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T U R B O  C O M P U T E R G I D S

TURBOBOOST!
Opvoeren zit gewoon in me. Als het sneller kan, dan moét het sneller. Als 16-jarig jongetje plaatste 

ik al snellere uitlaten onder mijn brommers, vijlde hier en daar wat extra uit en deed nog wat andere 
trucs die verminderd legaal waren. Om maar net even dat extra beetje power te krijgen. Zelfs als ik 
op de loopband in de sportschool sta dan moet ik net even een half kilometertje meer per uur lopen 
dan de buurman of –vrouw naast me. Snelheid heeft iets magisch. Het is voor velen een doorlopende 
zoektocht naar een ongedefinieerde grens. Zou er nog iets meer in zitten? 

Daarom snap ik ook helemaal waarom zoveel pc-bouwers thuis hele stellages bouwen met 
watergekoelde koelingen voor de desktop. Niet omdat het moet, maar omdat het kan! Dat is wat we 
in deze special doen: extra snelheid voor alles We gaan niet zover dat je halsbrekende toeren moet 
uithalen om nét even dat beetje extra te krijgen, maar alles is wel gericht op snel, sneller, snelst. Of 
dat nu voor je computer, laptop, netwerk, internet, tablet of mobiel is. Een inbouwcursus ssd mag dan 
ook niet ontbreken. Want de grootste winst voor je computer, laptop of nas haal je toch echt uit dit 
onderdeel. 

Met direct daarna de belangrijkste tip: wat je ook doet, van schoonmaak tot vergaande tweaks, zorg 
altijd dat je back-ups hebt gemaakt!

REMCO DE GRAAF
Editorial director 
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Na een aantal jaar heeft iedere pc merkbaar 
last van slijtage. De systeemkast wordt erg 
heet, de processor blijft maar ratelen en 
programma’s starten tergend langzaam op. Tijd 
om je handen uit de mouwen te steken! Met 
onderstaande tips draait je computer weer als 
een zonnetje.
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ZET WINDOWS 10 
NAAR EIGEN HAND

Pagina 42

Om je computer in topconditie te houden is een 
regelmatige schoonmaakbeurt aan te bevelen. 

Dit  kun je uitstekend zelf doen, er zijn veel 
handige programma’s beschikbaar om overbo-

dige bestanden  te verwijderen en ruimte vrij 
te maken. In dit artikel lees je wat de mogelijk-
heden zijn en hoe je de schoonmaak het beste 
kunt aanpakken. We besteden uitgebreid aan-

dacht aan het opruimen en optimaliseren van je 
Windows-computer en geven ook handige tips 

voor je NAS, smartphone en tablet. 

Windows 10 is een mooi besturingssysteem, 
maar veel functies zitten op een andere plek of 
zijn wat meer verstopt. Met een beetje zoeken 
en tweaken haal je dan ook nog veel meer uit 

Windows 10.

HAAL MEER UIT 
OFFICE 2016
Pagina 50

Eind 2015 werd de nieuwe versie van Office 
gelanceerd. Gebruikers van Office 365 krijgen 
gratis de update. Maar wat zijn de nieuwe mo-
gelijkheden die in deze versie worden geboden, 
en hoe handig zijn ze? 

De meeste huisgezinnen beschikken over meer-
dere computers en mobiele apparaten. Daar-
mee wil je natuurlijk ook tegelijk het internet op 
en dus heb je een modem met een (al dan niet 
geïntegreerde) router. Een thuisnetwerk dus. 
En dat heb je uiteraard graag zo stabiel, snel 
en veilig mogelijk. Onze 20 niet-alledaagse tips 
kunnen je daarbij helpen.

