp verschijnt. Stel dat je alles wilt weten 
over de iPhone 7. Dan kun je op heel wat verschil-
lende websites gaan zoeken naar nieuwe geruchten. 
Te tijdrovend? Dan surf je naar www.google.nl/alerts 
en voer je in de zoekbalk ‘iPhone 7’ in. Vervolgens 
geef je je e-mailadres op en via Opties weergeven 
kun je instellen hoe vaak je meldingen wilt krijgen en 
van welke bronnen (nieuws, blogs etc.) die afkomstig 
mogen zijn. Zelfs de Taal en Regio instellen behoort 
tot de mogelijkheden. Voltooi de wijzigingen met 
Melding instellen.

11 Cache
Google maakt een soort kopie van elke ontdekte pagina 
en plaatst die in een cache voor het geval de originele 
pagina niet bereikbaar is. Dat betekent dat je nog infor-
matie kunt opzoeken uit een website of webpagina die 
al offline is. Daarnaast is Google Cache ook interessant 
om te controleren hoe een bepaalde pagina er vroeger 
uit zag. Wil je bijvoorbeeld een advertentie die van 
Marktplaats verdwenen is, opnieuw opzoeken? Zoek 
dan bijvoorbeeld op ‘Nintendo DS Dora’ en klik daarna 

 12.  In de 

Verenigde Sta-

ten heeft Google 

zelfs een echte 

receptenfunc-

tie. Het is niet 

duidelijk of wie 

die ook ooit 

zullen krijgen.

in de zoekresultaten op het kleine driehoekje naast de 
url en kies Cache. Vervolgens heb je de keuze uit Vol-
ledige versie, Tekstversie en Bron weergeven.

12  Voor hobbykoks
Kook je graag? Google heeft duizenden of misschien 
wel miljoenen recepten geïndexeerd. Via www.google.
nl kun je simpelweg een recept zoeken door enkele 
ingrediënten achter elkaar in te voeren. Bijvoorbeeld 
‘spaghetti broccoli zalm’. In de Verenigde Staten is 
er zelfs een echte receptenfunctie. Daar kun je in de 
marge aangeven welke ingrediënten je allemaal in huis 
hebt zodat Google op die manier het beste recept voor 
kan schotelen. Je kunt de resultaten vervolgens zelfs 
filteren op basis van de bereidingstijd, het aantal calo-
rieën en de moeilijkheidsgraad. Het is niet duidelijk of 
en wanneer Google ook in ons land met een recepten-
functie komt. 

 11. Via Google 

Cache kun je 

soms nog wat 

opsporen wat 

al offline is 

gehaald.

 10. Dankzij 

Google 

Meldingen blijf 

je altijd op de 

hoogte over een 

onderwerp dat 

je interesseert.

Gebruik je Google Chrome 
als browser? Dan kun je ook 
spraakgestuurd zoeken
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W e verwijderen zo veel mogelijk persoon-
lijke gegevens die zijn opgeslagen op so-
ciale media en webdiensten. Bovendien 

vermijden we dat we opnieuw persoonlijke informatie 
prijsgeven.
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  1. Pak 

eerst de vier 

belang rijkste 

sociale-media-

sites aan.

Bekruipt je weleens het onbehaaglijke gevoel 
dat het internet je stiekem achtervolgt? Schrik 
je van de informatie die je met de jaren bewust 
en onbewust over jezelf hebt prijsgegeven? 
Veel gegevens die nu voor het grijpen liggen, zijn 
makkelijk te verwijderen. Word onzichtbaar door 
je gegevens over al te verwijderen. Daarna kun 
je eventueel onder een andere identiteit weer 
gebruikmaken van de online diensten.
D I R K  S C H O O F S

Word een spook op internet

ONDER 
DE RADAR

1 Pak de Big Four aan
Laten we beginnen met een ontnuchterende bood-
schap. Volledig verdwijnen van het internet is erg lastig 
en eigenlijk bijna onmogelijk. Hoe langer en hoe meer 
je op internet actief bent geweest, hoe moeilijker het 
wordt om al je sporen te wissen. Dat is het slechte 
nieuws.
Het goede nieuws is dat je toch ontzettend veel infor-
matie kunt weghalen, vooral als je deze taak met het 
nodige doorzettingsvermogen aanpakt. Het is geen 
klusje dat je in een uur klaart, het gaat meer om je 
instelling als internetter, een instelling die je vervolgens 
moet volhouden. Ga bovendien planmatig te werk. 
Concentreer je eerst op de ‘Big Four’ en pak daarna 
de kleintjes aan. De Big Four zijn de vier belangrijkste 
sociale-mediasites op deze planeet: Facebook, Twitter, 
Google+ en LinkedIn. Gelukkig voor jou beschikken ze 
alle vier over duidelijke procedures om je account met 
bijbehorende informatie te wissen. Het meeste valt te 
vertellen over Facebook.

FACEBOOK

2 Kopieer je Facebook
Verwijder niet botweg je Facebook-account, tenzij je 
er absoluut zeker van bent dat je meteen een streep 
wilt trekken door de massa diensten waarop je via 
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Give me my data
Een andere manier om al je Facebook-gegevens 
te verzamelen is de online applicatie GiveMe-
MyData.com (http://givememydata.com). Klik op 
de knop Go to Application en vervolgens select-
eer je wat je precies wilt binnenhalen: je foto’s, 
je fotoalbums, je contacten enzovoort. Daarna 
selecteer je in welk bestandsformaat je deze ge-
gevens wilt hebben: platte tekst, csv, xml … Het 
online programma zal voorstellen welk bestands-
formaat je het beste kunt selecteren. Tot slot klik 
je op de knop Give me my data. De gegevens 
die je ontvangt, kun je kopiëren en plakken in 
een tekstverwerker (Google Docs, Teksteditor, 
Notepad). Dat gaat bijvoorbeeld om de namen 
van je contacten of een lijst van foto’s die je met 
een gratis XML-viewer kunt bekijken.
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deze sociale-mediasite bent ingeschreven. Bovendien 
staan er na al die jaren wellicht een heleboel herin-
neringen op, die je niet zomaar wilt wissen. Facebook 
geeft zijn gebruikers de mogelijkheid een volledige 
back-up te downloaden van hun profielen. Het maken 
van zo’n kopie neemt wat tijd in beslag, want alle 
foto’s, publicaties, chats, video’s en berichten worden 

netjes verpakt in één zip-bestand. Hiervoor ga je naar 
Instellingen en dan naar Een kopie downloaden van 
je Facebookgegevens. Je ontvangt een e-mailbericht 
wanneer de kopie klaar is. Omwille van de veiligheid is 
de downloadlink die je ontvangt slechts enkele dagen 
beschikbaar. Het resultaat is een archiefbestand met 
daarin alle webpagina’s, gegevens en foto’s. Door met 
de webbrowser het index.htm-bestand te openen kun 
je door je content heen ‘droogsurfen’.

3 Verbonden apps
Daarnaast is de kans groot dat je op een aantal dien-
sten bent ingelogd met je Facebook-account. Wanneer 
je dit account verwijdert, verlies je tegelijkertijd de 
sleutel tot deze apps. Bekijk dus eerst bij Instellingen 
deze toepassingen en verwijder de apps die weg mo-
gen met behulp van de X-knop. Je kunt ook via http://
mypermissions.org apps en diensten verwijderen. Wij 
waren verrast te zien hoeveel diensten gebruikmaken 
van onze Facebook-gegevens. Noteer de apps die je 
wilt behouden. Wanneer je straks Facebook uitschakelt, 
moet je bij deze apps overschakelen naar de tradi-
tionele manier van inloggen via een gebruikersnaam en 
wachtwoord.

4 Spotify
Besteed zeker aandacht aan Spotify, de muziekdienst 
die ook gebruikmaakt van je Facebook-profiel. Gelukkig 
kun je bij Spotify ook op de ouderwetse manier inlog-

  3. Bij ons 

zijn 59 apps 

geactiveerd via 

Facebook. Tijd 

om het kaf van 

het koren te 

scheiden.

  2. In de kopie 

van je Facebook 

zitten ook alle 

afbeeldingen die 

je de afgelopen 

jaren hebt 

gepost.

  We ontvangen 

de lijst met 

Facebook-af-

beeldingen in 

het XML-for-

maat.

Houd rekening met het feit dat 
je Facebook gebruikt om in te 
loggen bij verschillende apps
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gen zonder Facebook. Daarvoor gebruik je in Spotify 
het menu Bewerken / Voorkeuren en dan selecteer 
je de opdracht Verbinding verbreken met Facebook. 
Helaas is deze optie alleen beschikbaar wanneer je ooit 
een Spotify-account hebt aangemaakt via een gewoon 
e-mailadres. Ben je van meet af aan op de muziekdi-
enst gegaan via Facebook, dan zit er niets anders op 
dan een nieuw account met je mailadres aan te maken.

5 Deactiveren
Er zijn twee manieren om Facebook adieu te zeggen: 
tijdelijk en definitief. Wanneer je het account tijdelijk 
uitschakelt, heb je steeds de mogelijkheid terug te 
keren. Je contacten, posts en foto’s zullen er opnieuw 
staan als je terugkeert. Om je account te deactiveren 
selecteer je Instellingen, dan klik je op Beveiliging in 
de linkerkolom en volg je de stappen onder Je account 
deactiveren. Je profiel is dan niet langer zichtbaar voor 
andere Facebook-gebruikers. Bovendien ben je vanaf 
dat moment onzichtbaar in zoekresultaten. Ook je 
tijdlijn verdwijnt van Facebook en al je informatie wordt 
onvindbaar, maar je account wordt niet verwijderd. 
Berichten die je hebt verstuurd naar anderen, zullen bij 
hen wel zichtbaar blijven. Achteraf kun je het account 
opnieuw activeren door je met je mailadres en wacht-
woord aan te melden.

6 Definitief wissen
Wil je Facebook voor eens en voor altijd verwijderen, 
dan gebruik je deze pagina: www.facebook.com/help/
delete_account. Hier klik je op Mijn account verwij-
deren. Later kun je dan met een schone lei beginnen. 
Je account is nu uitgeschakeld, maar Facebook laat de 
deur toch nog even op een kier. Binnen veertien dagen 
kun je nog steeds inloggen met je verwijderde login 
en zodoende de verwijderingsprocedure ongedaan 
maken. Na twee weken is er geen weg meer terug. Wil 
je dan terugkeren naar het sociale netwerk, dan moet 
je een nieuw account aanmaken.

  4. Bij Spotify 

hoef je niet per 

se in te loggen 

via Facebook.

  Je kunt de 

playlists gewoon 

in een lege 

map slepen en 

dan opnieuw 

overbrengen op 

Spotify.

 5. Facebook 

wijst er nog 

even op wie je 

allemaal zal mis-

sen en stelt voor 

om je vrienden 

een bericht te 

sturen.

Playlists overdragen
Wanneer je een nieuw Spotify-account aan-
maakt, kun je wel vooraf je playlists exporteren 
om die daarna in je nieuwe account te impor-
teren. Op die manier ben je de afspeellijsten 
niet kwijt. Daartoe sleep je de Spotify-playlists 
naar een map in de Windows Verkenner of in 
OS X Finder. Vervolgens log je in met je nieuwe 
account en sleep je de lijsten terug naar Spoti-
fy. Kopieer de inhoud van de lijsten of knip en 
plak de nummers in een nieuwe lijst. Heb je een 
Premium-account, dan zal de klantenservice 
je helpen bij de overstap naar een niet-Face-
book-account.
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TWITTER

7 Archiveren
Ook voordat je Twitter deactiveert, kun je het volledige 
archief downloaden, zodat je zelfs je allereerste tweet 
nog kunt herlezen. Klik op de knop met het witte ei in 
de rechter bovenhoek, dan selecteer je Instellingen 
en ga je naar onderen waar je Je archief opvragen ziet 
staan. Ook van Twitter ontvang je per mail een link om 
het archief te downloaden.

Bij de Instellingen staat bovendien de knop Mijn ac-
count deactiveren. Twitter maakt geen onderscheid 
tussen deactiveren en verwijderen. Weg is weg. De 
sociale-netwerksite zal jouw gegevens nog dertig dagen 
bewaren. Tijdens die periode kun je de deactivering 
stoppen door gewoon weer in te loggen. Bovendien is 
het mogelijk dat bepaalde inhoud nog enkele dagen op 
Twitter.com zichtbaar is.

LINKEDIN

8 Afscheid LinkedIn
Ook afscheid nemen van LinkedIn is een eitje. Klik op 
je profielfoto rechtsboven en daarvandaan ga je naar 
Privacy & instellingen. Vervolgens zie je links onder-
aan het icoon van een schildje met daarnaast de knop 
Account. Klik daarop. Hierdoor opent zich een nieuw 
vak met de knoppen Archief van uw gegevens aan-
vragen en Uw account sluiten. Kies je de laatste knop, 
dan vraagt LinkedIn naar de reden voor deze beslissing. 
Je hoeft geen reden te geven voordat je op de knop 
Doorgaan klikt. Vervolgens krijg je nog één keer een 
beknopt overzicht van je account te zien, zodat je kunt 
verifiëren of je de juiste gegevens wist. Wanneer je 
tot slot op Account bevestigen klikt, is ook dit profiel 
uitgeschakeld.

  7. Ook bij 

Twitter kun je 

al je gegevens 

opvragen 

voordat je deze 

dienst deac-

tiveert, vanaf 

je allereerste 

tweet!

  8. Je hoeft 

geen reden 

op te geven 

als je je profiel 

bij Linked In 

weghaalt.

  6.  Je hebt 

veertien dagen 

om op je schre-

den terug te 

keren.
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Streisand-effect
Wanneer je van de ene dag op de andere de 
stekker uit Facebook, Twitter, LinkedIn en-
zovoort trekt, moet je rekening houden met 
het Streisand-effect. Je gaat misschien juist 
extra aandacht trekken en nieuwsgierigheid 
opwekken bij vrienden en kennissen. De term 
verwijst naar de Amerikaanse zangeres Barbra 
Streisand, die in 2003 een proces aanspande om 
een luchtfoto van haar huis in Malibu te laten 
verwijderen. Streisand vond dat hiermee haar 
privacy was geschonden. De rechtszaak haalde 
het nieuws, samen met het internetadres van de 
foto, waardoor deze pas echt veel belangstelling 
kreeg. Je kunt dus het best geleidelijk aan en heel 
doordacht je sporen op het internet wissen.
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GOOGLE+

9 Alleen Google+
Veel gebruikers hebben een Google+-account, zelfs 
zonder dat ze zich dit realiseren. Hierbij komt het erop 
aan je Google+-informatie te verwijderen zonder dat je 
bijvoorbeeld je Gmail-account naar de Filistijnen helpt. 
Surf naar https://plus.google.com en zorg ervoor dat 
je bent ingelogd. Daarna klik je onder het Google+-lo-
go op Startpagina. Zodoende kun je in het uitklap-
menu de Instellingen openen. Helemaal onderaan 
bij Google+ uitschakelen vind je de blauwe link: Je 
kunt je gehele Google-profiel hier verwijderen. Klik 
daarop, zodat je op een overzicht belandt dat uitvoerig 
opsomt wat er allemaal zal worden verwijderd. Je bent 
bijvoorbeeld meteen ook je YouTube-profiel en je open-
bare Google-profiel kwijt. Vink onderaan de optie aan: 
Ook het volgen stoppen van iedereen die ik volg in 
andere Google-producten. Vink ook de laatste zin aan, 
die aangeeft dat je je keuze niet ongedaan kunt maken 
en klik op Geselecteerde services verwijderen.

10 Ook Gmail
In de bovenstaande werkwijze blijft je Gmail-account 
wel intact. Wil je ook dat verwijderen, dan log je in op 

  9. Verwijder 

je Google-

profiel.

  10. In één 

klap verwijder 

je een massa 

informatie over 

jezelf.

https://accounts.google.com/login. Daarna scrol je 
omlaag naar het vak Accountbeheer, waar je klikt op 
Producten verwijderen. In het volgende venster heb 
je de keuze uit Gmail definitief verwijderen en Het 
account sluiten en alle bijbehorende services en 
gegevens verwijderen. Vervolgens moet je nog eens 
inloggen en daarna kom je op een pagina die nog een 
keer alle Google-diensten opsomt die je op die manier 
weghaalt. Wij stonden versteld van de hoeveelheid aan 
diensten en gegevens die op die manier verdwijnen: 
Gmail, YouTube, Drive, Foto’s, Contactpersonen, Google 
Play-apps, AdSense, Chrome Sync en Agenda. Op 
dezelfde pagina staat nog een link om al deze gegevens 
te downloaden voordat je ze elimineert. Bevestig nog 
een keer dat je goed weet wat je doet en klik op de 
knop Account verwijderen.

ANDERE DIENSTEN

11 Andere webdiensten
Nadat je de Big Four hebt aangepakt, richt je je op de 
middelgrote en kleine spelers. Gelukkig krijg je daarbij 
hulp van AccountKiller (www.accountkiller.com). Deze 
verzamelsite leidt je rechtstreeks naar de juiste pagina’s 
om je te verwijderen van een aantal grote webdiensten 

Je staat ervan te kijken 
hoeveel informatie er wordt 
verwijderd als je Google+ 
en Gmail stopzet
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Wegwerpmail
Nadat je werk hebt gemaakt van het verwijderen 
van alle persoonlijke gegevens, stoot je vroeg 
of laat opnieuw op een interessante webdienst 
die je vraagt je te registreren via een mailadres. 
Iedere keer dat je ergens je persoonlijke 
mailadres achterlaat, loop je alweer het risico 
een hoop spam te ontvangen. Je kunt met een 
valse identiteit werken, maar al even vlot werken 
de wegwerpmailadressen. Het gaat om tijdelijke 
adressen die een uur, of slechts tien minuten 
actief blijven. Lang genoeg om te registreren 
en te reageren op de bevestigingsmail die zo’n 
webdienst in je virtuele mailbox dropt. Guer-
rillaMail (www.guerrillamail.com) levert je een 
uniek mailadres en een inbox die één uur actief 
blijft. Op Wegwerpmailadres.nl maak je ook een 
tijdelijk (van 1 tot 24 uur) e-mailadres aan, dat 
als tussenstation dienstdoet. De mail die hier 
terechtkomt, verhuist automatisch naar je echte 
mailadres. Uiteraard moet je hier dan wel je 
echte mailadres achterlaten, waarmee je alweer 
even je identiteit prijsgeeft.

SPECIAL
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zoals Skype, SoundCloud en Dropbox. AccountKiller 
werkt met drie kleuren: wit, grijs en zwart. Op de witte 
lijst staan webdiensten waarbij het makkelijk is om 
jezelf te verwijderen. Bij zwart is het erg ingewikkeld.
Ook is er Just Delete Me (http://justdelete.me), een al 
even uitvoerige verzamelsite. Het loont de moeite om 
beide webpagina’s door te lopen. Je komt vanzelf uit 
bij webdiensten waar je met persoonlijke informatie 
bent aangemeld. Uiteraard kom je voor het dilemma 
te staan dat je deze dienst wel wilt gebruiken, maar je 
identiteit niet wilt prijsgeven. De oplossing is eenvoud-
ig: maak een nepidentiteit aan.

12 Safe house
Als je toch hebt besloten om onder de radar te gaan, 
kun je beter je huidige account afsluiten en een nieuw 
account aanmaken onder een schuilnaam. Een uit-
stekend hulpmiddel is Fake Name Generator (http://

nl.fakenamegenerator.com). In de geavanceerde opties 
van deze tool kies je een voor- en achternaam, een 
geslacht, een land en een leeftijd. Het resultaat is een 
volledige nieuwe identiteit met bijbehorend adres, 
vals telefoonnummer, werkend e-mailadres, geboor-
tedatum, bloedgroep, gewicht, QR-code om de info te 
bekijken enzovoort. In ieder geval voldoende info om 
op iedere online dienst in te loggen. Bewaar deze alias, 
zodat je dezelfde gegevens ook op andere diensten 
kunt gebruiken.

Gebruik de webdiensten 
eventueel verder onder een 
nepidentiteit

  11. Doorloop 

de lijst en 

je ontdekt 

ongetwijfeld 

diensten waarbij 

je je ooit hebt 

aangemeld.

  12.  Je alias 

heeft zelfs 

een beroep 

en je leest 

zijn bedrijfs-

gegevens.

  In enkele 

seconden maak 

je een tijdelijk 

mailadres aan.
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De commerciële motieven van Facebook 
en Google zijn duidelijk: zo veel mogelijk 
persoonsgegevens binnenharken om een zo 
gedetailleerd mogelijk profiel van je op te 
bouwen. Op deze manier kunnen ze advertenties 
effectiever inzetten. De gegevensverzameling 
gaat wel heel erg ver, zelfs als je er geen gebruik 
van maakt. Gelukkig is er genoeg tegen te doen.
J O R I S  P E T E R S E

Trek de gordijnen dicht tegen 
notoire cyberstalkers

WAPEN JEZELF TEGEN 
GOOGLE EN FACEBOOK

In tegenstelling tot de extreme spionage die Micro-
soft in Windows 10 heeft gebouwd, kunnen Google 
en Facebook op de pc eigenlijk alleen pas echt te 

werk gaan zodra je je browser opent. Denk na welke 
browser je gebruikt. Chrome is fijn, maar van Google. 
Edge is tot nu toe nog ondermaats. Dus blijft Firefox 
over als beste optie. Het verder dichttimmeren doen 
we daarom vanuit deze browser, hoewel de meeste 
mogelijkheden ook werken onder Chrome en Opera, 
dat dezelfde basis heeft als Chrome.

Dashboard
Google geeft nog opvallend veel prijs over wat er van 
je verzameld wordt. Als je naar www.google.com/set-
tings/dashboard gaat, kun je precies zien wat er van 
je bewaard is gebleven. Veel dingen zijn gelukkig te 
wijzigen en verwijderen. Dat is vooral belangrijk bij de 
locatiegeschiedenis, want als je een Android-toestel 
gebruikt is het wel even schrikken dat je toestel exact 
heeft bijgehouden waar je allemaal bent geweest. Ook 
je zoekgeschiedenis is nauwkeurig bijgehouden, het 
kan geen kwaad deze zo nu en dan te legen. Via de url 
www.google.com/ settings/ads kun je je advertentiepro-
fiel inzien en wijzigen. Vergeet niet Advertenties op 
basis van interesses hier uit te schakelen, evenals de 
advertenties voor uitgelogde status.
Bij Facebook word je erger als advertentie-vee 
gebruikt, zelfs al heb je geen profiel. Heb je wel een 

 Met kinder-

achtige dino’s 

wordt verhuld 

dat Facebook 

eigenlijk nauwel-

ijks privacy-in-

stellingen heeft.
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ABN internetbankieren en Ghostery
Gebruik je Ghostery en kun je opeens niet meer 
inloggen bij de ABN AMRO? Dat kan kloppen. 
Ghostery blokkeert de tracker Omniture. Vol-
komen terecht overigens, aangezien deze tracker 
statistische gegevens verzamelt en analyseert. 
Bovendien is Omniture niet van de ABN, maar 
van Adobe. Andere bedrijven weren uit je 
financiële gegevens lijkt een verstandig idee en 
kan in dit geval de werking van ABN internet-
bankieren niet in de weg zitten. Maar toch sluit 
de bank mensen die Omniture blokkeren buiten.
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profiel, dan kun je bij Instellingen / Advertenties in 
ieder geval gepersonaliseerde advertenties uitzetten. 
Veel handmatige controle heb je dus niet, maar 
onthoud dat het belangrijk is om zowel bij Google 
als bij Facebook uit te loggen na gebruik, zodat de 
verzamelde gegevens moeilijker aan jouw profiel 
kunnen worden gekoppeld.

Browser dichttimmeren
Je internetgedrag wordt nauwkeurig gevolgd door 
trackers en cookies. Helaas zijn er veel meer parti-
jen dan Google en Facebook die je internetgedrag 
monitoren. Ook hebben de like-knoppen en Googles 
+1-knoppen een ingebouwde tracker, welke minder 
effectief is als je altijd uitlogt. De overige trackers 
schakelen we uit met browserplug-ins. Ghostery (www.
ghostery.com; voor Firefox, Chrome, Safari en Opera) 
is de bekendste en laat handig zien welke trackers er 
precies geblokkeerd worden. Eventueel kun je ook 
trackers deblokkeren als ze de functionaliteit van een 
website in de weg zitten. Daarnaast kun je Privacy Bad-
ger gebruiken, een plug-in van de EFF (de Amerikaanse 
tegenhanger van Bits of Freedom). Ook Disconnect en 

 Een veilige 

browser 

en mobiele 

website: 

privacy- en 

batterijvrien-

delijk!

 Facebook en 

Twitter kun je 

integreren in 

iOS, maar of dat 

slim is …

 Privacy 

Badger kan per 

site aangeven of 

ze cookies mo-

gen plaatsen.

NoScript zijn plug-ins die het lastiger maken om je te 
volgen, alhoewel NoScript ook regelmatig functionaliteit 
van sites in de weg zit omdat scripts volledig geblok-
keerd worden.

Weg die apps!
Als je dacht dat er veel gegevens van je verzameld 
werden op de pc … vrees dan voor de smartphone en 
tablet, want hierop ben je nog veel slechter af. In het 
Google Dashboard kun je beheren welke gegevens je 
Android-toestel mag verzamelen, bovendien kun je 
Google-apps altijd verwijderen van je Android-toestel.
Facebook komt er ook minder goed vanaf. Het zit 
namelijk erg diep geïntegreerd in iOS en de Android-app 
verlangt toegang tot waanzinnig veel systeemonder-
delen: contactpersonen, locaties, agenda, camera, 
microfoon, omgevings- en bekende netwerken, welke 
apps je hebt, browsegeschiedenis, bladwijzers, welke 
andere accounts je op je toestel hebt en nog heel erg 
veel meer. De remedie? Installeer de app niet! Ook is 
het verstandig om op je iOS-toestel niet in te loggen op 
Facebook. Zonder de app en de iOS-integratie merk je 
meteen een enorm verschil in je batterij (hetzelfde geldt 
overigens voor Twitter). Bovendien hoef je niets te mis-
sen, Facebook heeft een uitstekende mobiele website: 
http://m.facebook.com. Via de browser kan Facebook 
niet alle gegevens uit het systeem wegsluizen en je 
batterij zwaar belasten. Als je de mobiele site bezoekt 
via de Ghostery Browser (gratis verkrijgbaar in de Play 
Store en App Store) knijp je de trackers van Facebook 
ook nog eens af.

Verder van de horizon
Helaas is zelfs helemaal geen gebruikmaken van Face-
book en Google-diensten niet voldoende om ze van je 
af te schudden. Maar met deze relatief kleine ingrepen 
trek je de gordijnen dicht voor deze notoire stalkers. 
Als dit nog niet voldoende is, kun je een extra stap 
overwegen: je internetverkeer laten omleiden via een 
VPN-verbinding of met TOR. Hierdoor kan je locatie en 
IP-adres niet worden achterhaald.
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Gmail is misschien wel de populairste maildienst 
van dit moment. De kans is groot dat je zelf al 
een of meer Gmail-adressen hebt, maar maak 
je er wel optimaal gebruik van? In dit artikel 
bespreken we onmisbare weetjes om nog meer 
plezier te hebben van Gmail. 
R O B B I N  O O I J E VA A R

Apps, hacks en andere supertips

SNELLER 
E-MAILEN

1 Leer de sneltoetsen
Werken met de muis is extreem traag als je het 
vergelijkt met je toetsenbord, maar dan moet je wel 
sneltoetsen gebruiken. Gmail heeft gelukkig veel 
handige sneltoetsen, en die hoef je echt niet allemaal 
te kennen. Leer de belangrijkste sneltoetsen uit je 
hoofd. Welke dit zijn? Dat hangt af van jouw persoon-

We bespreken de beste tips om Gmail nog 
slimmer te gebruiken. We gaan voor pro-
ductiever werken, een beter overzicht en 

bovenal nog meer gemak van je gratis Gmail-adres.

 1. Leer 

sneltoetsen 

voor belangrijke 

handelingen uit 

je hoofd.

lijke voorkeur. Noteer sneltoetsen die je handig vindt 
op een lijstje. Reageren op een mailbericht? Grijp niet 
naar je muis, even spieken mag. De kans is groot dat 
je binnenkort op de R-toets drukt om op een bericht te 
reageren. Druk op het vraagteken voor een overzicht 
van de beschikbare sneltoetsen. Werkt dit niet? Dan zijn 
je sneltoetsen nog niet actief. Ga naar Instellingen / Al-
gemeen / Sneltoetsen / Sneltoetsen inschakelen.

2 Gmail-instellingen
Alle instellingen van je Gmail vind je achter het tand-
wielpictogram, rechtsboven in beeld. Klik hierop en kies 
Instellingen. De belangrijkste opties zijn verzameld in 
het tabblad Algemeen. Achter Labs tref je experimen-
tele diensten aan. Hier vind je opties die uitstekend 
werken, maar nog niet uitontwikkeld zijn en mogelijk 
ooit in de standaardopties terug gaan komen.
Kun je een instelling niet vinden? Dan is de optie mo-
gelijk onderdeel van je Google-account. Het aanpassen 
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van persoonlijke gegevens die Gmail gebruikt, zoals je 
naam of profielfoto, wordt bijvoorbeeld centraal gere-
geld via je Google-account.

3 Extra beveiliging
Beveiliging wordt steeds belangijker. Dit geldt in het 
bijzonder voor diensten die je kunt gebruiken als 
‘toegangssleutel’ voor diensten van derden. Gmail van 
Google is zo’n ‘sleuteldienst’. Je kunt je Gmail-adres 
bijvoorbeeld gebruiken om je aan te melden bij andere 
websites. Het is dus belangrijk dat je Gmail beter bev-
eiligt dan alleen met een (goed) wachtwoord. Authen-
ticatie in twee stappen is een uitstekende aanvulling. 
Hierbij stuurt Google je een gratis sms-bericht ter 
verificatie. Wordt je wachtwoord ooit gekaapt en pro-
beert iemand zich aan te melden met jouw gegevens? 
Dan wordt de toegang ontzegd omdat de onverlaat de 
verificatiecode niet heeft. Het instellen van de extra 

authenticatie gaat buiten Gmail om en direct via Goog-
le-account. Een wizard begeleidt je door de instellingen.
Authenticatie in twee stappen, http://tipsentrucs.link.
idg.nl/acc2

4 Google Chrome
Gmail en Google Chrome zijn twee handen op één buik. 
Je kunt Gmail uiteraard in elke webbrowser gebruiken, 
maar voor de beste functionaliteit gebruik je Gmail 
in Google Chrome. In andere browsers kan Gmail net 
even iets anders werken of zijn bepaalde functies zelfs 
niet beschikbaar. Bovendien kun je extensies installer-
en in Chrome voor nog betere functionaliteit in onder 
andere Gmail. Een extensie is een klein programmaatje 
dat draait in je webbrowser.
Google Chrome, www.google.nl/chrome
Uitbreidingen voor Google Chrome, 
https://chrome.google.com/webstore 2. De meeste 

instellingen van je 

Gmail vind je ach-

ter het tandwieltje 

rechtsboven in 

beeld.

 3. Kies voor 

authenticatie in 

twee stappen, 

de onmisbare 

extra beveili-

gingslaag voor je 

Google-account.

 4. Gebruik 

Google Chrome 

als webbrows-

er en maak 

optimaal 

gebruik van alle 

mogelijkheden 

van Gmail.

Het is belangrijk dat je Gmail 
beter beveiligt dan alleen met 
een (goed) wachtwoord

5 Andere mailadressen
Veel mensen hebben in de loop der jaren meerdere 
mailadressen verzameld. Het is omslachtig om deze 
allemaal in de gaten te houden of steeds adreswijzigin-
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gen te sturen naar je vrienden. Je kunt de mail van je 
andere adressen laten ophalen door Gmail. Zo hoef je 
je oude adressen niet meer handmatig na te lopen en 
komt alles netjes binnen op één centrale plek. Ga naar 
Instellingen / Accounts en import / Mail van andere 
accounts (met POP3) controleren. Klik op Je eigen 
POP3-mailaccount toevoegen en volg de wizard om 
de mail van bijvoorbeeld je internetaanbieder op te 
halen.
Externe mail ophalen, http://tipsentrucs.link.idg.nl/
exm

6 Labels en mappen
Gmail werkt met labels. Dit is te vergelijken met de 
mappen van een klassiek mailprogramma, maar dan 
uitgebreider. Een bericht kan bijvoorbeeld verschillen-
de labels hebben. Je kunt labels aanmaken en deze 
plakken op berichten. Een geopend bericht kun je snel 
een (of meer) labels geven via de gelijknamige knop. Je 
labels zijn zichtbaar aan de linkerzijde van je scherm. 
Door op een label te klikken zie je alle berichten die je 
dit label hebt gegeven.

Voordat je begint met labels, is het handig om even na 
te denken waarom en hoe je dit wilt gebruiken. Een 
label Opvolgen is bijvoorbeeld handig als je een mailtje 
nog wilt beantwoorden. Door op het label te klikken, 
zie je in één keer welke mailtjes nog beantwoord 
moeten worden. Andere handige labels zijn Wacht 
op antwoord, Factuur en Privé. Gebruik niet te veel 
labels, dan wordt het onoverzichtelijk. Weet dat je niet 
alles hoeft te labelen. Er is een uitstekende zoekfunctie 
aanwezig waarmee je het juiste bericht snel tevoorschi-
jn tovert.

7 IMAP
Er is eigenlijk geen reden om Gmail te gebruiken in een 
andere omgeving dan je webbrowser. De app op je 
smartphone of tablet-app is uiteraard een uitzondering. 
Door Gmail te gebruiken in een klassiek mailprogram-
ma op je computer, mis je de functies die Gmail uniek 
maken. Wie Gmail toch per se met een mailprogramma 
wil gebruiken, kan kiezen voor IMAP- of POP-toegang. 
In dit laatste geval heb je alleen de beschikking over je 
Postvak IN. Met IMAP heb je de beschikking over alle 

 5.  Laat Gmail 

al je mailadres-

sen ophalen, 

dan heb je al je 

mail netjes op 

één centrale 

plek.

 6. Labels 

kunnen een 

verademing zijn 

om snel mailtjes 

terug te vinden, 

maar maak er 

niet te veel want 

dan raak je het 

overzicht kwijt.

Er is een zoekfunctie aanwezig 
waarmee je het juiste bericht 
snel tevoorschijn tovert
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‘mappen’ van je Gmail. Labels in Gmail worden als map-
pen getoond in je mailprogramma. De IMAP-optie kun 
je inschakelen via Instellingen / Doorsturen en POP 
IMAP / Activeer IMAP Inschakelen. Klik op Configura-
tie-instructies om je mailprogramma in te stellen met 
de juiste gegevens.

8 Boemerangeffect
Als je op antwoord wacht van een belangrijk mailtje, is 
het fijn om hieraan herinnerd te worden. Boomerang 
is een Chrome-uitbreiding voor Gmail die hiervoor 
zorgt. Na installatie van deze uitbreiding kun je onder 
een nieuw mailtje een vinkje plaatsen bij Boomerang 
this in 2 days if no reply. Dit houdt in dat Boomerang 
het bericht terug in je Postvak IN plaatst als je na twee 
dagen geen reactie hebt ontvangen. De tijd kun je uit-
eraard aanpassen, bijvoorbeeld naar een week. Met de 
gratis versie van Boomerang kun je tien berichten per 
maand terug laten komen.
Boomerang, www.boomeranggmail.com

 9. Vereist 

een mailtje een 

actie? Voeg het 

bericht toe aan 

je takenlijst.

 10. Probeer 

Todoist als 

de standaard 

takenlijstjes van 

Gmail tekort-

schieten.

9 Taken
Een van de onderdelen van je Google-account is een 
takenlijst. Deze open je via Gmail / Taken. De takenlijst 
kun je gebruiken om dingen die je te binnen schieten, 
snel te noteren. Sommige mailtjes zullen meer dan een 
reactie vereisen. Je kunt een  e-mail eenvoudig toevoe-
gen aan je takenlijst via Meer / Toevoegen aan taken. 
De taak krijgt een link genaamd Verwante e-mail om 
het bericht boven water te halen.

10 Todoist
Als je veel werkt met lijstjes en taken of veel projecten/
mail hebt te verwerken, zijn de standaardtaken van 
Gmail niet voldoende. Todoist biedt alles wat je ooit 
nodig zult hebben. Op alle platforms en smartphones/
tablets kun je Todoist gebruiken. Maak naar hartenlust 
taken, lijstjes en subtaken. De Todoist-uitbreiding voor 
je webbrowser zorgt ervoor dat je taken eenvoudig via 
Gmail kunt inschieten in een van je lijstjes. De basisver-
sie van Todoist is gratis.
Todoist, www.todoist.com

 7. Wil je echt 

een extern mail-

programma ge-

bruiken? Kies in 

ieder geval voor 

IMAP-toegang!

 8. Boomerang 

herinnert je 

eraan dat je nog 

geen antwoord 

hebt gehad op 

een belangrijk 

mailtje.

Special_Supertips voor Gmail.indd   29 04/04/16   14:13



SPECIAL
Gmail-tips

30 G O O G L E  M A S T E R

11 Gmelius
Gmelius is onmisbaar voor experts en laat je veel 
extra instellingen wijzigen in Gmail die standaard 
niet aanwezig zijn. Je kunt bijvoorbeeld onderdelen 
die je niet gebruikt eenvoudig uitschakelen, zoals de 
personen-widget, advertenties, de chat- en de kalen-
der-widget. Hierdoor wordt Gmail een stuk rustiger 
voor het oog en overzichtelijker te gebruiken. Ook kun 
je visuele verbeteringen toevoegen door bijvoorbeeld 
de echte icoontjes van bijlagen te tonen. Voor wie nooit 
heeft kunnen wennen aan ‘de nieuwe manier’ van ber-
ichten opstellen in Gmail, kan dankzij Gmelius zelfs de 
klassieke berichtenopsteller activeren.
Gmelius, https://gmelius.com

12 Scherm splitsen
Iedereen verwerkt mail op zijn eigen manier. Wat 
de een handig vindt, kan voor iemand anders juist 
omslachtig zijn. De weergave van berichten is zo’n 
onderdeel waarbij persoonlijke voorkeur een rol speelt. 
Naast het icoontje van met het tandwieltje (rechts-
boven in beeld) vind je de knop waarmee je kunt kiezen 
voor Geen splitsing, Verticale splitsing of Horizon-
tale splitsing. Hiermee toon je een voorbeeldweergave 
van berichten in je mailbox (of juist niet). Als de knop 
niet zichtbaar is, open dan Instellingen / Labs en 
schakel Voorbeeldvenster in. De optie Geen splitsing 
is standaard en zorgt ervoor dat je mailtjes echt ope-
nen. Als je ooit gewerkt hebt met Outlook of Windows 
Mail, zal de weergave Verticale splitsing je bekend 
voorkomen. Ex-gebruikers van Mozilla Thunderbird 
zullen de optie Horizontale splitsing kunnen waarder-
en. Heb je nooit gewerkt met een van de splitsopties? 

Geef de weergave een paar dagen de kans om aan te 
wennen. Deze tip werkt alleen in Google Chrome.

13  Weg met reclame
Ben je de reclames in je Gmail beu en wil je niet 
overstappen naar een betaald abonnement (Google 
Apps)? Dan kun je kiezen voor de reclameonderdrukker 
Ad-blocker for Gmail. Deze Google Chrome-extensie 
verbergt alle commerciële boodschappen in je Gmail. 
Als je al een goede reclameonderdrukker gebruikt in je 
webbrowser, heeft Ad-blocker for Gmail geen toe-
gevoegde waarde.
Ad-blocker for Gmail, http://tipsentrucs.link.idg.nl/
adbl

14 Niet verwijderen
Veel mensen houden van een schoon Postvak IN. Er 
wordt driftig gewerkt met labels en je bent er waar-
schijnlijk aan gewend om berichten weg te gooien. 
Aangezien je veel opslagruimte krijgt bij Google, is dit 
laatste niet per se nodig. De slimste truc om je Postvak 

 11.  Dankzij 

Gmelius kun je 

de weergave 

van Gmail en 

veel functies 

volledig naar je 

hand zetten.

 12. Toon 

direct een 

voorbeeldweer-

gave van een 

bericht met de 

optie Verti-

cale splitsing 

of Horizontale 

splitsing.

 13. Ad-blocker 

for Gmail 

maakt Gmail 

overzichtelijker 

door reclame-

boodschappen 

te verwijderen.
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IN leeg te houden is door er een gewoonte van te mak-
en om berichten te archiveren. De sneltoets hiervoor is 
E. Berichten die je archiveert, belanden in de ‘map’ Alle 
berichten. Ook hier hoef je niet in te kijken. Gebruik de 
krachtige zoekfunctie om een mailtje terug te vinden. 
Dit gaat veel sneller dan wanneer je zelf zoekt/bladert 
binnen Alle berichten.