SUPERTIPS VOOR JE 
NETWERK
Pagina 58
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SPECIAL
Overstap naar Windows 10

1  Verleiding
Na het debacle van Windows 8, waarbij in de zoektocht 
naar relevantie op apparaten met touchscreen de 
gewone pc-gebruiker (waarvoor Windows hét bestur-
ingssysteem is) vergeten werd, was Microsoft toe aan 
wat positief nieuws. Windows 8 moet zo snel mogelijk 
vergeten worden en de enorme hoeveelheid Windows 
7-gebruikers moet verleid worden een nieuwe versie te 
gebruiken, om een nieuw drama te voorkomen zoals 
dat met het verlopen van Windows XP gebeurde. Ook 
zijn deze gebruikersaantallen hard nodig om de onsucc-
esvolle Windows-applicatiewinkel levendiger te maken. 
Om gebruikers te verleiden én weer een positieve draai 
te vinden, werd besloten Windows 10 als gratis update 
aan te bieden. Fijn is dat Windows 10 ook weer prima 
met je muis en toetsenbord te bedienen is.

Vanaf vorig zomer 2015 hebben Windows 7- en 
8.1-gebruikers een jaar lang de mogelijkheid 
gekregen gratis over te stappen op Windows 
10. Deze upgrade heeft ons sindsdien aardig 
beziggehouden. Gratis is fijn, maar geheel in lijn 
met andere Microsoft-updates ging het gepaard 
met kinderziektes, onverklaarbare fouten en een 
enorm veel privacy-gedoe. Het upgradejaar loopt 
ten einde en wie nog niet gratis is overgestapt, 
moet snel beslissen. Wij maken nog een laatste 
maal de balans op. Is upgraden naar Windows 10 
de moeite waard of toch niet?
E D M O N D  VA R W I J K

WINDOWS 10: STAP OVER 
NU HET NOG KAN

Einde van jaar lang 
gratis upgraden in zicht

  1. De 

onhandige 

interface zonder 

startknop deed 

veel gebruikers 

besluiten niet 

over te stappen 

naar Windows 8.
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  1.   1. 

onhandige 

interface zonder 

startknop deed 

veel gebruikers 

besluiten niet 

over te stappen 

naar Windows 8.

 
2  Gratis Windows

De upgrade naar Windows 10 is gratis voor iedereen met 
Windows 7 SP1 of 8.1. Wie nog Windows 8 heeft, moet 
eerst upgraden naar Windows 8.1, maar kan daarna 
alsnog door naar Windows 10. Microsoft stelt maar twee 
voorwaarden: de oude Windows moet legaal zijn én de 
upgrade moet worden uitgevoerd binnen het eerste jaar 
dat Windows 10 beschikbaar is. En daarmee heb je nu 
nog tot 29 juli 2016, daarna moet je betalen. Hoeveel is 
nog niet bekend, maar na 29 juli gaat de geest terug in 
de fles en kost Windows weer gewoon geld.

XX_BC Stap over op w10 DZ.indd   6 17-05-16   14:48
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3  Upgrade elke pc minstens één keer

Een belangrijk advies, ook voor wie níet wil upgraden, 
is om het in elk geval toch één keer te doen. Je kunt de 
upgrade namelijk binnen dertig dagen terugdraaien en 
dat mag ook al direct nadat de upgrade is uitgevoerd. 
Met de upgrade, zelfs als je die daarna ongedaan maakt, 
verwerf je het recht om later altijd nog Windows 10 
gratis te installeren op die pc. Het recht om Windows 10 
te gebruiken, is namelijk niet gekoppeld aan de gebrui-
ker maar aan de hardware. Tijdens de upgrade maakt 
Microsoft een uniek profiel van de pc en bewaart dit in 
de Microsoft-cloud, met daarbij als aantekening dat die 
pc het recht heeft altijd Windows 10 te installeren. Wil je 
dus nu in elk geval nog niet over naar Windows 10, up-
grade dan toch in elk geval één keer. Activeer Windows 
10 of controleer dat deze is geactiveerd, en maak dan 
gerust de upgrade ongedaan. Ook voor deze actie heb 
je tot 29 juli 2016 de tijd. Doe je dat niet, dan weet je dat 
wanneer je alsnog naar Windows 10 wilt met die pc, je 
dan zult moeten betalen. Onze ervaringen met zowel 
de upgrade naar Windows 10 als de downgrade naar 
weer Windows 7 of Windows 8.1 zijn bovendien positief. 
We hebben weinig van deze acties stuk zien lopen, dus 
daarvoor hoef je het niet te laten. Heb je Windows 10 en 
wil je terug: via Start / Instellingen / Bijwerken en 
beveiliging / Systeemherstel kun je tot dertig dagen 
na de upgrade teruggaan naar de vorige versie van 
Windows op de pc.
Je kunt natuurlijk ook met een eigen back-uptool vooraf 
een back-up van je huidige Windows-versie maken en 
die herstellen nadat je bent geüpgraded naar Windows 
10.