15 Stuur en archiveer
Als je op een berichtje van iemand geregeerd hebt, 
hoeft het mailtje niet in je Postvak IN achter te blijven. 
Je kunt ervoor kiezen om berichten te versturen en ze 
direct te archiveren. Als de persoon met wie je mailt 
reageert op jouw bericht, wordt de conversatie uit de 
‘map’ Alle berichten gehaald en weer in je Postvak 
IN gezet. Open Instellingen / Algemeen en kijk bij 
Verzenden en archiveren. Activeer Verzenden en 
archiveren weergeven in antwoord. Bij de standaard-
knop Verzenden krijg je de extra knop Verzenden + 
archiveren.

16 Ongedaan maken
Het kan iedereen gebeuren: je verstuurt een bericht 
en realiseert je een paar seconden later dat je een fout 

 17. Neem 

contactperso-

nen altijd met 

je mee door je 

Google-account 

ook in te stellen 

op je smart-

phone.

hebt gemaakt of bijlage bent vergeten. Een rectificatie 
mailtje nasturen lijkt de enige oplossing, maar dankzij 
een trucje zal dit je een stuk minder snel overkomen. 
Over het algemeen bedenk je je fout namelijk vlak 
nadat je op het knopje Verzenden geklikt hebt. Ga 
naar Instellingen / Labs en activeer Verzenden 
ongedaan maken. Vanaf nu heb je tien seconden om 
een verzend-actie ongedaan te maken. Deze tijd kun 
je oprekken bij Instellingen / Algemeen / Verzenden 
ongedaan maken.

17 Adresboek telefoon
Diensten van Google integreren goed met An-
droid-smartphones en tablets. Omdat je je Google-ac-
count gebruikt op je Android-smartphone, kun je je 
contactpersonen ook centraal beheren. Het is minder 
bekend dat je je Google-contactpersonen ook kunt 
instellen op iPhone en Windows Phone. Zo heb je altijd 
en overal hetzelfde adresboek. Je kunt je contactperso-
nen bewerken op je computer via Gmail / Contacten 

 16. Per onge-

luk een foutje 

gemaakt? Maak 

je verzendactie 

snel ongedaan.

 14. Archiveer 

berichten om ze 

te verplaatsen 

naar de map 

Alle berichten.

 15. Laat be-

richten waarop 

je reageert 

direct archive-

ren, zo ruim je je 

Postvak IN bijna 

automatisch op!
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of via het adresboek op je toestel. Wijzigingen worden 
automatisch gesynchroniseerd. De truc is ook handig als 
je ooit overstapt naar een ander platform, bijvoorbeeld 
van iOS naar Windows Phone of Android.
Contactpersonen in iOS: http://tipsentrucs.link.idg.nl/cios
Contactpersonen in Windows Phone: 
http://tipsentrucs.link.idg.nl/cwp

18 Dubbele namen
Als je Gmail al enige tijd gebruikt en/of synchroniseert 
met mobiele apparatuur, kan je adresboek vervuilen. 
Via Gmail / Contacten kun je de lijst met contactperso-
nen bekijken en bewerken. De optie Meer / Contact-
personen samenvoegen is handig om de gegevens 
van iemand die diverse malen voorkomt in je adreslijst, 
samen te voegen tot één contactpersoon. Met Meer 
/ Dubbele vermeldingen zoeken en samenvoegen 
kun je deze stap zelfs automatiseren. Google bewaart je 
aanpassingen dertig dagen. Maak je een fout tijdens het 
opschonen of samenvoegen? Laat je contactpersonen 
herstellen naar een eerder moment via Meer / Contac-
ten terugzetten.

19 Ik ben er even niet
Als je echt vakantie wilt houden en stoorzenders als 
smartphone en laptop thuis achterlaat, kun je een 
automatisch antwoord instellen. Ga naar Instellingen 
/ Algemeen en kijk bij Automatisch antwoord. Hier 
kun je de reactie bepalen voor mensen die je tijdens 
je afwezigheid proberen te bereiken. Stel ook een 
einddatum in, dan hoef je de instelling niet handmatig 
op te heffen. Plaats een vinkje bij Alleen een antwoord 
sturen naar de mensen in mijn Contacten. Hiermee 
voorkom je dat ‘vreemden’ zien dat je afwezig bent. 
Alleen mensen die voorkomen in je Google-adresboek 
krijgen de automatische reactie.

20 Leeg Postvak IN
Gmail is een ster in het verwerken van veel mail. 
Sneltoetsen en labels helpen hierbij. Geavanceerde 
gebruikers kunnen ook aan de slag met filters. Je vindt 
dit onderdeel in het gelijknamige tabblad bij je instel-
lingen. Als je veel mail te verwerken hebt, bijvoorbeeld 
omdat je een klein bedrijfje hebt of de administratie 
verwerkt van een vereniging, zijn er verschillende 
manieren om dit proces te optimaliseren. Vaak schuilt 
achter de praktische methoden een psychische grond-
slag. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat onbeant-
woorde berichten zich opstapelen ‘in je hoofd’ of dat je 
je laat afleiden door meldingen van nieuwe berichten. 
De meeste technieken hebben gemeen dat je Postvak 
IN leeg moet zijn als je je mail hebt verwerkt. Berichten 
zijn beantwoord of krijgen een label als Nog beant-
woorden, Wacht op antwoord of Vasthouden. Laat 
je inspireren door mensen die een studie hebben ge-
maakt van het optimaliseren van de berichtenstroom 
via mail, er is veel over te vinden op internet. 
Inbox Zero, http://tipsentrucs.link.idg.nl/inbz
Mail beter organiseren, http://tipsentrucs.link.idg.nl/org

 18. Komen 

personen 

diverse malen 

voor in je adres-

boek? Voeg de 

gegevens samen 

tot één contact-

persoon.

 19. Stel een 

automatische 

reactie in voor 

mensen die 

voorkomen in je 

adresboek.

 20. Laat je 

inspireren door 

‘digitale werk-

paarden’ om je 

mail beter te 

organiseren.
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Je bent zelf een fervent Apple-gebruiker, 
maar je nieuwe werkomgeving zweert bij 
het ‘ecosysteem’ van Microsoft of Google, 
of omgekeerd natuurlijk. Daar zit je dan met 
twee (of meer) mailprogramma’s, agenda’s en 
contactlijsten. Niet zo handig, maar gelukkig 
zijn er uitwegen om je informatie synchroon en 
beheer(s)baar te houden.
I G N A C E  D E  G R O OT

Van Apple, Google en Microsoft

ALLE INFO 
SYNCHROON!

We laten je zien hoe je persoonlijke infor-
matie als e-mails, agenda’s en contactli-
jsten kunt synchroniseren en overzichtelijk 

houdt. We bekijken in het bijzonder de duo’s Apple-Mi-
crosoft, Microsoft-Google en Google-Apple.

 1. Stel iCloud 

alvast in op je 

Mac of iOS-ap-

paraat.

APPLE - MICROSOFT

1 iCloud
Bezit je een iOS-apparaat of een Mac, dan ben je 
vast en zeker bekend met de dienst iCloud. Dit is de 
cloudoplossing van Apple die ervoor zorgt dat je altijd 
de meest recente versie van je belangrijke informatie 
hebt, zoals je agenda, berichten en contactperso-
nen. Ongeacht het toestel waarop je werkt. Gebruik 
je wel iOS of OS X, maar nog geen iCloud? Op de 
website www.apple.com/nl/icloud/setup vertelt Apple 
hoe je alsnog aan de slag kunt met iCloud. Apple 
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heeft gelukkig over de grenzen van het eigen bedrijf 
en ecosysteem heen gekeken en iCloud ook voor 
Windows-gebruikers beschikbaar gesteld. Daar gaan 
we dan ook van profiteren om allerlei informatie van 
Apple met Outlook te synchroniseren, en omgekeerd.

2 iCloud voor Windows
Heb je iCloud op orde aan de Apple-kant, dan komt 
iCloud voor Windows aan de beurt. Deze tool down-
load je gratis op www.icloud.com/ icloudcontrolpanel. 
De installatie is erg eenvoudig: zorg dat Outlook niet 
actief is, ga je akkoord met de licentieovereenkomst en 
bevestig met Installeren. Na afloop herstart je je pc. In 
het systeemvak van Windows zie je nu een pictogram 
van iCloud. Klik dit aan en kies Inloggen. Meld je met 
hetzelfde Apple ID aan als op je iOS-apparaat of Mac. 
Even later verschijnt een paneel waarop je kunt aan-
duiden wat je precies wilt synchroniseren. Naast iCloud 
Drive, Foto’s en Bladwijzers zit daar ook de optie Mail, 
contacten, agenda’s en taken Met Outlook bij. Voor 
dit artikel zijn we vooral in dit laatste geïnteresseerd: 
zorg dus dat je hier zeker een vinkje plaatst en klik op 
Toepassen. Je kunt dit trouwens altijd nog wijzigen 
door het pictogram aan te klikken en te kiezen voor 
iCloud-instellingen openen.

3 iCloud in Outlook
Er duikt nu een venstertje op waarin je Outlook voor 
iCloud kunt configureren. Je hebt twee mogelijkheden: 
je kunt kiezen voor Alle agenda’s, contacten en taken 
als je een ‘volledige’ synchronisatie wilt, of je gaat selec-
tief te werk en kiest voor Bepaalde agenda’s, contac-
ten en taken. In dit laatste geval krijg je de gelegenheid 
aan te geven welke informatie je precies wilt uploaden 
en samenvoegen met iCloud. Vink de gewenste opties 
aan en druk op de knop Doorgaan, waarna de eerste 
synchronisatie meteen plaatsvindt. Na afloop druk je 
op Gereed en kun je Outlook openen. Je zult merken 

dat de synchronisatie van deze gegevens verder geheel 
automatisch gebeurt.

4 Meer synchroniseren
Een minpunt van de synchronisatie via iCloud is dat 
de plug-in een extra map met de naam iCloud creëert 
in Outlook, zowel bij je mail, agenda, contactpersonen 
als je taken. Alleen gegevens die je in deze mappen 
plaatst, worden via iCloud gesynchroniseerd. Wil je ook 
informatie uit andere mappen synchroniseren, dan zit 
er weinig anders op dan die naar de iCloud-map te ver-
plaatsen of die zelf daarin te creëren of te bewerken. Of 
je installeert een plug-in als CodeTwo Sync for iCloud 
(www.codetwo.com/download). Deze integreert zich in 
de – in stap 2 geïnstalleerde – iCloud-plug-in. Deze tool 
kun je dertig dagen gratis uitproberen, daarna betaal 
je eenmalig 16 euro. Let wel, wij ondervonden dat deze 
plug-in nog niet vlekkeloos functioneert in Outlook 
2016 (ook al beweert de producent op onze vraag dat 
het probleemloos zou moeten werken).

5 Sync for iCloud
De installatie vergt nauwelijks meer dan enkele keren 
op Next te drukken en tot slot op Finish. Ook de con-
figuratie van de tool is eenvoudig genoeg. Wanneer je 
Outlook opstart, merk je in de rubriek CodeTwo Sync 
for iCloud rechts de knop Settings op. Druk op deze 
knop en kies Add. Via de knop Browse kun je nu de 
gewenste Outlook-mappen toevoegen, zowel wat agen-
da’s, contactpersonen als taken betreft, dus niet voor 

 2. Geef aan 

wat je precies 

wilt synchro-

niseren met 

iCloud.

 3. De iCloud-

plug-in voor 

Outlook  creëert 

een extra map 

voor iCloud.

 3. CodeTwo 

Sync for iCloud 

gaat een stap 

verder dan 

iCloud zelf.
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e-mailberichten. Verder stel je hier ook de iCloud-map 
in waarmee je de gekozen Outlook-map wilt synchro-
niseren en geef je aan hoe de synchronisatie precies 
moet verlopen: in één richting (van Outlook naar iCloud 
of omgekeerd) of in beide richtingen. Bevestig met 
tweemaal OK.

MICROSOFT - GOOGLE

6 E-mail
Het moet gezegd: de synchronisatie tussen Goog-
le (Android) en Microsoft (Windows) loopt minder 
gestroomlijnd dan via iCloud, maar er zijn gelukkig nog 
uitwegen. We beginnen met e-mail. Hoe zorg je ervoor 
dat je Gmail-berichten automatisch ook in Outlook 
belanden? Allereerst meld je je aan bij Gmail (www.
gmail.com). Klik op het tandwielpictogram en selecteer 
Instellingen. Ga naar het tabblad Doorsturen en POP/
IMAP. Stip hier de optie IMAP inschakelen aan en 
bevestig met Wijzigingen opslaan. Over naar Outlook 
op je pc. Ga naar het menu Bestand en kies Account-
instellingen. Open het tabblad E-mail en kies Nieuw. 

Stip E-mailaccount aan en druk op Volgende. Vul de 
gevraagde gegevens in (naam, e-mailadres @gmail.
com en wachtwoord) en druk nogmaals op Volgende. 
Outlook zorgt voor de verdere configuratie, waarna je 
afrondt met Voltooien / Sluiten. Een nieuwe mailmap 
met de naam van je Gmail-account duikt op en Outlook 
haalt automatisch alle Gmail-berichten op. Je kunt nu 
ook gewoon vanuit Outlook bericht verzenden met je 
Gmail-adres. Je Gmail-map in Outlook wordt automa-
tisch gesynchroniseerd met je Gmail-account (ook op je 
mobiele Android-apparaat bijvoorbeeld). Overigens kun 
je op gelijkaardige manier ook je Gmail-berichten syn-
chroniseren met je Thunderbird-installatie. De nodige 
instructies hiervoor vind je op www.tiny.cc/thgm.

7 Agenda
De makkelijkste manier om je Google-agenda met 
die van Outlook te synchroniseren is via Google Sync, 
een tool die werkt met het Microsoft Exchange Ac-
tiveSync-protocol. Jammer genoeg heeft Google deze 
tool intussen voorbehouden aan gebruikers van Google 
Apps for Work. Er zijn gelukkig andere oplossingen, 
maar de meeste software is niet (blijvend) gratis, zoals 
Companionlink (www.companionlink.com/google/
outlook), of je loopt met de gratis versie tegen bep-
erkingen aan. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval 
voor Calendar Sync (for Outlook and Google Calen-
dar) (www.pppindia.com/calendar-sync). Deze tool 
synchroniseert alleen afspraken en gebeurtenissen 
binnen dertig dagen van de synchronisatiedatum, maar 
misschien heb je daar voldoende aan. De betaalde 
Pro-versie (10 dollar, ca. 9,20 euro) heft die beperking 
wel op. De werking is in elk geval eenvoudig: start de 
tool op, vul de gegevens van je Google-account in, kies 
de gewenste Google Calendar en Outlook Calendar 
en bepaal de synchronisatiemodus (één richting of 
beide richtingen). Op het tabblad Auto Sync stel je de 
verversingsfrequentie in.
Overigens is er nog wel een gratis tool (GO Contact 
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informatie naar Outlook door 
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Sync Mod) waarmee je (ook) beide agenda’s synch-
roon kunt houden, hoewel die meer is gericht op het 
synchroniseren van contactpersonen. Zie hiervoor de 
volgende twee tips. In het kader ‘Agenda-abonnement’ 
tonen we hoe je zonder extra tools je Google Agenda 
netjes up-to-date in Outlook krijgt.

8 Contactpersonen
In Gmail of Outlook zelf zijn er geen voorzieningen om 
contactpersonen tussen beide diensten uit te wisse-
len. Je zult dus bij een externe tool moeten aanklop-
pen. Daar bestaan diverse betaalde producten voor, 
waaronder Akrutosync (www.akruto.com, zeven dagen 
gratis, daarna 34,95 dollar (ca. 32 euro)) en Sync2 
(www.sync2.com, veertien dagen gratis proef, daarna 
39,95 dollar (ca. 36,50 euro)). Beide producten kunnen 
zowel je contacten als je agenda’s en taken synchron-
iseren. Er bestaat ook een gratis tool: GO Contact Sync 
Mod (http://tiny.cc/gocsm). De installatie is rechttoe, 
rechtaan. Bij de eerste start van het programma vul 
je bij User je Gmail-adres in en geef je via de knop 
Toestaan te kennen dat je de tool aan je Gmail-account 
wilt koppelen. Deze toestemming kun je nog altijd 
weer intrekken via Revoke Authentication. Plaats een 
vinkje bij Sync Contacts aangezien je contactpersonen 
wilt synchroniseren en geef je aan welke Outlook-map 
met contactpersonen je precies wilt synchroniseren. Je 
kunt nu eventueel de synchronisatie al starten met de 
knop Sync.

 8. Na je autor-
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map aanduiden.

 Agenda van 
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gratis versie legt 

je wel beperkin-

gen op).

Agenda-abonnement
Een alternatieve manier om een Google agen-
da up-to-date in Outlook te zien verschijnen, 
is via een abonnement op die agenda. Meld 
je alvast aan bij je Google Agenda (https://cal-
endar.google.com). Klik in het linkerpaneel op 
Mijn agenda’s en klik vervolgens op het pijltje 
naast de gewenste agenda. In het uitklapmenu 
selecteer je Agenda-instellingen, waarna je 
op het knopje ICAL drukt bij Privé-adres. Klik 
het getoonde adres met de rechtermuisknop 
aan en kies Linkadres kopiëren (of Koppeling 
kopiëren). Over naar de agendamodule van 
Outlook, waar je het menu Bestand opent en 
Accountinstellingen selecteert. Ga naar het tab-
blad Internetagenda’s, klik op Nieuw en plak het 
gekopieerde adres met Ctrl+V in het veld. Google 
zal nu regelmatig de agenda in Outlook up-to-
date brengen. Let wel, mocht Outlook (2016) je 
ingevoerde Google-ID niet aanvaarden, dan zit 
er blijkbaar weinig anders op dan tweefactor-au-
thenticatie in te schakelen voor je Google-ac-
count (www.google.com/landing/2step).
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9 Automatisch syncen
Je kunt ook eerst de manier aanpassen waarop de 
synchronisatie gebeurt. Plaats je een vinkje bij Sync 
Deletion, dan haalt de tool contacten weg uit Outlook 
wanneer je die ook in Google verwijdert en omgekeerd. 
In dat geval raden we je wel ook aan een vinkje bij 
Prompt Deletion te plaatsen: dan wordt telkens eerst 
even om toestemming gevraagd. Handig is nog dat je 
het programma automatisch mee met Windows kunt 
laten opstarten (Run program at startup) en dat je de 
synchronisatie kunt automatiseren: plaats een vinkje bij 
Auto Sync en vul Sync Interval (in minuten) in. Zoals 
we al vermeldden in tip 7 kan GO Contact Sync Mod ook 
agenda’s synchroniseren. In dit geval zet je een vinkje 
bij Sync Appointments en geef je aan welke twee 
agenda’s (in Outlook en Google) je precies op elkaar wilt 
afgestemd zien. Bij conflicterende items duikt automa-
tisch een venster op waarin gevraagd wordt wat je wilt 
behouden: de gegevens van Outlook, Google of beide.

GOOGLE - APPLE

10 Extra apps
Om berichten van Gmail direct te ontvangen op je 
iOS-apparaat hoef je weinig meer te doen dan de 
Gmail-app te downloaden (www.tiny.cc/ios-gmail) en 
te installeren. Vervolgens voeg je één of meerdere 
Google-accounts toe, waarna alle mail netjes binnen-

rolt en wordt gesynchroniseerd. Je moet wel even de 
schuifknop op Aan zetten naast het gewenste account. 
Je kunt maximaal tussen vijf accounts schakelen.
Ook voor het ophalen van agenda-afspraken naar 
je iOS-apparaat kun je met een officiële Google-app 
(Google Agenda) werken, die is beschikbaar in de App 
Store (www.tiny.cc/ios-agenda). Ook hier log je in met je 
Google-account, waarna al je afspraken met het toestel 
worden gesynchroniseerd.

11 Standaard-apps
Installeer je liever geen extra app, dan kan het ook 
anders, zowel voor je berichten, als je agenda als je 
contactpersonen. Ga naar Instellingen / Mail, Contac-

 9. GO Contact 

Sync Mod kan 

ook twee agen-

da’s synchroon 

houden.

 Voorkom 

dat je telkens 

een toevallig 

gegenereerd 

wachtwoord 

moet invullen.

Er bestaan diverse 
synchronisatietools voor 
Google en Outlook

Gmail nukkig?
Treden er connectiefouten op wanneer je via je 
computer of iOS-apparaat wilt verbinden met 
Gmail, kijk dan de IMAP-instellingen in Gmail na. 
Die bereik je via het tandwielpictogram, waar 
je Instellingen kiest en het tabblad Doorsturen 
en POP/IMAP aanklikt. Zorg dat je hier de optie 
IMAP inschakelen hebt aangestipt. Heb je twee-
factor-authenticatie bij Google ingeschakeld en 
vraagt Google je op je computer of iOS-apparaat 
voortdurend om een ander wachtwoord, surf 
dan naar www.google.com/settings/ security en 
klik in de rubriek Inloggen bij Google op App-wa-
chtwoorden. Kies de gewenste app en het appa-
raat (zoals E-mail op mijn iPad) en bevestig met 
Genereren. Je krijgt nu een nieuw wachtwoord 
evenals de bijhorende instructies om op het be-
treffende toestel het oude te vervangen. Google 
zal je op dat apparaat niet langer om een nieuw 
wachtwoord vragen.
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ten, Agenda. Selecteer Nieuwe Account / Google. Vul 
de gevraagde gegevens in, waaronder je e-mailadres 
en wachtwoord. Bevestig met Volgende en zet de 
gewenste schuifknoppen aan. Je kunt je account nog 
verder configureren. Ga opnieuw naar Mail, Con-
tacten, Agenda, kies Gmail en selecteer het zojuist 
toegevoegde account. Open de rubriek Geavanceerd: 
je kunt onder ander instellen waar concepten, verwi-
jderde en gearchiveerde berichten moeten worden 
bewaard. Zijn er meerdere accounts toegevoegd op 
je apparaat en wil je het Google-account als standaar-
daccount instellen, open dan nogmaals Instellingen 
/ Mail, Contacten, Agenda, scrol naar beneden en 
selecteer Standaardaccount / Gmail. Het is ook nog 
mogelijk je ‘push-instellingen’ aan te passen, dit doet je 
via Mail, Contacten, Agenda / Nieuwe gegevens. Wil 
je dat de gegevens automatisch worden opgehaald van 
Gmail, laat de schuifknop bij Push dan ingeschakeld. 
Heb je dat liever niet, bijvoorbeeld om de batterij wat 
te ontzien, zet Push dan op uit en stel zelf de gewenste 

 Google 

Contactperso-

nen onder-

steunt import 

via csv en vCard.

frequentie in. Lukt de verbinding met je Gmail-account 
niet vanuit je iOS-apparaat: lees er even het kader 
‘Gmail nukkig?’ op na.
Ook nuttig om weten: heb je nog contactpersonen op 
andere Apple-apparaten opgeslagen, dan zet je die met 
behulp van vCard-bestanden over naar je Google-ac-
count, waarna ook die worden gesynchroniseerd (zie 
het kader ‘Export/import contacten’).

 11. Je Gmail-

account wordt 

netjes opge-

nomen in je 

iOS-apparaat.

Export/import contacten
Contactpersonen op een Apple-apparaat (en 
overigens ook vanuit diverse andere e-mailpro-
viders, zoals Outlook(.com) en Yahoo!) kun je ook 
handmatig exporteren en importeren in Gmail. 
Vanuit Adresboek op je Mac kan dat via Bestand/ 
Exporteren / vCard exporteren, waarna je je 
aanmeldt bij Gmail en de verdere instructies 
volgt. Op een iOS-apparaat kan het met behulp 
van iCloud (zie ook tip 1). Ga naar Instellingen 
en kies iCloud. Meld je desgevraagd aan met 
je iCloud-account en zorg dat de schuifknop 
bij Contacten is ingeschakeld. Surf vervolgens 
naar www.icloud.com op je computer en kies 
Contacten. Selecteer een of meer contacten, 
klik linksonder op het tandwielpictogram en kies 
Exporteer vCard. De geselecteerde contacten 
worden nu in een vcf-bestand opgeslagen.
Schakel nu over naar Google Contactpersonen 
(https://contacts.google.com), waar je Meer 
aanklikt en Importeren selecteert. Kies CSV- of 
vCard-bestand. Wellicht word je nu tijdelijk 
omgeleid naar de oudere versie van Google 
Contactpersonen. Hier klik je dan op Meer / 
Bestand kiezen en verwijs je naar het gewenste 
contacts.vcf-bestand, waarna je bevestigt met 
Importeren.
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Google heeft zich de afgelopen jaren uitgesloofd 
om haar online programma’s in Google Drive 
zo handig mogelijk te maken. Toch zijn er 
ondertussen een heleboel uitbreidingen van 
derden bijgekomen die Google Documenten 
en Google Spreadsheets nog veel meer 
mogelijkheden geven. 
D I R K  S C H O O F S

Uitbreidingen voor Googles tekstverwerker 
en rekenblad

EXTRA'S VOOR 
GOOGLE DOCS

We breiden de mogelijkheden van Google 
Documenten en Google Spreadsheets uit 
door add-ons te installeren. Ook tonen we 

je hoe je de add-ons beheert.

 1. Nadat 

de mindmap 

gegenereerd is, 

kun je hem niet 

meer aanpas-

sen.

GOOGLE DOCUMENTEN

1 Mindmap
MindMeister is een snelle manier om een opsomming-
slijst om te toveren tot een spinschema of mindmap. 
Je begint met een afgewerkte lijst waarin je het idee 
gestalte hebt gegeven; alles is netjes opgesomd in de 
traditionele hiërarchische structuur. Om het spinsche-
ma te zien, ga je naar het menu Add-ons en selecteer 
je MindMeister. De tool zal automatisch een mindmap 
genereren. In tegenstelling tot een lijst met bullets, krijg 
je bij een mindmap de structuur op een grafische mani-
er voorgeschoteld. Het is niet mogelijk om de mindmap 
te wijzigen, omdat het schema als een afbeelding in 
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Installeren
Google Add-ons zijn scripts die enthousiaste 
programmeurs hebben gemaakt met Apps 
Script. Om zo’n uitbreiding te installeren, open 
je Google Documenten of Google Spreadsheets 
en ga je via het menu Add-ons naar de opdracht 
Get add-ons. Je krijgt dan een overzicht van 
de meest populaire uitbreidingen, bovendien 
lees je hoeveel gebruikers de add-on al hebben 
geïnstalleerd. Er is ook een zoekvak om snel een 
specifieke add-on, bijvoorbeeld MindMeister, te 
kunnen vinden. Klik op de gewenste add-on om 
informatie over de functies te lezen en wanneer 
je vervolgens op de blauwe knop met het plus-
teken klikt, installeer je de add-on.
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beeld komt. Wil je de mindmap toch aanpassen, dan 
moet je eerst de opsommingslijst bijwerken en de 
zaak even opnieuw omzetten. Het enige wat je daarna 
nog met de mindmap kunt doen, is het verslepen, 
verkleinen en vergroten. De oorspronkelijke lijst kun je 
uiteraard wel verwijderen, zodat je alleen de mindmap 
overhoudt. 

2 Inhoudsopgave
Net zoals in Microsoft Word kun je in Google Drive 
automatisch een inhoudstabel samenstellen. Uiteraard 
moet je dan, net zoals bij alle andere tekstverwerkers, 
gebruikmaken van de tekststijlen zoals Titel, Kop 1, 
Kop 2 enzovoort. Die stijlen staan in de optiebalk van 
Google Documenten. De inhouds tabel zelf vorm je met 
de add-on Table of contents. Eenmaal actief, verschijnt 
hij als een paneel aan de zijkant van het document. 
Klik op de blauwe knop met de twee pijltjes waarna de 
inhoudstabel in het paneel verschijnt. In de inhoudsop-
gave kun je op de titels klikken, zodat je snel naar het 
gewenste hoofdstuk kunt navigeren. 

3 Sjablonen
Mis je de bibliotheek met sjablonen uit Microsoft 
Office? Met Template Gallery kom je bij de profes-
sionele templates van Vertex.com. Het gaat om een 
breed assortiment Engelstalige sjablonen, verdeeld in 
verschillende categorieën, maar als je de inhoud toch 
vervangt door je eigen informatie, speelt de taal geen 
rol meer. Elke template kun je kopiëren naar je eigen 
Google Drive. 

 Tijdens de 

installatie van 
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moet je telkens 

een aantal 
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In de inhoudsopgave kun je 
op de titels klikken, zodat 
je snel naar het gewenste 
hoofdstuk kunt navigeren
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Beheer
Besef je na een tijdje dat je iets te gretig add-ons 
hebt geïnstalleerd, dan kun je ze verwijderen via 
het menu Add-ons / Manage Add-ons. In dit 
venster krijg je allereerst een lijst te zien van alle 
uitbreidingen die je hebt geïnstalleerd. Dit is ook 
de plaats waar je zo’n add-on een sterwaardering 
kunt geven. Via de knop Manage kom je bij de op-
dracht Use in this document om de add-on in het 
geopende document te activeren en met Remove 
kun je de toevoeging verwijderen.
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4 Markeren
Texthelp Study Skills is een prima vondst om fragment-
en van een tekst te markeren. Eerst selecteer je het 
stukje tekst dat je wil laten opvallen, dan klik je op één 
van de vier markeerstiften. De markeerstiften zitten in 
een afzonderlijk pallet, zodat je ze snel kunt bereiken. 
Ben je klaar, dan kun je alle gemarkeerde fragmenten 
opvragen in een nieuw document met de knop Collect 
highlights. Er is ook een knop om alle markeringen 
met één muisklik te verwijderen.

5 Bibliografie
Onze favoriet is EasyBib, een vondst die goud waard 
is wanneer je tekst wil voorzien van een bibliografie 
die moet voldoen aan internationale standaarden. Typ 
of plak de titel in het zoekvak van de uitbreiding en 

gebruik de tabbladen om aan te geven of het om een 
boek, een artikel in een tijdschrift of om een website 
gaat. Deze slimmerik zoekt zelf het bedoelde werk en 
plaatst de juiste verwijzing onderaan in de bibliografiel-
ijst. Bovendien kent EasyBib zowat alle bibliografiecon-
venties, zoals de MLA-, APA-, Chicago- of Harvard-meth-
ode. Hierdoor komt iedere verwijzing in de juiste vorm 
en in de goede volgorde in de lijst.

6 Digitale handtekening
Google Drive heeft enkele opties om documenten digi-
taal te ondertekenen, maar HelloSign is toch de meest 
eenvoudige optie. Zet je handtekening in het juiste veld 
en sleep dit naar het Google-document. In de gratis 
versie mag je drie digitale handtekeningen per maand 
plaatsen. Wil je vaker iets ondertekenen, dan kost deze 
functie je 13 dollar per maand. De ontvanger hoeft 
uiteraard nooit te betalen. De gratis versie ondersteunt 
zelfs Audit Trail, waardoor het exacte tijdstip en het 
IP-adres van de computer worden vastgelegd om de 
authenticiteit van de handtekening te waarborgen. Het 
is met deze tool ook mogelijk om iemand te vragen 
een digitaal document te ondertekenen, waarna beide 
partijen over een getekend exemplaar beschikken. 
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GOOGLE SPREADSHEETS

7 Samenvoegen
autoCrat is een oplossing voor wie op basis van een 
spreadsheet gepersonaliseerde documenten wil 
opmaken. Laten we uitgaan van het voorbeeld dat je 
naar de leden van een vereniging een persoonlijke 
brief of e-mail wil sturen, waarin je ze vraagt hun lid-
maatschapsgeld te betalen. Niet ieder lid hoeft dezelfde 
som te betalen. Al deze gegevens heb je ordelijk bijge-
houden in een Google Spreadsheet-document. Met au-
toCrat voeg je de gegevens uit de spreadsheet samen 
in een document of e-mail, zodat ieder lid op zijn eigen 
naam de juiste informatie ontvangt. Hiervoor plaats je 
in het document velden of tags, bijvoorbeeld <<Famil-
ienaam>>. Dit zorgt ervoor dat de juiste gegevens uit de 
gelijknamige kolom worden geïmporteerd. autoCrat be-
geleidt je bij het zogenoemde ‘mergen’ of samenvoegen 
van gegevens. Bovendien kun je, voordat je het script 
laat lopen, telkens een voorbeeld opvragen. 

  7. Het is uiter-

aard gemak-

kelijk wanneer 

de tags in het 

tekstdocument 

dezelfde naam 

hebben als de 

kolommen in de 

spreadsheet. 

  6. Je moet 

even oefenen 

voordat je digi-

tale handteken-

ing er goed uit 

ziet. 

8 Spreadsheet-tools
Voor wie vaak met spreadsheets in Google Drive werkt, 
zijn de AbleBit Power Tools een zegen. Met één klik 
op de knop kun je in een kolom de voor- en achterna-
men van elkaar scheiden, cellen splitsen op basis van 
bepaalde criteria, het formaat van gegevens wijzigen, 
formules bewerken en automatisch laten toepassen 
op alle geselecteerde cellen. Schep orde in de chaos 
door de formattering te verwijderen, foute lettertekens 
te wissen of de vorm van de gegevens consistent te 
maken. Het aantal mogelijkheden is te groot om hier 
op te sommen. Handig is dat je veelgebruikte functies 
een sterretje kunt geven, zodat Power Tools ze vastlegt 
in de favorietenbalk. Dat zorgt ervoor dat je nog sneller 
kunt werken. De collectie Power Tools bestaat uit 
een set gratis functies en een meer uitgebreide set 
waarvoor je moet betalen.

Met autoCrat kun je op 
basis van een spreadsheet 
gepersonaliseerde 
documenten opmaken
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Het menu Add-ons
Hoe meer add-ons je installeert, hoe langer de rij 
functies in het menu Add-ons wordt. Er bestaan 
add-ons voor Google Documenten, Google Spread-
sheets en Google Formulieren, maar ze werken wel 
apart van elkaar. De uitbreidingen die je installeert 
in de ene toepassing, zul je nooit te zien krijgen in 
het menu van de andere toepassing.
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9 Stijlen
Zorg dat bepaalde gegevens van je rekenblad in het 
oog springen door kleur- en opmaakstijlen te gebruik-
en. Met Styles beschik je over een opmaakpalet om 
de geselecteerde cellen te voorzien van een vastge-
legde stijl. Verwacht geen exotische stijlvormen, maar 
duidelijke combinaties die je consistent kunt toepassen 
volgens vastgestelde thema’s.

10 Flowcharts
Voor een schematische weergave van een bedrijf-
sproces, een opstelling, de structuur van een website 
of een organisatie, gebruik je flowcharts. Wanneer je 

daarvoor de add-on Lucidchart Diagrams gebruikt, 
word je doorgeschakeld naar de gelijknamige webdi-
enst, het online alternatief van Microsoft Viso. Sleep 
simpelweg de verschillende elementen op de juiste 
plaats en verbind ze met elkaar. Je kunt kiezen uit 
onder meer een flowchart, een cirkeldiagram, een 
organigram, een spinschema en een plattegrond. Een-
maal klaar, dan kun je het diagram rechtstreeks in een 
Google-document toevoegen of via Lucidchart delen 
met collega’s. Dit is een professionele add-on en dat 
is te merken aan de prijs. De goedkoopste versie kost 
4,95 dollar per maand. 

 Deze 

uitbreidingen 

hebben we aan 

onze online 

tekstverwerker 

toegevoegd.

 10. Wanneer 

je een bepaalde 

stijl hebt geko-

zen, schakelt 

de add-on je 

door naar de 

webdienst.

 8. Power 

Tools houdt ook 

de geschiedenis 

bij van de func-

ties waarop je 

beroep doet.

 9. Het 

aantal stijlen is 

beperkt, maar 

ruim voldoende 

voor de meeste 

toepassingen.
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Met Google Drive heb je niet alleen een paar 
gigabyte opslagruimte in de cloud. De dienst van 
Google maakt het ook mogelijk om heel snel 
documenten, spreadsheets of presentaties aan te 
maken en deze te delen met vrienden of collega’s. 
En er kan nog meer: de dienst is ook geschikt om 
foto’s te back-uppen of je Gmail-bijlagen op te 
slaan. Google Drive werkt volledig in de browser, 
maar je kunt ook software of apps voor alle 
platformen gebruiken.
E V I  M A Q U O I

Drive is meer dan alleen cloudopslag

BENUT JE 
GOOGLE DRIVE

We leggen je uit hoe je bestanden kunt 
uploaden en delen, op welke apparaten je 
Google Drive kunt gebruiken en hoe je kunt 

samenwerken met anderen.

1 In de browser
Om met Google Drive aan de slag te gaan, heb je niet 
veel nodig: een Gmail-account volstaat om 15 GB gratis 
opslagruimte te ontvangen. Via de browser krijg je 
toegang tot de webversie van Google Drive. Surf naar 
www.google.com/drive, klik op de blauwe Naar Google 
Drive-knop en log in met je Gmail-account. De interface 
is erg overzichtelijk. In de linkermarge krijg je een menu 
met Mijn Schijf, Gedeeld met mij, Google Foto’s, 
Recent, Met Ster en Prullenbak. Wat deze knoppen 
doen, kun je wel aflezen aan de benamingen. Met de 
knop met die vier blokjes wissel je tussen raster- en 
lijstweergave en met de AZ-knop kun je bestanden op 
verschillende manieren sorteren.

2  Bestandsbeheer
Google Drive werkt eigenlijk gewoon zoals een harde 
schijf. Om je opslagruimte overzichtelijk te houden, 
raden wij je aan een mappenstructuur te gebruiken. 
Klik op Mijn schijf centraal bovenaan en je kunt in het 
uitklapmenu kiezen voor Nieuwe map. Via Mijn schijf 
/ Bestanden uploaden of Mijn schijf / Map uploaden 
kun je respectievelijk één of meerdere bestanden of 

Je kunt simpel uploaden 
door bestanden vanuit je 
verkenner naar het 
Drive-venster te slepen
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Achter slot en grendel
Het voordeel van een clouddienst is dat je be-
standen niet kwijt bent als je je computer, smart-
phone of tablet verliest. Zodra je bestanden naar 
Google Drive uploadt, komen deze immers in 
beveiligde datacenters van Google terecht. Drive 
is versleuteld met SSL-encryptie. Dat is hetzelf-
de beveiligingsprotocol dat Google voor Gmail 
gebruikt. Het is uiteraard een must om een sterk 
wachtwoord te kiezen. Wil je je data versleutelen 
voordat je ze naar de cloud uploadt? Cloudfogger 
is een gratis tool die je bestanden van een 256 
bit AES-encryptie voorziet. De tool is beschikbaar 
voor Windows, Mac OS X, Android en iOS.
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een volledige map naar Google Drive uploaden. Het kan 
echter nog eenvoudiger door simpelweg bestanden 
vanuit Windows Verkenner (of Finder voor Mac-ge-
bruikers) naar het Google Drive-venster te verslepen. 
Er zijn geen beperkingen op het vlak van bestandstype 
of -grootte. Via Mijn schijf / Nieuw bestand kun je via 
de Google-tools een nieuw bestand aanmaken. Dit kan 
een document, spreadsheet, presentatie, formulier, 
tekening of een Maps-kaart zijn.
Heb je een bestand aangemaakt of geüpload, dan kun 
je het bestand beheren via het rechtermuisknopmenu. 
Zo kun je onder andere een voorbeeld opvragen, een 
kopie maken of het bestand weer downloaden.

3 Samenwerken
Een erg sterke troef van Google Drive is dat je be-
standen en zelfs volledige mappen kunt delen met 
anderen. Dat is bijvoorbeeld handig als je iemand 
toegang wilt geven tot een bepaald document of een 
reeks foto’s. Zodra je een bestand of map gedeeld hebt 
en de andere persoon ook toegang hebt gegeven om 

  1. De web-

versie van Goog-

le Drive is erg 

overzichtelijk.