 
 

4 Hardware-eisen
Of je ook echt kúnt upgraden naar Windows 10 hangt 
dus af van de huidige versie van Windows op de pc 
en of die legaal is, maar ook af van de hardware. De 

  2. Ondanks 

dat Windows 

10 net als Win-

dows 8 op alle 

apparaten moet 

draaien, kreeg 

Windows op de 

pc wel gewoon 

zijn startknop 

terug.

  Op 12 maart 

2016 had 

Windows 10 in 

Nederland meer 

marktaandeel 

dan Windows 7.

Hoe populair is Windows 10?
Microsoft weet dankzij alle informatie die bij een 
upgrade en downgrade wordt vastgelegd exact 
hoe het ervoor staat met het marktaandeel van 
Windows 10. Maar Microsoft wil er zelf niets 
over zeggen. Volgens de site Statcounter (http://
nl.statcounter.com) is het aandeel van Windows 
10 in Nederland de afgelopen maanden gestaag 
opgelopen en lag het begin maart voor het eerst 
boven alle andere versies van Windows, inclusief 
Windows 7 dat tot dusver altijd de grootste was. 
Opvallend aan de cijfers van Statcounter is dat 
het aandeel van Windows XP, Vista en ook Win-
dows 8 en 8.1 over dezelfde periode eigenlijk re-

12 MA ART 2016 13 MA ART 201613 MA ART 2016

delijk stabiel is, de groei van Windows 10 gaat 
vooral ten koste van Windows 7. Het lijkt erop 
dat de gratis upgrade in elk geval de gebruikers 
van Windows 8 en 8.1 niet heeft overtuigd, en 
evenmin de gebruikers van Windows-versies 
vóór Windows 7.

  Het lijken 

vooral Windows 

7-gebruikers 

die upgraden, 

gebruikers van 

ouders versies 

van Windows 

lijken te zijn 

afgehaakt.
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eisen die Windows 10 stelt zijn niet anders dan die 
van Windows 7 of 8, maar liggen wel hoger dan van 
voorgangers als Windows XP en Vista. Belangrijk is dat 
je de minimale systeemeisen zoals Microsoft die noemt 
met een flinke korrel zout neemt. Een pc met een 
1GHz-processor, 1 GB RAM en een beeldscherm van 
800 x 600 pixels is daarvoor te ver verwijderd van wat 
een pc in huis moet hebben zodat Windows 10 sóepel 
kan draaien. Dan is een reëlere ondergrens een recente 
dualcore-processor en 2 GB RAM. En om alles echt 
lekker soepel te laten draaien, raden we een SSD voor 
voldoende snelle opslagruimte aan en liever nog 4 of 8 
GB intern geheugen. Het is in elk geval aan te bevelen 
voor je gaat upgraden een back-up te maken. Uitsluiten 
dat de upgrade mislukt, kun je namelijk niet.