  2.  In tegen-

stelling tot bij 

Dropbox kun 

je niet alleen 

bestanden 

uploaden, maar 

ook nieuwe 

bestanden aan-

maken vanuit de 

browser.
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Meer opslag nodig?
Per Gmail-adres krijg je 15 GB opslagruimte. Is dit 
te weinig voor jou? Bij de aankoop van bepaalde 
Android-smartphones en chromebooks krijg je 
gedurende één of twee jaar 100 GB opslagruimte 
extra. Er zijn ook verschillende abonnementen 
beschikbaar. Voor net geen 2 dollar per maand 
krijg je 100 GB opslagruimte extra (dus 115 
GB in totaal). Als dat nog niet volstaat, kun je 
ook kiezen voor een maandelijks abonnement 
van 9,99 dollar. In ruil voor dat bedrag krijg je 
1 TB opslagruimte in de cloud. Er zijn ook nog 
duurdere abonnementen die je 10, 20 of 30 TB 
opslagruimte geven. Hier betaal je respectievelijk 
bijna 100, 200 en 300 dollar per maand voor.
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te bewerken, kun je samen aan je Google-documenten, 
-spreadsheets of -presentaties werken. Handig is dat 
je dan ook opmerkingen kunt invoegen, kunt chatten 
of meldingen kunt ontvangen als iemand iets gewi-
jzigd heeft. Er is zelfs een volledige revisiegeschiedenis 
beschikbaar.
Om een of meerdere bestanden te delen, selecteer je 
deze in Google Drive en kies je in het rechtermuisknop-
menu voor Delen. In het dialoogvenster kun je één of 
meerdere mensen uitnodigen door hun e-mailadressen 
in te voeren. Vervolgens kun je nog opgeven of deze 
personen mogen bewerken, mogen reageren of mo-
gen weergeven. Desgewenst kun je nog een opmerk-
ing toevoegen zodat de ontvangers weten wat je van ze 
wilt. Ga verder door op Verzenden te klikken.
Om een bestand helemaal openbaar te zetten, kies 
je rechtsonder in het venster voor Geavanceerd en 
vervolgens klik je op Wijzigen naast Specifieke men-
sen hebben toegang. Vervolgens heb je onder andere 
de keuze uit Aan - Openbaar op internet of Aan - 
Iedereen met de link.

4 Zoekfunctie
Als je een tijdje bezig bent met Google Drive en al hon-
derden of duizenden bestanden geüpload hebt, raak je 
het overzicht weleens kwijt. Daarom staat er helemaal 
bovenaan een zoekbalk. En zoals je van de zoekgigant 
mag verwachten, werkt deze functie erg goed. Je hoeft 
die hele mappenstructuur niet meer af te gaan, typ 
bovenaan simpelweg één of meerdere zoektermen in 
om onmiddellijk het juiste bestand op te zoeken. Klik 
eventueel nog op het kleine driehoekje net naast het 

vergrootglas om de geavanceerde zoekopties te zien. 
Je kunt dan onder andere filteren op Bestandstype of 
Eigenaar.

5 Op alle apparaten
We hebben het tot nu toe uitsluitend over de brows-
erversie gehad, maar Google Drive is ook beschikbaar 
als tool voor je Windows-computer of Mac. Om de soft-
ware te installeren, surf je naar www.google.com/drive/
download en klik je op Drive Downloaden / Mac en 
pc. Vervolgens accepteer je de servicevoorwaarden en 
volg je de installatieprocedure. Log in met je Gmail-ac-
count. Je vindt nu een extra Google Drive-map in je 
verkenner terug. De eerste keer moet je het program-
ma de tijd geven om alle bestanden te synchroniseren. 
Een groen vinkje op een bestand of map betekent dat 
alles gesynchroniseerd is. Bestanden toevoegen of ver-
wijderen gaat gewoon zoals je gewend bent van lokale 
mappen, en om een bestand of map te delen, kies 
je in het rechtermuisknopmenu voor Google Drive / 
Delen. Via de App Store en Google Play kun je ook nog 
een app downloaden zodat je ook gemakkelijk toegang 
krijgt tot je bestanden via je smartphone of tablet.

 3. Om be-

standen of map-

pen te delen, 

volstaat het om 

een uitnodiging 

te verzenden.

 4. Dankzij de 

krachtige zoek-

functie vind je al 

je bestanden in 

een handom-

draai terug.
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6 15 gigabyte
Je krijgt van Google 15 gigabyte opslagruimte volledig 
gratis. Wil je zien hoeveel ruimte je al gebruikt hebt, 
kijk dan in je browser in de linkerbenedenhoek. Die 15 
gigabyte is niet alleen voor je Drive, maar ook voor al je 
berichten in Gmail en back-ups van Google Foto’s. Via 
www.google.com/settings/storage krijg je een gede-
tailleerd overzicht van de verdeling van je opslagruimte. 
Op je pc of Mac zie je dit door simpelweg op het Google 
Drive-icoontje in de balk te klikken.

7 Extra apps
Standaard heb je in Google Drive zes applicaties ter 
beschikking: Google Documenten, Spreadsheets, 
Presentaties, Formulieren, Tekeningen en My Maps. Je 
kunt echter nog meer handige apps aan Google Drive 
koppelen. Ga naar Nieuw / Meer / Meer apps koppe-
len om een overzicht te krijgen. Met ZIP Extractor kun 
je bijvoorbeeld zip-bestanden uitpakken en opslaan op 
Google Drive en PDF Mergy is een populaire webappli-
catie om meerdere pdf’s vanuit Drive samen te voegen 
tot één pdf-bestand. Om zo’n extra app toe te voegen 
aan jouw Google Drive volstaat het om op Koppelen te 
klikken.

  7. Je kunt 

Google Drive 

uitbreiden met 

een reeks extra 

toepassingen.

spreadsheet. 

  8. Belangrijke 

bijlagen uit je 

mailbox bewaar 

je in één muisk-

lik op Google 

Drive.

  5. Je kunt je 

Drive gewoon 

als map in je 

verkenner bena-

deren.

  6. Ook al je 

e-mails en de 

bijlagen hiervan 

maken gebruik 

van die 15 GB 

gratis opslag-

ruimte.

8 Bijlagen Gmail
Aangezien Gmail en Drive uit dezelfde stal komen, 
werken de toepassingen ook goed samen. Zo is het 
bijvoorbeeld heel gemakkelijk om bijlagen uit e-mails 
op Google Drive op te slaan, zodat je de bestanden 
op elk apparaat kunt weergeven en delen. Je houdt 
je muiscursor simpelweg boven de bijlage in Gmail 
en vervolgens klik je op het Google Drive-logo. In een 
pop-upmenu kun je een bestaande map op Google 
Drive kiezen of een nieuwe map aanmaken.

9 Foto’s back-uppen
Wil je de foto’s die je met je smartphone maakt 
back-uppen in je cloudopslag van Google Drive? Dat 
kan heel eenvoudig via Google Foto’s. Die app staat 
standaard geïnstalleerd op Android-apparaten en 
iOS-gebruikers kunnen hem gratis installeren via de 
App Store. Op beide platformen kun je kiezen in welke 
bestandsgrootte je de foto’s wilt uploaden. Je foto’s en 
video’s kunnen volledig gratis en met een onbeperkte 
hoeveelheid opgeslagen worden in standaardkwaliteit 
(maximaal 2048 pixels aan de langste zijde voor foto’s 
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en maximaal 15 minuten in 1080p voor video). Het 
is ook mogelijk om de foto’s in volledige resolutie te 
back-uppen, maar dan tellen ze wel mee in de opsla-
gruimte van je Drive. Verder kun je ook nog aangeven 
of je foto- en video-uploads alleen via wifi of ook via 
een mobiele dataverbinding geüpload mogen worden. 
Om je databundel te sparen, raden we aan om uitslui-
tend via wifi te uploaden. Overtuigd? Open dan Google 
Foto’s op je Android- of iOS-apparaat, log in met je 
Gmail-account als daarom gevraagd wordt en tik daar-
na links bovenaan op de knop met de drie streepjes. 
Kies Instellingen en schakel Back-up en synchroni-
satie in. Vervolgens kun je kiezen in welke kwaliteit en 
via welke verbinding (wifi of ook mobiele data) Google 
Foto’s een back-up mag maken. Android-gebruikers 
hebben zelfs nog een aparte optie voor roaming. Zij 
kunnen instellen om foto’s te back-uppen via een 
mobiele dataverbinding, tenzij ze zich in het buitenland 
bevinden.

10 Offline werken
Ook zonder internetverbinding kun je documenten, 
spreadsheets en presentaties weergeven en bewerken. 
Om deze bestanden offline beschikbaar te maken, heb 
je wel Google Chrome nodig. In andere browsers werkt 
dit niet. Om offline synchronisatie in te schakelen, klik 
je in Google Drive rechtsboven op het tandwiel en kies 
je voor Instellingen. Scrol hier iets naar beneden en 
kies bij het kopje Offline voor Bestanden uit Google 
Documenten … kunt bewerken. Gebruik je de Win-

dows- of Mac-toepassing van Google Drive? Dan kun je 
uiteraard ook je bestanden weergeven en bewerken via 
je verkenner.

11 Documenten scannen
Heb je een pdf nodig van een belangrijk document? 
Dankzij de Google Drive-app voor Android kun je van 
een foto een doorzoekbare pdf maken. Hoe? Open 
Google Drive op je Android-smartphone en tik op het 
rode plusteken in de rechterbenedenhoek. Kies Scan-
nen om de camera te openen. Houd je telefoon zo 
stil mogelijk en tik op de blauwe knop om de opname 
te maken. Ben je tevreden met de preview, dan tik je 
op het vinkje. Het bestand wordt als opgeslagen in je 
opslagruimte van Drive.

12 Browserextensies
Er zijn ook heel wat interessante browserextensies 
voor Drive. Je hebt bijvoorbeeld de officiële Google 
Drive-extensie voor Chrome maar ook GDrive Panel 
voor Mozilla Firefox is een aanrader. Beide extensies 
maken het mogelijk om Google Drive in de browser te 
implementeren, zodat je heel snel toegang hebt tot je 
bestanden in de cloud. De extensie Opslaan in Google 
Drive voor Google Chrome maakt het zelfs mogelijk om 
webinhoud of screenshots onmiddellijk op te slaan in 
Google Drive.

 10. Dankzij 

offline synchro-

nisatie kun je 

altijd bij je Goog-

le Drive-be-

standen in 

Google Chrome.

webdienst.

 12. Een 

interessante 

pdf gevonden 

tijdens het 

surfen? Je kunt 

hem direct 

opslaan in je 

Drive.

 9. Je kunt al je 

foto’s onbeperkt 

back-uppen 

in standaard-

resolutie.

 11. Via de 

Android-app 

gebruik je je 

camera als 

scanner.

en maximaal 15 minuten in 1080p voor video). Het 

dows- of Mac-toepassing van Google Drive? Dan kun je 
uiteraard ook je bestanden weergeven en bewerken via 
je verkenner.

11
Heb je een pdf nodig van een belangrijk document? 
Dankzij de Google Drive-app voor Android kun je van 
een foto een doorzoekbare pdf maken. Hoe? Open 
Google Drive op je Android-smartphone en tik op het 
rode plusteken in de rechterbenedenhoek. Kies 
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OneDrive beperkt de opslag
Dit najaar verraste Microsoft vriend en vijand 
met de boodschap dat het de online opslag in 
OneDrive fors ging beperken. Volgens Micro-
soft omdat er misbruik van werd gemaakt, 
maar waarom dan ook alle gewone gebruikers 
straffen en zelfs zij die voor hun online opslag 
hadden betaald?! De wijzigingen kunnen grote 
gevolgen hebben voor wie al fors gebruik-
maakte van OneDrive. Zo wordt de gratis 
opslag verkleind van 15 naar 5 GB en komt de 
15 GB extra voor foto-opslag zelfs helemaal te 
vervallen. Betalende Office 365-klanten hadden 
onbeperkte opslag en nu nog maar 1 TB. Wil je 
meer, dan moet je bijbetalen.

G O O G L E  M A S T E R
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Online opslag is erg handig. Je kunt altijd bij je 
documenten en het is eenvoudig ze te delen. 
Microsoft Office heeft daarbij een flinke voorkeur 
voor het eigen OneDrive, maar die liefde hoef jij 
niet te delen. Met een beetje handigheid koppel 
je Office ook aan een Google Drive of Dropbox.
E D M O N D  VA R W I J K

Google Drive en Dropbox O�  ce

HOEZO ALLEEN 
ONEDRIVE?

We laten Microsoft Office samenwerken met 
andere opslagdiensten dan OneDrive. We 
willen nog steeds documenten opslaan in 

de cloud direct vanuit Office en ze met gemak delen.

 1. OneDrive is 

de favoriete plek 

voor Office om 

documenten te 

bewaren.

1 Standaard OneDrive
In bedrijven is het al heel lang heel gewoon dat je altijd 
bij je documenten kunt om ze te bekijken of bewerken, 
en ook documenten delen met collega’s kost weinig 
meer dan een paar klikken. Thuisgebruikers konden 
hier lange tijd alleen van dromen. E-mail was de enige 
manier om documenten te delen. En toen kwamen 

de opslagdiensten zoals Dropbox, Google Drive en 
OneDrive; ineens kon je vanuit je eigen huis en zonder 
enige moeite of kosten, je documenten zo opslaan dat 
ze altijd toegankelijk waren. En ook delen was ineens 
heel goed mogelijk. Inmiddels speelt OneDrive een 
prominente rol in recente versies van Microsoft Office. 
Klik maar eens op Bestand / Opslaan in Word of Excel 
en OneDrive is de eerste plek om je documenten te 
bewaren.
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2 Google Drive
Office gebruiken met een Google Drive of Dropbox 
begint met de installatie van software op de pc die de 
cloudopslag als een lokale harde schijf laat zien. Ook 
Office ziet dan ineens die opslagruimte en kan die 
gebruiken om documenten te bewaren of te openen. 
Ook OneDrive werkt zo, het zit zelfs standaard in 
Windows 8, 8.1 en 10. Wil je Google Drive gebruiken, ga 
dan naar www.google.com/drive/download en klik op 
Drive downloaden. Klik dan op Mac en pc / Accepte-
ren en installeren. Download en installeer de Google 
Drive-syncsoftware. Als de installatie klaar is, helpt een 
wizard deze te configureren. Klik op Aan de slag en 
log op het volgende scherm in bij Google Drive met je 
Google-account en het bijbehorende wachtwoord. Ac-
cepteer daarna alle standaardopties en sluit uiteindelijk 
af met een klik op Gereed. Wanneer je nu Windows 
Verkenner start, zie je in de lijst met mappen ook een 
Google Drive.

3 Dropbox koppelen
Gebruik je liever Dropbox dan Google Drive of gebruik 
je beide, installeer dan de Dropbox-software op je pc. 
Hiervoor ga je naar www.dropbox.com/install en klik 
je op Gratis downloaden. De installatie is maar een 

paar stappen en veel meer dan telkens op Volgende 
klikken is niet nodig om Dropbox te installeren. Log aan 
het einde van de installatie in met je gebruikersnaam 
en wachtwoord en open Windows Verkenner. Je ziet 
dat hier behalve mogelijk al Google Drive, ook Dropbox 
ineens in Windows Verkenner staat. Je kunt er docu-
menten openen en bewaren.

4 Opslaan en openen
Nu Google Drive en Dropbox direct in Windows Verken-
ner staan, kun je er direct vanuit Word, Excel en andere 
Office-programma’s bestanden opslaan en openen. Klik 
op Bestand / Opslaan en klik op Bladeren. Klik nu op 
Google Drive of Dropbox en selecteer de map waar 

 2. Met Google 

Sync breng je 

Google Drive 

naar de eigen pc 

en in Windows 

Verkenner.

 4. Met Google 

Drive op de pc 

gaat document-

en bewaren 

op de Google 

Drive net zo 

gemakkelijk als 

op de eigen pc 

of OneDrive.

 3. De Drop-

box-software 

voor Windows 

brengt ook 

Dropbox naar 

Office.

Microsoft heeft de opslag op 
OneDrive fl ink beperkt
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je het bestand wilt opslaan en kies Opslaan. Bij een 
document openen is het niet anders, alleen kies je dan 
voor Bestand / Openen. Selecteer dan Google Drive 
of Dropbox en blader naar het document dat je wilt 
openen. Selecteer het en kies Openen.

5 Stapje verder
Toch heeft OneDrive ook na de installatie van de 
Google Drive-syncsoftware nog een paar voordelen 
boven de documenten opslaan in Google Drive. Dit is 
bijvoorbeeld bij het openen en opslaan van document-
en. Wil je een document bewaren op Google Drive, dan 
kost het toch nog meer handelingen dan bij OneDrive. 
Dat komt omdat OneDrive direct aanwezig is in het 
bestandsmenu van de Office-programma’s. Kijk maar: 
klik op Bestand en in alle Office-programma’s zie je 
meteen de koppeling naar OneDrive. Of het nu gaat 
om het menu Openen of Opslaan: OneDrive is direct 
aanwezig. Google heeft ook hiervoor een oplossing. 
Met de Google Drive-plug-in voor Microsoft Office geef 
je de opslag bij Google dezelfde prominente plek. Sluit 
de Office-programma’s en start je browser. Ga naar 

https://tools.google.com/dlpage/driveforoffice. Klik op 
Downloaden / Accepteren en installeren. Start de in-
stallatie zodra de download klaar is. De installatie gaat 
helemaal automatisch, je hoeft alleen aan het einde op 
Sluiten te klikken. Start nu een van de Microsoft Of-
fice-programma’s en de configuratiewizard van Google 
Drive voor Microsoft Office zal starten. Klik op Aan de 
slag, log weer in met je Google-account en accepteer 
op het volgende scherm de drie opties met een klik op 
Toestaan. Sluit af met Gereed.

6 Sneller naar Google
Nu Google Drive voor Office is geïnstalleerd, kun je 
nog gemakkelijker documenten openen en opslaan 
op Google Drive. Start een van de Office-programma’s 
zoals Word of Excel en klik op Bestand / Openen. Je 
ziet nu dat in hetzelfde rijtje waar eerst naast de eigen 
pc ook OneDrive stond, nu ook Google Drive promi-
nent aanwezig is. Dit is een snelkoppeling naar je eigen 
opslagruimte op de Google Drive. Klik erop en je kunt 
elk document direct vanuit Word en Excel openen of 
juist opslaan op Google Drive. Wil je een document 
openen, klik dan op Openen vanuit Google Drive. Se-
lecteer het bestand en kies Selecteren. Wacht dan tot 
het is geopend. Wil je een document opslaan, klik dan 
op Google Drive en voer de naam van het document 
in. Heeft het al een naam, dan kun je die ongewijzigd 
laten. Klik op Mijn schijf als je de locatie van het 
bestand op Google Drive nog wilt aanpassen. Bevestig 
via OK.

7 Google-lint
Een onderdeel van de Google Drive-plug-in voor Office 
waar je gemakkelijk overheen kijkt, is Google Drive 
op het Lint. In Word, Excel en PowerPoint vind je na 
de installatie van de plug-in een nieuw tabblad op het 
Lint boven in elk Office-programma, met daarop de 
knoppen voor alle functies. Klik op Google Drive en je 
vindt een aantal handige opties rondom Google Drive. 
Je kunt documenten opslaan in Drive, openen, delen 

 5. De Google 

Drive plug-in 

voor Office heeft 

wel wat rechten 

nodig om goed 

te werken.

 6. Google 

Drive voor Office 

integreert Goog-

le Drive pas echt 

in Microsoft 

Office.

Google biedt prima hulp-
middelen om O�  ce net zo 
goed met Google Drive te laten 
werken als OneDrive
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en de naam wijzigen. Ook kun je via de optie Verplaat-
sen documenten binnen Google Drive verplaatsen en 
via de instellingen kun je kiezen welke documenten je 
wilt zien, krijg je snel de hoeveelheid nog vrije opslag 
op Google Drive te zien en kun je wisselen van account.

8 Documenten delen
Je kunt op verschillende manieren een document delen. 
Je kunt Windows Verkenner starten en met de rechter-
muisknop op een document in de Google Drive-map 
klikken. Kies dan Google Drive / Delen. Typ bij Mensen 
de namen of e-mailadressen met wie je een document 
wilt delen. Bepaal ook wat ze met het document mogen 
doen: mogen ze het bewerken, bekijken of erop reager-
en? Maak je keuze in het menu bij Mogen bewerken. 
Voeg bij Een opmerking toevoegen nog een tekstje toe 
waarin je uitlegt waarom je het document deelt en wat 
je van de anderen verwacht dat ze ermee doen. Is alles 
klaar, klik dan op Verzenden. De tweede manier om 

  8. Docu-

menten 

delen via Google 

Drive kan nu 

rechtstreeks 

vanuit Windows 

Verkenner.

  9. Document-

en delen via 

Dropbox doe je 

via het venster-

tje dat getoond 

wordt als je een 

document in de 

Dropbox-map 

opslaat.

 7. De Google 

Drive-plug-in 

voor Microsoft 

Office is ook 

terug te vinden 

op het Lint.

 8. Selecteer 

de mensen 

met wie je het 

document wilt 

delen, kies of ze 

het ook mogen 

bewerken, typ 

een bericht en 

klaar ben je.

een document te delen is via het Lint. Klik ook daar op 
Google Drive / Delen.

9 Delen met Dropbox
Bij Dropbox betekent delen het versturen van een mail 
met een link. Zodra je een document bewaart in de 
Dropbox-map, verschijnt rechts in Excel of Word een 
Dropbox-venster. Klik daar op Link delen. De link naar 
het gedeelde document wordt op het Windows Klem-
bord geplaatst, je kunt het via e-mail nu aan iedereen 
versturen met wie je het document wilt delen.

Google gaat met de O�  ce-
integratie iets verder dan 
Dropbox
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Google Keep is een Google-dienst die fungeert als digitaal notitie-
boekje, maar dan wel in een moderne versie. Zo kunt u notities 
toevoegen en deze tegelijk op diverse al dan niet mobiele appa-
raten bekijken. Ook kan Keep als dicteersysteem voor onderweg 
fungeren. Kortom: breng orde in uw leven zonder bergen papier.
R O N A L D  S M I T

Mocht bovenstaande u enigszins bek-
end voorkomen, dan kan dat kloppen: 
het lijkt allemaal wat op Evernote. Met 

een belangrijk verschil: Google Keep is volledig 
gratis en als u al een Google-account hebt (denk 
aan Gmail) kunt u er direct gebruik van mak-
en. Voor Windows-, Apple- en Linux-systemen 
gebruikt u simpelweg de browser, voor mobiel 
gebruik onderweg zijn er apps voor zowel iOS als 
Android. Het aardige is dat als u op één van deze 
apparaten een notitie maakt, deze direct op alle 
an-dere gekoppelde apparaten 
is te zien. Kortom: u kunt bijvoorbeeld comforta-
bel op het toetsenbord van de pc of notebook 
een boodschappenlijstje intikken en onderweg 
op de smartphone hetzelfde lijstje afwerken.

Op de pc of Mac
We beginnen dan ook met Keep in de browser. 
Ga naar www.google.nl en log daar in met uw 
Google-account (of maak er een) via de knop 
rechtsboven in beeld. Bent u eenmaal ingelogd. 
Klik dan op de puntjesknop, vervolgens op 
Meer en dan Nog meer van Google. In de nieuw 
geopende pagina scrolt u naar beneden tot u bij 
het kopje Thuis en op kantoor aanbelandt. Klik 
hier op de link Google Keep.

Toevoegen en aanpassen
Als u Keep nog nooit hebt gebruikt, is de eerste 
beschikbare handeling het maken van een 

GEDEELD LUXE
NOTITIEBLOK

notitie. Klik op Notitie toevoegen en tik een tekst. 
Laten we maar even uitgaan van het boodschap-
penlijstje als voorbeeld. Door een sterretje voor 
een lijst-item te plaatsen ziet u dat de volgende 
regel – na een druk op Enter – automatisch 
voorzien wordt van ook een sterretje. Een noti-

  Keep is een van de vele Google-diensten, dus het is 

een beetje zoeken.

  Geef een notitieblaadje eens een ander kleurtje.

tieblaadje is eenvoudig van kleur te veranderen 
door op de kleurenknop (in de vorm van een 
palet) te klikken en een kleurtje te kiezen. Verder 
kunt u een notitie helemaal bovenaan van een 
naam voorzien (Titel). Doe dat vooral, want daar-
mee zijn uw notities makkelijk terug te vinden. 
In het geval van de boodschappenlijst kunt u 
bijvoorbeeld ook een datum toevoegen. Of u 
maakt thematische boodschappenlijstjes met als 
titel de naam van een gerecht. Wilt u dan ook in 
de toekomst eens Zuidoost-Aziatische 
sperziebonen met teriyakisaus maken, dan hoeft 
u alleen het betreffende boodschappenlijstje 
maar op te zoeken. Scheelt weer elke keer op-
nieuw een lijst maken.

Afstreepbare items
Ideaal voor de boodschappenlijst is ook de 
mogelijkheid om selectievakjes toe te voegen. 
Straks in de supermarkt kunt u dan de al in het 
boodschappenmandje geplaatste items digitaal 
afstrepen in de Google Keep-app. Klik hiervoor 
op de knop met de drie stipjes (de meest rech-
ter). In het contextmenu klikt u vervolgens op Se-
lectievakjes weergeven. Er is één nadeel aan de 
selectievakjes: ze worden aan élke nieuwe regel 
in de notitie toegevoegd. Onze regel Kopen voor 
stamppot wordt dus – ietwat zinloos – eveneens 
van een selectievakje voorzien. Vandaar dat we 
de titel van ons boodschappenlijstje aanpassen 
en de regel Kopen voor stamppot verwijderen.

Afbeelding erbij
U kunt items in de lijstweergave toevoegen door 
op +Lijsten te klikken en een nieuw onderdeel te 
tikken. Feitelijk zijn daarmee de sterretjes over-
bodig, maar wellicht wilt u niet áltijd afstreepba-
re items. Aanpassen van lijstitems is een kwestie 
van op de gewenste regel klikken en tikken maar. 
Afbeeldingen zijn eveneens toe te voegen aan 
het lijstje, denk aan bijvoorbeeld een gescand re-
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  Keep is een van de vele Google-diensten, dus het is 

  Geef een notitieblaadje eens een ander kleurtje.
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  In app-vorm komt Google Keep echt tot leven, 

hier ziet u de iOS-versie in actie.

een standaardinstelling; om de alarmtijd naar ei-
gen smaak aan te passen, klikt u op de inmiddels 
nieuw verschenen regel voorafgegaan door een 
klein klokje. U kunt nu de datum, tijd en eventu-
ele herhaalfrequentie instellen. Klik op Opslaan 
en u wordt op tijd herinnerd. Recente browsers 
ondersteunen ook herinneringsmeldingen, in 
dat geval wordt u echter eerst om toestemming 
gevraagd. Eerst door Google Keep zelf en daarna 
door de browser. Aan u of u hiermee akkoord 
gaat of niet.

Delen
Een laatste mogelijk interessante optie is het 
delen van een notitie. Klik hiervoor op de 
deelknop (de tweede knop in het rijtje), vul het 
e-mailadres van de gewenste ontvanger in en 
klik op Opslaan. De ontvanger krijgt dan per mail 
een bericht met daarin een link om de notitie in 
Keep te openen.

App
Google Keep komt eigenlijk pas volledig tot z’n 
recht als u ook de gelijknamige app op uw mo-
biele apparaat installeert. Ook alarmen en der-
gelijke werken dan een stuk praktischer omdat u 
immers geen browservenster op de pc geopend 
hoeft te laten staan. Verder zijn de vakjes nu 
daadwerkelijk aan te vinken; afgestreepte items 
schuiven door naar beneden. Ook extraatjes als 
het toevoegen van foto’s via de mobiele camera 
of gesproken notities zijn mogelijk. Of eigenlijk 
moeten we zeggen ingesproken notities, want 
zodra u op het microfoonknopje in de app tikt, 
kunt u een notitie invoeren zonder toetsenbord. 

De spraak-naar-tekst-omzetting verloopt overi-
gens wel via een online verbinding, iets om on-
derweg rekening mee te houden. De herkenning 
is echter verrassend goed, dus als u haast hebt 
of handsfree een notitie wilt maken kan dat. De 
lengte van dit soort gedicteerde notities is echter 
kort, het zijn meer reminders. Standaard wordt 
ook het geluid bewaard; wilt u opslagruimte op 
uw mobiel besparen, dan kunt u dit des-gewenst 
verwijderen.

Boodschappenlijstjes voorbij
Google Keep is natuurlijk niet alleen bedoeld voor 
luxe boodschappenlijstjes. Dankzij deelmogelijk-
heden behoort samenwerken aan (school)projec-
ten ook tot de mogelijkheden, of denk eens aan 
het snel delen van notities met collega’s. En daar-
mee begint Google Keep behoorlijk op Evernote 
te lijken, al geldt dat deze laatstgenoemde dienst 
vooralsnog wat meer opties biedt. Daar staat 
tegenover dat u voor de meeste extra functionali-
teit ook moet betalen en dát hoeft bij Google Keep 
dan weer niet. Zonder meer de moeite van het 
proberen waard. Wees wel (een beetje) voorzichtig 
met het koppelen van (veel) grote afbeeldingen 
aan notities: de gebruikte opslagruimte wordt na-
melijk afgetrokken van de totale opslagruimte die 
bij uw Google-account hoort. Met name mobiele 
foto’s kunnen flink wat ruimte kosten. 

cept of iets dergelijks. Klik op de knop afbeelding 
(te vinden naast de kleurenpaletknop), blader 
naar een afbeelding op uw systeem, selecteer 
deze en klik op Openen. Ook kunt u afbeeldin-
gen vanuit de Verkenner of het bureaublad naar 
de notitie slepen, net wat u wilt. De afbeelding 
wordt bovenaan een notitie geplaatst.

Automatische herinneringen aan 
een notitie koppelen
De meest linker knop met de wijzende hand is 
ook erg interessant. Hiermee kunt u uzelf name-
lijk laten herinneren aan een activiteit. In het ge-
val van de boodschappenlijst vergeet u daardoor 
zelfs niet eens om (op tijd) een bezoekje aan de 
winkel te brengen. Klik op de handjesknop en 
daarna op (bijvoorbeeld) Morgen 09:00. Dit is 

  Zo ziet ons boodschappenlijstje er al erg netjes uit.

  Het boodschappenlijstje begint dankzij de afbeel-

ding al op een receptkaart te lijken. 

  Zo ziet ons boodschappenlijstje er al erg netjes uit.

  Het boodschappenlijstje begint dankzij de afbeel-
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Apple-gebruikers zullen beamen dat de synchronisatie tussen 
Mac OS X (desktop) en iOS (mobiel) nagenoeg naadloos verloopt. 
De relatie tussen Android en Windows is iets weerbarstiger, 
maar met de juiste tools kunt u ook daar zorgen voor een vlotte 
uitwisseling van data. 
TO O N  VA N  D A E L E

Het moet worden gezegd, Android werd 
vooral ontworpen met het oog op een 
gestroomlijnde integratie met de web-

diensten van Google en niet zozeer op een naad-
loze synchronisatie met Windows-desktoppro-
gramma’s als Outlook. Toch is het wel mogelijk 
heel wat van uw Google-gegevens op de desktop 
te krijgen en omgekeerd: van e-mail en contacten 
tot agenda’s. U zult merken dat de meeste syn-
chronisaties wel via MS Outlook lopen.

E-mail
Er is een beproefde methode waarbij u alle 
Gmail-berichten in een aparte map binnen uw 
Outlook-omgeving laat binnenkomen. Meld u 
met uw Google-account aan bij Gmail (www.
gmail.com). Klik het tandwielpictogram aan en 

NAADLOOS 
SYNCHRONISEREN

kies Instellingen. Open het tabblad Doorsturen 
en pop/imap. Hier vinkt u de optie imap inscha-
kelen aan, waarna u bevestigt met Wijzigingen 
opslaan.
Over nu naar uw lokale Outlook-installatie; we 
gaan uit van Outlook 2013, maar de werkwijze 
in andere versies is ongeveer hetzelfde. Open 
het menu Bestand en kies Accountinstellingen. 
Op het tabblad E-mail klikt u Nieuw aan. Klik 
E-mailaccount aan en druk op Volgende. Vul u 
naam en uw e-mailadres in (@gmail.com), even-
als uw wachtwoord (2x). Bevestig met Volgende. 
Als het goed is, configureert Outlook nu alles zelf 
en hoeft u slechts de knop Voltooien en Sluiten 
in te drukken. U zult merken dat er nu een e-
mailmap met de naam van uw Gmail-account 
is bijgekomen en alle e-mails worden nu netjes 

  Wel eerst even de imap-toegang bij Gmail regelen…

  U bepaalt zelf de richting en de frequentie van de 

synchronisatie.

  Outlook regelt normaliter zelf de configuratie voor uw 

imap-mailbox bij Gmail

binnengehaald. U kunt nu e-mail ontvangen en 
verzenden met Outlook en uw Outlook-mailbox 
zal gesynchroniseerd worden met uw Gmail-
account op uw Android-toestel.
Overigens is het ook mogelijk op vergelijkbare 
manier uw Gmail-berichten met de e-mailclient 
Thunderbird te synchroniseren.

Contacten
Er is jammer genoeg geen voorziening ingebouwd 
om ook uw Google-contactpersonen met Outlook 
te synchroniseren. Daar bestaan weliswaar 
commerciële tools voor (zie verderop), maar het 

SPECIAL
Synchroniseren Android en Windows

  Wel eerst even de imap-toegang bij Gmail regelen…

  Outlook regelt normaliter zelf de configuratie voor uw 

  U bepaalt zelf de richting en de frequentie van de 
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  Een extra vinkje zorgt ook voor synchronisatie tussen agenda’s.

te houden, kan dat vroeg of laat tot problemen 
leiden. Het lijkt ons daarom eigenlijk wel beter 
slechts één service te gebruiken. In dat geval kunt 
u de agenda van Google eerst exporteren naar 
Outlook, of omgekeerd. Om uw agenda bij Google 
te exporteren meldt u zich aan bij Google Agenda 
(calendar.google.com) en klikt u het tandwiel-
pictogram aan. Kies hier Instellingen en open de 
rubriek Agenda’s, waar u Agenda’s exporteren 
aanklikt. Pak het downloade zip-bestand uit, open 
Outlook, ga naar Bestand en kies Openen, Impor-
teren/exporteren. Selecteer de bovenste optie 
(Een iCalender- (.ics) of vCalendar-bestand (.vcs) 
importeren), druk op Volgende en verwijs naar 
het uitgepakte ics-bestand. Druk op Openen als 
nieuw of op Importeren en klaar bent u. Ook het 
omgekeerde is mogelijk, waarbij u het uit Outlook 
geëxporteerde csv-bestand in Google importeert: 
open Google Agenda, klik op het kleine pijltje bij 
Andere agenda’s en kies achtereenvolgens Agenda 
importeren en Bestand kiezen. Verwijs naar het 
csv-bestand en bevestig met Importeren.
Wilt u beide agenda’s blijven gebruiken, dan zijn 
er nog een paar uitwegen. Mobiele apparaten 
combineren namelijk de agenda’s van Google en 
Outlook.com – en van Outlook, indien die met 
Outlook.com is gesynchroniseerd – in één agen-
daweergave. We tonen u hoe u dat aanpakt op 
een Android-toestel. Zorg dat u de Outlook.com 
e-mailapp uit de Play Store hebt toegevoegd: deze 
app leest de Outlook.com-agenda en combineert 

die automatisch met de agenda op uw toestel. Aan 
welke agenda u ook een afspraak toevoegt, u krijgt 
die in de standaard-app van uw Android te zien. 
Let wel, deze app kan de Outlook.com-agenda 
inlezen, maar kan er niet naar schrijven.

Uitnodiging
Het is echter ook mogelijk de agenda’s van 
Google en Outlook synchroon te houden. Eén 
manier om dat te doen is eenvoudigweg door 
uzelf uit te nodigen door uw e-mailadres in te vul-
len telkens u een nieuwe afspraak of gebeurtenis 
inplant. Outlook zal een agenda-uitnodiging van 
Google toevoegen als een onbevestigde gebeur-
tenis; als u dat wenst kunt u echter ook de knop 
Accepteren aanklikken in de e-mail. Ontvangt u in 
uw Google agenda een uitnodiging van Outlook of 
Outlook.com, dan kunt u die handmatig accepte-
ren, maar het kan ook automatisch gebeuren: 
klik het tandwielpictogram aan en kies Instellin-
gen. In de rubriek Algemeen treft u de optie 
Uitnodigingen automatisch toevoegen aan mijn 
agenda aan. Vindt u dit systeem te ingewikkeld, 
dan kunt u ook een specifieke synchronisatie-tool 
overwegen. Eigenlijk hebben we er al een vermeld: 
GO Contact Sync Mod, want u treft hier ook de 
optie Sync Appointments aan. Plaats u hier een 
vinkje, dan hoeft u maar bij Outlook en bij 
Google de agenda aan te geven die u wilt syn-
chroniseren. 
Er zijn overigens nog een aantal andere tools 
die zich toeleggen op de synchronisatie tussen 
enerzijds uw Outlook agenda’s – inclusief uw 
contacten en taken – en anderzijds uw Google 
account, maar die zijn niet gratis indien u alle 
functies wilt blijven gebruiken. We noemen hier 
gSyncit (www.fieldstonsoftware.com), Calendar 
Sync (www.pppindia.com/calendar-sync/index.
html), AkrutoSync (www.akruto.com), OggSync 
(www.oggsync.com) en Sync2 (www.sync2.com). 

kan gelukkig ook met een gratis programma: GO 
Contact Sync Mod (GSCM), dat u kunt downloaden 
op sourceforge.net/projects/googlesync
mod. Installeer het gedownloade programma: 
dat vergt nauwelijks meer dan drie keren op Next 
drukken en één keer op Install en Finish. Start u 
GO Contact Sync Mod de eerste keer, dan vult u bij 
User uw Gmail-adres in. Op een bepaald moment 
zal de tool willen verbinden met uw Gmail-ac-
count; klik dan op de knop Toestaan. 
Bij Sync Profile plaatst u vervolgens een vinkje bij 
Sync Contacts, waarna u aangeeft welke ‘Outlook 
folder’ met contacten u precies wenst te syn-
chroniseren. Blijkt eenzelfde contactpersoon bij 
Outlook en bij Google niet helemaal overeen te 
komen, dan zorgt u er met Merge Prompt voor dat 
u telkens wordt gevraagd welke versie behouden 
mag blijven. Plaatst u een vinkje bij Merge Outlook 
Wins, dan blijft automatisch de Outlook-versie 
behouden, of omgekeerd: met een vinkje bij 
Merge Google Wins krijgt de Google-variant de 
bovenhand.
Plaats u ook een vinkje bij Sync Deletion, weet 
dan dat contacten die u in Google weghaalt ook in 
Outlook zullen worden verwijderd, en omgekeerd. 
Doet u dat inderdaad, dan raden we u veiligheids-
halve wel aan ook een vinkje bij Prompt Deletion 
te plaatsen, zodat telkens om uw bevestiging 
wordt gevraagd. Wilt u de synchronisatie slechts 
in één richting laten lopen, plaats dan een vinkje 
bij hetzij Outlook To Google Only, hetzij Google To 
Outlook Only. Door een vinkje te plaatsen bij Run 
program at startup en bij Auto Sync in de rubriek 
Automation ten slotte laat u de synchronisatie 
geheel automatisch verlopen, telkens nadat u 
Windows hebt gestart. Bij Sync Interval geeft u dan 
het gewenste interval in minuten aan.
Om een synchronisatie handmatig te starten, 
drukt u gewoon de Sync-knop in. In het rechter-
venster kunt u het verloop van dit proces volgen. 

Agenda
Wanneer u twee verschillende diensten – zoals 
Google en Outlook – gebruikt om uw agenda bij 

die automatisch met de agenda op uw toestel. Aan 
welke agenda u ook een afspraak toevoegt, u krijgt 
die in de standaard-app van uw Android te zien. 

inlezen, maar kan er niet naar schrijven.

  Een extra vinkje zorgt ook voor synchronisatie tussen agenda’s.

app leest de Outlook.com-agenda en combineert (www.oggsync.com) en Sync2 (www.sync2.com)

  Outlook kan ook Google-agenda’s importeren.
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Veel mensen denken dat je met een Android-
smartphone of tablet hetzelfde om moet gaan 
als met een oude Windows-pc. De Play Store 
staat daarom vol met apps om het geheugen 
op te schonen, te beschermen tegen virussen, 
taken te stoppen en we kwamen zelfs een 
defragmentatie-app tegen. Voor Android zijn deze 
apps echter compleet overbodig, zelfs schadelijk. 
Tijd om die ellende te verwijderen en je Android 
écht te optimaliseren.
J O R I S  P E T E R S E

Sneller, zuiniger én extra vrije ruimte

DOPING VOOR JE 
ANDROID-APPARAAT

Voordat we uitleggen hoe je je apparaat op-
timaliseert, leggen we kort uit hoe Android 
werkt. Software installeer je in de vorm van 

apps. Deze apps worden in containers geïnstalleerd, 
wat inhoudt dat ze niets aan het systeem kunnen 
veranderen en andere apps niet kunnen beïnvloeden. 
Apps hebben toegang tot toegewezen systeembronnen 
zoals de camera, internet, contactpersonen enzovoort, 
maar ze hebben hier wel toestemming voor nodig. 
De gevraagde systeembronnen worden weergegeven 
voordat je een app installeert. De installatie start pas 
wanneer je akkoord bent met de machtigingen. Dat is 
nogal wat anders dan bij Windows, waarin programma’s 
zich ongemerkt in het systeem kunnen nestelen, andere 
programma’s kunnen beïnvloeden of andere zaken 
installeren. Via fouten in andere software zoals Internet 
Explorer of Flash, kan malware een systeem bij wijze 
van spreken al besmetten bij het bezoeken van een 
verkeerde website. Dat maakt bij Windows een toeziend 
oog van een virusscanner absoluut onmisbaar.