 
5 Wat als de upgrade niet komt?

 De upgrade naar Windows 10 is een ‘gewone’ Windows 
Update met nummer KB3035583. Deze update instal-
leert de Get Windows-app op de pc en begint onge-
merkt zelfs de benodigde bytes te downloaden. Om te 
zien of deze update op de pc staat, ga je naar Start / 
Configuratiescherm / Systeem en beveiliging 
/ Windows Update. Hier kun je de updates zien en 
ook zoeken. Zoek op het KB-nummer. Ontbreekt dit 
nog, klik dan op OK / Naar updates zoeken en laat 
Windows net zolang updates downloaden en installer-
en tot ook dit KB-nummer is geïnstalleerd.
Duurt het te lang of werkt de upgrade ook nu nog niet, 
kies er dan voor Windows 10 direct vanaf een installat-
iemedium te installeren: Microsoft biedt inmiddels de 
mogelijkheid eenvoudig via internet een installatie-dvd 
of -usb-stick te maken. Die mogelijkheid bestaat dankzij 
de rapportage van problemen van zowel gebruikers die 
maar geen uitnodiging kregen om te upgraden naar 
Windows 10, als van gebruikers die terug wilden naar 
Windows 7 of 8.1 en daar problemen mee hadden. Met 
het installatiemedium kun je Windows 7, 8.1 of 10 di-
rect installeren. Via de link www.tiny.cc/mwid kun je het 

upgradeproces naar Windows 10 online starten, maar 
ook de zogenoemde MediaCreationTool downloaden 
plus de bijbehorende Windows-installatiebestanden.

 
6 Voordelen Windows 10

 Windows 10 is beter dan zijn directe voorgangers. Het 
is fijn weer gewoon een startmenu te hebben, vensters 
die niet meteen het hele scherm vullen, een pc die 
opstart met het Bureaublad … Wat ook in het voordeel 
van Windows 10 werkt, is dat Microsoft nog weer verder 
is met het overhevelen van de verschillende onderdelen 
naar het moderne uiterlijk. Het Configuratiescherm is 
leger, het venster Instellingen voller. Zelfs als je niet 
houdt van de nieuwe interface, is het wel een groot 
voordeel van Windows 10 dat de meeste instellingen 
weer op één plek te vinden zijn. Verder ziet de inter-
face er strakker uit, is het snel én stabiel. Windows 
7-gebruikers die overstappen, slaan de ellende van 
Windows 8(.1) in één klap over en krijgen met Windows 

  4. Windows 

10 profiteert 

vooral van veel 

geheugen en 

een snelle SSD.

  5. De upgrade 

naar Windows 

10 begint met 

een gewone 

Windows 

Update met 

nummer 

KB3035583.

  5.  Alles wat 

nodig is voor 

upgrade en 

downgrade kun 

je nu bij Mic-

rosoft gewoon 

downloaden.
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10 meteen een gelijkwaardig goede Windows op hun pc. 
Overstappers zijn sowieso weer helemaal bij. Ze hebben 
nog jarenlang ondersteuning en kunnen gebruikmaken 
van de twee grote updates die Microsoft jaarlijks voor 
Windows 10 wil uitbrengen.

7   Nadelen Windows 10
Toch is het niet allemaal goud wat er blinkt. Ook in 
Windows 10 kom je op veel plaatsen nog delen van 
Windows 8 en zelfs ouder tegen. Zit een optie niet in 
het venster Instellingen, dan moet je nog steeds het 
‘oude’ Configuratiescherm openen om het daar te 
zoeken. Maar het grootste nadeel van Windows 10 is de 
privacy. Hoewel Microsoft ontkent bepaalde omstreden 
gegevens over de gebruikers te verzamelen, de vage 
antwoorden die het geeft op vragen over dit onderw-
erp zorgen ervoor dat het bedrijf minimaal de schijn 
tegen heeft. Meerdere malen is inmiddels bewezen dat 
Windows 10 veel informatie over de gebruiker bijhoudt 
en deelt, zoals de licentie Microsoft daar immers alle 
ruimte voor biedt. Is privacy je lief, dan is Windows 10 
niet de goede keuze.
En er zijn wel meer nadelen. De nieuwe browser Edge is 
gewoonweg nog niet af en loopt qua functionaliteit nog 
mijlenver achter op Chrome, Firefox en zelfs Internet 
Explorer. Sommige Windows 10-onderdelen zijn in 
Nederland helaas (nog) niet beschikbaar. Bijvoorbeeld 
de spraakgestuurde zoekmachine Cortana (waar geb-
ruikers buiten Nederland heel enthousiast over zijn). 
Maar ook de functie Windows Hello (die je laat inloggen 
door een foto te nemen met een webcam): deze werkt 
namelijk enkel nog met twee heel specifieke modellen 
Intel-webcams, die hier niet los te koop zijn.

 

8 Upgraden of niet
Wie de balans opmaakt voor Windows 10 moet bek-
ennen dat Microsoft met deze versie van Windows de 
belangrijkste fouten van de voorgangers heeft hersteld. 
Daarbij scoort het op een aantal punten goed en is het 
daarmee zonder meer een goed en prettig te gebruiken 
besturingssysteem. Daarbij moet je wel een aantal na-
delen op de koop toenemen. Het is zeer verstandig om 
het recht om in de toekomst ook nog gratis te mogen 
upgraden nú nog veilig te stellen door voor eind juli 
alvast één keer te upgraden. In het ‘ergste’ geval loop je 
het risico dat je helemaal niet meer terug wilt. 

  6.  Het is 

heerlijk om 

gewoon weer 

een startmenu 

te hebben.

  7. Als je pri-

vacy je lief is, 

is Windows 10 

niet de goede 

keuze.

   7.  Edge is 

nog steeds geen 

alternatief voor 

Chrome of Fire-

fox, en zelfs niet 

voor Internet 

Explorer.
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SPECIAL
Windows schoonmaken en versnellen

We brengen je computer in topconditie met 
slimme optimalisaties en schoonmaaktips.

Na een aantal jaar heeft iedere pc merkbaar 
last van slijtage. De systeemkast wordt erg 
heet, de processor blijft maar ratelen en 
programma’s starten tergend langzaam op. 
Tijd om je handen uit de mouwen te steken! 
Met onderstaande tips draait je computer 
weer als een zonnetje.
M A I K E L  D I J K H U I Z E N

SCHONE START VOOR 
WINDOWS
Tips voor een supersnel systeem

BROWSER EN MAIL

1 Browser opschonen
Zodra je je browser start, weten veel websites al wie 
je bent. Ook laat je tijdens het surfen overal sporen 
achter. Hierdoor word je bijvoorbeeld na een avondje 
zoeken naar nieuwe schoenen of je ideale BBQ, nog 
wekenlang bestookt met terugkerende advertenties. 
Met de eenvoudige toetscombinatie Ctrl+Shift+Del voer 
je een grondige schoonmaakactie uit in je browser. Je 
kunt zelf bepalen wat je wilt verwijderen, bijvoorbeeld 
opgeslagen wachtwoorden, cookies en andere privacy-
gevoelige informatie. Afhankelijk van de browser kun je 
ook aangeven vanaf welk moment je de schoonmaak-
actie wilt toepassen, bijvoorbeeld het afgelopen uur, de 
afgelopen week of sinds het eerste gebruik.
De sneltoets werkt in Chrome, Firefox en Internet 
Explorer. In Edge (Windows 10) klik je rechtsboven in 
beeld op de drie stipjes en vervolgens op Instellingen 
/ Kies wat u wilt wissen. Safari-gebruikers gaan naar 
Bewerken / Safari opnieuw instellen.

 1.Gebruik de 

toetscombinatie 

Ctrl+Shift+Del om 

je browser snel 

te herstellen.
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Reservekopie
Voordat je begint te experimenteren met 
schoonmaakprogramma’s en het optimaliseren 
van Windows, is het altijd aan te raden om een 
complete back-up te maken van je computer. 
Afhankelijk van je Windows-versie is er een 
andere procedure hiervoor, maar je kunt ook 
aan de slag met EaseUS Todo Backup Free (www.
todo-backup.com). Hiermee maak je snel een 
goede back-up van alles op je computer naar een 
externe harde schijf.