 1. Bij de 

populairste 

apps in de Play 

Store zijn veel 

virusscanners te 

vinden, begin er 

niet aan.

1 Weg die virusscanner
Dat brengt ons dus bij onze 
eerste simpele tip: installeer geen 
virusscanner op je Android of (als 
je er al eentje hebt) verwijder deze. 
Omdat zo’n virusscanner zich ook 
in een container bevindt, zijn de 
mogelijkheden om in te grijpen 
te beperkt. Bovendien kan een 
virus alleen in de vorm van een 
app op het systeem komen, en is 
dat dus ook weer weg wanneer je 
de app verwijdert. Dat betekent 
dus niet dat je ongegeneerd alles 
kunt installeren. Veel apps harken 
ontzettend veel persoonsgegevens 
binnen. Wees daarom erg kritisch 
op de machtigingen die een app 
vraagt voor de installatie en breek 
de installatie voortijdig af als je 
het niet vertrouwt. Ook is het 
altijd verstandig om even naar het 
aantal installaties en de beoordeling van een app te 
kijken. De Play Store weert malware door zijn eigen 
scanner genaamd Bouncer, maar wanneer je apps 
buiten de Play Store om installeert, heb je dat extra 
laagje beveiliging niet meer. Het is daarom dan ook 
verstandig geen apps buiten de Play Store om te 
downloaden. Door de antivirus-app ook achterwege 
te laten, bespaar je bovendien systeemcapaciteit, die 
je beter voor nuttigere zaken inzet.

2 Grote schoonmaak
Android-toestellen komen altijd met een reeks 
voorgeïnstalleerde apps, zelfs Nexus-toestellen staan 

Sneller, zuiniger én extra vrije ruimte
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Apps
Het spreekt voor zich dat een enorme hoeveel-
heid geïnstalleerde apps zo zijn invloed uitoefent 
op de batterij en systeemprestaties. Ga dus van 
tevoren na of je een app die je wilt installeren, 
echt nodig hebt. Veel apps hebben bijvoorbeeld 
ook een uitstekende mobiele website. Je ontziet 
je toestel ontzettend als je de mobiele website 
van Facebook bijvoorbeeld gebruikt in plaats 
van de app (bovendien geef je Facebook dan ook 
geen toegang tot de enorme hoeveelheid per-
soonsgegevens die op je Android-apparaat sta-
an). Maar ook Nu.nl, Weeronline, Marktplaats en 
veel andere bekende webdiensten hebben een 
uitstekende mobiele website. Voeg deze sites 
toe aan de bladwijzers van Chrome en plaats de 
bladwijzers in een widget op je startscherm en je 
mist de apps helemaal niet meer.
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vol met Google-diensten. Daar kun je ook makke-
lijk de bezem doorheen halen. Ga naar Instellin-
gen / Apps voor een overzicht van alle aanwezige 
apps. Onder het tabje Gedownload kun je gerust 
uitschakelen wat je niet gebruikt (tik op de app en 
druk op Uitschakelen). Onder het tabje Alles vind 
je uiteraard nog meer apps. Hier kun je wat minder 
rigoureus te werk gaan. Zoek per systeem-app op 
internet of je deze probleemloos kunt verwijderen. 
Apps van Google zelf (of het nu Nieuws & Weer, 
Google+ of de Google-zoek-app is) kunnen gelukkig 
altijd probleemloos uitgeschakeld worden. Vooral op 

toestellen van Samsung, LG en HTC zie je regelmatig 
dat veel apps niet uitgeschakeld kunnen worden. De 
enige manier om ze enigszins te neutraliseren, is door 
ze te laten sluimeren, hierover lees je meer in stap 4, 
Greenify.
 

3 Wakelocks
Sommige apps zijn alleen actief in het geheugen zo-
dra je ze start, andere apps blijven op de achtergrond 
actief. Bij WhatsApp is dat bijvoorbeeld logisch. Maar 
er zijn nog ontzettend veel meer apps die zichzelf 
actief houden, bijvoorbeeld om je push-meldingen te 
kunnen geven of op de achtergrond gegevens te ver-
zenden en ontvangen. Wanneer je zo’n app die op de 
achtergrond draait afsluit (in de app-instellingen van 
Android of via een taskkiller of ram-booster) zal de 
app simpelweg weer opnieuw starten. Je maakt dus 
een heel kort moment daadwerkelijk ramgeheugen 
vrij, maar het opnieuw opstarten van deze apps kost 
uiteindelijk meer systeemcapaciteit en dus batterij. Ook 
de stabiliteit van de apps komt het niet ten goede. Laat 
dus die taskkiller- en geheugen optimalisatie-functie van 
apps als CCleaner gerust achterwege.

 2. Schakel 

gerust al die 

onnodige 

Google-apps uit.

 Via bladwijzers 

naar de mobiele 

websites kun 

je zonder apps 

toch je favoriete 

diensten geb-

ruiken.

mist de apps helemaal niet meer.

 Via bladwijzers 

naar de mobiele 

websites kun 

je zonder apps 

toch je favoriete 

diensten geb-

ruiken.
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Batterijslurpers herkennen
Wil je weten wat de grote batteri-
jvreters zijn van je toestel? Ga dan naar 
de Instellingen en kies daar Accu. Hier 
worden de grootste verbruikers opge-
somd. Hoe lager de percentages van 
de grootste verbruikers, hoe gezonder 
je toestel. Vaak staat het scherm als 
een van de grootverbuikers gemeld. Dit 
percentage krijg je omlaaggeschroefd 
door natuurlijk het scherm minder vaak 
en lang aan te hebben, maar ook door 
de helderheid wat lager in te stellen. Dit 
doe je bij Instellingen / Beeldscherm.
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Batterijslurpers herkennen
Wil je weten wat de grote batteri-
jvreters zijn van je toestel? Ga dan naar 
de Instellingen
worden de grootste verbruikers opge-
somd. Hoe lager de percentages van 
de grootste verbruikers, hoe gezonder 
je toestel. Vaak staat het scherm als 
een van de grootverbuikers gemeld. Dit 
percentage krijg je omlaaggeschroefd 
door natuurlijk het scherm minder vaak 
en lang aan te hebben, maar ook door 
de helderheid wat lager in te stellen. Dit 
doe je bij Instellingen / Beeldscherm

Android optimaliserenAndroid optimaliseren

Apps die op de achtergrond actief zijn, spreken ook 
het systeem aan wanneer je je toestel in stand-by hebt 
staan. Wanneer Android stand-by staat, wil het graag 
in een soort diepe slaap terechtkomen, waarbij de pro-
cessor inactief is, zodat er nauwelijks batterij gebruikt 
wordt. Achtergrond-apps halen het systeem echter 
weer uit z’n diepe slaap, bijvoorbeeld de mail-app die 
kijkt of er al een nieuw mailtje binnen is gekomen. 
Wanneer een app het toestel uit z’n diepe slaap haalt, 
wordt dit een wakelock genoemd en vooral wanneer 
dit regelmatig gebeurt, heeft het een dramatisch effect 
op de accuduur. Je merkt dit vooral als het je opvalt 
dat de batterij snel leegloopt zonder dat je het toestel 
gebruikt.
Als je root-toegang op je Android hebt verkregen, dan 
kun je wat dieper inzicht krijgen over wakelocks op je 
toestel. Met de app Wakelock Detector (http://tiny.cc/
wldr) kun je precies inzien hoe je Android slaapt: hoev-
eel procent van de tijd dat je het apparaat niet gebruikt, 
is het toestel daadwerkelijk bezig? Welke apps vero-
orzaken deze wakelocks? En wat voor type wakelocks 
worden er veroorzaakt: een wakelock waarbij alleen 
de processor wordt aangesproken of een (zeldzamere, 
doch batterij-onvriendelijkere) wakelock die ook het 
scherm aan laat springen?

4 Widgets
Een van de grote voordelen van Android ten opzichte 
van de concurrerende besturingssystemen, zijn de 
widgets die je op je homescreens kunt plaatsen. Houd 
er echter wel rekening mee dat widgets de bijbehoren-
de app op de achtergrond flink laten draaien. Verwij-
der ongebruikte widgets en je zult al snel een verschil 
merken in batterijduur en snelheid. Hetzelfde geldt 
overigens voor dynamische achtergronden. Ze zien er 
blits uit, maar eisen hun tol van het systeem.

5 Greenify
Taskkillers zijn dus niet aan te raden op je 
Android-toestel. Maar hoe zorg je dan wel dat apps op 
de achtergrond niet teveel uitvreten en wakelocks vero-
orzaken? Hierbij komt een app als Greenify (www.tiny.
cc/grn) van pas. Greenify brengt achtergrondprocessen 

 Een gezonde 

configuratie 

kent lage per-

centages bij de 

batterijvreters.

 5. Beteugel de 

achtergrond-

processen met 

Greenify.

orzaken? Hierbij komt een app als Greenify (www.tiny.
cc/grn) van pas. Greenify brengt achtergrondprocessen 

 3. Wanneer 

het toes-

telscherm op-

eens aanspringt, 

vindt er een 
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Llama
Door verbindingen als blue-
tooth, wifi en mobiele data 
uit te zetten, kun je langer 
met één acculading doen. 
Handiger is als je Android 
dit soort zaken automatisch 
in- en uitschakelt wanneer dat nodig is. Met de 
app Llama (www.tiny.cc/llm) kan dat. Zo kun je 
bijvoorbeeld locatie-gebaseerde acties instellen, 
bijvoorbeeld dat wifi uitschakelt wanneer je je 
huis verlaat. Maar ook tijdsgebaseerd, bijvoor-
beeld om de vliegtuigmodus aan te zetten in de 
nacht. Of juist actie-gebaseerd, bijvoorbeeld dat 
bluetooth pas inschakelt bij het starten van je 
muziek-app. Met de app Tasker (www.tiny.cc/
tskr) kun je nóg verder gaan, alleen is Tasker een 
stuk minder gebruiksvriendelijk dan Llama.
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ook in een soort van diepe slaap, waardoor het systeem 
minder belast wordt. Greenify werkt het beste als je je 
toestel hebt geroot en Xposed hebt geïnstalleerd, maar 
ook zonder werkt het prima. Je krijgt in de app een lijst 
te zien met alle apps die op de achtergrond draaien. 
Selecteer de apps die je wilt laten sluimeren en druk op 
de slaapknop. De widget is tevens handig, zo heb je een 
knop op je startscherm waarmee je direct de eerder 
geselecteerde apps sluimert.

6 Deep Sleep Battery Saver
Er zijn veel ‘battery savers’ in de Play Store te vinden: 
apps die ervoor zorgen dat je batterijduur flink ver-
lengd wordt. Veel smartphones hebben tegenwoordig 
standaard ook een energiebespaarmodus voor hetzelf-
de doel. Waar deze apps de meeste winst mee pakken, 
is door verschillende verbindingen uit te zetten: blue-
tooth, wifi, gps, NFC en mobiel internet. Je wint al veel 
batterij door deze verbindingen zelf al zoveel mogelijk 
uit te laten, vooral het uitzetten van mobiel internet 
geeft een enorme winst. Veel batterijbesparingsapps 
gaan echter nog iets verder, bijvoorbeeld door de 
processorsnelheid wat omlaag te schroeven, wat vooral 

 7. Maak je 

Android sneller 

dan het licht 

met Nova 

Launcher!

handig is als je toestel in slaapstand is. Haast is dan 
toch niet geboden. Goede voorbeelden van dit soort 
apps zijn Deep Sleep Battery Saver (www.tiny.cc/dsbs), 
JuiceDefender (www.tiny.cc/jdfr) en DU Battery Saver 
(www.tiny.cc/dubs).

7  Custom Launcher
Fabrikanten voegen niet alleen veel apps en proces-
sen toe, ook de startschermen zelf drukken zwaar op 
Android. Zelfs als je een Nexus-toestel hebt, waarbij 
Google Now sinds Android 4.4 een dominante plek 
heeft gekregen bij je startschermen. Een zogenaamde 
‘custom launcher’ vervangt deze. Een voorbeeld waar 
veel aan te tweaken valt, is Nova Launcher (http://
tiny.cc/nola). Niet alleen geeft Nova Launcher je An-
droid-toestel het uiterlijk van een schone Android-ver-
sie, in de instellingen kun je flink sleutelen om je toestel 
sneller te laten reageren. Ga naar Nova Instellingen 
(te vinden tussen de apps in het applicatieoverzicht) 
en kies bij Scroll Snelheid en Animatie Snelheid voor 
Sneller dan het licht. Loop ook nog even de andere 
instellingen door, je kunt werkelijk alles naar wens aan-
passen. Van de icoontjes tot bladerovergangen tussen 
instellingen door, je kunt werkelijk alles naar wens aan-
passen. Van de icoontjes tot bladerovergangen tussen 
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startschermen, maar realiseer wel: hoe meer franje, 
des te moeilijker het wordt voor je Android.
Heb je Nova Launcher naar wens ingesteld en merk je 
inderdaad dat je Android sneller reageert. Dan kun je je 
oude launcher uitschakelen. Dit doe je door je launcher 
in Instellen / Apps uit te schakelen (zie hiervoor ook 
stap 2, Grote schoonmaak). Je vindt de oude launcher 
in de lijst bijvoorbeeld onder de naam TouchWiz (bij 
Samsung-toestellen) of Google Now Launcher (bij Nex-
us-toestellen).

8 Niets werkt!
Heb je alles geprobeerd, maar reageert je toestel nog 
steeds te traag? Dan is de uiterste optie nog altijd om 

het toestel naar fab-
rieksinstellingen terug 
te zetten, dus met een 
schone lei te beginnen. 
Voordat je daaraan begint, 
is het aan te raden een 
back-up te maken van je 
data. Als je je toestel via 
usb met de pc verbindt, 
kun je al je foto’s en 
mappen met belangrijke 
data kopiëren. Als je een 
Android-smartphone 
hebt, kopieer ook meteen 
de map WhatsApp in zijn 
geheel mee. Heb je root-
toegang, dan kun je ook 
complete apps back-up-
pen met Helium (www.
tiny.cc/heli).
Dubbelcheck even of 
je al je belangrijke data 
hebt veiliggesteld en 
ga vervolgens naar Instellingen / Back-up maken 
en resetten en kies Fabrieksinstellingen terug. 
Bevestig en je Android gaat aan de slag. Wanneer je 
smartphone weer is opgestart en je de instellingen 
bent doorgelopen, kopieer dan het mapje WhatsApp 
terug op het toestel en open (na de installatie) daar-
na pas voor het eerst WhatsApp. WhatsApp zal dan 
de oude gegevens herstellen.

 8. Fabrieksin-

stellingen, de 

laatste uitweg.

 8. Kopieer 

het mapje 

WhatsApp om 

je gespreksges-

chiedenis te 

behouden.

Vinger aan de pols
Als je toestel trager reageert dan het 
zou moeten doen, dan is het een goed 
idee om eens te kijken hoe zwaar het 
toestel belast wordt. De app Trepn 
Profiler (www.tiny.cc/trpn) is hiervoor 
een handig hulpmiddeltje. Het laat in 
grafiekjes zien hoe zwaar je Android 
word belast, zelfs tot iedere indivi-
duele processorkern aan toe. Heb je 
een Android met een Quallcomm-pro-
cessor, dan weet deze app nog meer 
gegevens te tonen.

je al je belangrijke data  8. Fabrieksin- 8. Fabrieksin-

stellingen, de stellingen, de 

Special_Android optimaliseren.indd   62 04/04/16   15:07



SPECIAL
Android op pc

G O O G L E  M A S T E R 63

Wil je apps proberen zonder ze meteen op je 
mobiele toestel te zetten? Of wil je weten hoe die 
nieuwe Android-versie eruit ziet, terwijl hij nog 
niet op jouw smartphone kan? Overweeg je de 
overstap van iOS naar Android? Met Genymotion 
plaats je op iedere laptop of desktop een virtuele 
Android-machine.
D I R K  S C H O O F S

Een Mac of pc met Lollipop

ANDROID OP 
JE COMPUTER

We gaan op een Windows- of OS X-com-
puter verschillende versies van Android 
uitproberen. Bovendien installeren we 

Google Play, zodat we ook vanaf die bron apps kunnen 
gebruiken.

 1. Met 

Genymotion 

draai je Android 

eenvoudig op je 

computer.

1 Waarom?
Android op je computer kunnen draaien is leuk, ge-
woon omdat het kan! En met Genymotion is het nog 
eens gemakkelijk ook. Natuurlijk zijn er meer redenen 
om met Genymotion aan de slag te gaan. Heb je nu 
nog geen smartphone en wil je zien hoe Android werkt? 
Gebruik je nu een iPhone en overweeg je de overstap 
naar Android? Wil je zien hoe die nieuwe Android-versie 
eruit ziet en wat er allemaal mogelijk is? Of heb je zelf 
een eigen website ontwikkeld of zelfs een app gemaakt 
die je wilt testen op verschillende Android-apparaten? 
Voor al deze gevallen komt Genymotion van pas. 

2 Snel en eenvoudig
Er bestaan diverse programma’s om Android-program-
ma’s op je pc te draaien en te testen, maar veel hiervan 
zijn niet zo gebruiksvriendelijk. De voor ontwikkelaars 
bekende Google SDK-emulator werkt irritant traag en 
als je uitsluitend VirtualBox gebruikt, moet je je eerst 
door een kluwen van instellingen worstelen. Deze twee 
nadelen heb je niet bij Genymotion. Deze toepass-
ing maakt gebruik van VirtualBox om in een virtuele 
omgeving met Android te werken op een computer die 

Er bestaan diverse programma’s om Android-program-
ma’s op je pc te draaien en te testen, maar veel hiervan 
zijn niet zo gebruiksvriendelijk. De voor ontwikkelaars 
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Lollipop
In de lijst virtuele machines die je kunt laden 
met Genymotion, zitten zelfs al verschillende 
configuraties met het nieuwste Android-bes-
turingssysteem: Lollipop. De snelheid van deze 
virtuele machine is in hoge mate afhankelijk van 
de configuratie van je computer. 
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verder op Windows, OS X of Linux draait. Bovendien 
vindt Genymotion automatisch je netwerkverbinding, 
kun je de webcam als camera van de virtuele machine 
gebruiken en kun je het venster van het Android-toestel 
probleemloos vergroten en verkleinen.
Eerst moet je op www.genymotion.com een account 
aanmaken. Daarna download je de versie voor het 
besturingssysteem van jouw computer. Voor gewone 
tests volstaat ruimschoots de gratis versie van Genymo-
tion. Er is ook een dure zakelijke editie (24,99 euro per 
maand) waarmee je zelfs filmpjes van je handelingen 
kunt opnemen.

3 Beide pakketten
Genymotion en VirtualBox werken als een tandem. De 
eerste levert voorverpakte Android-installaties die je op 
je  pc of Mac laat draaien. De tweede creëert de veilige, 

virtuele omgeving. Op de Windows-downloadpagina 
van dit product heb je de keuze tussen het pakket 
zonder of met VirtualBox. Ga voor de gecombineerde 
download van 117 MB en sla twee vliegen in één klap, 
je hebt beide programma’s toch nodig. Tijdens de 
installatie van GenyMotion wordt VirtualBox gelijk voor 
je geïnstalleerd. De installatiehulp zal dit voor je doen. 
Gek genoeg kan dit niet in de Mac- en Linux-versie. Hier 
moet je, nadat je Genymotion hebt binnengehaald, nog 
even langs www.virtualbox.org om het gratis virtualis-
atieprogramma van Oracle te downloaden. Installeer 
vervolgens eerst VirtualBox. Je hoeft dit programma 
niet eens te configureren, als het maar op je harde 
schijf staat. Daarna is het de beurt aan Genymotion.

4 Toestel kiezen
De procedure die we beschrijven, is hetzelfde voor 
ieder platform. Nadat je Genymotion volledig hebt geïn-
stalleerd, start het programma op en vraagt het of je 
voor het eerst een virtueel apparaat wilt aanmaken. Klik 
op Yes. In het volgende venster kunnen we kiezen op 
welk virtueel apparaat we Android willen gaan draaien. 
Log in met de accountgegevens die je in tip 1 aange-
maakt hebt. Je krijgt nu een lijst van beschikbare mo-
biele Android-apparaten die al voor je geconfigureerd 
zijn (onder andere Google Nexus, Samsung Galaxy 
Note, HTC One en Sony Xperia Tablet). De meeste toes-
tellen zijn beschikbaar in verschillende softwareversies 
van Gingerbread tot KitKat en zelfs Lollipop (Android 5). 
Je kunt ook verschillende schermresoluties selecteren. 

 2. Selecteer 

de versie die 

past bij je bestu-

ringssysteem.

 3. Onder 

Windows wordt 

VirtualBox 

vanzelf geïnstal-

leerd.

 Wie een voor-

proefje wil zien 
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ook bij Genymo-

tion terecht.

Android op je computer 
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gewoon omdat het kan
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Maak je keuze en klik op Next. Nadat je eventueel de 
naam van het virtuele apparaat hebt aangepast, zullen 
de gegevens van het apparaat gedownload worden van 
de Genymotion-website.

5 Aanpassen
Genymotion downloadt zelf de data van zijn server om 
het virtuele toestel te emuleren, bovendien installeert 
het de juiste Android-versie. Je kunt via de knop Add 
meerdere virtuele toestellen aanmaken. Dat is handig 
als je bijvoorbeeld wilt zien hoe een website of app 

er op een andere configuratie uitziet. In de lijst Your 
virtual devices verschijnen alle toestellen die je op 
deze manier samenstelt. Wanneer je op een toestel 
klikt, verschijnen er rechts knoppen om de configuratie 
te verwijderen of aan te passen. Op die manier kun je 
onder andere het aantal processors, het geheugen en 
de schermresolutie van ieder toestel nog wijzigen.

6 Virtueel Android
Selecteer het toestel dat je virtueel wilt gebruiken 
en klik op Start. Afhankelijk van de snelheid van je 
computer duurt het even voor de virtuele machine 
op het scherm staat. De bediening is precies zoals bij 
een echte smartphone of tablet, maar nu gebruik je je 
muis of trackpad om te navigeren door de schermen 
en je toetsenbord om teksten in te voeren. De klok, de 
internetbrowser, de muziek en alle basis-apps werken 
zoals het hoort. Bovendien kun je het gewone toet-
senbord en het muiswieltje gebruiken tijdens webge-
bruik. Via de camera-widget gebruik je je webcam als 
substituut van de ingebouwde camera van het mobiele 
apparaat. Ook de knoppen om het geluidsvolume te 
regelen en het scherm te roteren, werken precies zoals 
op echte Android-hardware. 
Standaard is de installatie 
Engelstalig. Open daarom op 
het Android-apparaat de app 
Settings, scrol naar Langu-
age & input, klik bovenaan 
op Language en selecteer 
Nederlands (Nederlands) uit 
de lijst.
Je kunt nu rustig het 
‘Android-apparaat’ gebruiken 
alsof je de mobiele telefoon 
voor je hebt. Open de brow-
ser-app om te surfen 
op internet, gebruik je 
webcam om foto’s te maken 
en bekijk ze daarna in de 
galerij-app en navigeer door 
de interface om Android te 
leren kennen.

7 Optimaliseren
Wil je écht het onderste uit de kan halen en de werking 
van je virtuele toestel versnellen? Dan moet je nog even 
in de instellingen van VirtualBox neuzen. Sluit het virtu-
ele toestel in Genymotion en open VirtualBox, dat zich 
in de programma’s bij Oracle VM VirtualBox bevindt. 
Selecteer hier het toestel dat je wilt aanpassen en klik 

 4. Selecteer 

een kant-en-

klare Android-

configuratie.

 5. Je kunt 

probleemloos 

meerdere vir-

tuele toestellen 

aanmaken.

 6. Het virtuele 

toestel voelt aan 

als een echt 

Android-toestel.
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VirtualBox
Genymotion heeft het opensource program-
ma VirtualBox nodig om te kunnen werken. 
VirtualBox simuleert een computer óp jouw 
systeem. Het programma doet een basiscom-
puter na, waarop nog geen besturingssysteem 
is geïnstalleerd. Met Genymotion zorg je ervoor 
dat Android geïnstalleerd wordt, maar je kunt 
VirtualBox zelf ook gebruiken voor een heel an-
der besturingssysteem. Je kunt dus een andere 
versie van Windows of bijvoorbeeld Linux op je 

huidige Windows-systeem laten draaien. 
Hiervoor heb je de opstartbare 

cd of dvd van het bestur-
ingssysteem nodig, dat 
kan ook een iso-bestand 
zijn. Alle handelingen die 
je op de VirtualBox-com-
puter uitvoert, blijven bin-
nen de virtuele omgeving 
en kunnen het systeem van 
je echte computer nooit 

beschadigen. Een virtuele 
computer beschikt over een 

virtuele videokaart, virtuele geluid-
skaart en netwerkadapter.
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  7. Zorg dat 

het geëmu-

leerde toestel 

voldoende 

werkgeheugen 

krijgt.

  Met Virtual-

Box draai je een 

vreemd bestu-

ringssysteem op 

je computer.

vervolgens op de knop Instellingen. In de linkerkolom 
moet je vooral de opties Systeem en Beeldscherm 
goed instellen. Bij Systeem kies je het tabblad Moe-
derbord en sleep je het basisgeheugen naar 2048 MB. 
Dat volstaat in de meeste gevallen. Wanneer je het ba-
sisgeheugen lager instelt, zal het virtuele toestel stroef 
werken. Vervolgens kies je Beeldscherm en daar zet je 
het videogeheugen op 128 MB. Genymotion onders-
teunt accelerated graphics. Daarom kun je overwegen 
om de optie 3D-acceleratie in te schakelen, maar dat is 
niet zo belangrijk als de instelling van het videogeheu-
gen. Klik op OK en sluit VirtualBox. Vanaf nu geniet je 
van een geoptimaliseerde Android-emulator.

8 Google Play
Genymotion is op dit moment de snelste emulator 
van Android. Vroeger stond de app van Google Play 
Store standaard op deze virtuele machines, maar deze 
samenwerking is inmiddels afgebroken. Dat is jammer, 
want hierdoor kun je niet zomaar apps installeren uit 
de Play Store. Er is echter een sluipweggetje om dit 
probleem te verhelpen. Surf naar http://tipsentrucs.
link.idg.nl/genyplay en download het ova-bestand (216 
MB). Het gaat om een klaargemaakte virtuele machine 
die je kunt importeren in VirtualBox. Dubbelklik op het 
gedownloade ova-bestand. VirtualBox opent zich met 
het venster Importeer Virtual Applicance in beeld. 

huidige Windows-systeem laten draaien. je computer.je computer. huidige Windows-systeem laten draaien. 
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cd of dvd van het bestur-
ingssysteem nodig, dat 
kan ook een iso-bestand 
zijn. Alle handelingen die 
je op de VirtualBox-com-
puter uitvoert, blijven bin-
nen de virtuele omgeving 
en kunnen het systeem van 
je echte computer nooit 

beschadigen. Een virtuele 
computer beschikt over een 

virtuele videokaart, virtuele geluid-
skaart en netwerkadapter.
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je op de VirtualBox-com-
puter uitvoert, blijven bin-
nen de virtuele omgeving 
en kunnen het systeem van 
je echte computer nooit 

beschadigen. Een virtuele 
computer beschikt over een 

virtuele videokaart, virtuele geluid-
skaart en netwerkadapter.

je computer.je computer.
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Voor ontwikkelaars
Voor ontwikkelaars van apps zijn er nog veel 
meer interessante functies in Genymotion te 
vinden. Je kunt bijvoorbeeld het gps-systeem 
inschakelen om andere gps-coördinaten in te vo-
eren. Zo kun je testen hoe apps op verschillende 
locaties in de wereld werken. Er is zelfs een bat-
terij-widget waarmee je verschillende oplaad- en 
energiescenario’s simuleert om te zien hoe een 
app reageert op een batterij die bijna leeg is. In-
stallatiebestanden (APK’s) van programma’s drop 
je gewoon in je virtuele toestel om ze te laden.
Het is ook mogelijk om Genymotion rechtstreeks 
te koppelen aan Eclipse en IntelliJ. Dat zijn twee 
veelgebruikte programmeeromgevingen voor 
Android. Dit maakt het voor ontwikkelaars veel 
eenvoudiger om programma’s te testen tijdens 
de ontwikkeling. Op de website van Genymotion 
kun je de plug-ins downloaden voor Eclipse en 
IntelliJ.
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In dit venster lees je de eigenschappen van de nieu-
we virtuele machine. Klik op Importeren. Na enkele 
minuten verschijnt in de VirtualBox Manager een 
nieuwe machine met de naam ‘genymotion_vbox86p…’. 
Selecteer deze machine en klik op Instellingen. Bij Sys-
teem wijzig je in het tabblad Moederbord de instelling 
Basisgeheugen in 1024 MB of liever nog meer. Bij 
Beeldscherm wijzig je het videogeheugen in 128 MB. 
Klik op OK en sluit VirtualBox.

9 Apps installeren
Start Genymotion opnieuw op wanneer het nieuwe 
toestel aan de lijst is toegevoegd. Open deze nieuwe 
virtuele machine. Er verschijnt een waarschuwing 
dat de virtuele machine niet overeenstemt met de 
basistoestellen. Negeer de waarschuwing en ga door. 
Vervolgens doorloop je de standaardconfiguratiepro-
cedure en stel je de taal en tijd in. Je geeft de gegevens 
in van je Google-account en vervolgens maakt de 
nieuwe virtuele machine de aanmelding bij Google 
Play af. Je kunt eventueel de gegevens van je credit-
card invoeren, maar je kunt ook gewoon doorgaan. 
Ten slotte krijg je het vertrouwde bericht dat de tablet 
klaar is voor gebruik. Op deze machine vind je de app 
Play Store, waarmee je toegang krijgt tot de duizenden 
apps die hier beschikbaar zijn. Hiermee staat de Play 
Store overigens alleen in deze virtuele machine, niet in 
je andere virtuele toestellen. Hoewel het wel mogelijk 
is om deze Google Play-app over te dragen naar een 
andere virtuele machine, is dit te technisch om hier te 
behandelen.

 Genymotion 

heeft plug-ins 

voor ontwikkel-

software.

 9. Ook in 

Genymotion 

kun je voortaan 

de Play Store 

aanspreken.

 8. Importeer 

het ova-bestand 

in VirtualBox.
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Wil je een app gebruiken of een game spelen, 
maar heb je geen zin om hiervoor een Android-
smartphone of -tablet aan te schaffen? Geen 
nood, met BlueStacks heb je een virtueel 
Android-systeem op je pc. Je hebt geen aparte 
virtualisatiesoftware nodig en het programma is 
binnen een paar minuten geïnstalleerd.
R I C H A R D  V E E N S T R A

Met BlueStacks draai je 
Android-apps op je pc

ANDROID OP JE PC

1 BlueStacks
Via virtualisatie-software is het mogelijk om andere 
besturingssystemen op je pc te draaien. Een bekende 
toepassing is om bijvoorbeeld via een programma als 
VirtualBox een tweede besturingssysteem als Linux 
te draaien. Maar ook als je nog Windows 8 draait en 
je wilt kijken of Windows 10 voor jou geschikt is, kun 
je Windows 10 virtueel op je Windows 8-pc installeren 
via virtualisatiesoftware. De BlueStacks 2 App Player 
is een twee-in-één oplossing. Zowel de virtualisatie-
software als een aangepaste versie van Android wordt 
door BlueStacks aangeboden. BlueStacks 2 is sinds 
een paar maanden uit en biedt meer mogelijkheden 

 2. De 

installatie van 

BlueStacks 2 is 

erg eenvoudig.

 1. De 

BlueStacks 2 

App Player zorgt 

ervoor dat je 

Android-apps en 

-games op je pc 

kunt draaien.

dan zijn voorganger. Het programma is gericht op het 
draaien van apps en games, en het geeft je suggesties 
welke apps je kunt installeren. De meeste apps draaien 
vlekkeloos, maar dit heeft uiteraard wel te maken met 
de kracht van je host-systeem. Heb je een oude bak, 
dan zal BlueStacks hier niet fijn op draaien. Het enige 
nadeel van de software is de vrij agressieve manier 
om je ervan te overtuigen om over te stappen op een 
betaald abonnement, in het kader Premium verderop 
in dit artikel lees je meer hierover. BlueStacks 2 is voor 
zowel pc als Mac beschikbaar.

2 Installatie
Om BlueStacks 2 te installeren, ga je naar www.
bluestacks.com en selecteer je rechtsboven Neder-
lands. Klik vervolgens op Download BlueStacks 2 en 
kies voor Uitvoeren als je browser hierom vraagt. In 
het eerste scherm vraagt BlueStacks dat je akkoord 
gaat met de voorwaarden en op Next klikt. Klik ook op 
de volgende pagina’s op Next en laat de vinkjes voor 
App Store Access en Applications Communications 
staan. Deze beide onderdelen heeft BlueStacks nodig, 
zodat je apps kunt installeren op Android. BlueStacks 
wordt automatisch gestart en je krijgt het BlueStacks-
scherm te zien, van waaruit je apps en games kunt 
installeren. Bovenin vind je een paar knoppen om 
bijvoorbeeld de schermgrootte van BlueStacks aan te 
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passen en door op het tandwiel te klikken, kom je bij de 
instellingen en andere configuratieopties. Aan de linker-
kant kom je nog een paar andere BlueStacks-knoppen 
tegen, hier gaan we later verder op in.

3 Configureren
Het lijkt alsof er al een heleboel apps zijn geïnstalleerd, 
maar dit is niet zo. Onder Popular Apps vind je slechts 
een paar suggesties. Begin met het installeren van 
je eerste app. Klik op het veld Search apps en typ 
bijvoorbeeld Instagram in. Onder Results vind je nu 
de app Instagram. Klik erop en BlueStacks leidt je naar 
een scherm waar je de App Store-optie moet installer-
en. Klik rechtsonder op Continue. Omdat je een app 
uit de Google Play Store gaat downloaden, moet je je 
BlueStacks-systeem met je Google-account verbinden. 
Klik op Bestaand als je al een Google-account hebt of 
kies voor Nieuw en doorloop de stappen. Als je voor de 
eerste optie hebt gekozen, voer je je accountgegevens 
in en klik je op de driehoek rechtsonder. Klik op OK om 
de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Goog-
le en Google Play te accepteren. Het inloggen kan soms 
erg lang duren, in sommige gevallen blijft BlueStacks op 
deze pagina hangen. Als je na twee minuten nog steeds 
naar hetzelfde scherm kijkt, klik dan op Annuleer en 
voer opnieuw je wachtwoord in. Op de volgende pagina 
kun je ervoor kiezen om reservekopieën van je apps en 
app-instellingen in je Google-account op te slaan. Als je 
geen nieuwsbrief van Google Play wilt ontvangen, laat 
je het vinkje voor Houd mij op de hoogte van nieuws 
en aanbiedingen van Google Play weg. Klik op de 
driehoek om verder te gaan.

4  Configuratie afronden
De volgende stap is om een BlueStacks-account op te 
zetten, klik weer op Continue. In de meeste geval-
len zul je maar één Google-account gebruiken in 
BlueStacks, klik daarom op je zojuist geconfigureerde 
Google-account en klik op OK. De derde stap is om 

App Sync te activeren. Dit is een dienst die BlueStacks 
nodig heeft om te functioneren. Klik op Continue, je 
wordt naar een Google-inlogpagina gebracht en hier 
moet je nog eens op Volgende klikken. Geef opnieuw 
je Google-accountwachtwoord op en klik op Inloggen. 
Na een paar seconden word je naar de BlueStacks 
Android-omgeving teruggebracht en klik je op Let’s go 
om de registratie af te ronden. Deze configuratie hoef 
je slechts één keer te doen, daarna wordt je account 
voor al je downloads gebruikt.

5 App installeren
De app Instagram (of een andere app naar keuze) 
staat nu voor je klaar. Klik op Installeren om de 
app op je BlueStacks-systeem te installeren. Je ziet 
tot welke onderdelen de app allemaal toegang wil 
hebben. Klik op Accepteren om dit goed te keuren. 

 3. Als je 

BlueStacks 

voor het eerst 

gebruikt, moet 

je deze drie con-

figuratiestappen 

doorlopen.

 4. Kies je 

zojuist aange-

maakte account.

 Om de zoveel 

tijd kun je 

ervoor kiezen 

om te upgraden 

naar een 

Premium-abon-

nement of drie 

apps te laten 

installeren en 

BlueStacks 

verder gratis te 

gebruiken.

Premium
Eén groot nadeel van BlueStacks is dat het 
gebruik alleen gratis is met een merkwaardig 
businessmodel. Om de zoveel tijd worden er 
apps geïnstalleerd op je BlueStacks-systeem 
in de vorm van reclame. Gelukkig kun je 
deze apps wel weer verwijderen. Wil je hier-
mee niet lastiggevallen worden, dan moet je 
upgraden naar een Premium-abonnement. 
Dit kost je 24 dollar per jaar. Ga naar het An-
droid-startscherm en klik op All Apps. Klik op 
My BlueStacks en kies voor Upgrade.
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Na installatie kun je op Openen klikken. Je ziet dat 
Instagram standaard in portretmodus wordt weerge-
geven en dat je daarom grote zwarte randen links en 
rechts ziet. Als een app zowel in portret- of land-
schapsmodus te gebruiken is, klik dan op het icoontje 

linksboven. Dit staat gelijk aan de beweging om een 
tablet of smartphone te wisselen van portret- naar 
landschapsmodus. Dus alsof je het apparaat draait. 
Als een app normaliter reageert op een schudbewe-
ging, dan kun je dit simuleren door de tweede knop 
van boven, het icoontje onder de formaatwisseling.

6 Navigeren
Het navigeren in de Android-omgeving in BlueStacks 
is iets anders dan op een echte smartphone of tablet. 
Als je een app wilt sluiten, dan doe je dat gewoon 
door op het kruisje bovenin te klikken. Je ziet welke 
apps geopend zijn door de taakbalk bovenin, net 
zoals je dat van je browser gewend bent. Om naar 
een andere app te gaan, klik je op het tabblad. Als je 
op het tabblad Android klikt, kom je bij het hoofd-
scherm waar je al je geïnstalleerde apps ziet. Doe je 
dit voor de eerste keer, dan kan dit iets langer duren. 
Ook apps die je nog niet hebt geïnstalleerd, maar die 
wellicht interessant voor je zijn, worden hier getoond. 
Om te zien welke applicaties je allemaal hebt geïn-
stalleerd en eventueel om een app te verwijderen, 
ga je naar het tandwiel rechts bovenin en navigeer je 
naar Bluestacks Settings / Applicaties Beheren. Klik 
op Delete achter een app om hem te verwijderen en 
bevestig de actie met Continue.

7 Bediening
Een groot verschil tussen een echt Android-apparaat 
en een virtuele versie op je pc, is dat op een echte 

 5.  Instagram 

is standaard 

ingesteld op 

portretmodus 

… maar met de 

knop linksboven 

verander je dat 

in landschaps-

modus.

 6. Bovenin zie 

je tabbladen 

met apps die 

geopend zijn.
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apparaat games en apps met veeg- en knijpbewegin-
gen worden bestuurd. Dit is natuurlijk niet mogelijk 
met je normale pc of laptop. Vandaar dat je bovenin 
een knop vindt om je toetsenbord of controller toe 
te wijzen aan functies van een game of app. Klik op 
het WASD-icoon bovenin en over de game of app 
verschijnen een paar opties. Klik op het potloodje 
om andere bewegingen toe te wijzen aan toetsen op 
je toetsenbord. Bovenin zie je de bewegingen die je 
met je smartphone of tablet zou kunnen maken. Klik 
bijvoorbeeld op Swipe en er verschijnen vier opties: 
Swipe Left, Swipe Up, Swipe Right, Swipe Down. 
Klik op één van de opties en in een pop-upscherm 
kun je op een toets van je toetsenbord drukken. Nu is 
deze toets aan de functie in Android toegewezen.

8 Klassieke interface
De interface van BlueStacks maakt het makkelijk om 
apps te installeren en te zoeken, maar als je liever een 
klassieke Android-ervaring wilt hebben, kun je een 
aparte app installeren. Nova Launcher is een goede ke-
uze. Ga naar het scherm Welcome en zoek naar Nova 
Launcher. In het volgende scherm kies je voor Search 
Play for nova launcher. Installeer en open de app. Als 
je de volgende keer BlueStacks opent, krijg je de optie 
om Nova Launcher als standaard startscherm-app te 
selecteren. Kies voor Nova Launcher en klik op Altijd. 
Als je nu op de cirkel onderin klikt, zie je alle onderdel-

 9.Geef aan 

welke locatie 

BlueStacks moet 

gebruiken.

en die op je virtuele Android-machine zijn geïnstalleerd 
en niet alleen de onderdelen die BlueStacks je aan-
biedt. Wil je Nova Launcher aan jouw eisen aanpassen, 
klik dan op Nova instellingen.

9 Globale functies
Je vindt aan de linkerkant van het BlueStacks-scherm 
nog een aantal andere knoppen. Het fotocam-
era-icoon gebruik je om een screenshot te maken, 
iets wat je normaal gesproken met de aan/uit-knop 
en de volumeknop van je smartphone of tablet doet. 
Eronder vind je een locatieknop. Waar je smartphone 
je locatie met behulp van de gps-module bepaalt, 
moet je dit handmatig aangeven in BlueStacks. Een 

 7. In het spel 

Clash of Clans 

zijn standaard 

twee toetsen 

geconfigureerd, 

maar met het 

potloodje kun 

je in BlueStacks 

alle bewegingen 

simuleren met 

toetsen op je 

toetsenbord.

 8. Geef aan 

dat je Nova 

Launcher als 

standaard 

startscherm-app 

wilt selecteren.

Zonder gps-module moet 
je zelf je locatie aangeven in 
BlueStacks, door de rode 
speld op de kaart te prikken

Prestatie
Net als bij elke andere virtualisatiesoftware is 
de prestatie afhankelijk van je systeem. Als je 
BlueStacks op een oud systeem probeert te draa-
ien, zal dit bij veeleisende games snel merkbaar 
zijn. Vooral het beschikbare geheugen is vaak het 
probleem, zorg daarom dat je tenminste twee gi-
gabyte geheugen in je systeem hebt ingebouwd, 
zodat je één gigabyte helemaal aan BlueStacks 
kunt toewijzen.
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klik op dat icoontje opent een kaart, klik op een lo-
catie en de rode speld wordt hierheen verplaatst. De 
APK-knop is handig als je onderdelen wilt installeren 
die niet uit de Google Play Store komen. Klik erop en 
vanuit de geopende verkenner kun je een APK-be-
stand installeren. Pas wel op voor malware, dit kan 
gemakkelijk verspreid worden door APK-bestanden, 
aangezien ze niet zijn goedgekeurd door de Goog-
le Play Store. Installeer dus alleen APK-bestanden 
van bronnen die je vertrouwt. Onder de APK-knop 
vind je ook nog knoppen voor het importeren van 
bestanden en het kopiëren en plakken van onderdel-
en. Zo kun je gemakkelijk bestanden van je pc naar 
je BlueStacks-systeem kopiëren en omgekeerd. Het 
luidspreker-icoontje regelt logischerwijs het volume 
en het vraagteken opent de helpbestanden in je 
browser.

10 Virtueel geheugen
Om BlueStacks soepeler te laten draaien, vergroot 
je het toegewezen virtueel geheugen. In BlueStacks 
klik je op Instellingen en kies je voor Apps. Klik met 
rechts op Op SD-Kaart om te simuleren dat je naar 
links veegt. Doe dit nog een keer door op Wordt 
uitgevoerd te klikken. Onderaan zie je nu hoeveel 
RAM er wordt gebruikt en hoeveel er nog vrij is. Ga op 
je systeem naar Verkenner in Windows, navigeer naar 
C:\Program Files (x86)\BlueStacks en start HD-Quit 
om er zeker van te zijn dat je BlueStacks compleet 
afsluit.
In Windows 10 klik je op het vergrootglas in je taak-
balk, typ regedit in gevolgd door een Enter. Dit opent 
de Windows Register-editor. Op andere Windows-ver-
sies klik je op het startmenu en tik je daar regedit in 
de zoekbalk. Geef Windows toestemming om wijzigin-
gen aan te brengen door op Ja te klikken. Ga naar 
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/BlueStacks/
Guests/Android en dubbelklik op Memory aan de 
rechterkant. Zet het Grondtal op Decimaal en je ziet 
dat er onder Waardegegevens 768 staat. Vergroot dit 
aantal naar 1024. Zorg er altijd voor dat je niet meer 

dan de helft van je daadwerkelijke RAM-geheugen 
hier ingeeft, 1024 is gelijk aan 1 gigabyte. Sluit de reg-
ister-editor af, herstart je pc en open BlueStacks. Als 
je nu bij de instellingen in BlueStacks kijkt, zie je dat je 
meer geheugen tot je beschikking hebt.

11 Alternatieven
BlueStacks is niet de enige Android-emulator die er 
te verkrijgen is. Goede concurrenten zijn Genymotion 
en AndY. Beide echt gratis voor persoonlijk gebruik, 
met een minder opdringerig businessmodel dan 
BlueStacks.
Ga naar www.genymotion.com en klik op Choose 
a plan. Kies voor Individual en onder Basic kies je 
Get started. Je moet een account aanmaken om een 
downloadlink te krijgen. Vervolgens kun je kiezen 
of je Genymotion met of zonder VirtualBox wilt 
downloaden. Dit is de virtualisatiesoftware die wordt 
gebruikt door Genymotion. Als je VirtualBox al hebt 
geïnstalleerd, kun je kiezen voor Without VirtualBox. 
Genymotion is iets gecompliceerder dan BlueStacks, 
maar je hebt wel heel veel keuze omtrent de versie 
van Android die je wilt draaien.
AndY vind je op www.andyroid.net. Klik op de groene 
downloadknop. Het pop-upscherm kun je wegklikken, 
het bestand wordt op de achtergrond al gedownload. 
Het installeren duurt vrij lang en AndY is niet zo ge-
stroomlijnd als BlueStacks.

 10.  Via de 

Windows Regis-

ter-editor kun je 

het toegewezen 

virtueel 

RAM-geheugen 

van BlueStacks 

vergroten.

 11. Genymo-

tion is een gratis 

alternatief.

 Het voordeel is dat 
Genymotion en AndY beide 
echt gratis zijn voor persoonlijk 
gebruik
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Smartphone als pc-speaker

Zodra je een nieuwe smartphone hebt gekocht, 
verdwijnt de oude meestal in een la óf op 
Marktplaats. Dat laatste kan nog weleens 
zonde zijn als je er niet zoveel geld meer voor 
krijgt. Wist je dat je nog hele leuke dingen kunt 
doen met je oude smartphone? Je kunt hem 
bijvoorbeeld veranderen in een speaker voor 
je pc! De kwaliteit is natuurlijk niet zo goed 
als wanneer je ‘echte’ luidsprekers naast je 
beeldscherm zet, maar het heeft natuurlijk wel 
een onwijs coole geek-factor.
M A R T I N  G I J Z E M I J T E R

Geef je (oude) smartphone een functie

SMARTPHONE 
ALS SPEAKER

We veranderen een smartphone met An-
droid of iOS in luidsprekers voor je pc. We 
vertellen je hoe je een verbinding maakt 

tussen de twee apparaten, zonder dat je daar extra 
kabels of stekkers voor nodig hebt.

ANDROID

1 Software installeren
Om verbinding te kunnen maken voor het doorgeven 
van geluid van je pc naar je Android-toestel, moet je 
software op je pc en je smartphone installeren. Er 
zijn veel apps te vinden in de Play Store die dit voor je 
doen, maar veel van die apps maken het heel lastig om 
een verbinding tot stand te brengen tussen je pc en je 
smartphone. Een goede gratis app die wél handig werkt 
is WiFi Speaker. WiFi Speaker voor Android vind je in 
de Play Store als je op de naam zoekt. Er is een gratis 
versie en een betaalde versie beschikbaar, waarbij het 
enige nadeel van de gratis versie is dat je eens in de 
zoveel tijd een reclame hoort van de maker, en dat 
de app ingebouwde advertenties heeft. Dat laatste is 
geen ramp omdat je nagenoeg niet naar de app kijkt. 
WiFi Speaker Server (de software die je in Windows 
installeert) vind je op http://pixelatedmind.com.

2 Apparaten koppelen
Wanneer je nu de software op je pc start, krijg je de 
melding dat de app wordt geblokkeerd door Windows 

Stel in de app hetzelfde IP-
adres in als in de pc-software 
en de verbinding kan worden 
gemaakt
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Twee luidsprekers?
De uitleg voor Android en iOS hebben één ding 
met elkaar gemeen: uiteindelijk kun je er maar 
één smartphone tegelijk mee in een luidspreker 
veranderen. Op zich geen ramp, want de kans 
dat je twee goede oude smartphones hebt liggen 
is natuurlijk niet heel groot. Maar stel dat je 
dat wél hebt, en je wilt gaan voor de ultieme 
Geek-oplossing, dan is het wel degelijk mogelijk 
om twee smartphones in te stellen als luid-
spreker. Je moet er dan alleen wel voor zorgen 
dat je wifi-verbinding snel genoeg is om twee 
keer zoveel gegevens te versturen. Hoe je het 
doet? Je zoekt in de App Store of Google Play 
Store naar twee verschillende soorten speak-
er-apps plus de server-software, en zorgt dat 
beide servers op dezelfde computer draaien 
met een ander IP-adres. Verbind de telefoons, 
en je hebt twee luidsprekers. Helaas kun je niet 
de ene als linkerspeaker en de andere als 
rechterspeaker instellen, dus het geluid wordt 
wel wat intens.
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Firewall (indien ingeschakeld), met de vraag of je deze 
blokkering wilt opheffen. Stem hiermee in. De soft-
ware start nu automatisch in connectiemodus. Wan-
neer je op de knop Instellingen (pictogram met ger-
eedschap) klikt, kun je naast een servernaam ook een 
wachtwoord ingeven. Dit voorkomt dat een grapjas 
met een andere telefoon ook zomaar verbinding zou 
kunnen maken met je computer. Wanneer je nu de 
app op je Android-toestel opent, zie je daar eenzelfde 
knop voor de instellingen. Daar kun je zaken instellen 
zoals de kwaliteit van je audio (als de verbinding slecht 
is), maar kun je ook het wachtwoord ingeven dat je 
(wellicht) hebt ingesteld in de Windows-software, 
door te drukken op het kopje Password. Heb je alles 
ingesteld, dan is het tijd om te verbinden.

3 Verbinden Android
Boven in de Android-app zie je Server staan met daar-
naast een IP-adres. Dit adres wordt automatisch inge-
vuld en is niet het juiste IP-adres dat je nodig hebt om 
te verbinden. Wanneer je de Windows-software opent, 
zie je het kopje MyServer (of een andere naam als je 
die in instellingen hebt ingevuld) met daaronder een 
IP-adres. Dit is het IP-adres dat je invult bij Server in de 
Android-app. Zorg er wel voor dat beide apparaten ver-
bonden zijn met hetzelfde draadloze netwerk, anders 
zullen ze elkaar nooit vinden. Druk nu op Connect in 

de Android-app en – als je alles goed hebt ingesteld – 
krijg je de melding Login successful. Dit betekent dat 
je pc nu verbonden is met je smartphone. Het enige 
dat je nu hoeft te doen om het geluid van je pc te laten 
afspelen op je Android-telefoon, is ervoor zorgen dat 
er geluid is om te horen. Oftewel start Spotfy, YouTube, 
of wat je ook wilt beluisteren, en het geluid komt uit de 
speakers van je smartphone. Het is wel verstandig om 
het volume van je pc zelf te dempen, anders hoor je het 
geluid dubbel (als je ook nog speakers aan je pc hebt 
hangen).

 3. Maak 

verbinding door 

hetzelfde IP-

adres in te vul-

len in de app als 

in de Windows-

software.
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Firewall (indien ingeschakeld), met de vraag of je deze 
blokkering wilt opheffen. Stem hiermee in. De soft-

de Android-app en – als je alles goed hebt ingesteld – 
krijg je de melding 
je pc nu verbonden is met je smartphone. Het enige 
dat je nu hoeft te doen om het geluid van je pc te laten 
afspelen op je Android-telefoon, is ervoor zorgen dat 
er geluid is om te horen. Oftewel start Spotfy, YouTube, 
of wat je ook wilt beluisteren, en het geluid komt uit de 
speakers van je smartphone. Het is wel verstandig om 
het volume van je pc zelf te dempen, anders hoor je het 
geluid dubbel (als je ook nog speakers aan je pc hebt 
hangen).
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Firewall (indien ingeschakeld), met de vraag of je deze 
blokkering wilt opheffen. Stem hiermee in. De soft-

 1. Download 

de software 

voor Windows 

en de bijbeho-

rende app voor 

Android.

 2. Stel eventu-

eel een wacht-

woord in bij 

Instellingen, om 

te voorkomen 

dat iedereen 

zomaar kan 

verbinden.
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IOS

4 Software installeren
Net als bij de oplossing voor Android, heb je twee pro-
gramma’s nodig om een oude iPhone te laten fungeren 
als pc-speaker, namelijk de app voor op je iPhone en 
de software voor op je computer. Ook de App Store 
biedt een flinke hoeveelheid apps die hier geschikt 
voor zijn (en deze werken in de regel wat soepeler dan 
het Android-aanbod), maar wij hebben uiteindelijk 
gekozen voor RemoteSound. In dit geval raden we je 
echter wél de betaalde versie van 99 cent aan, omdat 
de gratis versie echt (bewust) een belabberde geluid-
skwaliteit biedt. De gratis versie is echter wel prima om 
uit te proberen hoe het werkt. De Windows-software 
download je door te surfen naar www.scienpix.com en 
vervolgens te klikken op de knop RemoteSound aan de 
rechterkant.

5 Verbinden iOS
In tegenstelling tot de Android-oplossing, is het instel-
len van een wachtwoord in RemoteSound niet vrijwillig, 
hetgeen we eigenlijk een prima beslissing vinden. Bij 
het opstarten wordt direct gevraagd om een wacht-
woord op te geven. Ook handig is de optie om het ge-
luid van je pc automatisch uit te schakelen wanneer je 

verbonden bent met de smartphone. Kies de gewenste 
instellingen en klik op Start. Wanneer je nu de app op 
je iPhone start, zul je zien dat je computer automatisch 
is gevonden (wanneer de pc en de iPhone hetzelfde 
netwerk gebruiken). Je hoeft hier dus niet zelf een 
IP-adres in te vullen. Druk op de gevonden computer 
en voer het wachtwoord in dat je hebt opgegeven. Het 
enige dat je nu nog moet doen is zorgen dat er geluid 
wordt afgespeeld op je pc, en het geluid zal automa-
tisch via de luidsprekers van je iPhone klinken. 

 4.  Ook voor je 

iPhone dien je 

zowel een app 

als de Windows-

software te 

installeren om 

verbinding te 

kunnen maken.

 5. Je hoeft niet 

zelf een IP-adres 

in te vullen, 

de pc wordt 

automatisch 

gevonden.
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SPECIAL
Android personaliseren

Een van de belangrijkste voordelen van het 
mobiele besturingssysteem Android ten opzichte 
van concurrent iOS is dat het eerste volledig 
naar je hand is te zetten. Andere launchers of 
widgets zijn snel geïnstalleerd. Je krijgt daardoor 
een Android die er anders uitziet en zich anders 
gedraagt. Met de juiste apps is echt alles aan te 
passen.
K O E N  V E R V LO E S E M

Andere launchers, achtergronden 
en widgets

PERSONALISEER 
JE ANDROID

We gaan het uiterlijk van je Android aanpas-
sen, zodat je smartphone of tablet meer 
wordt gepersonaliseerd. Je leest hoe je 

een andere launcher installeert, andere achtergronden 
toont en andere widgets gebruikt.

1 Achtergronden
Als je enkele seconden op het startscherm van je 
Android-telefoon drukt, krijg je de mogelijkheid om je 
achtergrond te veranderen. Je kunt dan kiezen uit je 
eigen foto’s, de standaard geïnstalleerde achter-
gronden of live achtergronden. In de Play Store zijn 
tal van apps te vinden die je collectie achtergronden 
uitbreiden. Een populaire is de app Achtergronden van 
IncredibleApp!. Wanneer je deze geïnstalleerd hebt, 
komt de app als extra optie in de lijst met bronnen te 
staan als je enkele seconden op je startscherm drukt. 
Kies de app om door de beschikbare achtergronden te 
bladeren. Favorieten toont de meest gebruikte achter-
gronden, Willekeurig geeft je willekeurige resultaten, 
in Mappen blader je per categorie door afbeeldingen 
en in Kleuren worden de achtergronden per kleur 
geordend. Druk op een achtergrond die je graag ziet 
en kies dan voor Instellen. Je krijgt daarna de keuze 
om deze afbeelding te gebruiken als achtergrond voor 
Android, als afbeelding voor je Google+-profiel of als 
contactfoto. Tot slot krijg je nog de mogelijkheid om 
de afbeelding bij te snijden.

2 Live achtergronden
De live achtergronden zijn op dezelfde manier uit te 
breiden. Hierbij gaat het om geanimeerde achter-
gronden, die vaak interactief zijn. Ze reageren dan 
bijvoorbeeld op je aanrakingen op het scherm. Ook zijn 
er achtergronden die hun uiterlijk aanpassen aan het 
weer of andere externe factoren. Zoek in Google Play 
maar eens op live achtergronden. Ontwikkelaar Wasa-
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bi heeft bijvoorbeeld een hele reeks live achtergronden 
in Google Play staan. 
Let op: installeer niet zomaar een app met live achter-
gronden. Sommige vragen toegang tot meer informatie 
op je Android dan nodig, zoals informatie over je appa-
raat-ID. De kans is groot dat ze je dan willen tracken om 
reclame te tonen. In het ideale geval heeft een app met 
live achtergronden geen speciale machtigingen nodig. 
Heb je eenmaal wat apps geïnstalleerd, dan druk je 
enkele seconden op het startscherm van Android en 
kies je Live achtergronden. Kies je dan een achter-
grond, dan krijg je er een voorvertoning van te zien. 
Het uiterlijk en gedrag van sommige live achtergronden 
kun je met de knop Instellingen configureren. Druk 
op Achtergrond instellen om de live achtergrond te 
gebruiken. Houd overigens in het oog of de batterij van 
je telefoon daarna niet te snel leeg is, want sommige 
live achtergronden zijn wel heel zwaar.

3 Widgets
Op dezelfde manier als je de achtergrond van je 
startscherm verandert, kun je widgets toevoegen. 

Een widget is een kleine app die iets toont op je 
startscherm, zoals het weer, de klok en je afspraken. 
Veel apps, waaronder ook de standaard-apps van 
Google, komen al met bijbehorende widgets. Daardoor 
kun je je startscherm out-of-the-box al goed person-
aliseren met widgets. Druk enkele seconden op het 
startscherm van Android en kies Widgets. 
Op sommige versies van Android staan de widgets in 
de app drawer. Open dan deze applicatieverzameling 
(met als icoontje de cirkel met de zes vierkantjes) en 
veeg naar rechts tot je in het scherm met widgets komt. 
Druk nu enkele seconden op de widget die je wilt toev-
oegen, waarna Android deze op je startscherm plaatst. 
Sommige widgets vragen nog enkele instellingen. Zo 
vraagt de widget ‘Aanbevelingen voor afspelen’ van 
Google Play of het aanbevelingen van alle types moet 
tonen of alleen voor apps, muziek, boeken, films 
enzovoort. Staat de widget eenmaal op je startscherm, 
dan kun je hem nog altijd verplaatsen of verwijderen 
door er enkele seconden op te drukken en hem dan 
naar een andere plaats of naar Verwijderen te slepen.

4 Extra widgets 
Als je veel apps hebt geïnstalleerd, is de kans zoals 
gezegd groot dat je al allerlei interessante widgets hebt. 
Denk daarbij aan weersvoorspellingen of grafiekjes van 
de verwachte neerslag van Buienradar, besturingsele-
menten voor je Plex-mediacenter, de Reisplanner van 
NS en statistieken van Runtastic. 

 3. Android 

komt standaard 

al met allerlei 

widgets om op 

je startscherm 

te plaatsen.

 4.  Met apps 

zoals WiZZ 

Widget krijg je 

in één klap een 

hele collectie 

widgets erbij.
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Sommige live achtergronden 
passen zich aan het weer aan
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Thema's
Als je je Android-apparaat hebt geroot, krijg 
je toegang tot geavanceerde mogelijkheden 
die Google liever van zijn gebruik-
ers afschermt. Met de app ‘Theme 
Manager root’ kun je dan bijvoorbeeld 
thema’s instellen om het volledige 
uiterlijk van je Android in één keer aan 
te passen. En ook de meeste custom 
ROM’s bieden de mogelijkheid om 
thema’s in te stellen. Je downloadt dan 
een themapakket en stelt het in om 
het volledige uiterlijk van je Android in 
één keer aan te passen. Onder Cyano-
genMod vind je die mogelijkheid in de 
Android-instellingen onder Thema’s 
/ Themapakketten. Installeer de app 
Theme Chooser Themes om eenvoudig 
thema’s te downloaden.
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Maar je kunt ook nog los allerlei widgets downloaden. 
Zoek in Google Play maar eens op widgets. Er zijn 
afzonderlijke widgets te vinden, maar ook collecties 
met widgets, zoals APW Widgets, Fancy Widgets en 
WiZZ Widget. Een handige manier om je collectie 
widgets uit te breiden is ID Widgets, dat voor 0,99 euro 
meer dan honderd widgets in allerlei afmetingen bevat. 
Een heel uitgebreide en sterk aanpasbare widget is 
Zooper Widget, die informatie toont over de datum 
en tijd, de weersomstandigheden, gemiste oproepen, 
dataverbruik en nog veel meer. Vergelijkbaar, maar wat 
minder gebruiksvriendelijk is Ultimate custom widget 
(UCCW). 
Laat je overigens niet afschrikken door de grote hoev-
eelheid machtigingen die widgets vragen. Ze hebben 
die nodig om je informatie te tonen.

5 Lockscreen 
Ook het vergrendelingsscherm van je Android-apparaat 
kun je sinds Android 4.2 aanpassen door widgets toe 
te voegen. Ga daarvoor naar het vergrendelingsscherm 
en veeg helemaal bovenaan van links naar rechts. Als je 
lockscreen nog geen widgets heeft, krijg je een icoontje 
met een groot plusteken te zien. Druk erop, waarna je 
een lijst met beschikbare lockscreen-widgets krijgt (bi-
jvoorbeeld widgets die bij geïnstalleerde apps horen). 
Heb je er een uitgekozen, dan verschijnt het in je lock-
screen als je de aanwezige widget naar rechts veegt. 
Vanaf Android 4.4 moet je de widgets voor het ver-

grendelingsscherm overigens eerst inschakelen. Ga 
daarvoor in de Android-instellingen naar Beveiliging 
en kies de optie Schakel widgets in. Een interessante 
lockscreen-widget is DashClock Widget, die naast 
het weerbericht ook het aantal ongelezen e-mails, je 
volgende alarm en agenda-afspraken toont. In de Play 
Store vind je nog allerlei extensies voor de DashClock 
Widget, onder andere voor de batterij en gebruikte 
opslag. Om andere vergrendelscherm-widgets te 
vinden zoek je in Google Play eenvoudigweg naar lock 
screen widget.

6 Ander toetsenbord
Ben je niet tevreden met het standaard virtuele toet-
senbord van Android, dan kun je ook dit aanpassen. In 
de Play Store zijn veel toetsenbord-apps te vinden. Een 
populair alternatief toetsenbord is SwiftKey, dat sinds 
midden 2014 gratis is. Dit heeft veel voordelen vergele-
ken met het standaardtoetsenbord. 
Het uiterlijk is aan te passen met zeventig thema’s, er 
is een aangepaste lay-out voor elke schermgrootte en 
de app ondersteunt tachtig talen en 800 emoticons.   Is je Android-

apparaat geroot 

of draait het een 

custom ROM, 

dan kun je ook 

thema’s instal-

leren.

 5. Ook je 

lockscreen is 

met widgets te 

personaliseren.

 6. Keyboard 

warriors kiezen 

voor een alter-

natief virtueel 

toetsenbord.

Sommige live achtergronden 
passen zich aan het weer aan
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Custom rom
Het summum van personalisatie? Een cus-
tom ROM op je Android-apparaat installeren. 
Daarmee vervang je de Android-installatie op je 
apparaat volledig door een ander besturingssys-
teem. CyanogenMod is een populaire custom 
ROM die sterk op de standaard Android lijkt, 
maar veel meer mogelijkheden heeft om het 
systeem naar je wensen aan te passen. Een op 
beveiliging gefocuste ROM is ParanoidAndroid. 
Een ROM met veel controle over led-notificaties 
en trilpatronen is AOKP en een ROM waarvan het 
uiterlijk wat op iOS lijkt is MIUI, ontwikkeld door 
het Chinese bedrijf Xiaomi.
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SwiftKey voorspelt zoals elk slim toetsenbord wat je 
gaat typen en toont je de suggesties, maar het leert ook 
je favoriete emoticons en suggereert ze dan tijdens het 
tikken. En als je vaak woorden uit diverse talen door 
elkaar gebruikt, kun je SwiftKey tot drie talen tegelijk 
laten herkennen, zodat je nooit meer zinloze suggesties 
voor Engelse woorden krijgt. 
Om SwiftKey in te schakelen ga je na het downloaden in 
de Android-instellingen naar Taal en invoer en vink je 
SwiftKey-toetsenbord aan. Druk dan op het instel-
lingenicoontje ernaast, kies SwiftKey selecteren en 
selecteer het SwiftKey-toetsenbord als invoermethode. 
Meld je daarna aan bij de SwiftKey Cloud als je de 
toetsenborden van al je apparaten wilt synchroniseren. 
Kies de talen die je wilt gebruiken en druk op 
Voltooien.

7 Nova launcher (1)
Een belangrijk deel van je interactie met Android ge-
beurt via de launcher. Hiermee start je immers je apps 
op. Zoek je in Google Play op launcher, dan krijg je een 
hele waslijst aan launchers te zien die je eens kunt uit-
proberen. Wanneer je de standaard Android-launcher 
wel oké vindt, maar je die eenvoudigweg wat meer wilt 
personaliseren, dan is Nova Launcher een goede keuze. 
Het gedrag daarvan wijkt immers niet zo veel af van wat 
je gewend bent, maar je kunt het uiterlijk ervan tot in 
de kleinste puntjes aan je smaak aanpassen. 
Open de app om over te schakelen naar de Nova 

Launcher. Druk op Import from another Launcher 
om de instellingen en icoontjes van een andere launch-
er over te nemen. Nova Launcher neemt dan de inhoud 
van het startscherm van de standaard Android-launch-
er over, met uitzondering van de widgets; daar wordt 
enkel de ruimte voor vrijgelaten. Druk op de ruimte en 
selecteer het widget dat op die plaats stond. Wanneer 
je op de homeknop drukt, vraagt Android je de actie te 
voltooien met Launcher (de standaard Android-launch-
er) of Nova Launcher. Kies Nova Launcher en druk op 
Altijd als je de originele launcher wilt vervangen.

8 Nova Launcher (2)
Open nu de app Nova instellingen. Daarin krijg je 
alle instellingen in diverse categorieën te zien. Onder 
Bureaublad vind je de rastergrootte voor apps en 
widgets op het startscherm, de marges en de hoeveel-
heid schermen en het scrolgedrag. In Drawer stel je 
het gedrag van de app drawer in. In Dock kun je onder 
andere een scrolbaar dock maken met tot drie pagina’s 
van zeven icoontjes om snel bij al je favoriete apps te 
kunnen. In Uiterlijk en gedrag stel je onder andere het 
kleuren- en iconenthema van de launcher in. Een aantal 
mogelijkheden is alleen beschikbaar als je de betaalver-
sie Nova Launcher Prime aanschaft. 
Als je uiteindelijk toch terug wilt naar de standaard-
launcher van Android, ga dan in de Android-instellingen 
naar Apps, selecteer Nova Launcher en druk op 
Standaardwaarden wissen. Als je nu op de homeknop 
drukt, vraagt Android opnieuw met welke app je de 
actie wilt voltooien. Kies Launcher en druk op Altijd. 
Andere populaire launchers zijn GO Launcher, Smart 
Launcher 2 (heel minimalistisch) en Launcher 8 (in de 
stijl van Windows 8). 

 7. Nova 
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Je hebt dringend informatie nodig die op je 
desktop-pc staat, maar je bent kilometers 
ver van huis? Of je wilt een vriend die niet zo 
technisch onderlegd is uit de brand helpen 
zonder dat je de hort op moet? Met Google 
Remote Desktop op je computer of mobiele 
toestel en een internetverbinding is afstand 
geen hindernis meer.
D I R K  S C H O O F S

Bestuur een computer via Chrome

LANGEAFSTANDS-
BEDIENING

We verschaffen ons van afstand toegang tot 
onze eigen computer via een andere com-
puter of mobiel apparaat, of we nemen 

de computer van iemand anders tijdelijk over om die 
persoon te helpen met een computerprobleem.

 1. Haal 

Chrome Remote 

Desktop van de 

Chrome Web 

Store.

1 Remote Desktop
Chrome Remote Desktop, software om een Windows-, 
Linux- of OS X-systeem van afstand te besturen, bestaat 
al een tijdje. Met behulp van de extensie voor de popu-
lai re Google-browser kun je twee computers via internet 
met elkaar verbinden. Nieuw is dat je voortaan ook met 
je smartphone of tablet toegang hebt tot je computer. 
Andersom, dus vanaf je computer de besturing van een 
mobiel apparaat overnemen, is met deze toepassing 
(nog) niet mogelijk. De iOS-versie werkt vanaf versie 7 
en hoger, en is bovendien geoptimaliseerd voor iPhone 
5 en 6. De iOS-versie haal je in de Apple App Store. Om 
je Android-toestel (vanaf Android 4.0) van dezelfde soft-
ware te voorzien, moet je langs de Google Play Store. Al 
deze Google-toepassingen zijn gratis.

2 Chrome App Launcher
Om de software op je desktop te installeren, open je de 
Chrome-browser. Je surft naar de Chrome Web Store 

Om te vermijden dat hackers 
via de technologie inbreken 
gebruik je een pincode
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Droste-effect
Tweerichtingsverkeer met Chrome Remote Desk-
top is mogelijk, maar het resultaat is behoorlijk 
verwarrend. Het lukt wel om in tegelijk elkaars 
bureaublad te zien, maar op het extern bureau-
blad staat ook jouw bureaublad met daarin het 
extern bureaublad, en ga zo maar door tot in 
het oneindige. Hierdoor krijg je een Droste-ef-
fect dat je kunt vergelijken met wat je te zien 
krijgt wanneer je twee spiegels tegenover elkaar 
houdt. Je kunt dat oplossen als één van beide 
partijen Chrome Remote Desktop minimaliseert 
of verbergt.
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en downloadt de Chrome Remote Desktop-app. Op 
de desktopcomputer en laptop nestelt deze app zich 
in de Chrome App Launcher waar alle andere Goog-
le-apps zitten. Staat deze App Launcher nog niet op 
je computer, dan zal die zich samen met deze nieuwe 
app installeren. Vervolgens ontvang je een niet te 
missen boodschap dat Chrome Remote Desktop aan 
de nieuwe App Launcher is toegevoegd. Daarna moet 
je deze app uitgebreide toegangsrechten geven. Klik op 
Continue zodat je terugkeert naar de Chrome-browser 
waar je inlogt op je Google-account, als je dat nog niet 
had gedaan.

3 Toegang
De toepassing heeft twee startmogelijkheden: Ex-
terne ondersteuning en Mijn computers. De eerste 
optie gebruik je om externe hulp te ontvangen bij een 
computerprobleem. Via deze weg sta je iemand toe 
om jouw bureaublad te bekijken en de besturing van je 
computer over te nemen. De optie Mijn computer is 
ontworpen om een langeafstandsverbinding te maken 
tussen jouw computers en/of je mobiele toestel. We be-
ginnen met de laatste optie. Op de computer waarmee 
je het initiatief neemt om een andere computer over te 

nemen, moet je de host-applicatie installeren. Dat gaat 
vanzelf. Klik op de knop Externe verbindingen inscha-
kelen. Hierdoor zal Chrome het installatieprogramma 
downloaden van de Chrome Remote Desktop-host. Op 
Windows haal je zodoende het bestand chromeremot-
edesktophost.msi binnen (7,8 MB). Op de Mac verschijnt 
het bestand chrome remotedestop.dmg (25,4 MB). Dub-
belklik op de installer en laat die zijn werk doen.

4 Verbinding maken
Om te vermijden dat gladde jongens deze handige 
technologie misbruiken om in te breken in je comput-
er, moet je de toegang te beschermen met een pin-
code van ten minste zes cijfers. Pas wanneer je deze 
cijfers hebt ingegeven, is de externe verbinding met 
de computer ingeschakeld. Controleer de instellingen 
van het energiebeheer in je computer en zorg je dat 
machine niet in slaapstand kan raken. In slaapstand 
kun je immers geen verbinding tot stand brengen. 
Vervolgens zie je jouw andere computers waarop 
je dezelfde app hebt geïnstalleerd. In dit voorbeeld 
is dat een Windows-machine waarop wij hetzelfde  2. De nieuwe 

app zit in de 

nieuwe App 

Launcher van 

Chrome.

 3. Wil je 

de applicatie 

gebruiken voor 

externe onder-

steuning of wil 

je op afstand bij 

de inhoud van je 

eigen computer 

komen?

 Door vanaf 

beide kanten 

het scherm 

te delen zie 

je elkaars 

bureaublad tot 

in het oneindige 

verkleind.
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Google-account delen. Klik op de machine waarmee 
je verbinding wilt maken en geef de pincode in van 
deze computer. Enkele seconden later verschijnt het 
bureaublad van de computer waarmee je verbinding 
maakt.

5 Besturen
Onderaan in het scherm verschijnt het Gmail-account 
waarmee je het bureaublad momenteel deelt. Je kunt 
op afstand door het geopende gebruikersaccount 
navigeren, je kunt programma’s openen, teksten typen 
en filmpjes opstarten. Wanneer je later een tweede 
keer verbinding maakt met dezelfde machine, kun je de 
optie activeren om de pincode op te slaan, zodat je die 
niet meer hoeft in te voeren. Het is bovendien mogelijk 
om andermans bureaublad schermvullend weer te 
geven, zodat het lijkt alsof het externe systeem op jouw 
computer draait.

6 Externe ondersteuning
In tip 3 vertelden we dat er in het openingsvenster van 
dit programma ook een optie Externe ondersteuning 
is. Dat is de optie om jouw computer te delen zodat 

iemand anders jouw scherm kan bekijken en jouw com-
puter kan besturen. Via deze weg vraag je dus externe 
hulp. Als je deze optie kiest, klik je op de groene knop 
Delen. Chrome Remote Desktop zal dan zelf een toe-
gangscode genereren die je doorgeeft aan de persoon 
die jou ter hulp wil komen. Deze helper opent op zijn 
beurt ook Chrome Remote Desktop en klikt bij Externe 
ondersteuning op de knop Verbinding maken, zodat 
hij dezelfde toegangscode in zijn programma kan 
ingeven. Vervolgens krijgt hij jouw bureaublad voor zijn 
neus en kan hij op afstand ingrijpen.

7 Mobiel inloggen
In iOS of Android log je eerst in met je Gmail-adres. Je 
zult merken dat Google je dan uit zichzelf een e-mail-
bericht stuurt om te waarschuwen dat een nieuw appa-
raat is ingelogd met je Gmail-account. Daarna herken je 
de geactiveerde computers in de lijst Mijn computers. 
Vervolgens verschijnt het venster Verifiëren naar host 
waar je de pincode ingeeft van de externe computer en 
daarna druk je op Verbinding maken met computer. 
Waarschijnlijk is het externe bureaublad te groot voor 
het scherm van je mobieltje of je tablet, dat los je op 
door met drie vingers te knijpen op het scherm van je 
mobiele apparaat. Chrome Remote Desktop onderste-

 4. Iedere 

computer die je 

klaarmaakt voor 

een externe 

verbinding, be-

scherm je met 

een pincode.

 5. We openen 

het bureaublad 

van onze Win-

dows 7-machine 

vanaf een Mac-

Book Air.

 6. Via de 

optie Externe 

ondersteuning 

genereert het 

programma zelf 

een toegangs-

code.

 7. Op de iPad 

verschijnen de 

geactiveerde 

computers 

waarmee je 

verbinding kunt 

maken.
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Chrome versus TeamViewer
Werken met Chrome Remote Desktop voelt 
prettig aan. Het is een eenvoudige en pre-
tentieloze oplossing om snel toegang te krijgen 
tot een computer in Verweggistan. Wil je meer 
functionaliteit, dan is er nog altijd TeamViewer 
(www.teamviewer.com). Ook deze toepassing 
is gratis voor persoonlijk gebruik. Wat heeft 
TeamViewer dat Chrome Remote Desktop niet 
heeft? In TeamViewer kun je terwijl je het scherm 
overneemt ook audio- en videogesprekken met 
je contactpersoon voeren, je verzendt makkelijk 
bestanden naar elkaar, je kunt je profielfoto 
toevoegen en je beschikt over een contactenlijst. 
Ten slotte is het met de app TeamViewer Quick 
Support (aparte app) wel mogelijk om vanaf een 
computer de besturing van een smartphone of 
tablet over te nemen.
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unt immers pinch-to-zoom zodat je onderdelen groter 
en kleiner kunt maken op een klein scherm.

8 Mobiel besturen
Bovenaan op het scherm van je mobiele toestel zit een 
balk met vier icoontjes. Het muisicoontje heeft twee 
functies. Door op dit icoontje te tikken, schakel je tus-
sen beide functies. Is het icoontje grijs dan kun je over 
het externe scherm bewegen en inzoomen. Tik je nog 
een keer op het muisicoontje, dan wordt het blauw en 
dan activeer je de muisaanwijzer in het externe scherm, 
zodat je de bijvoorbeeld de cursor kunt plaatsen in 
tekstdocumenten of in de adresbalk van de browser. 

  8. Je kunt de 

inhoud scherm-

vullend bekijken 

en je kunt 

inzoomen op 

een onderdeel 

van het externe 

bureaublad.

  9. Ook films 

streamen lukt 

via deze weg, als 

de internetver-

binding goed 

genoeg is.

 TeamViewer 

biedt nog altijd 

meer moge-

lijkheden dan 

Chrome Remote 

Desktop.

Twee keer met je vingers op het scherm tikken betek-
ent hetzelfde als een klik van de rechtermuisknop. 
Je beschikt ook over een on-screen-toetsenbord via 
het tweede icoontje. Het derde icoontje activeert de 
full-screenmodus. En met het laatste icoontje stuur je 
de Ctrl+Alt+Delete-opdracht naar een Windows-ma-
chine. Om de schermdeling te beëindigen, tik je in de 
linkerbovenhoek op de X.

9 Films streamen
Googles Chrome Remote Desktop werkt erg soepel, het 
zelfs mogelijk om op deze manier filmpjes te streamen 
naar je tablet of smartphone. Uiteraard is de weer-
gavekwaliteit sterk afhankelijk van de internetverbind-
ing. Bovendien is het fijn dat je voor schermdeling geen 
toepassingen van derden zoals TeamViewer hoeft te 
gebruiken. Ten slotte hoeft Chrome niet eens actief te 
zijn op de computer waarmee je verbinding maakt. De 
applicatie draait immers permanent op de achtergrond 
vanaf het moment dat je de computer aanzet.
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  Zorg ervoor 

dat onbe-

voegden geen 

toegang hebben 

tot je Chrome-

book.

Chrome OS is het besturingssysteem van Google 
waarbij je zo veel mogelijk in de cloud werkt. 
Je gebruikt hiervoor diensten als Gmail, Drive en 
Chrome. Hoewel dit besturingssysteem vrij kaal 
is, kun je meer op een Chromebook doen dan je 
denkt. We schotelen je zeven handige tips voor.
M A I K E L  D I J K H U I Z E N

Chromebook zonder beperkingen

EXPERTTIPS 
VOOR 
CHROME OS

 F abrikanten die hun laptops voorzien van Chrome 
OS dopen deze apparaten vaak om tot Chrome-
books. Het zijn doorgaans compacte schootcom-

puters met een licht gewicht, waardoor ze geschikt zijn 
om overal mee naartoe te nemen. Chromebooks zijn 
vanwege het snelle besturingssysteem en hun aantrek-
kelijke prijskaartje erg populair. De prijzen variëren van 
ongeveer 279 tot 329 euro. Voor dat geld haal je een 
volwaardige laptop in huis! Veel gebruikers denken 
dat Chrome OS weinig mogelijkheden kent, omdat 
nagenoeg alle computertaken online gebeuren. Onder-
staande tips bewijzen het tegendeel!