2 18+
De vorige tip wordt vaak toegepast door mensen die 
‘per ongeluk’ een tijdje zijn verdwaald op 18+-web-
sites. Hierdoor toont de browser de dubieuze 
webadressen in zoekmachine of adresbalk. Als je van 
tevoren al weet dat je websites gaat bezoeken die je 
later weer uit je systeem wilt verwijderen, gebruik dan 
de privénavigatie van je browser. Hierbij ontvang je 
cookies en worden instellingen zoals je geschiedenis 
wel bewaard, maar uitsluitend zolang je de brows-
er actief hebt. Sluit je de browser, dan worden alle 
sporen automatisch verwijderd. Je activeert de 
privénavigatie in de meeste browsers via de toetscom-
binatie Ctrl+Shift+P. In Chrome is de toetscombinatie 
Ctrl+Shift+N en in Safari ga je naar Bewerken / 
Privémodus.

3 Bladwijzers
Heb je een schat aan bladwijzers in je browser, maar 
begint de chaos toe te slaan? Dan wordt het tijd voor 
een schoonmaakbeurt. Websites die niet meer bestaan 
of dubbel zijn opgeslagen, vervuilen je collectie bladwi-
jzers. Met de uitbreiding Bookmarks Checker (Firefox, 
https://addons.mozilla.org) of Bookmark Checker 
(Chrome, https://chrome.google.com/webstore) kun je 
je collectie laten opschonen. Voordat je een hulppro-
grammaatje geautomatiseerd je bladwijzers laat op-

schonen, is het altijd verstandig om een back-up te 
maken van je bladwijzers. Hoe dit in zijn werk gaat voor 
de meest populaire browsers lees je hier: http://tiny.cc/
blwz.

4 Bijlagen Outlook.com
De webmaildiensten Google Gmail en Microsoft Out-
look.com bieden zeeën aan opslagruimte, maar ook 
hier kunnen grote bijlagen vroeg of laat te veel ruimte 
in beslag nemen. In Outlook.com kun je snel de mailtjes 
met de grootste bijlage bekijken. Vervolgens kun je de 
berichten handmatig selecteren en verwijderen. Meld 
je aan bij de webmaildienst, klik op Schikken op 
en kies Grootte. De kleinste mailtjes verschijnen nu 
bovenaan. Kies nogmaals Schikken op / Grootte 
en de grootste mails staan bovenaan. Je herstelt de 
standaardvolgorde met Schikken op / Datum.

Privénavigatie 
voorkomt vervuiling in je 
browsergeschiedenis  2. Geen spor-

en achterlaten 

in je browser? 

Activeer de 

privénavi-

gatie met 

Ctrl+Shift+P.

Calendar.

  3. Laat je 

bladwijzers 

onderzoeken 

en opschonen 

door Book-

mark Checker.

Calendar.

  Todo Backup 

Free kan je com-

puter back-up-

pen naar een 

externe harde 

schijf.
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5 Bijlagen Gmail
Als je grote bijlagen wilt zien in Gmail heb je een spe-
ciale zoekopdracht nodig. Deze kun je direct intypen 
in het zoekveld. Met de opdracht size:20m ol-
der_than:5y toont Gmail alle berichten van minimaal 
20 MB en ouder dan vijf jaar. Markeer de berichten 
waarvan je vindt dat ze te veel ruimte in beslag nemen 
en verwijder ze uit je Gmail-box.

6 Oude mail opschonen
Veel maildiensten en mailprogramma’s hebben een 
ingebouwde routine om bijvoorbeeld oude berichten te 
archiveren. Soms het ook mogelijk om oude berichten 
te verwijderen. Als je IMAP gebruikt of een webmail-
dienst die IMAP ondersteunt (bijvoorbeeld Gmail), 
kun je met MailStore Home (www.mailstore.com, zie 
ook kader: ‘Mail back-uppen’) snel oudere berichten 

  4. Pas de 

weergave van 

Outlook.com aan 

om grote beri-

chten bovenaan 

te zien zodat 

je mailtjes met 

grote bijlagen 

snel kunt oprui-

men.