Inlogbeveiliging
Een Google-account is voldoende om een Chromebook 
te gebruiken. Handig, want de meeste mensen ge-
bruiken al Gmail, Drive of Google+. Tegelijkertijd is het 

ook een valkuil. Wanneer je jouw Chromebook ergens 
onbeheerd achterlaat, kan iedereen met zijn of haar 
Google-account inloggen. Weliswaar zijn je persoonlijke 
data onbereikbaar, maar kwaadwillenden kunnen wél 
je Chromebook gebruiken. Gelukkig voeg je eenvoudig 
een extra beveiligingslaag toe. Klik rechtsonder op je 
profielfoto en kies voor Instellingen. Klik onderaan op 
Andere gebruikers beheren. Haal het vinkje weg voor 
Gebruiken als gast toestaan en plaats een vinkje voor 
Inloggen beperken tot de volgende gebruikers. Je kunt 
nu aangeven welke accounts toegang hebben tot de 
Chromebook. Bevestig met Klaar.

Windows-software gebruiken
Je kunt natuurlijk geen Windows-programma’s draaien 
op je Chromebook. Daarentegen is het wel mogelijk om 
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andere pc’s op afstand te benaderen, zodat je alsnog 
toegang hebt tot handige software. Jouw Chromebook 
functioneert dan min of meer als afstandsbediening. 
Zorg ervoor dat de browser Chrome (www.google.com/
chrome) op je pc is geïnstalleerd en typ chrome://exten-
sions in de adresbalk. Kies onderaan voor Meer exten-
sies toevoegen. Zoek naar Chrome Remote Desktop 
en voeg deze app toe aan de browser. Daarna open 
je Chrome Remote Desktop. Bevestig met Doorgaan 
en Accepteren. Klik bij Mijn computers op Aan de 
slag en kies voor Externe verbindingen inschakelen. 
Google downloadt het programma Chrome Remote 
Desktop-host naar je pc. 
Dubbelklik op het msi-bestand om de installatie te 
voltooien. Klik in Chrome op OK en bedenk een zescijfe-
rige pincode. Je pc is nu op afstand toegankelijk voor je 
Chromebook. Klik in Chrome OS linksonder op Apps en 
open vervolgens Chrome Remote Desktop. Onder het 

kopje Mijn computers klik je op Aan de slag. Ook op 
dit apparaat klik je op Doorgaan en Accepteren. Je ziet 
nu de naam van de Windows-machine verschijnen. Klik 
hierop om een externe verbinding te maken. Zodra je 
de pincode hebt ingevoerd, verschijnt het bureaublad 
in beeld. Je kunt nu op afstand Windows-programma’s 
gebruiken.

Google Cloud Print
Zodra je een printer op een Chromebook aansluit, 
zul je merken dat de laptop het afdrukapparaat 
niet herkent. Dat is logisch, want het Chrome OS-
besturingssysteem accepteert geen stuurprogramma 
van je printer. In plaats daarvan doe je een beroep 
op de dienst Google Cloud Print. Hiermee verzend 
je printopdrachten naar pc’s waarop een printer is 
aangesloten. 
Sommige printers kunnen bovendien rechtstreeks 
printopdrachten van Google Cloud Print ontvangen. 
Is jouw printer niet gecertificeerd, open dan de browser 
Chrome op de pc waarop deze is aangesloten. Klik op 
Google Chrome aanpassen en beheren en kies voor 
Instellingen. Via Geavanceerde instellingen weer-
geven klik je onder Google Cloudprinter op Beheren. 
Gebruik de optie Printers toevoegen om het gewenste 
afdrukapparaat te registreren. Een mailtje, webpa-
gina of document kun je nu simpel vanuit Chrome OS 
afdrukken. Dat gaat via een druk op de toetscombinatie 
Ctrl + P en daarna klik je onder Bestemming op Wijzi-
gen. Nadat je de gewenste printer hebt geselecteerd, 
start je de afdruktaak.

  Via Google 

Cloud Print 

verstuur je print-

opdrachten over 

het netwerk 

naar afdrukap-

paraten.

  Bedien met 

je Chromebook 

een Windows-

machine op 

afstand.
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Lokaal opslaan
Chromebooks hebben een beperkte opslagcapaci-
teit. De reden hiervoor is dat dit besturingssysteem 
geoptimaliseerd is voor de cloud. Kortom: het is de 
bedoeling dat je bestanden zo veel mogelijk online 
bewaart. Gelukkig kun je wel degelijk bestanden lokaal 
opslaan. Klik in de browser maar eens met de rechter-
muisknop op een afbeelding en kies voor Opslaan als. 
Vervolgens verschijnt de bestandsbeheerder in beeld, 
waarin je de gewenste opslaglocatie aanwijst. Kies niet 
voor de map Google Drive, want dan bewaar je de data 
alsnog op een (online) server. Via Apps en Files roep 
je de bestandsbeheerder overigens op ieder moment 
op. Hier vind je ook de inhoud van externe opslagdra-
gers die via usb zijn aangesloten. Klik bovenaan op het 
tandwieltje als je wilt weten hoeveel vrije opslagruimte 
er beschikbaar is.

Sneltoetsen leren
Sneltoetsen zijn handig wanneer je lekker vlot wilt 
werken op je Chromebook. Vergeleken met Windows 
maakt Chrome OS weer gebruik van andere sneltoet-
sen. Gelukkig houdt Google daar rekening mee. Via een 
interactief toetsenbord maak je namelijk kennis met 
alle toetscombinaties. Druk maar eens op de combi-
natie Ctrl + Alt + ? en probeer verschillende sneltoet-
sen uit. Wanneer je Ctrl, Alt of Shift ingedrukt houdt, 
verschijnen de functies boven de toetsen.

Accounts wissen
Indien je de Chromebook na een tijdje wilt verkopen 
of weggeven, is het belangrijk dat er geen persoonlijke 
gegevens achterblijven. Zet het apparaat daarom terug 
naar de fabrieksinstellingen. Klik in Chrome rechts-
boven op Google Chrome aanpassen en beheren. 
Ga naar Instellingen en kies onderaan voor Geavan-
ceerde instellingen weergeven. Bij het onderdeel 
Powerwash heb je de mogelijkheid om persoonlijke 
accounts, inclusief alle privédata, te wissen. Klik op 

Powerwash en voer een herstart uit. Bevestig daarna 
Nogmaals met Powerwash om alle gegevens definitief 
te verwijderen. 

Herstelmedium maken
Net als bij iedere computer bestaat er altijd een kans 
dat je Chromebook op een slechte dag plotseling 
crasht. In dat geval is het fijn wanneer je het besturings-
systeem opnieuw kunt installeren met een herstelmedi-
um. Je hebt hiervoor een usb-stick, externe harde schijf 
of sd-kaart nodig. Koppel een opslagdrager met een 
capaciteit van minimaal 4 GB aan de Chromebook. Typ 
in de adresbalk van Chrome de opdracht chrome://
imageburner en druk op Enter. Realiseer je wel dat 
Chrome OS alle bestanden van de opslagdrager wist! 
Zodra je bevestigt met OK, downloadt Chrome een her-
stelkopie naar de opslagdrager. Na enkele minuten is 
het downloadproces voltooid. Als je ooit te maken krijgt 
m et de melding ‘Chrome OS ontbreekt of is bescha-
digd’, volstaat het om de usb-stick, externe harde schijf 
of sd-kaart met de herstelkopie in de Chromebook te 
prikken. Doet de Chromebook helemaal niets meer? 
Volg dan de instructies van de fabrikant om de herstel-
modus te activeren. Vaak helpt het om de sneltoets 
Esc + Vernieuwen (F3) samen met de aan/uitknop 
ingedrukt te houden.

  Vanuit Chro-

me OS creëer je 

gemakkelijk een 

herstelmedium. 

  Via de functie 

Powerwash 

wis je alle 

gebruikersge-

gevens van de 

Chromebook.

  Bezitters van 

een Chrome-

book zijn niet 

verplicht om 

alles online op 

te slaan.
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Uitbreidingen Google Chrome

1 Even geen Facebook …
Beland je regelmatig ‘per ongeluk’ op Nu.nl, YouTube 
of Facebook als je eigenlijk iets anders moet doen? In-
stalleer dan de extensie Strict Workflow. De uitbreiding 
blokkeert websites die je kunnen afleiden met een ‘tijd-
slot’. De lijst bevat alle bekende sociale media. Via de in-
stellingen kun je de ‘zwarte lijst’ uitbreiden. Het tijdslot 
is standaard ingesteld op 25 minuten, maar gaat pas in 
als je zelf op het Strict Workflow-icoontje klikt. Heb je 
braaf gewerkt? Dan wordt het Strict Workflow-icoontje 
groen en mag je vijf minuten afleiding zoeken. Daarna 
worden de websites op de ‘zwarte lijst’ weer ontoegan-
kelijk. Strict Workflow lijkt misschien kinderachtig, maar 
helpt je wel om discipline op te bouwen.
Strict Workflow, http://tiny.cc/strwf

2 Foto’s bewerken
Wie regelmatig plaatjes van internet gebruikt weet dat 
het soms een heel gedoe is om de afbeelding van een 
website in je fotobewerkingsprogramma te krijgen. 
De uitbreiding pic2pixlr maakt het eenvoudig om een 
afbeelding snel bij de fotobewerkers van Pixlr.com te 
krijgen. Klik met je rechtermuisknop op een afbeeld-
ing van een website. Ga naar Open with pic2pixlr en 
kies je favoriete Pixlr-gereedschap. Pixlr O-Matic geeft 
foto’s snel een leuk effect of randje. Pixlr Express is een 

  Pic2pixlr 

opent afbeeldin-

gen vanuit je 

browser direct 

bij een online 

fotobewerker 

van Pixlr.com.

Google Chrome-extensies zijn handig, snel 
geïnstalleerd en werken direct zonder dat je veel 
instellingen hoeft aan te passen. De uitbreidingen 
komen dan ook regelmatig aan bod in Tips & Trucs. 
R O B B I N  O O I J E VA A R

Drie verassende uitbreidingen voor 
Google Chrome

BETER BROWSEN

basis fotobewerker met veelgebruikte functies zoals 
bijsnijden en verbeteren. Pixlr Editor is een uitgebreide 
fotobewerker.
Pic2pixlr, http://tiny.cc/pic2p

3 Buitenlands filmpje
Hola is een van de meest gebruiksvriendelijke manier-
en om een website te bezoeken die door een regioblok-
kade wordt tegengehouden. Vanuit Nederland mag je 
bijvoorbeeld bijna niets bekijken bij de BCC en vanuit 
andere landen is de content van de NPO niet bereik-
baar. Hola leidt je automatisch om naar een ander 
IP-adres in een ander land dat wel de site kan openen 
die je wilt zien. Let op: als je de gratis versie van Hola 
gebruikt wordt jouw internetverbinding onderdeel van 
het Hola-netwerk en kan deze dus ook gebruikt worden 
als buitenlands IP-adres voor anderen. Wie hier niet 
van gediend is, kan de extensie steeds uitschakelen 
of kiezen voor een betaalde variant van vijf euro per 
maand. 
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SPECIAL
Android apps

H et is mogelijk om een beperkt aantal voor-
geselecteerde Android-apps te draaien in 
Chrome OS. Dat geldt (nog) niet voor alle 

apps, maar de selectie wordt wel steeds groter. Een 
recent overzicht van dergelijke apps vind je hier: 
chrome.google.com/webstore/category/collection/
also_on_android
Wil je ook andere apps die niet in het lijstje voorkomen 
onder Chrome draaien, dan kun je gebruikmaken van 
de Arc Welder. Hiermee is het mogelijk om ieder apk-
bestand (het installatiepakket van Android) in Chrome 
te starten en dus de software te installeren. Helaas 
werken niet alle apk’s zonder meer. Arc Welder down-
load je vanaf de Chrome Store op chrome.google.
com/webstore, en zoek vervolgens naar Arc Welder. 
Installeer de app door op Toev. aan Chrome te klikken.
Deze tool is eigenlijk bedoeld voor ontwikkelaars om 
hun bestaande apps geschikt te maken voor Chrome. 
De tool heeft een map nodig om naartoe te schrijven. 
Open de extensie in Chrome , klik op Choose en maak 
even een nieuwe map aan in Mijn schijf en selecteer 
deze.
Nu moet je op zoek naar een apk die je wilt gaan instal-
leren in Chrome. Handig daarbij is een tool als https://
apps.evozi.com/apk-downloader/. Om een apk bin-
nen te halen, plak je op die website de link naar de app 
van Google Play. Stel: je wil de Twitter-app installeren. 
Ga dan naar play.google.com en zoek naar Twitter. 
Klik op de Twitter-app en kopieer in de adresbalk de 
link. Plak deze nu in Evozi en klik op Generate Down-

  Zo haal je van 

elke app een 

Android-apk 

binnen .

Chrome OS wordt vaak gezien als een vrij 
eenvoudig besturingssysteem. Het is zelfs mogelijk 
om Android-apps in Chrome te draaien. 
Daarvoor gebruik je ARC Welder.
J O C H E M  D E  G O E D E

load Link. Na enige tijd verschijnt er een groene knop 
waarmee je de apk kunt binnenhalen. 
Keer nu terug naar Welder en klik op Add your APK. 
Ga vervolgens naar de map Downloads waar je het 
bestand genaamd com.twitter.android.apk vindt. 
Selecteer het en klik op Openen. Bij Form Factor kun 
je kiezen of je de tablet- of telefoonapp wilt. Wij kiezen 
voor Tablet. Standaard kun je maar een Android-app 
tegelijk geïnstalleerd hebben en uitvoeren, maar daar is 
een workaround voor.
Sluit even de Android-app en kies voor Download ZIP 
en sla deze op in de map Downloads op Chrome OS. 
Ga naar Chrome, klik rechts op het hamburgermenu, 
ga naar Downloads en klik op Map ‘Downloads’ 
openen. Dubbelklik op de zip, sleep de bestanden in 
de zip terug naar de Downloads-map en zet deze in 
een nieuwe map genaamd twitter. Ga nu opnieuw in 
Chrome via het hamburgermenu naar Meer hulppro-
gramma’s en kies voor Extensies. Zet bovenaan een 
vinkje bij Ontwikkelaarsmodus. Kies voor Uitgepakte 
extensies laden en selecteer de net uitgepakte .zip-
map. Je kunt nu je Android-app permanent draaien. 
Deze stappen werken ook voor Mac, Windows en Linux 
overigens, alleen gaat daar het uitpakken van zip-be-
standen wat makkelijker. 

ANDROID-APPS 
IN CHROME (OS)
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De Chromecast heeft de manier waarop wij video naar 
onze televisie streamen een stuk eenvoudiger en gebruiksvrien de-

lijker gemaakt. Even een filmpje kijken via Netflix of YouTube en 
met één druk op de knop verschijnt het op je televisie. 

Makkelijker kan niet. Maar er nog zo veel meer mogelijk met de 
Chromecast dan je wellicht denkt.

M A R T I N  G I J Z E M I J T E R

TIPS VOOR JE 
CHROMECAST

Apps, games en 
extensies … 

en een aquarium

TIPS VOOR JE 
CHROMECAST

15

SPECIAL
Chromecast
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1 Allcast
Dat je video’s van Netflix naar je 
televisie kunt slingeren met de 
Chromecast is natuurlijk fan-
tastisch, maar hoe zit dat met 
video’s die je al op je iOS- en/
of Android-toestel hebt staan? 
Op iOS zal Chromecast sowieso 
nooit geïntegreerd worden, omdat 
Apple natuurlijk liever z’n eigen 
Apple TV plugt. Gelukkig is er de 
app Allcast. Met deze app kun je 
de foto’s en video’s op je iPhone 
of je Android met één druk op de 
knop naar je Chromecast strea-
men. Klein nadeel: de gratis app 
heeft een limiet van vijf minuten, 
wil je langer kijken, dan moet je de 
Premium-versie kopen voor 4,99 
euro (iOS) of 3,65 euro (Android). 
Daar krijg je echter wel een hoop 
voor terug.
Prijs: Gratis (+ in-app-aankoop)

2 Google Play Music
Met de populariteit van Spotify 
zou je bijna vergeten dat Google 
óók z’n eigen muziekdienst heeft, 
namelijk Google Play Music (eve-
neens een tientje per maand) en 
daar hoef je het dus niet zonder 
Taylor Swift te doen. Het fijne van 
de Google Play Music-app, is dat 
deze beschikbaar is voor zowel 
iOS als Android én ingebouwde 
Chromecast-functionaliteit heeft. 
Mocht je overigens nog nooit 
van Google Play Music gehoord 
hebben en nieuwsgierig zijn, je 
hoeft je niet meteen te abonneren, 
je mag het eerst een maand gratis 
uitproberen (niet vergeten op te 
zeggen dan).
Prijs: Gratis

3 Qcast Music
De vorige app is niet de enige 
waarmee je muziek naar de 
Chromecast kunt streamen vanaf 
je telefoon of tablet. Ook met 

Qcast kun je muziek van Google 
Play of Spotify feilloos naar de 
Chromecast sturen. Maar het 
leukste van deze app is wellicht 
dat je dat niet alleen hoeft te doen. 
Iedereen die zich binnen hetzelf-
de netwerk bevindt, kan muziek 
naar de playlist sturen, waardoor 
je een ultieme mix krijgt van de 
muziek die de mensen om je heen 
leuk vinden. Ideaal voor feestjes 
natuurlijk.
Prijs: Gratis

4 Big Web Quiz
Wat je doet op je televisie met 
Chromecast, hoeft natuurlijk niet 
alleen passief consumeren te zijn. 
Met de juiste apps verander je 
de Google Chromecast namelijk 
in een interactief entertainment-
systeem. Big Web Quiz, gemaakt 
door Google zelf, is zoals de naam 
al doet vermoeden een quiz 
gevoed met vragen (en antwoor-
den) van internet. Je kunt het met 
vijf anderen spelen en wie het 
snelste (goed) antwoordt, wint 
uiteindelijk de quiz. De gameplay 
is uiteraard wel wat beperkt, maar 
heel inventief en vermakelijk is het 
zeker.
Prijs: Gratis

5 InstantCast
Zoals je uren op YouTube kunt 
doorbrengen, kun je minstens zo 
veel tijd verslijten op Insta gram. 
InstantCast maakt van Instagram 
een voorstelling door de foto’s van 
de mensen die je volgt te veran-
deren in een slideshow. Hier kun 
je de muziek die je op je telefoon 
hebt staan, achter hangen. Het is 
natuurlijk niet hetzelfde als zelf 
door alle foto’s neuzen, maar als 
je dat wilt, dan kan dat ook . Maar 
stiekem is dat gewoon op je tele-
foon toch wel handiger. Deze app 
is er helaas alleen voor iOS.
Prijs: € 1,99

APPS

 1. Allcast biedt je de mogelijkheid om 

de video’s op je telefoon of tablet naar 

de Chrome cast te streamen.

 3. Met Qcast kan iedereen binnen 

hetzelfde netwerk z’n muziek naar 

de Chrome cast sturen.

 4. Het is een 

beetje beperkt 

‘quizzen’ via 

Chrome cast, 

maar het wérkt 

wel!

 2. Muziek afspelen via je Chrome cast, 

dat kan via Google Play Music.

 5. Instagram-foto’s bekijken 

op je televisie. Het is weer 

eens wat anders.
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6 CameraCast
In eerste instantie lijkt CameraCast 
een ontzettend nutteloze app. 
Want met één druk op de knop 
verschijnt een foto die jij (of andere 
mensen binnen hetzelfde netwerk) 
neemt op je televisie via Chrome-
cast. Toch is het nuttiger dan het 
lijkt. Bijvoorbeeld in een klas, wan-
neer een afbeelding even klassikaal 
gedeeld moet worden. 
Of met behulp van de zelfontspan-
ner in de babykamer, dan maak je 
van je telefoon een soort babymon-
itor. En tijdens feestjes is het natu-
urlijk hilarisch als iedereen z’n foto’s 
op een groot scherm kan delen. 
Via een in-app-aankoop van twee 
euro haal je de advertenties weg 
en krijg je nog wat extra sluiterfunc-
ties.
Prijs: Gratis (+ in-app-aankoop)

7 Fish Tank on TV
Deze app behoeft uiteraard weinig 
uitleg. Vroeger kon je een video-
band of dvd kopen met beelden 
van een open haard of aquarium, 
nu stream je dat beeld gewoon 
naar je Chromecast. Wat is het toch 
dat we het kijken naar vissen als 
rustgevend ervaren?
Het ziet er allemaal redelijk realis-
tisch uit, zonder de herhaling die je 
bij andere apps vaak ziet.
Prijs: € 0,99 (iOS), € 1,08 (Android)

8 RockIt Karaoke 
for Chromecast
Een feestje stelt natuurlijk niets 
voor zonder karaoke. Je Chrome-
cast helpt je daarbij in combinatie 
met de app RockIt. Selecteer het 
liedje dat je wilt zingen en stream 
het naar je televisie. Vervolgens 
kun je met je telefoon audio- en 
video-opnames maken, zodat je 
het gênante geheel ook nog eens 
kunt delen op Facebook. Helaas 
alleen voor iOS. De in-app-aankoop 

van drie euro biedt toegang tot 
meer muziek.
Prijs: Gratis (+ in-app-aankoop)

9 ArcadeCast Free
Lang, lang geleden, toen mobiele 
telefoontjes nog niet eens beston-
den, werden games voornamelijk 
gespeeld op de televisie. En nat-
uurlijk niet met de graphics die je 
tegenwoordig op je PlayStation of 
Xbox ziet, maar hevig verslavende 
kleine spelletjes waarbij je een pixel 
over het scherm moest bewegen. 
Ben je van die generatie en mis 
je die tijd, of wil je weten hoe je 
ouders zich vroeger vermaakten, 
dan is ArcadeCast een fantastische 
Chromecast-app. Je kunt kiezen 
voor vier klassiekers (waaronder 
Tetris), al is alleen het eerste spel 
(AsteroidShooter) gratis, voor de 
rest moet je de app unlocken (dat 
kost 99 cent). Prima vermaak, en 
verbazend weinig lag.
Prijs: Gratis (+ in-app-aankopen)

10  Up Down Fish
Herinner je je Flappy Bird nog? 
Het was ook zo’n bizar verslavend 
spelletje waarbij je een vogel door 
een parcours moest manoeuvre-
ren door snel op het display van je 
telefoon te tikken. Up Down Fish is 
een variant van dat spelletje van de 
hand van een andere ontwikkelaar 
en ditmaal met een vis. Maar dat 
is niet alles dat er veranderd is, 
want je speelt het spel namelijk niet 
meer in je eentje, maar met andere 
iOS-gebruikers … op je televisie. 
Via de Chromecast dus. Het is wel 
te merken dat de Chromecast hier 
eigenlijk niet voor bedoeld is (er 
zijn soms wat haperingen), maar 
hilarisch is het wel.
Prijs: Gratis

 6. Wat dacht je van je televisie 

als babymonitor? Met Camera-

Cast heb je dat zó voor elkaar.

 8. Met RockIt breng je ouder-

wets gezellig karaoke naar je 

televisie (oordoppen niet mee-

geleverd)

 7. Voor de nodige rust ver-

ander je je televisie gewoon in 

een aquarium. Mal, maar leuk!

 9. Herleef tijden van weleer met 

ArcadeCast.

 10. Flappy Bird met vissen, maar dan 

multiplayer. Een beetje buggy, maar wel 

hilarisch.
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11 Google Cast
Tot nu toe hebben we vrijwel 
alleen maar mobiele apps bespro-
ken als het gaat om het streamen 
van content naar je televisie. Maar 
wist je dat het ook gewoon kan 
vanuit je browser? Althans, als je 
de Google Chrome-browser geb-
ruikt. Google Cast is een extensie 
van het eerste uur, die je in staat 
stelt om de inhoud van je browser 
rechtstreeks op je televisie te 
mikken. Qua functionaliteit is er 
niet zo veel aan de app veran-
derd, maar qua stabiliteit des 
te meer. Een verbinding maken 
gaat nu probleemloos en zonder 
haperingen.
http://tiny.cc/gocast

12 Cloud Drive
Het is heel mooi dat je video’s, 
foto’s en muziek vanaf een smart-
phone naar je Chromecast kunt 
streamen, maar we gaan natuurlijk 
steeds meer naar een wereld toe 
waarin al je media centraal zijn 
opgeslagen, bij voorkeur in de 
cloud. Als die cloud Google Drive 
is, word je van deze extensie heel 
gelukkig, want hij stelt je in staat om 
de inhoud van Google Drive naar 
je televisie te streamen. Simpelweg 
door de url van het filmpje, de foto 
of het muziekbestand in de exten-
sie te plakken. Het enige nadeel? 
Onder titeling wordt niet door de 
app ondersteund.
http://tiny.cc/cldrive

13 PlayTo for Chrome-
cast
Er is nu al een flink aantal vid-
eo-oplossingen besproken voor 
Chromecast, maar er ontbreekt 
nog een belangrijke mogelijkheid: 
het met een omweg streamen van 
streaming video. Dat klinkt heel 
complex en dat is het ook, daarom 
heeft het best lang geduurd voor 
deze app er was. Het principe is 
als volgt: wanneer je een online 
video kijkt, zoals op Vimeo.com, dan 
detec teert deze extensie dat er een 
video wordt afgespeeld en biedt hij 
je de mogelijkheid om deze door te 
streamen naar je Chromecast. En 
af hankelijk van de grootte van je 
beeldscherm is kijken op je tv toch 
nét even iets relaxter.
http://tiny.cc/playto

14 Videostream
En dan zijn er nog de video’s die je 
op de harde schijf van je computer 
hebt staan. Hoe stream je die? Met 
behulp van een extensie genaamd 
Video stream. Met deze extensie 
stuur je heel eenvoudig video’s die 
je op je harde schijf (of op je NAS) 
hebt staan naar je Chromecast, 
met volledige ondersteuning voor 
ondertiteling. En wat nóg interes-
santer is: met behulp van de Vid-
eostream-app voor iOS en Android, 
kun je de extensie bedienen vanaf 
je smartphone, zodat je niet eens 
meer van de bank af hoeft.
http://tiny.cc/vistream

EXTENSIES

AAN DE KABEL
15 Chromecast Ethernet Adapter

De Chromecast werkt uiteraard alleen wanneer je een goed draadloos 
netwerk hebt. Nu is dat in veel huishoudens wel het geval, maar wat als 
dat niet zo is? Kun je dan je Chromecast niet gebruiken? Gelukkig toch: de 
Chromecast Ethernet Adapter is verkrijgbaar in Nederland in de Google 
Store. Dit apparaat doet precies wat de naam belooft: het verandert je 
Chromecast in een apparaat waarop je een ethernet kabel kunt aansluiten.

 11. Je kunt de volledige 

inhoud van je browser naar 

je televisie streamen met 

Google Cast.

 13. Deze extensie de-

tecteert wanneer je video 

streamt en biedt je aan het 

door te streamen naar je 

televisie.

 15. Heb je geen of slechte 

wifi? Schaf dan een Chrome-

cast Ethernet Adapter aan.

 12. Combineer de 

kracht van online opslag, 

met het gemak van 

de Chrome cast, door 

direct vanuit de cloud te 

streamen.

 14. De video’s op je 

harde schijf gooi je nu ook 

met gemak op je tv, zelfs 

zonder de computer aan 

te raken.
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Mediaspelers zijn er tegenwoordig in alle soorten 
en maten. Natuurlijk is er de Chromecast, maar 
ook een gameconsole, smart-tv en reguliere 
mediaspeler kunnen prima videobestanden op 
je televisie weergeven. De mogelijkheden op 
dit gebied lijken eindeloos. Om te bepalen welk 
apparaat het beste past bij je wensen, zetten we 
diverse scenario’s op een rij.
M A I K E L  D I J K H U I Z E N

Streamingdiensten en 
lokale media op je tv

WELKE 
MEDIASPELER?

 1. Via het 

menu van de 

PlayStation 4 

(of een andere 

gameconsole) 

open je de 

Netflix-app.1 Netflix
Netflix is ruim anderhalf jaar in ons land beschikbaar 
en sindsdien heeft deze online video-aanbieder ruim 
één miljoen Nederlandse abonnees aan zich weten te 
binden. Logisch, want voor negen euro per maand heb 
je toegang tot een groot aanbod met films en series. 
Wanneer je de dienst op televisie wilt bekijken, heb je 
een apparaat nodig dat je toegang tot Netflix geeft. Dat 
kan een smart-tv of blu-ray-speler zijn, maar bij verou-
derde apparatuur heb je een extern apparaat nodig. 
Voor de meeste mediaspelers hebben de fabrikanten 
geen overeenkomst met de Amerikaanse streamingdi-
enst gesloten, al zijn de Apple TV en Sony FMP-X5 een 
uitzondering. Voordat je naar de winkel rent om een 
nieuwe smart-tv of mediaspeler in huis te halen, loont 
het de moeite om na te gaan welke gameconsoles je 
in huis hebt. Een PlayStation (3 of 4), Xbox (360 of One) 

of Wii geeft namelijk ook toegang tot Netflix. Op een 
PlayStation 4 navigeer je hiervoor naar Tv en video, 
waarna je via Netflix de juiste app downloadt. Typ de 
inloggegevens van je account. Je kunt nu films en series 
in Full HD bekijken.

2 NPO
Naast Netflix is de videodienst van NPO (Uitzending 
Gemist) in Nederland een veelgebruikte webdienst. 
Helaas geeft lang niet iedere mediaspeler je toegang 
tot deze aanbieder. Wanneer je uitzendingen graag 
terugkijkt, is het dan ook belangrijk om alle mogeli-
jkheden op een rij te zetten. De meeste smart-tv’s 
geven je via een app toegang tot deze gemist-dienst, 
zoals producten van Samsung, LG en Philips. Wanneer 
je niet beschikt over een smart-tv of settopbox met 
toegang tot NPO, blijven er helaas vrij weinig mogeli-
jkheden over. Sommige mediaspelers zijn uitgerust 
met Android, waardoor je via de Play Store de app van 
Uitzending Gemist kunt installeren. In de praktijk werkt 
Android op een mediaspeler nogal stroef, omdat dit 
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besturingssysteem oorspronkelijk voor mobiele toestel-
len is ontwikkeld. Het gebruik van een Apple TV is een 
betere oplossing. Vanaf een iPhone, iPad of iPod touch 
stream je de beelden eenvoudig naar deze mediaspeler 
met behulp van AirPlay, waarna je de uitzendingen op 
groot scherm bekijkt. Zorg ervoor dat de Apple TV en 
het iOS-apparaat op hetzelfde wifi-netwerk zijn aange-
meld. Open in de NPO-app op het mobiele toestel een 
uitzending en druk op de AirPlay-knop (vierkant met 
pijltje). Selecteer vervolgens de Apple TV om de weer-
gave te starten.

3 AirPlay
In de vorige tip is het gebruik van AirPlay al even ter 
sprake gekomen. Naast NPO zijn er ook andere inter-
essante apps uitgerust met deze functie om video en/
of audio naar de Apple TV te streamen. Voorbeelden 
van toepassingen met AirPlay-ondersteuning zijn 
onder meer Netflix, RTL XL, YouTube en Spotify. Binnen 
de app tik je het AirPlay-pictogram aan. Er verschijnt 
vervolgens een keuzemenu waarin je de Apple TV 
als afspeelapparaat kunt selecteren. Buiten Apples 
mediaspeler zijn er helaas weinig apparaten die met 
AirPlay overweg kunnen. De Popcorn A-400/A-410 is 
een uitzondering: in de instellingen van dit apparaat 
activeer je de functie iOS Streaming. Houd er wel 
rekening mee dat deze functie minder stabiel is dan de 
originele AirPlay-functionaliteit op de Apple TV.

4 NAS-streaming
Wanneer al je mediabestanden op een NAS of pc 
staan opgeslagen, is het wel zo handig om video’s 
via het netwerk te streamen. Het is dan namelijk niet 
nodig om de bestanden te kopiëren naar de harde 
schijf van de mediaspeler. Veel mediaspelers hebben 
om die reden een ethernetpoort. Ook streamen via 
wifi is bij veel apparaten mogelijk, al is hiermee de 
kans op haperingen een stuk groter. Een voorwaarde 
is dat je mediabestanden vanuit het netwerk toegan-
kelijk maakt voor je mediaspeler. Op een NAS is dat 
vrij eenvoudig. Je hoeft alleen maar de ingebouwde 
mediaserver te activeren, waarna je bestanden mid-
dels DLNA/UPnP bereikbaar zijn. Iedere mediaspeler 
met een netwerkfunctie accepteert dit protocol. Op 
een NAS van Synology installeer je de mediaserver via 
het Package Center. Na de installatie verschijnen de 
mappen music, photo en video in de bestandsman-
ager. Sleep mediabestanden naar deze mappen om 
ze te delen met je netwerk. Op je mediaspeler zie je 
eenvoudig welke mediabestanden er in het netwerk 
beschikbaar zijn. Vanuit het hoofdmenu vraag je in 
dat geval een lijst met netwerkapparaten op, waarna 
je de gedeelde bestanden kunt bekijken.

5 Pc-streaming
Voor het delen van mediabestanden op je pc zijn 
er verschillende mogelijkheden. Wanneer je via je 
mediaspeler toegang wilt tot alle films en muziek, 
kun je het beste de mediamap delen. Open Win-
dows Verkenner en klik met de rechtermuisknop op 
de betreffende map. Kies in het contextmenu voor 
Eigenschappen. Via het tabblad Delen klik je op de 
knop Delen. Klik achter het lege invoerveld op het 
kleine pijltje. Selecteer Iedereen en bevestig met 

 4. Gebruik 

je NAS als 

mediaserver en 

stream films en 

muziek naar je 

mediaspeler.

 2. Een Ap-

ple TV is een 

compacte medi-

aspeler met een 

prijskaartje van 

99 euro.

 3. Vanuit apps 

met AirPlay-

ondersteuning 

stream je video-

beelden naar 

een recente 

mediaspeler van 

Popcorn Hour.
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Toevoegen. Klik daarna op Delen / Gereed. Lukt het 
met de mediaspeler niet om films en muziek op de pc 
te benaderen? Loop dan de instellingen nog eens na. 
Open het Configuratiescherm en ga naar Netwerk 
en internet / Netwerkcentrum / Geavanceerde 
instellingen voor delen wijzigen. Zorg ervoor dat de 
optie Netwerkdetectie inschakelen is geactiveerd. 
Bedenk verder of je een wachtwoord voor de medi-
abestanden wilt instellen. Er is vanaf de mediaspeler 
dan alleen toegang mogelijk tot de audio- en videobe-
standen na het invoeren van het juiste wachtwoord. 
Bevestig met Wijzigingen opslaan.

6 3D-films
Recente mediaspelers zijn veelal in staat om vol-
waardige 3D-films weer te geven. Handig voor het 
geval je kopieën van 3D-blu-rays op je mediaspeler 
bewaart. Verder is het uiteraard een voorwaarde dat 
je televisie met driedimensionale beelden overweg 
kan. Momenteel zijn er grofweg drie mediaprocessors 
die in staat zijn om 3D in de beste kwaliteit weer te 
geven: de RTD1186 en RTD1195 van Realtek, en de 
SMP8911 van Sigma Designs. Wanneer je 3D wilt af-
spelen, ga je het beste op zoek naar een mediaspeler 
met een dergelijke chipset. Die zijn er gelukkig volop 
te vinden. Zo zit in de Popcorn Hour A-410 de 3D-chip 
van Sigma Designs. Dit is wel een vrij dure mediaspe-
ler van pakweg driehonderd euro. Apparaten met de 
populaire RTD1186-processor van Realtek zijn over 
het algemeen iets goedkoper. Voorbeelden hiervan 

zijn de Mede8er MED800X3D, Eminent EM7480 en 
FANTEC 3DAluPlay. Producten met de relatief nieuwe 
RTD1195-chipset zijn nog weinig te vinden, al is de 
Zappiti Player 4K wel in Nederland verkrijgbaar. In het 
menu van de mediaspeler stel je in dat het appa-
raat bij 3D-films automatisch schakelt naar de juiste 
modus.

7 Filminformatie
Mediaspelers bedien je via een menu op je televisie. 
Meestal verschijnen alle titels uit je mediacollectie in 
een lange lijst op je scherm. Sommige mediaspelers 
zijn in staat om extra filmdata te downloaden en 
vervolgens in het menu te integreren. Het resultaat 
hiervan is een levendig menu met aantrekkelijke film-
covers en interessante informatie. De producten van 
Mede8er staan bijvoorbeeld bekend om deze functie, 
waarbij je via een submenu de gegevens kunt opha-
len. Ook recente mediaspelers van Popcorn Hour 
zijn prima in staat om filminformatie van het web te 
downloaden. Je gebruikt hiervoor de zogenoemde 
Networked Media Jukebox (NMJ). Deze functie scant 
automatisch alle aangesloten mediabronnen en 
presenteert de films vervolgens in een overzichtelijk 
menu voorzien van afbeeldingen, een synopsis en de 
cast. Om de NMJ-functie te activeren, leg je eerst een 
media database aan. Open in het menu de inhoud van 

 7. Media-

spelers van 

Popcorn Hour 

hebben als 

voordeel dat 

ze het menu 

verfraaien met 

extra filmgege-

vens.

 5.  Vanuit 

Windows deel 

je eenvoudig 

video’s en 

muziek met je 

mediaspeler.

 6.  De Eminent 

EM7480 heeft 

een goede 3D-

chip aan boord.

Er zijn grofweg drie media-
processors in staat om 3D in de 
beste kwaliteit weer te geven
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 10  Als beeld 

en geluid niet 

synchroon 

lopen, verstoort 

dat het kijkple-

zier.

een aangesloten mediabron. Kies vervolgens 
aan de linkerkant voor Networked Media Jukebox 
en bevestig met Ja. Wijs zo nodig een specifieke map 
aan en kies voor de Nederlandse taal. Verder geef je 
aan welk type mediabestanden je wilt voorzien van 
extra informatie. Druk als laatste op de blauwe knop 
van de afstandsbediening om de filminformatie 
definitief toe te voegen. Bij een omvangrijke media-
collectie duurt het een paar uur voordat alle data zijn 
gedownload.

8 Surround-geluid
Heb je thuis een surround-opstelling staan? Met 
een mediaspeler kun je hiervan optimaal profiter-
en, mits je de boel correct aansluit. In vrijwel alle 
handleidingen van mediaspelers staat vermeld dat je 
het apparaat via een HDMI-kabel rechtstreeks moet 
aansluiten op de ingang van de televisie. Helaas 
geeft de audio-uitgang van je televisie meestal alleen 
een stereosignaal door aan je versterker. Kortom, 
geen surround-geluid! In plaats daarvan sluit je de 
mediaspeler het beste aan op de HDMI-ingang van 
je receiver, waarna het geluid rechtstreeks door de 
versterker wordt verwerkt. Het beeldsignaal stuurt de 
receiver vervolgens apart door naar je televisie. Heeft 
je versterker geen HDMI-ingang? Sluit je mediaspeler 
dan alsnog rechtstreeks aan op de televisie met een 
HDMI-kabel. Het geluid breng je middels de optische 
of coaxiale ingang over naar de versterker. Hiermee 
lukt het ook prima om films met surround-effecten af 
te spelen. Houd er wel rekening mee dat audiodoor-
voer via HDMI een vereiste is wanneer je DTS Master 
Audio en Dolby TrueHD wilt afspelen. Deze codecs 
komen voornamelijk voor bij kopieën van blu-rays en 
zorgen voor een hoogwaardig surround-geluid.

9 HD Audio
Wanneer je receiver in staat is om DTS Master Audio 

en Dolby TrueHD te verwerken, geef je bij de audio-in-
stellingen van de mediaspeler aan dat je deze format-
en door de versterker wilt laten decoderen. Meestal 
kies je in dat geval voor Passthrough of Bitstream. 
Daarnaast stel je ook in dat je het geluid via HDMI 
wilt doorvoeren naar de versterker. Kijk vooraf goed 
in de specificaties van de mediaspeler en versterker 
of er ondersteuning is voor DTS Master Audio en/of 
Dolby TrueHD. Dat is namelijk bij lang niet alle nieuwe 
mediaspelers het geval. De Eminent EM7480, Zappiti 
Player 4K en Mede8er MED450X2S zijn voorbeelden 
van apparaten die wel met deze formaten overweg 
kunnen.