  5. Met een 

speciale zoe-

kopdracht toont 

Gmail berichten 

met een (te) 

grote bijlage.

Privénavigatie 
voorkomt vervuiling in je 
browsergeschiedenis

  6. MailStore 

Home kan ou-

dere berichten 

verwijderen van 

je IMAP-mail-

server of 

webmail.
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laten verwijderen. Maak een nieuw profiel aan bij 
Emails archiveren. Een wizard begeleidt je snel 
door het instelproces. Vraag de eigenschappen op 
van je profiel en kijk in het tweede venster bij Ver-
wijderen. Hier kun je aangeven dat berichten na 
een bepaalde periode, bijvoorbeeld ouder dan drie 
jaar, verwijderd moeten worden van de server. Zo 
houd je je IMAP-mailbox of webmaildienst lekker 
schoon! MailStore Home maakt eerst een lokale 
kopie op je computer van de berichten.

7 Nieuwsbrieven
Ongewenste mail is een terugkerend probleem. Eerst 
hadden we vooral last van spam, maar dat wordt 
steeds beter opgevangen door spamfilters. Nieuws-
brieven en de stortvloed aan notificaties van Facebook 
en andere sociale media kosten veel tijd om weg te 
klikken. Afmelden is vaak lastig of we doen hier geen 
moeite voor. Dankzij unroll.me (http://unroll.me) gaat 
het veel eenvoudiger. De dienst inventariseert de ‘rom-
mel’ die binnenkomt in je mailbox. Vervolgens kun je de 
berichten ‘samenvatten en tegenhouden’ zodat je alles 
in één overzicht kunt bekijken en verwerken. Ook kan 
unroll.me je helpen bij een snelle afmelding. Unroll.me 
werkt met alle bekende webmaildiensten waaronder 
Outlook.com, Yahoo Mail, iCloud en Gmail.

SCHIJFRUIMTE EN BESTANDSRESTEN

8 CCleaner
CCleaner is en blijft nog steeds de ongekroonde koning 
als het gaat om schijfruimte vrijmaken, bestandsresten 
op te ruimen en je browser te ontdoen van overbodi-
ge rommel. We ontkomen er dan ook niet aan om dit 

Mail back-uppen
Er zijn verschillende manieren om tegen het 
fenomeen ‘Inbox’ aan te kijken. Sommige 
mensen willen altijd een lege mailbox (inbox 
zero) of ruimen dagelijks/maandelijks/jaarlijks 
verouderde berichten op. Anderen gebruiken 
hun mailbox als een eeuwig archief en dan is 
het opruimen van grote (tip 4 en 5) of oude mail 
(tip 6) juist weer handig. Welke schoonmaaktruc 
je ook gebruikt, een back-up is altijd goed om 
achter de hand te hebben! Dit kan met MailStore 
Home (www.mailstore.com). Het programma 
maakt een archiefbestand aan en voegt hier je 
berichtenmappen aan toe, uiteraard inclusief al 
je mail. Het MailStore Home-archief is volledig 
doorzoekbaar, zelfs zonder mailprogramma. 
MailStore Home werkt met alle bekende desk-
top-mailprogramma’s. Ook kan het overweg 
met webmaildiensten van onder andere Google 
en Microsoft of kun je de mailserver direct 
aanspreken via POP of IMAP.

Door CCleaner te 
automatiseren, hoef je 
helemaal geen vinger meer 
uit te steken

  7. Voorkom 

verstopping 

in de mailbox 

door allerlei 

meldingen van 

sociale media 

en ongewenste 

nieuwsbrieven.

  8. Er is geen 

ontkomen 

aan: CCleaner 

blijft de baas 

op het gebied 

van schoon-

maakhulpmid-

delen voor 

Windows.
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nogmaals te melden. Heb je CCleaner nog niet geïn-
stalleerd? Direct doen via www.piriform.com/ccleaner.