10 Lip-synchronisatie
Als je niet over een HD-receiver beschikt, sluit je 
de mediaspeler waarschijnlijk met een optische of 
coaxiale kabel aan op het audioapparaat. De televisie 
is dan rechtstreeks via HDMI verbonden met de me-
diaspeler. Het nadeel van deze opstelling is dat beeld 
en geluid dan meestal net niet gelijk lopen. Je lost dit 
probleem op door de audio te corrigeren middels een 
vertraging. Kijk in de audio-instellingen of er een 
‘lip-sync’-functie voorhanden is. Meestal kun je met 
een schuifbalkje aangeven hoeveel milliseconden je 
het geluid wilt corrigeren. Bij veel mediaspelers is er 
tijdens de filmweergave via een submenu ook toe-
gang tot deze functie mogelijk. 
Is jouw mediaspeler al wat ouder en kom je nergens 
een zo’n lip-sync-functie tegen? Kijk dan eens in het 
menu van je receiver of je het geluid kunt vertragen. 
Een andere mogelijkheid is om in de instellingen van 
je tv zo weinig mogelijk beeldverbeteraars te activer-
en, zodat de weergave minder wordt vertraagd. Het 
verschil is dan in elk geval kleiner, maar deze oploss-
ing is niet ideaal.

 8. Veruit de 

beste optie is 

om je media-

speler via een 

HDMI-kabel met 

je receiver te 

verbinden.

 9. Voor mo-

derne receivers 

zoals de Denon 

AVR-X1100W, 

is de weergave 

van HD Audio-

formaten geen 

enkel probleem.
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In de vorige editie kon je lezen hoe je je eigen 
kaarten met Google Maps maakt. Deze keer 
duiken we in Google Street View. Met dit 
onderdeel van Google Maps kun je virtueel door 
straten navigeren. Grote delen van de wereld zijn 
al geïndexeerd door Google. In dit artikel lees je 
hoe je de mooiste beelden op je beeldscherm 
tovert.
R I C H A R D  V E E N S T R A

Bekijk de wereld vanuit je luie stoel

GOOGLE 
STREET VIEW

Je leest hoe je 3D-beelden van steden kunt bekijken 
en ziet hoe je toegang krijgt tot interactieve foto’s 
van wandelroutes en musea over de wereld. Ook 

laten we je zien hoe je terug in de tijd gaat met de 
functie Time Travel.

1 Activeren
Street View is ingebouwd in Google Maps. Om inter-
actieve beelden van straten te kunnen zien, ga je in je 
browser naar www.google.nl/maps. Je kunt op twee 
manieren Street View activeren. De eerste mogeli-
jkheid is via het oranje mannetje rechtsonder. Dit 
mannetje heet Pegman en door erop te klikken en je 
muis ingedrukt te houden, laat Google Maps je zien 
welke gebieden met Street View zijn te bekijken. Alle te 
bekijken gebieden krijgen een blauwe gloed en je kunt 
Pegman naar één van de straten slepen en loslaten. Je 
ziet dat Nederland bijna geheel toegankelijk is. Google 
is vlijtig geweest met het fotograferen van de Neder-
landse straten. Zodra je Pegman ergens hebt neergezet, 
verandert Google Maps automatisch de weergave. Je 
bent nu in de Street View-modus. Om weer terug te 
gaan naar de kaart, klik je links onderin op Terug naar 
de kaart. De tweede mogelijkheid is om linksboven in 
de kaart een adres in te geven. Zodra de kaart is inge-
zoomd op je zoekopdracht zie je linksboven vlak onder 
de zoekopdracht de optie Street View. Klik erop en je 
ziet de Street View-weergave van het adres dat je hebt 
opgegeven. Uiteraard moet Street View wel voor deze 
straat beschikbaar zijn; anders is deze optie niet te zien.

2 Bewegen en zoomen
Als je eenmaal in de Street View-modus bent aanbe-
land, kun je gehele wijken of dorpen virtueel bekijken. 
Linksboven zie je het actuele adres; dit verandert zodra 
je gaat navigeren met Street View. De belangrijkste 
knoppen vind je rechtsonder in beeld. Met de bovenste 
knop draai je de weergave; je beweegt je hoofd als het 
ware van links naar rechts. Klik je aan de linkerkant, 
dan draai je bijvoorbeeld 90 graden naar links. Als je in 
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het midden van de knop klikt, draait het zicht zich weer 
naar het noorden. Inzoomen kan met de plus- en min-
knoppen eronder. Het navigeren kan echter ook door 
gewoon ergens in de weergave te klikken. Je kunt dan 
klikken en slepen om rond te kijken. Klik aan het einde 
van een straat en Street View brengt je er automatisch 
naar toe. Je ziet of je ergens naartoe kunt met Street 
View door de virtuele pijl op de grond. Wanneer een 
straat niet is geïndexeerd, zie je geen pijltje. Als je met 
je muis over de Street View-weergave navigeert, zie je 
soms dat er bij je cursor een grijs vierkant vlak wordt 
aangegeven; dit betekent dat je direct op dit gedeelte 
kunt inzoomen.

3 Terug in de tijd
Google maakt constant opnames van steden en dorpen 
in Nederland en sommige plekken zijn al diverse keren 
door auto’s van het bedrijf bezocht. Een leuke functie is 
dat je via Street View ook toegang hebt tot deze oude 
opnames. Links bovenin zie je bij elk adres een datum 
staan; dit is de datum waarop de opname is gemaakt. 
Mocht een locatie al diverse keren zijn bezocht, dan 
staat voor deze datum een klokje. Hiermee ga je naar 
de Time Travel-functie. Klik erop en eronder wordt een 
inzet geopend. In een tijdlijn zie je door middel van een 
punt op welke tijdstippen er nog meer opnames zijn 
gemaakt. Kies één van de data en je ziet de opname 
van de desbetreffende datum in de inzet. Wil je een 
grotere weergave zien, klik dan op het vergrootglas 
rechtsonder in de inzet. Klik op het kruisje om de inzet 
vervolgens weg te halen. Je ziet dat nu linksboven de 
datum is veranderd.

 1. Je ziet dat 

Nederland en 

België bijna 

helemaal zijn 

geïndexeerd; in 

Duitsland zijn 

alleen bepaalde 

gebieden te 

bekijken met 

Street View.

 2. Je kunt 

virtueel de brug 

oversteken, 

want je ziet op 

de brug een pijl 

staan.

 3. Bekijk hoe 

de Prinsen-

gracht er in 

2008, 2010 en 

2014 uitzag met 

de functie Time 

Travel.
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4 Aerial View
Je kunt niet alleen virtueel door steden lopen, sommige 
steden kun je ook vliegend aandoen. Deze functie heet 
Aerial View en is een beetje verstopt in Google Maps. 
Aerial View is niet voor alle steden beschikbaar. Op 
http://tipsentrucs.link.idg.nl/aerial vind je een overzicht 
van steden. Om toegang te krijgen tot 3D-beelden van 
deze steden heb je de geavanceerde versie van Google 
Maps nodig. Niet alle computers en browsers hebben 
toegang tot de geavanceerde modus. Als je helemaal 
onderaan in beeld in een smalle regel de tekst Eenvou-
dige modus ziet staan, dan dien je over te schakelen 
door erop te klikken. Op de geopende pagina klik je 
op deze vereisten om te zien of je in staat bent om 
3D-modellen te laten weergeven. Als je aan de eisen 
voldoet, kun je op de knop Maps met 3D gebruiken 
klikken. Het beste gebruik je hiervoor trouwens Googles 
eigen browser Chrome. Je ziet nu linksonder de optie 
Earth; klik erop en je ziet een satellietweergave van je 
kaart. Rechts onderin is nu een extra knop verschenen 
met vier vlakjes. Selecteer deze optie om de weer-
gave te kantelen. Klik er nog een keer op en je ziet de 
kaart vanuit vogelperspectief. Als je naar een stad met 
3D-beelden navigeert, bijvoorbeeld New York, en je 
inzoomt op het centrum, verschijnen er 3D-beelden van 
gebouwen in de stad.

5 Kunst bekijken
Niet alleen straten zijn met Street View te verkennen, 
Google maakt ook interactieve opnames van het inter-

 5. Bekijk de 

binnenkant van 

het Rijksmuse-

um met Google 

Art Project.

 Google heeft 

een paar mooie 

en informatieve 

wandeltochten 

gecreëerd met 

behulp van 

Street View-

technologie.

 4. New York 

is één van de 

steden die met 

Aerial View is 

uitgerust.

Wandeltochten
Een ander project van Google is om bekende 
wandeltochten in kaart te brengen. Het gaat 
hierbij niet specifiek om Street View-beelden, 
maar vaak zijn deze wel geïntegreerd in de 
wandeltocht. Op http://tipsentrucs.link.idg.nl/
wandel vind je een aantal wandeltochten. Klik op 
één van de tochten en je leest informatie over 
de tocht. Je kunt het pad lopen met behulp van 
Street View-technologie.
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ieur van bekende musea. Dit doet het bedrijf onder de 
noemer Google Art Project. Van sommige musea zijn 
alleen foto’s van bekende kunstwerken gemaakt, maar 
in bijvoorbeeld het Rijksmuseum is een complete virtu-
ele tour te maken. Ga naar http://tipsentrucs.link.idg.nl/
kunst en zoek naar een museum of kunstcollectie door 
je zoekterm bovenin in te voeren. Als je vervolgens links 
op Mediatype klikt, kies je voor Museum-weergave. 
Klik op het resultaat en een venster van het museum 
wordt geopend. Links zie je een plattegrond van het 
museum; rechts heb je de mogelijkheid om virtueel 
door het museum te lopen. Als je naar een andere ver-
dieping wilt, klik je op het cijfer onder de zoom-knop. 
Als je wilt zien van welke musea een museum-weergave 
te vinden is, klik je bovenin op Collecties en kies je 
vervolgens voor Alleen museum-weergave.

6 Gebouwen ontdekken
Een vergelijkbaar systeem heeft Google toegepast bij 
verschillende bekende bouwwerken, zo kun je met de 
technologie van Street View binnen de muren van pa-
leizen, kerken en kastelen kijken. Ga naar http://tipsen-
trucs.link.idg.nl/bouwwerk en klik op Alles verkennen. 
Kies voor Locaties en selecteer een werelddeel aan de 
rechterkant of zoom in op een land. Klik op een blauwe 
stip en op de volgende pagina lees je wat er allemaal 
van de bezienswaardigheid is te bekijken. Onder Street 

 7. Wil je niet 

dat iedereen bij 

je in huis kan 

kijken? Doe dan 

een verwijde-

ringsaanvraag 

bij Google.

 6. Met World 

Wonders neem 

je een kijkje in 

kastelen, pa-

leizen en kerken 

over de hele 

wereld.

View zie je welke dingen je interactief kunt bezichtigen. 
Mochten er meer dan twee opties zijn, klik dan op Alle 
weergeven om alle opties te zien. Klik op een foto en 
aan de linkerkant verschijnt een plattegrond. Aan de re-
chterkant kun je virtueel door het gebouw lopen. Vanuit 
de normale versie van Google Maps heb je soms ook 
toegang tot gebouwen. Ga naar www.google.nl/maps 
en klik rechts onderin op de twee driehoekjes om het 
afbeeldingsvenster open te klappen. Als je met je muis 
over een afbeelding beweegt, zie je boven de afbeeld-
ing of het om een normale foto, een Street View-object 
of een Photo Sphere gaat. Een Photo Sphere is een 
360-graden foto met vergelijkbare bedieningsopties als 
een Street View-object.

7 Info verwijderen
Het is natuurlijk hartstikke leuk dat je een straatje in 
Tokyo of een landweggetje in Spanje kunt bekijken 
vanuit je luie stoel, maar als er een Google-auto voor 
jouw huis is langsgereden, kan het zijn dat je minder 
blij bent met het resultaat. Uiteraard worden gezicht-
en en nummerborden onherkenbaar gemaakt, maar 
foutjes gebeuren nu eenmaal in dit automatische 
proces. Als je niet wilt dat de hele wereld bij jou naar 
binnen kan kijken, kun je dit aangeven bij Google. Het 
bedrijf zorgt er dan voor dat jouw huis onherkenbaar 
wordt gemaakt. Ga naar jouw huis in Street View en 
klik onderin op Een probleem melden. Op de nieuwe 
pagina zie je nu een voorbeeld van jouw huis met een 
rode rechthoek erin. Verschuif de afbeelding nu met je 
muis zodat bijvoorbeeld een raam precies in het rode 
vak staat. Kies eronder waarom je wilt dat dit beeld van 
Street View wordt verwijderd door bijvoorbeeld voor 
Een gezicht of Mijn huis te kiezen. Geef aanvullende 
informatie aan en kies voor Verzenden om het aan 
Google te melden.

Als je niet wilt dat de hele 
wereld bij jou naar binnen kan 
kijken, kun je dit aangeven
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Haltes in de buurt
Wilt u weten waar u op het openbaar 
vervoer kunt stappen in uw omgeving? 
Ga naar het menu en tik op Openbaar 
vervoer. Zoom in op de kaart om de 
pictogrammen te zien waar zich haltes 
en stations in uw buurt bevinden. Tik er 
eentje aan, tik daarna op de naam en u 
kunt lijnnummers, vertrektijden en de af 
te leggen route gedetailleerd bekijken.
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Nog niet zo lang geleden gebruikten we papieren plattegronden 
en wegenkaarten. Na heel wat uitzoekwerk om erachter te komen 
hoe we ergens moesten komen, strandden we dan alsnog bij een 
doodlopende weg en bleken de kaarten alweer verouderd. Gelukkig 
kunnen we dankzij apps als Google Maps nu op elk moment zien 
waar we zijn en bepalen hoe we onze weg het beste kunnen 
vervolgen.
K E E S  K R I C K

TE , OP DE , 
IN DE  
EN MET HET 

Die ouderwetse kaarten zijn gelukkig 
allang in de papierbak verdwenen. Alles 
wat we nodig hebben is nu te vinden 

op Google Maps. Omdat het om online kaartma-
teriaal gaat, weten we zeker dat we altijd naar 
de meest recente situatie kijken, zonder dat we 
zelf iets hoeven te vernieuwen. Extra handig is 
dat u niet alles thuis achter de pc via de browser 
hoeft voor te bereiden. Het mag wel, maar is niet 
noodzakelijk. Want door de app op uw telefoon 
of tablet te installeren, kunt u wanneer en waar 
dan ook precies zien waar u bent en bepalen hoe 
u het beste ergens komt.

Wandelend navigeren
Natuurlijk weet u allang dat Google Maps 
prima geschikt is om locaties op te zoeken. Iets 
minder bekend is dat de app ook een prachtige 
routeplanner is. Navigeren kan niet alleen als 
uw met de auto onderweg bent, maar ook als u 
op de fiets zit of lopend op pad bent. Stel dat u 
(al navigerend) naar een onbekende stad bent 

gereden en de auto zojuist in de parkeerga-
rage hebt gezet. Maar na al die rondjes over de 
parkeerdekken hebt u totaal geen idee meer 
welke kant u op moet. Geef dan de eindbestem-
ming op via het zoekvak van Google Maps en tik 
zodra u de kaart weer voor u ziet, rechts onderin 
op de blauwe cirkel. In die cirkel is afhankelijk 
van eerder gekozen navigatieopties een bepaald 
pictogram te zien, zoals een pijltje of een auto. 
Zodra u erop hebt getikt, tikt u boven in het 
scherm op het pictogram van de voetganger. 
Nu worden één of meer wandelroutes voor u 
berekend. Perfect: zo kunt u ook waar u niet met 
de auto mag (of wilt) komen gewoon navigeren. 
Hebt u de fiets meegenomen? Een fietsroute 
bepalen kan op dezelfde manier. Terug bij uw 
auto? Vergeet niet om terug te schakelen naar 
navigeren met de auto, want anders zit u straks 
klem in een fietstunnel.

Straten verkennen
Een bestemming kiezen kan ook door met een  Een wandelroute is geoptimaliseerd voor voetgangers.
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Offline kaarten
Google Maps maakt gebruik van online kaartmateriaal. Houd hier rekening mee als u een 
beperkte databundel hebt. Kaartmateriaal dat u eerder bekeken hebt, wordt gelukkig op 
uw toestel bewaard, zodat het niet steeds opnieuw opgehaald hoeft te worden en het zelfs 
te zien is als u niet online bent. U kunt ook thuis alvast kaartdelen ophalen zodat er nagen-
oeg geen dataverkeer meer nodig is. Ga hiervoor naar het menu, tik op Mijn plaatsen, kies 
Nieuwe offline kaart opslaan en volg de aanwijzingen. Op zich valt het dataverbruik van 
Google Maps best wel mee. Bekijkt u echter vaak beelden van Google Street View, dan kan 
het ineens snel oplopen.
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vinger ergens op de kaart te drukken totdat er 
een rode ballon verschijnt. Onder in het scherm 
ziet u het adres of de naam van de locatie. U 
kunt er direct een route naartoe plannen via de 
bekende blauwe cirkel. Wilt u de locatie liever 
eerst op uw gemak verkennen? Tik dan niet met-
een op de cirkel, maar op de balk met de locatie- 
of adresgegevens. Als u geluk hebt, ziet u dan 
een plaatje met de tekst Street View. Tik erop en 
u kunt ‘live’ op uw bestemming rondkijken. Het 
is natuurlijk niet echt rechtstreeks, maar het zijn 

cameraopnamen die Google eerder heeft ge-
maakt. Ideaal om alvast op uw gemak om u heen 
te kijken, zodat u straks meteen herkent waar u 
moet zijn. U kunt in de app zelfs van standpunt 
naar standpunt ‘wandelen’ om de omgeving nog 
beter te verkennen. De beelden zijn vaak wel en-
kele jaren oud, dus kan het in het echt net weer 
even anders zijn.

Verkeersinformatie
Bent u bekend in de omgeving of rijdt u vaak 

dezelfde route? Dan is een routeplanner niet 
echt nodig. Maar dan wilt u wel weten of er files 
staan. Wilt u al te lange vertragingen voorko-
men, dan weet u vast wel een betere route, of 
schakelt u alsnog de routeplanner in om dit voor 
u te doen. Google Maps weet hoe druk het op 
de wegen is. Niet alleen op de snelwegen, maar 
ook op die leuke binnendoor-wegen en zelfs in 
de bebouwde kom. U hoeft het alleen maar in 
te schakelen door op het menupictogram te tik-
ken (drie liggende streepjes boven elkaar) en te 
tikken op Verkeer. Breng vervolgens het (kritieke 
deel van het) af te leggen traject in beeld en u 
weet steeds waar u aan toe bent.

Overstappen zonder zorgen
Reist u met het openbaar vervoer? Met Google 
Maps kunt u eenvoudige, maar ook ingewikkelde 
trajecten (waarbij u met meerdere vervoerders 
te maken hebt) haarfijn laten uitpluizen. Stel dat 
u naar de andere kant van het land wilt reizen. 
Hoe komt u daar op een snelle en efficiënte 
manier? Welke tram, bus of trein moet u pakken 
en waar moet u allemaal overstappen? Zoek 
weer eerst naar uw bestemming via het zoekvak, 
tik rechts onderin op de blauwe cirkel om te 
navigeren en tik op het pictogram voor het 
openbaar vervoer. Google Maps denkt even na 
en toont één of meerdere reismogelijkheden. U 
ziet precies welke vervoermiddelen u nodig hebt, 
wat de reistijd is en wanneer u aankomt. Tik 
eventueel op Opties als u een voorkeur voor een 
bepaald vervoermiddel hebt en om op te geven 
hoe de route geoptimaliseerd moet worden. Via 
het instellingen-pictogram (een soort mengpa-
neel met schuifjes) kunt u aangeven wanneer u 
wilt vertrekken of aankomen.
Tik op een voorgestelde route om deze als 
gekleurde lijn op de kaart te zien. Markeringen 
geven aan waar u moet overstappen. Zelfs stuk-
jes die u lopend moet afleggen worden getoond. 
Zoals naar het opstappunt en het laatste stukje 
om bij uw eindbestemming te komen. 
Zodra u op reis gaat, wilt u natuurlijk wel op tijd 
weten waar u moet in- en uitstappen en ook 
welk lijnnummer of perron u nodig hebt. Dat 
laat Google Maps allemaal zien als u onder aan 
de kaart op de balk met het reisoverzicht tikt. 
U krijgt dan een uitgebreider detailoverzicht te 
zien, waarin u elk reisgedeelte mag aantikken 
voor extra informatie. Zelfs de looproute bij 
overstappunten wordt uitgestippeld, bijvoor-
beeld van het treinstation naar de bushalte.

 Verken alvast de omgeving via Street View.

 Google Maps weet 

waar de files staan, ook op 

kleinere wegen.

 Van elk reisalternatief zijn al 

direct relevante details te zien.

 Verken alvast de omgeving via Street View.

Special_Google Maps.indd   103 05/04/16   09:28



104 G O O G L E  M A S T E R

SPECIAL
Lifehacks voor Google Maps

1 Waar plaats je zonnepanelen?
Een heel interessant project op Google Maps werd on-
langs gelanceerd door Google zelf. Het bedrijf vond dat 
er veel meer transparantie moest komen in de markt 
voor zonnepanelen. Oftewel, waar kun je zonnepanelen 
het beste plaatsen en wat voor besparing realiseer je 
daar dan mee? Om dit te berekenen combineert het 
bedrijf werkelijk alle informatie die het heeft, foto’s, 
kaarten, gegevens over de stand van de zon gedu-
rende het jaar, waar er precies schaduwen vallen (aan 
de hand van onder andere de foto’s) enzovoort. Een 
fantastisch voorbeeld van hoe informatie gecombi-
neerd met Google Maps de wereld beter kan maken. 
Klein nadeel: Project Sunroof is dit moment alleen nog 

  1. In Neder-

land moeten we 

er nog even op 

wachten, maar 

Google geeft 

onschatbare 

informatie over 

de plaatsing van 

zonnepanelen.

Wanneer je wilt weten waar Jipsingboermussel ligt 
of je op zoek bent naar de optimale route tussen 
Amsterdam en Groningen, dan is Google Maps 
uiteraard een prima tool om daarvoor te gebruiken. 
Maar wist je dat er nog véél meer mogelijk is met 
de kaartendienst? Wanneer je de geografi sche 
informatie die Maps biedt namelijk combineert 
met de schat aan informatie die op internet 
beschikbaar is, verandert de ‘landkaart’ ineens in 
een bron van nuttige locatiegebaseerde informatie. 
We zetten twaalf gave voorbeelden op een rij.
M A R T I N  G I J Z E M I J T E R

Van landkaart tot schat 
aan informatie

LIFEHACKS VOOR 
GOOGLE MAPS

beschikbaar in Amerika, maar komt naar verluidt op 
zéér korte termijn naar Nederland.

2 Basisscholen vergelijken
Wanneer het tijd wordt om een school uit te zoeken 
voor je kinderen, dan is de vraag natuurlijk al snel: 
hoe weet ik welke scholen goed zijn? Ervaringen van 
vrienden en familie zijn niet altijd objectief, en alleen 
de afstand tussen huis en school is natuurlijk ook niet 
voldoende om een keuze te maken. Op www.scholen-
opdekaart.nl vul je je postcode in, waarna je een 
overzicht krijgt van alle scholen in je omgeving, klik op 
Kaart voor de Maps-weergave. Kies vijf scholen om 
te vergelijken en je ziet direct wat de afstand is tot de 
school, hoeveel kinderen er nu op zitten (in vergelij-
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king met vorig jaar). Ook krijg je informatie over het 
schoolbeleid en over welke adviezen gemiddeld 
worden gegeven voor het vervolgonderwijs. Cito-
scores worden nog niet opgenomen, maar staan in 
de planning.

3 Inbraken
Je ziet soms zo’n paniekbericht op Facebook 
voorbijkomen: let op, inbrekers actief! Onrust is 
snel gezaaid, maar hoe waarheidsgetrouw zijn 
deze berichten? Gelukkig kun je dat vrij eenvoudig 
checken met behulp van Google Maps in combi-
natie met de site van de politie. Wanneer je surft 
naar www.politie.nl en klikt op Mijn buurt, dan 
verschijnt er een invoerveld waarin je je postcode 
kunt invoeren. Vervolgens worden alle misdaden 
in de door jouw ingevoerde omgeving getoond. 

Klik je vervolgens op Misdaad in kaart, dan krijg je 
een Google-kaart voorgeschoteld waarop je precies 
kunt zien waar is ingebroken en waar een poging tot 
inbraak is gedaan. Betrouwbare informatie uit de 
eerste hand, dus daarna kun je rustig slapen (of juist 
niet). Keerzijde: inbrekers kunnen de kaart natuurlijk 
ook gebruiken.

4 Huizenprijzen
Het mooie van Google Maps is dat iedereen met een 
goed idee allerlei gegevens met de kaartendienst kan 
combineren om een nuttige kaart te produceren. Zoals 
een makelaar die eind vorig jaar een kaart online zette 
op zijn website die weergeeft hoe het nu precies zit met 
de huizenprijzen in Nederland (www.wbosmakelaars.
nl/nieuws/huizenprijzen). Waar stijgen de prijzen en 
waar dalen ze? Nuttige informatie, want als je woont in 
een gebied dat flink stijgt, kun je overwegen om de ver-
koop van je huis nog even in de koelkast te zetten. Aan 
de andere kant kun je ook beslissen dat dít het moment 
is om een huis te kopen in een gebied waar de prijzen 
in de lift zitten, voordat het te duur wordt. Helaas zijn 
de gegevens op deze kaart wel van 2014.

5 Drukte in winkels
Wederom een toevoeging van Google zelf en eentje 
met een potentieel gigantische impact. Het bedrijf 
heeft namelijk voor een groot aantal bedrijven in 
kaart gebracht wanneer het druk is en wanneer juist 
rustig. Wanneer je in je mobiele browser (waarom het 
op de desktop nog niet werkt is niet duidelijk) naar 
maps.google.com surft (dus niet de Google Maps-app 
gebruiken) en daar zoekt naar een groot bedrijf (want 
uiteraard is nog niet alles in kaart gebracht) zoals de Bij-
enkorf, dat laat Google je direct zien wanneer er door-

  4. Met Goog-

le Maps kun je 

uitstekend be-

palen of het slim 

is om je huis te 

verkopen.

 2. Waar vind 

je de beste 

bassischool 

voor jouw kind? 

Google Maps 

kan het je ver-

tellen.

  3. De politie 

brengt gedetail-

leerd voor je 

in kaart waar 

de meeste 

inbraken plaats-

vinden.
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gaans de meeste mensen komen. Heel interessant, 
want het veroorzaakt mogelijk een gedragsverande-
ring: wanneer de functie populair wordt en mensen 
stemmen hun winkelgedrag erop af, ontstaat er een 
veel gelijkmatigere klantenstroom.

6 Waarschuwing 
openingstijden
Nog een mobiel pareltje van 
Google zelf: openingstijden. Dat je 
de openingstijden van winkels kunt 
vinden in Google Maps is natuurlijk 
geen nieuws. Maar wat als je die in-
formatie combineert met de infor-
matie die je krijgt wanneer je een 
route inplant? Juist, dan ontstaat er 
een situatie waarin Google je kan 
vertellen dat een bedrijf dicht is 
tegen de tijd dat je er arriveert. En 
dat is dus precies wat de Maps-
app voor Android inmiddels doet. 
Voorlopig alleen Android, wanneer 
andere platformen volgen is niet 
duidelijk.

7 Historisch archief
De functie Streetview in Google 
Maps ken je ongetwijfeld. Het is 
natuurlijk hartstikke leuk om op 
deze manier door allerlei straten en 
wegen (en zelfs grachten) te navige-
ren. Maar wist je dat het tegelijker-
tijd óók een historisch archief is? 
De camera-auto’s van Google rijden 
namelijk niet eenmalig door de stra-
ten van de wereld, dat is een con-
tinu proces. En wanneer er nieuwe 
beelden worden geplaatst, blijven 
de oude online staan. Dit betekent 

dat wanneer je een locatie bezoekt in Streetview die 
al eens eerder in kaart is gebracht, je met behulp 
van een scrolbalk terug in de tijd kunt gaan. Nu is 
dat vooral nog grappig, maar over een jaar of 50 is 
dat van onschatbare waarde.

8 Jouw historisch archief
Niet alleen de historie van de wereld wordt in 
kaart gebracht door Google, maar ook die van jou. 
Toegegeven, dat is een beetje eng, want het maakt 
pijnlijk duidelijk dat privacy tegenwoordig écht ver 

te zoeken is (ook al kun je dat zelf afkaderen). Door 
te surfen naar www.google.com/maps/timeline kun 
je een gedetailleerd overzicht zien van wanneer je 
precies waar bent geweest. Hoe Google dit weet? Je 
smartphone houdt dat al jaren keurig bij. Leuk voor een 
persoonlijk overzicht, maar ook prima om te bewijzen 
dat je écht niet op een bepaalde dag op een bepaalde 
plek was, mocht dat nodig zijn.

9 Goedkoop tanken?
Geld besparen willen we natuurlijk allemaal en het 
liefst op kostenposten die regelmatig terugkeren. Een 
prima voorbeeld daarvan zijn de kosten voor onze auto. 
Benzine slurpt je budget leeg en het is daarom handig 
te weten waar je het goedkoopst kunt tanken. Op www.
brandstof-zoeker.nl vind je die informatie feilloos in kaart 
gebracht. Let wel op de datum waarop de prijs voor het 
laatst is aangepast, want dat kan enkele dagen schelen.

10 Geluidsoverlast
Niets is vervelender dan verhuizen en vervolgens in 
je nieuwe huis ontdekken dat er voortdurend geluids-
overlast is, bijvoorbeeld door de luchtvaart. Hoewel het 
landelijk nog niet in kaart is gebracht, laat de Gemeente 

dat wanneer je een locatie bezoekt in Streetview die 

  5. Briljante 

toevoeging van 

Google zelf: 

wanneer is het 

druk in winkels?

  6. Google 

Maps waar-

schuwt je wan-

neer een winkel 

gesloten is op 

jouw geplande 

aankomsttijd, 

dat kan je heel 

wat ergernis 

schelen.

  7. Weten hoe 

jouw wijk er drie 

jaar geleden 

uitzag? Wellicht 

vind je het 

visuele bewijs in 

het Streetview-

archief.

  8. Handig, 

maar ook een 

beetje eng: 

Google weet 

precies waar jij 

bent geweest.
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Amsterdam hiermee een prachtig voorbeeld zien 
van hoe je Google Maps kunt gebruiken om onder-
zoek te doen naar de geluidsoverlast in een bepaald 
gebied. Via de url http://maps.amsterdam.nl/geluid 
zie je aan de hand van kleuren in welk gebied je 
heerlijk rustig kunt wonen en waar je juist moet 
vrezen voor herrie van trams, treinen, wegverkeer, 
vliegtuigen enzovoort. Zo’n kaart zou er zeker ook 
landelijk moeten komen.

11 Lucht kwaliteit
Stel, je hebt met Google Maps uitgedokterd dat het 
verstandig is om een huis in Amsterdam te kopen 
(qua huizenprijs) en dat de geluidsoverlast daar 
minimaal is. Maar hoe zit het dan met de luchtkwa-
liteit? Als je een beetje een natuurmens bent, dan 
zit je natuurlijk niet te wachten op een flinke dosis 
smog in je longen wanneer je een stukje gaat wan-
delen. Om te controleren of dat het geval is, kun je 
de kaart van Milieudefensie raadplegen (https://mi-
lieudefensie.nl/luchtkwaliteit/meetcampagne2015). 
Op deze kaart is (steekproefsgewijs) precies in kaart 

gebracht waar de luchtkwaliteit uitstekend is en waar 
onacceptabel. Dat kan je een hoop ergernis (en gezond-
heidsproblemen) schelen.

12 Eindeloos veel mogelijkheden
Je hebt elf voorbeelden gezien van hoe nuttig het kan 
zijn om informatie te koppelen aan geografische gege-
vens. Dit is nog maar een topje van de ijsberg. Op dit 
moment zijn veel Maps-initiatieven lokaal en daardoor 
voor dit artikel minder interessant. Hopelijk komen er 
snel meer landelijke kaarten, omdat dit soort informa-
tie echt van onschatbare waarde is. Niet alleen omdat 
je dan weet waar je de meeste bijen vindt in augustus, 

waar je de meeste beschermde flora en fauna vindt, 
waar de bijzonderste archeologische vindplaatsen zijn, 
hoe Amsterdam eruitzag in de Tweede Wereldoorlog, 
waar er cameratoezicht is en waar de gevaarlijke Eiken-
processierups zich ophoudt. Al deze voorbeelden vind 
je al op http://maps.amsterdam.nl, waarmee Amster-
dam zich een echte  pionier toont op dit gebied.
Heb je zelf een fantastisch idee? Op www.google.com/
mymaps kun je de wereld verrijken!

  9. Geld 

besparen met 

Google Maps 

kan ook, want 

waar kun je 

goedkoop 

tanken?

  10. Als je van 

plan bent te 

verhuizen, raad-

pleeg dan eens 

een overzicht 

van geluidsover-

last.

  11. Lucht-

kwaliteit moet 

ook niet worden 

onderschat. Hoe 

ademt het in 

het gebied waar 

je wilt wonen 

(of op vakantie 

gaat)?

  12. Prachtig 

voorbeeld van 

de kracht van 

Google Maps: zo 

zag Amsterdam 

er uit tijdens de 

Tweede Wereld-

oorlog.
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Je raadpleegt Google Maps waarschijnlijk een 
paar keer per week en bezichtigt af en toe een 
straat of wijk met Street View, maar in dit artikel 
gaan we een stuk verder. Met de gratis dienst 
My Maps kun je je eigen kaarten maken, inclusief 
foto’s, markeringen en routes.
R I C H A R D  V E E N S T R A

Je eigen creaties in Google Maps

OP DE KAART 
GEZET

Met Google My Maps creëer je je eigen 
kaarten. Dat is handig als voorbereiding op 
een vakantie of als naslagwerk na een grote 

reis. Je leest hoe je verschillende gekleurde markerin-
gen kunt aanmaken en hoe je teksten en foto’s aan een 
markering kunt toevoegen.

 1. My Maps is 

handig als voor-

bereiding op 

een vakantie.

1 My Maps
My Maps is een dienst van Google Maps die maar 
weinig mensen kennen. Hij zit standaard niet in de 

browserversie van Google Maps en je kunt bovendien 
alleen eigen kaarten maken als je bent ingelogd met je 
Google-account. My Maps bevindt zich in een over-
gangsfase. Voorheen was de dienst bekend als Google 
Maps Engine, maar sinds oktober heet hij My Maps. 
Een aantal functies is vernieuwd en het voelt allemaal 
een stuk beter geïntegreerd in Google Maps. Met My 
Maps kun je gepersonaliseerde kaarten maken. Dit is 
bijvoorbeeld handig als voorbereiding op een vakan-
tie. Zoek een locatie die je wilt gaan bezichtigen op in 
Google Maps en voeg de locatie als markering toe. Je 
kunt markeringen verschillende kleuren en vormen 
geven en informatie over een bestemming toevoegen, 
inclusief foto’s en video’s. Op je vakantiebestemming zie 
je eenvoudig welke locaties je hebt gemarkeerd en heb 
je een overzicht van alle dingen die je interessant vindt. 
Je kaarten zijn bovendien op een Android-smartphone 
in te zien, met de app Mijn Kaarten. Op de iPhone kan 
dit via Safari.
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2 My Maps activeren
Om je eigen kaart aan te maken, ga je naar de website 
van My Maps (www.google.com/mymaps). Mocht je 
nog niet zijn ingelogd op je Google-account, kies dan 
voor Sign in en log in met je Google-accountgegevens. 
Omdat Google langzamerhand overschakelt van Maps 
Engine naar My Maps, is het mogelijk dat je wordt 
gevraagd om te upgraden naar het nieuwe My Maps. 
Klik op Nu upgraden. Bevestig je actie met Upgraden; 
je kunt niet meer terug naar de oude versie. Sluit het 
upgraden af door op Uw kaarten bekijken te klikken. 
Als je de volgende keer naar www.google.com/maps 
navigeert, zie je links bovenin een nieuw item genaamd 
Mijn kaarten. Het is nog niet bekend wanneer 
Google helemaal overschakelt naar de nieuwe versie 
van My Maps, het kan dus zijn dat je de voorgaande 
stappen niet hoeft te doen omdat Google alles al heeft 
omgezet.

3 Nieuwe kaart maken
Om een nieuwe kaart te maken, klik je op Mijn kaar-
ten. Heb je al eens eigen kaarten aangemaakt, dan zie 
je die nu linksboven. Kies voor Maken en begin door 
een locatie aan je kaart toe te voegen. Allereerst klik 
je op Naamloze kaart om de naam van de kaart te 
veranderen. Eventueel geef je onder Beschrijving een 
korte beschrijving op. Sluit af door op Opslaan te klik-
ken. Elke kaart kan bestaan uit een aantal lagen. Het is 
handig om na te denken hoe je deze lagen wilt indelen. 
De ene laag kan bijvoorbeeld uit restaurants bestaan, 
de andere uit bezienswaardigheden. Later kun je een 
laag simpel aan- of uitzetten voor een helder overzicht. 
De eerste laag heet altijd Naamloze laag. Klik erop om 
de naam te veranderen. Markeringen kun je toevoegen 
door op de kaart te klikken of door een lijst met ge-
gevens te importeren, helaas werkt deze laatste functie 
niet altijd even goed en wordt er vaak een foutmelding 
gegenereerd. Als de stijl van de kaart je niet bevalt, klik 

 2. Klik op Nu 

upgraden om 

over te schakel-

en naar de 

nieuwste versie 

van My Maps.

 3. Geef een 

naam en een 

beschrijving op.

Gepersonaliseerde kaarten 
zijn handig als voorbereiding 
op een vakantie
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dan op het driehoekje naast Basiskaart en kies een an-
dere stijl. Lettertypes en zichtbare plaatsnamen blijven 
overigens bij elke stijl hetzelfde.

4 Voeg markering toe
Het is tijd om markeringen toe te voegen aan de kaart. 
De makkelijkste manier is om in te zoomen op de kaart 
en bovenaan op de markeringsknop te drukken. Deze 
knop ziet eruit als een soort omgekeerde waterdruppel. 
Als je hierop hebt geklikt, verandert je cursor in een 
plusje. Klik ergens op de kaart en de markering wordt 
toegevoegd. Deze krijgt automatisch de naam Punt 
1. Verander de naam door erop te klikken. In het veld 
eronder kun je een korte beschrijving of een weblink 
toevoegen. Klik op Opslaan om de markering aan de 
laag toe te voegen. Je kunt ook in het zoekvenster een 
plaats- of straatnaam opgeven. My Maps geeft autom-
atisch de locatie aan met een lichtgroene markering. 
Klik weer op de markeringsknop om een markering toe 
te voegen aan je laag. Je ziet dat de markering nu aan 
de linkerkant van het scherm in de lijst met locaties is 
toegevoegd.
Je kunt overigens kiezen of je de naam of de beschrijv-
ing van de markering in de lijst wilt zien. Hiervoor klik je 
op de markering en kies je voor Bewerken, het picto-
gram met het pensymbool. Links naast de naam klik je 
op het driehoekje en terwijl je je muis houdt ingedrukt, 
kies je voor Beschrijving. De naam van de markering 
wordt nu in de linkerlijst gewijzigd.

5 Kleuren en vormen
Zodra je diverse markeringen aan een laag hebt toe-
gevoegd, kan het een beetje onoverzichtelijk worden. 
Gelukkig kun je eenvoudig de kleur en de vorm van een 

markering wijzigen. Allereerst moet je de markering 
selecteren. Dit doe je door in de lijst op de naam te klik-
ken of met de muis over de markering op de kaart te 
bewegen. In beide gevallen verschijnt er naast de naam 
aan de rechterkant een verfpotsymbool. Klik erop en 
kies een kleur uit de lijst. Naast een andere kleur kun 
je de markering ook een andere vorm geven. Hiervoor 
kies je onder Pictogramvorm een andere optie. Als 
je op Meer pictogrammen klikt, vind je bijvoorbeeld 
pictogrammen voor geldautomaten, hotels, tandartsen, 
kerken en wandelroutes. Op deze manier kun je je 
kaart geheel personaliseren. De kleuren van zo’n picto-
gram zijn echter vastgelegd en kun je niet veranderen.

6 Foto’s en video’s
Als je meer informatie aan een markering wilt to-
evoegen, weet dan dat je niet alleen gemakkelijk 
tekst invoegt, maar ook foto’s en video’s. Klik op een 
markering en kies voor Bewerken. Rechts onderin vind 
je een fotopictogram. Klik erop en je hebt een aantal 
opties om foto’s en video’s toe te voegen. Belangrijk om 
te weten is dat je alleen foto’s en video’s van internet 
aan je kaart kunt toevoegen. Het is niet mogelijk om 
je eigen foto’s naar Google te uploaden. Wel kun je je 
foto’s naar een eigen server of webdienst uploaden 
en een link naar de foto ingeven als je op URL van 

 4. De mark-

ering verschijnt 

direct op de 

kaart.

 5. In dit 

voorbeeld zijn 

vijf markeringen 

toegevoegd: 

twee groene 

bezienswaar-

digheden 

en drie rode 

middeleeuwse 

stadjes.

Restaurants en beziens -
waar dig heden kun je in aparte 
lagen toevoegen
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afbeelding klikt. Sommige diensten staan zo’n externe 
link echter niet toe en een koppeling naar een Flickr-fo-
to werkt bijvoorbeeld niet. Het is gemakkelijker om een 
foto te zoeken via de zoekfunctie voor afbeeldingen van 
Google zelf. Hiervoor klik je op Google Afbeeldingen 
zoeken en typ je de naam van de locatie in. Klik op een 
foto en bevestig de actie door op Selecteren te klikken. 
De foto is nu meteen zichtbaar als je op de marker-
ing klikt. Wil je meer foto’s toevoegen, klik dan op het 
plusje rechts onder de foto. Een foto verwijder je door 
op het prullenmandpictogram te klikken. Om een video 
toe te voegen door middel van een zoekopdracht kies 
je in het voorgaande scherm voor Zoeken met Google 
Video. Als je een YouTube-link wilt toevoegen, kies je 
voor YouTube-URL.

7 Gebied toevoegen
Een markering is leuk als je een plaats of een bepaalde 
locatie aan je kaart wilt toevoegen, maar wat als je een 
gebied zoals een nationaal park wilt toevoegen? Het 
gereedschap rechts naast het markeringspictogram 
biedt uitkomst. Klik erop en kies voor Lijn of vorm 
toevoegen. Je cursor verandert weer in een plusje. 
Klik één keer met je muis op één van de buitenranden 
van het gebied dat je wilt markeren. Vervolgens kies je 
het volgende punt. Je gaat door tot je het hele gebied 
hebt gemarkeerd. Elke keer dat je op de kaart klikt, 

 6. Het handigst 

is om afbeeldin-

gen te zoeken 

via Google.

 7. Je ziet in 

één oogopslag 

dat het gemar-

keerde gebied 

285 vierkante 

kilometer is.

verschijnt er een bolletje. De lijn tussen de bolletjes is 
donkerrood. Als je weer bij het eerste bolletje aankomt, 
verandert je cursor in een handje. Dit betekent dat je 
het gehele gebied hebt gemarkeerd. Het gemarkeerde 
gebied wordt nu grijs en in het venster verschijnt de 
naam Polygoon. Klik erop, geef het gebied een naam 
en kies voor Opslaan. Links in de lijst wordt het gebied 
aangegeven met een ander pictogram. Wil je de kleur 
hiervan veranderen, dan klik je op het verfpotpicto-
gram. De transparantie van het gebied en de dikte van 
de rand kun je hier ook wijzigen. Als je op het gebied 
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klikt, zie je meteen hoeveel kilometer de lijn met 
bolletjes is en wat de oppervlakte van het gebied is. Een 
leuke feature.

8 Routes toevoegen
Een andere optie van My Maps is het toevoegen van 
routes aan je kaart. Elke route is een nieuwe laag op de 
kaart en je hebt de keuze uit wandel-, fiets- en rijroutes. 
Je kunt verschillende bestemmingen aan één route 
toevoegen en op deze manier je gehele vakantietrip op 
de kaart tekenen. Per route heb je echter hooguit tien 
bestemmingen tot je beschikking. Het is dus handig om 
je routes op te delen in kleinere stukken. Om te begin-
nen, klik je op Een lijn tekenen. Dit is dezelfde knop 
die je gebruikt om een lijn of vorm toe te voegen. Kies 
nu wat voor route je wilt toevoegen aan je kaart. Zodra 
je cursor in een plusje is veranderd, zet je allereerst 
je startpunt op de kaart. Laat je muis los en navigeer 
daarmee naar het eindpunt van je route. My Maps laat 
je door middel van een blauwe lijn zien wat de snelste 
route van de ene naar de andere bestemming is. De 
punten worden met letters aangegeven. Wil je de route 
veranderen, ga dan met je muis over de blauwe lijn 
en er verschijnt een bolletje. Klik erop en versleep het 
bolletje; de route verandert automatisch. Wil je een 
punt aan je route toevoegen, klik dan in de linkerkant 
op Bestemming toevoegen. Je kunt de locatie op de 

kaart aangeven of een bestemming in het zoekvenster 
naast de letter C ingeven. Om de naam van het start- of 
eindpunt te wijzigen, klik je op de naam naast de letter. 
Klik daarna op het pennetje, het pictogram om iets te 
bewerken.

9 Kaart delen
Als je kaart helemaal af is, kun je het delen met de rest 
van de wereld. Rechts bovenin klik je op de groene 
knop Delen en gebruikers van Google Drive zien dat 
een zelfde soort venster zich opent. Standaard is een 
kaart ingesteld voor privégebruik. Dit betekent dat 
alleen jij toegang tot de kaart hebt, plus de mensen die 
je met een koppeling uitnodigt. De link bovenin werkt 
dus alleen voor genodigden. Je nodigt iemand uit door 
een naam onder Mensen uitnodigen in te geven en 
op Verzenden te klikken. Deze mensen krijgen een 
uitnodiging per mail binnen, tenminste als je het vinkje 
laat staan voor Mensen berichten sturen via e-mail, 
waarna ze de kaart via de link in hun e-mail kunnen 
bekijken. Ze hebben hiervoor wel een Google-account 
nodig. Wil je je kaart ook openstellen voor mensen 
zonder Google-account, klik dan op Wijzigen achter 
Privé: alleen u heeft toegang. De handigste keuze is 
Iedereen met de link. Dan kun je je vrienden gewoon 
met een link uitnodigen. Als je voor Openbaar op 
internet kiest, kan iedereen je kaart inzien.

 8. Routes zijn 

ook makkelijk 

aan een kaart 

toe te voegen.

 9. In het 

deelvenster kun 

je een keuze 

maken hoe je je 

kaart wilt delen 

met anderen.

Elke route is een nieuwe laag 
op de kaart en je hebt de keuze 
uit wandel-, fi ets- en rijroutes
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SPECIAL
VR-bril van pizzadoos

2  Plakken
Knip alles uit en plak de stukken 
met de zwarte nummers 1 en 2 en 
de witte nummers 1 en 2 op elkaar 
vast. Plak vervolgens alles op de 
pizzadoos.

3  Uitsnijden
Als alles op de doos is geplakt en 
opgedroogd is, kun je met een 
hobbymes voorzichtig de headset 
uitsnijden.

4  In elkaar vouwen
Vouw de onderdelen in elkaar en 
plak ze vast. Download en start de 
Google Cardboard-app en plaats 
je smartphone in je zelfgemaak-
te VR-headset. Veel knutsel- en 
speelplezier!

TIP
Plaats een snijmat of andere 
onderlegger onder de doos om te 
voorkomen dat je in de tafel snijdt.

TIP
 In Googles Play Store en Apples 
App Store kun je veel Card-
board-apps vinden. Op www.
vrbites.com worden dagelijks nieu-
we VR-apps voor iOS en Android 
besproken.

TIP
Print de bouw tekening in kleur uit. 
Zo kun je tijdens het knippen en 
uitsnijden de rode en de zwarte 
lijnen uit elkaar houden.

TIP
Probeer de rode lijn over de vouw 
van de doos te laten lopen of plak 
de nummers 1 en 2 achteraf met 
plakband aan elkaar vast.

WAT HEB JE NODIG? We laten je zien hoe je van een pizzadoos en een smartphone 
een VR-headset kunt maken. De bouwtekeningen die je 
hiervoor nodig hebt, download je gratis via Google. De lenzen 

zijn via eBay, Amazon of AliExpress te bestellen en de magneten vind je 
bij de meeste doe-het-zelfwinkels.

EEN STUK KARTON (PIZZADOOS)

EEN SMARTPHONE

TWEE LENZEN

TWEE MAGNETEN (19 MM IN DIAMETER)

STUKJE KLITTENBAND

ELASTIEKJE

LIJM

SCHAAR

HOBBYMES

1  Bouwtekening
Ga naar http://tiny.cc/cboard, scrol 
omlaag en klik onder de kop Built 
it yourself op Download instruc-
tions. Open uit het archief het 
bestand Scissor- cut template.pdf 
en print het uit.

1 2A 2B 3 4

PRINTER

Volgend jaar verschijnt de veelbesproken virtual reality-headset de 
Oculus Rift! Een uitgebreid stukje techniek dat de entertainmentwereld 
nu al op zijn kop zet. Wil je alvast een glimp opvangen van wat je 
te wachten staat, maak dan zelf een virtualre ality-headset van je 
smartphone en een pizzadoos.
R O B B E R T  B R U S

VR-bril van een pizzadoos

DOE HET ZELF
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Er staan honderden apps in Google Play om de 
foto’s die je met je Android-toestel maakt, te 
back-uppen, bewerken en delen met vrienden 
of familieleden. Maar zijn die wel nodig? De 
standaard-app Foto’s van Google biedt namelijk 
zoveel interessante mogelijkheden!
E V I  M A Q U O I

Smartphonefoto's back-uppen, 
bewerken en delen

BEWERKEN MET 
FOTO'S-APP

We nemen je mee door de functionaliteiten 
van Googles app Foto’s en leren je om au-
tomatisch reservekopieën te maken, foto’s 

te verbeteren en te retoucheren, speciale effecten toe 
te voegen en albums te genereren.

1 Back-up automatisch
Op Android-toestellen staat de app Foto’s standaard 
geïnstalleerd. Je hoeft dus niet naar de Play Store 
om aan de slag te gaan. Vind je de app niet op jouw 
Android-toestel? Kijk dan in de instellingen bij de appli-
caties of de app Google+ niet toevallig uitgeschakeld is. 
Foto’s is namelijk onderdeel van Google+.
Als je de app voor het eerst opent, moet je je nog even 
aanmelden door op de Inloggen-knop te klikken. 
Vervolgens moet je aangeven dat je akkoord gaat 
met de servicevoorwaarden van Google met de knop 
Accepteren. Je kunt nu in de app je foto’s bekijken. 
Eén van de interessantste functionaliteiten van Foto’s 
is dat je automatisch back-ups kunt laten maken van 
je beelden, zodat je die mooie herinneringen nooit 
meer kwijtraakt. Wil je dat niet, dan kies je bij Back-ups 
maken van je foto’s en video’s simpelweg voor Nee, 
bedankt. Wij raden je echter aan om dit toch in te 
schakelen. Je kunt zelf instellen of je je afbeeldingen en 
videofragmenten Alleen via wifi of Via wifi of mobiel 
netwerk wilt uploaden. De keuze is afhankelijk van 
de databundel die je gebruikt. Ga verder met Inscha-
kelen. Alle foto’s en video’s op je apparaat – eigen 
beelden maar bijvoorbeeld ook foto’s die vrienden je 
via WhatsApp of andere diensten verstuurd hebben 
– worden nu geüpload naar de servers van Google. 
Om later wijzigingen aan te brengen in de back-upin-
stellingen tik je op de knop met de drie puntjes in de 
rechterbovenhoek en kies je Instellingen / Automa-
tische back-up. Hier kun je onder andere de resolutie 
instellen of extra opslagruimte kopen.
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Op je computer via Google+
Uiteraard kun je de foto’s waarvan je een re-
servekopie in de cloud gemaakt hebt, ook via de 
computer raadplegen. Open je browser en surf 
naar https://plus.google.com, log in met je Goog-
le-account en klik uiterst links op Startpagina. 
Kies nu Foto’s om een overzicht te krijgen van al 
je beelden en videofragmenten. Je kunt de foto’s 
hier ook bewerken of delen. Het is bovendien 
mogelijk om vrienden te taggen, commentaar 
achter te laten, een diashow te starten, albums 
aan te maken, een foto te embedden in je blog of 
website of bestanden te verwijderen.
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2 Foto’s bewerken
Je kunt via Foto’s je afbeeldingen ook bewerken en 
retoucheren. Het volstaat om in het afbeeldingeno-
verzicht op een foto te tikken. Met het toverstafje dat 
rechtsonder in de hoek staat, kun je automatische 
verbeteringen aanbrengen. De knop met het potloodje 
laat je toe om het beeld handmatig aan te passen. Je 
kunt de foto bijsnijden, roteren of via Uiterlijk van een 
filter voorzien. Met de knop Bijstellen kun je onder an-
dere de helderheid, het contrast en de verzadiging van 
de volledige foto onder handen nemen en via Selectief 
corrigeer je alleen een bepaald deel van de afbeeld-
ing. Je foto verscherpen of de structuur benadrukken 
kan via Details. Tenslotte heb je nog enkele presets 
(voorinstellingen) om je foto een vintage look te geven, 
wolkenpartijen dramatischer te maken of je afbeelding 
om te zetten naar zwart-wit of HDR. Je kunt ook nog 
een tilt-shift-effect gebruiken of je afbeelding van een 
kadertje voorzien. Om de wijzigingen door te voeren 
tik je op het vinkje rechtsboven. Met het knopje links 
van het vinkje kun je eventueel voor en na met elkaar 
vergelijken.

3 Collage maken
Wil je verschillende beelden laten zien? Dan kun je 
een mooie collage maken. Tik in het hoofdscherm van 
Foto’s rechtsboven op de knop met de sterretjes (of het 

plusteken, afhankelijk van de Android-versie) en kies 
Gecombineerd. Selecteer nu minimaal twee en max-
imaal negen beelden en klik in de rechterbovenhoek 
op Maken. Enkele ogenblikken later krijg je de collage 
te zien. Deze kun je vervolgens nog bewerken of delen 
via sociale netwerken, e-mail of sms. Ideaal in combi-
natie met Instagram. Overigens moeten de foto’s via de 
back-upfunctie in je Google-account staan. 

4 Auto Awesome
Dankzij de Auto Awesome-functie is het eenvoudig om 
speciale effecten toe te passen op je foto’s en videof-
ragmenten. Zo is het onder andere mogelijk om de 
mooiste glimlachen uit een serie groepsfoto’s samen 
te voegen of gif-animaties te maken van een reeks 

 Snel een 

diashow starten 

of foto’s delen? 

Dat kan ook via 

de computer.

 1. Als je een 

abonnement 

met beperkte 

databundel 

hebt, raden we 

je aan om enkel 

back-ups te 

maken via wifi.

 2. Je foto oogt 

met een paar 

kleine aanpas-

singen een stuk 

professioneler.

zomaar kan 

verbinden.

plusteken, afhankelijk van de Android-versie) en kies 
Gecombineerd
imaal negen beelden en klik in de rechterbovenhoek 
op 
te zien. Deze kun je vervolgens nog bewerken of delen 
via sociale netwerken, e-mail of sms. Ideaal in combi-
natie met Instagram. Overigens moeten de foto’s via de 
back-upfunctie in je Google-account staan. 

4
Dankzij de Auto Awesome-functie is het eenvoudig om 
speciale effecten toe te passen op je foto’s en videof-
ragmenten. Zo is het onder andere mogelijk om de 
mooiste glimlachen uit een serie groepsfoto’s samen 

Dankzij de automatische 
back-up-functie verlies je geen 
foto’s meer
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Picasa Web Albums
Google Foto’s is verbonden met Google+, de 
sociale netwerkdienst van Google. En dat terwijl 
Google eigenlijk al een fotodienst had, namelijk 
Picasa Web Albums. De foto’s die je uploadt via 
Google+, zullen automatisch beschikbaar zijn in 
Picasa Web Albums. Bovendien werkt het ook in 
de andere richting. De foto’s die je in het verleden 
al hebt geüpload naar Picasa Web Albums, zijn 
ook beschikbaar via Google Foto’s. Wellicht 
smelten de twee diensten in de toekomst volledig 
samen.
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beelden. Jij hoeft er zelfs helemaal niets voor te doen, 
alles gebeurt automatisch op de achtergrond. Enige 
vereiste is dat de Auto-back-upfunctie ingeschakeld 
is. Wanneer je foto’s vervolgens aan bepaalde criteria 
voldoen, kunnen er bijvoorbeeld korte animaties van 
gemaakt worden. Wil je zelf een bewegend Auto Awe-
some-filmpje van verschillende foto’s maken? Ook dat 
kan. Klik op de knop met de sterretjes of het plustek-
en in het beginscherm van Foto’s en kies Beweging. 
Selecteer ergens tussen de twee en vijftig foto’s en klik 
op Maken. Enkele ogenblikken later kun je het filmpje 
bekijken en eventueel delen. Handig om snel een 
stop-motion-filmpje te maken.

5 Vakantiefilmpje
Op vakantie maak je wellicht tientallen of zelfs hon-
derden foto’s. Maar laat je ze achteraf ook daadwer-
kelijk aan je familieleden of vrienden zien? Doe je er 
überhaupt iets mee? Dankzij Verhalen krijg je in een 
handomdraai een mooie, overzichtelijke tijdlijn van de 
beste foto’s per dag, al dan niet met locatiegeschieden-
is en reiskaarten. Googles Foto’s maakt ook deze 
fotoselecties volledig zelf en automatisch. Je hoeft 
er niets voor te doen. Zodra je verhaal (met bijpas-
sende soundtrack!) klaar is, ontvang je een melding. 
Wil je zelf een verslag maken? Ook dat kan. Klik in het 
hoofdscherm weer op de sterretjes of het plusteken 

en kies Film. Via Items selecteren kun je aangeven 
welke foto’s en videofragmenten je in het filmpje wilt 
stoppen. Vink de bestanden aan en tik op Selecteren in 
de rechterbovenhoek. Geef je filmpje daarna een titel 
en veeg op het fragment naar links of rechts om een 
filter te kiezen. Tik op de afspeelknop om een preview 
te bekijken. Door op het driehoekje uiterst rechts naast 
de tijdbalk te tikken kun je de lengte van het filmpje 
desgewenst nog aanpassen. Met de knop met het mu-
zieknootje kun je de soundtrack wijzigen en de knop 
met de filmstrip dient om de volgorde van de foto’s 
te veranderen. Tik rechtsboven op Opslaan, kies een 
videokwaliteit (SD of HD) en tik nogmaals op Opslaan. 
Eventueel kun je het filmpje nog delen via e-mail of 
sociale netwerken.

6 Albums delen
Via Foto’s / Albums krijg je een overzicht van allerlei 
mappen foto’s die chronologisch gerangschikt zijn. Heb 
je bijvoorbeeld op 18 april een daguitstap gemaakt met 
vrienden en tientallen foto’s gemaakt? In enkele tikjes 
kun je het volledige album met foto’s delen. Selecteer 
het album 2015-04-18 en tik vervolgens rechtsboven op 
de deelknop. Via Mensen kun je één of meer con-
tactpersonen uit je adresboek aanvinken maar je kunt 

 Wellicht 

smelten Picasa 

Web Albums en 

Google Foto’s 

binnenkort 

samen.

 3. Selecteer 

twee tot negen 

foto’s om een 

collage te 

maken.

 4. Zelfs een 

stop-motion-

filmpje maken is 

eenvoudig.
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 8. Jij kiest 

helemaal zelf 

hoe breed je het 

panoramabeeld 

wilt maken.

 9. Het maken 

van een 360° 

Photo Sphere 

neemt wat tijd 

in beslag, maar 

is wel de moeite 

waard.

een album ook delen met Kringen via Google+ of zelfs 
volledig openbaar zetten. Indien gewenst kun je nog 
een boodschap invoeren. Via de knop met de drie punt-
jes rechtsonderaan in beeld kun je nog even aangeven 
of je vrienden reacties kunnen achterlaten of de foto’s 
opnieuw mogen delen. Tik op de knop met het groene 
vliegtuigje om het album effectief te delen.

7 Google Camera-app
Als je direct een goede foto maakt, heb je minder 
tijd en energie nodig voor het bewerken en re-
toucheren van je beelden. Daarom is het belangrijk om 
je camera goed te leren kennen. Je kunt gebruikmaken 
van een externe camera-app, maar de app Google 
Camera is ook al erg veelzijdig. Vroeger was hij enkel 
beschikbaar voor Nexus-toestellen, maar tegenwoordig 
is de app ook voor andere toestellen met Android 
KitKat of Lollipop beschikbaar via Google Play. Exper-
imenteer zoveel mogelijk en vergelijk de verschillen. 
Wist je bijvoorbeeld dat er een speciaal effect voor 
meer scherptediepte in de camera-app verwerkt zit? 
Open de camera-app, houd je smartphone horizontaal, 
veeg naar rechts en kies Focuseffect. Tik één keer op 
het item waarop je wilt focussen, tik daarna op de 
sluiterknop en kantel je toestel dan voorzichtig naar 
voren. Deze functie geeft voornamelijk bij portretten 
mooie resultaten.

8 Panorama’s
Met Google Camera kun je ook gemakkelijk panorama-
beelden maken. Dit is erg interessant om landschappen 
of interieurs vast te leggen. Open Google Camera, houd 
je smartphone horizontaal en swipe naar rechts. Kies 
Panorama in het menu en houd je telefoon vervol-
gens verticaal. Maak een eerste beeld, beweeg daarna 
voorzichtig naar rechts tot de witte cirkel rond de 
blauwe bol staat. Herhaal dit tot je het gewenste bereik 
op de foto hebt staan en sluit af door op het vinkje te 
tikken. Wil je echt heel groot gaan en ook boven en 
onder meer beeld in de panorama stoppen? Tik dan 
op de knop met drie puntjes en kies voor de cirkel of 
afgeronde rechthoek.

9 Photo Sphere
Dankzij Photo Sphere kun je zelfs 360 graden in het 
rond fotograferen. Helemaal cool is dat je de beelden 
rechtstreeks met Google Maps kunt delen, zodat ieder-
een je beeld van Plaza San Marcos of het uitzicht vanaf 
de Eiffeltoren kan bekijken. De werkwijze is nagenoeg 
identiek aan die van een panoramabeeld. Je kiest in het 
menu van Google Camera voor Photo Sphere en je 
houdt de eerste stip in de cirkel, vervolgens ga je naar 
links, rechts, boven of onder. Probeer je smartphone 
tekens zo stabiel mogelijk te houden. Toch iets te veel 
bewogen? Met de gedraaide pijl maak je de laatste foto 
ongedaan. Google Camera plakt alle beelden later aan 
elkaar. In Google Foto’s kun je het beeld bekijken door 
links of rechts te swipen. Tik je nog even op het kom-
pas, dan krijg je een augmented reality-achtig beeld dat 
meebeweegt met je telefoon. Ideaal om toeristische 
trekpleisters vast te leggen.

 5. In enkele 

tikjes maak je 

een leuk video-

fragment van je 

leukste foto’s.

 6. Foto’s delen 

was nog nooit 

zo eenvoudig.

8
Met Google Camera kun je ook gemakkelijk panorama-
beelden maken. Dit is erg interessant om landschappen 
of interieurs vast te leggen. Open Google Camera, houd 
je smartphone horizontaal en swipe naar rechts. Kies 
Panorama 
gens verticaal. Maak een eerste beeld, beweeg daarna 
voorzichtig naar rechts tot de witte cirkel rond de 
blauwe bol staat. Herhaal dit tot je het gewenste bereik 
op de foto hebt staan en sluit af door op het vinkje te 
tikken. Wil je echt heel groot gaan en ook boven en 
onder meer beeld in de panorama stoppen? Tik dan 
op de knop met drie puntjes en kies voor de cirkel of 
afgeronde rechthoek.

trekpleisters vast te leggen.
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G oogle Analytics is een gratis dienst van Google, 
waarmee je eenvoudig de statistieken over je 
website kunt bijhouden. Het enige dat je nodig 

hebt, is een Google-account en die kun je eenvoudig 
aanmaken op www.google.nl/analytics. Als je al 
een Google-account hebt, bijvoorbeeld omdat je een 
Gmail-adres hebt, een Youtube-account, of een Google 
Plus-pagina, krijg je direct toegang tot Google Analytics. 
In dit artikel bespreken we hoe je Analytics inricht voor 
jouw site, hoe je de code op je site implementeert en 
welke statistieken je allemaal krijgt te zien binnen je 
Analytics-account.

Heb je Analytics nodig?
Als je wilt dat je website aansluit bij wat je bezoekers 
zoeken, dan heb je gegevens nodig over di e bezoe-
kers. Je kunt je bezoekers natuurlijk vragen wat ze van 
je website vinden, maar je kunt ze moeilijk bij ieder 
bezoek een vragenlijst van een half uur voorschotelen. 
Vragen als ‘hoe bent u op deze site gekomen’, ‘hebt u 
mijn nieuwste artikel al gezien’ en ‘hoeveel pagina’s 

hebt u nog meer bekeken’, kunnen gelukkig prima 
beantwoord worden door Google Analytics. Verder 
zijn er per type website ook heel specifieke vragen te 
bedenken, die vervolgens met behulp van Analytics 
beantwoord kunnen worden.

Als je bijvoorbeeld een blog onderhoudt, is het nuttig 
om te weten hoe lang iemand op een bepaalde pagina 
is geweest. Je weet dan niet wat iemand van de inhoud 
van je pagina vindt, maar door te kijken naar hoe lang 
bezoekers gemiddeld op een bepaalde pagina blijven, 
kun je wel beoordelen of die pagina aan je verwachtin-
gen voldoet.

  De tracking 

code die je in de 

broncode van 

je webpagina’s 

moet opnemen.

INZICHT IN JE 
WEBSITE-
BEZOEKERS
Werken met Google Analytics
Als je een website beheert, wil je natuurlijk ook weten hoeveel bezoekers er 
langskomen en welke pagina’s er worden bekeken. Een makkelijke manier om  
gegevens van je websitebezoekers te verzamelen en op overzichtelijke wijze 
weer te geven is via Google Analytics.
A N D R É  VA N  G R O E N E S T E I N 
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INZICHT IN JE 
WEBSITE-
BEZOEKERS Voor een webshop zijn weer andere gegevens nuttig, 

zoals welke pagina’s de meeste omzet genereren. Als ei-
genaar van de shop weet je weliswaar welke producten 
het meest worden verkocht, maar als die goedverko-
pende producten op pagina’s staan die weinig worden 
bekeken, kun je daarin je omzet nog verbeteren.
En voor een zakelijke website is het nuttig om te weten 
of bezoekers je pdf-documenten downloaden en of ze 
het contactformulier goed weten te vinden. Je zou kun-
nen kijken naar de landing-, exit- en bounce- pages van 
de site en naar hoe de zoekfunctie wordt gebruikt. Voor 
elke website zijn er dus prima redenen te bedenken om 
de statistieken bij te houden. En met Google Analytics 
verkrijg je een schat aan informatie, zonder dat je daar-
mee je bezoekers lastigvalt. Met die informatie kun je 
vervolgens beoordelen of je site voldoet aan je verwach-
tingen en indien nodig bijsturen en optimaliseren.

1 Starten met Analytics
Zoals gezegd heb je alleen een Google-account nodig 
om Analytics te kunnen gebruiken. Als je daarmee 
inlogt bij Analytics op www.google.nl/analytics, kun je 
direct je website aanmelden. Naast de url van je web-
site geef je daartoe een naam voor je account en een 
naam voor je website op. Vervolgens geef je de tijdzone 
op, zodat Analytics je dagelijkse rapporten op het juiste 
tijdstip weergeeft. Verder vind je onderaan de pagina 
onder Instellingen voor gegevens delen (Data Sharing 
Settings) vier belangrijke privacy-opties, waarmee je 
instelt wat er met je statistieken mag gebeuren. Omdat 
er nogal wat te doen is omtrent privacy, schakelen wij 
de vier opties uit. Tot slot druk je op Get Tracking ID, 
waarna je akkoord moet gaan met de voorwaarden en 
je de tracking code krijgt te zien.

2 Tracking code
De tracking code is een stukje Javascript dat je in de 
broncode van je webpagina’s moet plaatsen. Hier-

mee zorg je ervoor dat zodra een bezoeker je pagina 
opvraagt, de bezoekgegevens naar je Analytics-account 
worden gestuurd. Waar je de code precies plaatst 
maakt op zich niet zoveel uit, maar de voorkeur is net 
voor de </head>-tag.
Als je Wordpress – of een ander cms – gebruikt, kun 
je een plug-in installeren om de tracking code toe te 
voegen. Meestal volstaat het dan om alleen je tracking-
ID in te voeren, omdat de plug-in er dan automatisch 
voor zorgt dat de tracking code op je pagina’s wordt 
geplaatst.

3 Plaats van de tracking code 
De tracking code is het stukje Javascript dat je in de 
broncode van iedere pagina die je wilt meten, moet 
plaatsen. In het verleden werd aangeraden deze code 
onderaan de pagina te plaatsen, net voor de </body>- 
tag. Destijds was het namelijk mogelijk dat het inladen 
van de pagina werd vertraagd of zelfs geblokkeerd door 
de tracking code. De code is echter herschreven op een 
manier die geen vertraging meer veroorzaakt. Om zo 
goed mogelijk te meten is het aan te raden de code zo 
hoog mogelijk in de pagina te plaatsen. Net voor de tag 
</head>.
Zodra je de code aan je site hebt toegevoegd, worden 
gegevens door Analytics bijgehouden. Je kunt dit testen 
door een paar keer door je site heen te klikken. Vervol-
gens bekijk je in Analytics de realtime bezoekgegevens 
door bovenin te kiezen voor Rapportage en vervolgens 
in het menu links voor Realtime en daarna Overzicht. 
Als je de code correct op je site hebt geplaatst, zie je 

  Het Realtime 

overzicht laat 

zien hoeveel 

bezoekers er op 

dit moment op 

je website zijn.

  Via het menu 

Beheerder kun 

je een nieuwe 

weergave 

maken.
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een getal dat het aantal actieve bezoekers op je site 
weergeeft. Als deze op 0 blijft staan heb je iets niet 
goed doorgevoerd. Na enige tijd zal Analytics daar mel-
ding van maken via het notificatie pictogram (het bel-
letje) rechtsboven. Klik daarop om een korte toelichting 
op gevonden problemen te zien.

4 Jezelf uitsluiten van de meting
Zelf zul je waarschijnlijk vaak op je eigen site rondklik-
ken en dat wordt natuurlijk ook allemaal door Analytics 
gemeten. Om jezelf, en eventueel je collega’s, van de 
meting uit te sluiten kun je een filter aan Analytics toe-
voegen. Echter, omdat je eenmaal gefilterde gegevens 
nooit meer terug kunt brengen naar de ongefilterde 
gegevens, is het verstandig om dat filter in een aparte 
weergave te plaatsen. Zo’n weergave maak je door 
bovenin te kiezen voor Beheerder en vervolgens in de 
rechterkolom op het uitklapmenu te klikken. Hier kies 
je Nieuwe weergave maken, waarna je vervolgens 
een naam aan je weergave geeft en de juiste tijdzone 
instelt. Nadat je de weergave hebt aangemaakt, klik je 
op Filters, en maak je het filter aan waarmee je je eigen 
ip-adres uitsluit van de statistieken, zie de afbeelding. 
Je ip-adres achterhaal je op een site als 
www.watismijnip.nl.

5 Rapportages bekijken
Als je de tracking code correct hebt geïmplementeerd 
en je eigen ip-adres wordt gefilterd, kun je de rapporta-
ges gaan bekijken via het menu Rapportage, bovenin. 

Aan de linkerkant krijg je dan het rapportage-menu 
te zien, dat bestaat uit acht onderdelen: dashboards, 
snelkoppelingen, informatiegebeurtenissen, realtime, 
doelgroep, acquisitie, gedrag en conversies.
Op het Realtime-menu na, hebben standaard alle 
gegevens die je ziet binnen Analytics betrekking op de 
afgelopen maand. Oudere gegevens of een andere 
periode kun je weergeven door via het datumveld 
rechtsboven de gewenste begin- en einddatum aan te 
geven. Ook kun je hier aankruisen dat je de gegevens 
wilt vergelijken met een andere periode, die je dan in 
je rapportages in een andere kleur ziet. Handig om 
bijvoorbeeld bezoekgegevens van de afgelopen maand 
met die van dezelfde maand vorig jaar te vergelijken. Je 
ziet dan in één oogopslag het verschil tussen de twee 
aangegeven periodes. Dit verschil blijft in alle rap-
porten van Analytics beschikbaar, totdat je dat via het 
datumveld rechtsboven weer uitzet.

6 Bezoekersinformatie en sessies
Binnen het menu Doelgroep - Overzicht vind je 
informatie over je bezoekers, zoals het aantal bezoe-
kers en hoeveel daarvan nieuwe of juist terugkerende 
bezoekers zijn. Google gebruikt hiervoor de termen 
sessies en gebruikers. Een sessie is niets anders dan 
het actieve bezoek van een gebruiker. Dus als dezelfde 
bezoeker twee keer langskomt, zijn er van één gebrui-
ker twee sessies vastgelegd. Om te kunnen bepalen 
wanneer een sessie ophoudt heeft iedere sessie een 
vastgestelde tijdsduur van 30 minuten. Pas als de 
bezoeker 30 minuten lang niets meer heeft gedaan op 
je site, is de sessie beëindigd. Ook als je bezoeker op de 
31e minuut weer verder klikt, zal dat als nieuwe sessie 
worden geregistreerd, terwijl het aantal gebruikers in 
dit geval dus gelijk blijft. De sessietijd is kun je wijzigen 
in het menu Beheerder – Trackinginfo – Sessie-instel-
lingen, maar we raden je aan deze waarde alleen te 
wijzigen als je daar goede redenen voor hebt.
Het doelgroepoverzicht toont nog enkele nuttige 
gegevens over je bezoekers, waaronder het gemiddeld 
aantal pagina’s dat per bezoek is bekeken, de gemid-
delde tijdsduur van zo’n bezoek en het bouncepercen-
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Anonieme gebruikers
Bezoekers van je website die gebruikmaken 
van de privacy-instellingen van de browser, 
worden ook in Google Analytics geregistreerd. 
Maar incognito surfen heeft op Analytics alleen 
invloed op het aantal gebruikers. Voor iedere 
keer dat iemand in een incognito browservenster 
langskomt, wordt een nieuwe gebruiker geteld, 
omdat er dan geen cookie wordt bewaard op de 
computer. Je ip-adres is echter gewoon zichtbaar, 
hoewel dat in Analytics nooit opgevraagd kan 
worden, van geen enkele bezoeker. Wel gebruikt 
Analytics dat adres voor het weergeven van de 
geografische locatie. Google zelf weet dus wel 
degelijk waar bezoekers exact vandaan komen. 
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tage. Deze laatste geeft aan hoeveel bezoekers slechts 
één pagina op je site hebben bekeken, dus zonder 
door te klikken naar een tweede pagina. Helaas zegt 
het bouncepercentage als gemiddelde over de site niet 
zoveel, omdat je deze waarde per pagina moet beoor-
delen. Gelukkig toont Analytics ook die gegevens, maar 
daarover later meer.
Klik je op Doelgroep – Geo – Locatie, dan krijg je een 
landkaart te zien met daarop de locatie van je bezoe-
kers. Dit onderdeel is met name interessant als je je 
op een lokaal gebied richt met je website. Door in het 
kaartje op Nederland te klikken, wordt er ingezoomd 
en krijg je per provincie het aantal bezoekers te zien. 
Klik vervolgens onderaan op Plaats en je krijgt op 
plaatsniveau te zien hoeveel bezoek je hebt gehad.
Verder kun je in het Doelgroep-menu nog vinden met 
welke browser je bezoekers langskomen en met welk 
(mobiel) apparaat. Analytics kan je precies vertellen of 
je bezoekers met een iPad op je site zijn langs geweest, 
met een Samsung Galaxy S5, of gewoon met Internet 
Explorer 11 op een Windows 8-computer. Als je denkt 

dat je site nog niet geschikt hoeft te zijn voor mobiel, 
dan kun je in Analytics zien of dat echt zo is.
De overige onderdelen van dit menu, zoals Demografie 
en Interesses krijg je alleen te zien als je adverteert via 
Google Adwords én als je bepaalde privacy-instellingen 
wijzigt en dat valt buiten het bereik van dit artikel.

7 Bezoekersgedrag bekijken
Om te weten te komen wat je bezoekers precies doen 
op je site, kijk je onder Gedrag. Het scherm opent met 
een grote grafiek die het aantal paginaweergaven laat 
zien. Je hebt hiermee direct inzicht in een eventuele 
trend: neemt het aantal bekeken pagina’s toe of af. 
Een gedetailleerder inzicht in het gedrag van je be-
zoekers krijg je via de tabel onderaan, waar het aantal 
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Moet je gebruikers toestemming 
vragen voor Analytics?
Google Analytics werkt onder andere door het 
plaatsen van cookies op de computer van je 
bezoeker. En hoewel je daar tot voor kort toe-
stemming voor moest vragen, is er inmiddels een 
uitzondering op de wet die bepaalt dat er voor 
cookies die ‘informatie verkrijgen over de kwali-
teit of effectiviteit van een geleverde dienst’ geen 
toestemming meer nodig is. En dat is precies wat 
de cookies van Analytics doen. Je kan Analytics 
dus gewoon inzetten zonder toestemming.
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weergaven per specifieke pagina is genoemd. Je ziet 
in één oogopslag wat je best bezochte pagina is. Als je 
overigens geen friendly url’s op je site hebt ingesteld, 
zul je hier mogelijk onduidelijke namen zien, zoals je 
in het screenshot kunt zien. Klik in dat geval aan de 
linkerkant op Paginatitel, zodat je in plaats van url’s 
de paginatitels krijgt te zien.
Een verdere analyse kun je maken als je in het menu 
klikt op Site-inhoud en vervolgens Alle pagina’s. Je 
krijgt dan per pagina gegevens te zien als de gemid-
delde tijd op een pagina, hoe vaak de pagina als instap-
punt of uitstappunt is gebruikt en het eerder genoem-
de bouncepercentage.

Een instappunt – ook wel de landingspagina genoemd 
– is een pagina die de bezoeker als eerste op je site 
heeft bekeken. Vaak is dat de homepage, maar via bij-
voorbeeld Google, social media of een mailing kunnen 
bezoekers ook op dieperliggende pagina’s op je site 
terechtkomen. Dit zijn interessante bezoeken, omdat 
die personen vaak iets specifieks zochten dat ze dus 
blijkbaar op die bewuste pagina vonden. De moeite 
waard om verder te analyseren en optimaliseren!
Het bouncepercentage geeft de hoeveelheid bezoekers 
die op deze pagina zijn binnengekomen, maar niet op 
de site hebben doorgeklikt. Normaal gesproken wil je 
dit getal zo laag mogelijk hebben, maar in het geval 
van bijvoorbeeld de contactpagina is een hoge bounce 
helemaal niet zo erg. Het getal zegt namelijk niets over 
hoe lang iemand op de pagina is geweest en het kan 
dus goed zijn dat de bezoeker de contactgegevens 
heeft overgenomen en weer is weggegaan. Als je een 
webshop hebt, is een hoog bouncepercentage op een 
productpagina ook minder erg dan een hoog percen-
tage op een categoriepagina. Op de productpagina 

staan immers alle gegevens die de bezoeker nodig kan 
hebben in zijn zoektocht, terwijl de bedoeling van een 
categoriepagina is dat er wordt doorgeklikt.
Naast het analyseren van de getallen per pagina, is 
het ook nuttig om de pagina’s onderling te vergelijken. 
Via de tabel die Analytics standaard weergeeft is dat 
mogelijk, maar gemakkelijker is dat in de vorm van een 
grafiek. Klik daartoe op het grafiekpictogram 
rechtsboven de tabel en kies het gegeven dat je wilt 
bekijken. In de afbeelding kozen we voor het bounce-
percentage en je ziet in één oogopslag welke pagina’s 
de hoogste bounce hebben. Nu is het aan jou om deze 
gegevens te interpreteren en er je pagina’s mee te 
optimaliseren.

Tot slot
In dit artikel hebben we je wegwijs gemaakt in Google 
Analytics en hebben we je een aantal nuttige rapporten 
en instellingen laten zien. Google Analytics gaat echter 
nog veel verder dan we in dit artikel hebben kunnen 
laten zien. Zo kun je uitgebreide rapporten opvragen, 
geavanceerde A/B-tests voor marketingdoeleinden 
uitvoeren en nagaan of bezoekers bijvoorbeeld een 
aankoop in je webshop voltooien. Heb je nog vragen of 
suggesties naar aanleiding van dit artikel? Mail ze dan 
naar masterclass@pcmweb.nl.
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