9 Prullenbak
De basis van CCleaner bestaat uit een schoon-
maakonderzoek, gevolgd door een schoonmaakactie. 
CCleaner werkt het beste als je alle programma’s eerst 
afsluit. Start CCleaner en klik op Analyseren voor 
een vooronderzoek en aansluitend op Schoonma-
ken om de schoonmaakactie uit te voeren. Je kunt 

ook direct op Schoonmaken klikken. Dit is vergeli-
jkbaar met het leegkiepen van je Windows Prullen-
bak, maar dan met extra poetsmiddelen. Zo worden 
tijdelijke bestanden verwijderd, sporen in je browser 
ongedaan gemaakt en andere resten gewist.
Als je je prullenbak op je bureaublad staat (zie tip 18), 

ben je nog sneller klaar! Klik met de rechtermuisk-
nop op je prullenbak en kies CCleaner uitvoeren. 
Ontbreekt de optie in het rechtermuisknopmenu van 
de prullenbak? Open CCleaner en ga naar Opties 
/ Instellingen en plaats een vinkje bij “CCleaner 
uitvoeren (…)”-optie toevoegen.

10 Automatiseren
De vorige tip kun je al bijna zonder na te denken 
uitvoeren en kost je slechts enkele muisklikken. 

Herstelpunten en systeemherstel
EEen goede back-up is essentieel om bij proble-
men of gegevensversies je computer te her-
stellen (zie kader: ‘Reservekopie’). Een ander 
vangnet vereist nauwelijks aandacht, maar dien 
je wel één keer goed in te stellen. We hebben het 
over Windows Systeemherstel en dan voor-
namelijk de herstelpunten. Dit zijn beperkte 
momentopnames waarnaar je kunt terugkeren, 
bijvoorbeeld als je computer niet meer opstart. 
Windows Systeemherstel werkt in verschillende 
Windows-versies net even iets anders en daarom 
gebruiken wij graag Restore Point Creator (www.
toms-world.org/blog/restore_point_creator). 
Zodra je Restore Point Creator start krijg je een 
overzichtje van aanwezige herstelpunten. Als 
het overzicht leeg is, dan zijn de herstelpunten 
waarschijnlijk uitgeschakeld. Klik op System 
restore point utilities / Manage system restore 
point storage space en bepaal hoeveel ruimte je 
wilt toekennen aan het extra vangnet.
Klik op Create system checkpoint om een herstel-
punt aan te maken met Restore Point Creator. 
Je kunt er ook voor zorgen dat het programma 
elke dag (wekelijks of anders) automatisch een 
herstelpunt aanmaakt. Ga hiervoor naar System 
restore point utilities / Schedule creation of sys-
tem restore points.

   9. Voeg 

CCleaner 

toe aan het 

rechtermuisk-

nopmenu van je 

prullenbak.

   10.Verwijder 

overbodige 

bestanden au-

tomatisch zodra 

je je computer 

opstart.

   Als er iets 

misgaat met 

je computer 

en je geen 

back-up hebt, 

is een actueel 

herstelpunt 

van Windows je 

enige redding 

om alles weer 

aan de praat te 

krijgen.
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Door CCleaner te automatiseren, hoef je helemaal 
geen vinger meer uit te steken en wordt je systeem 
automatisch ontdaan van overbodige rommel. Open 
CCleaner en ga naar Opties / Instellingen. Plaats 
een vinkje bij Computer automatisch schoon-
maken tijdens het opstarten. Elke keer als je je 
systeem inschakelt, voert CCleaner een schoonmaak-
actie uit. Hoe vaker je CCleaner start, des te sneller is 
het programma klaar. Bij normaal computergebruik 
merk je nauwelijks vertraging en heb je waarschijnlijk 
altijd profijt van deze instelling.

11 Extra schoonmaken
CCEnhancer (www.tiny.cc/ccenha) biedt een soort 
‘extra schoonmaaktrolley’ voor CCleaner met schoon-
maakinstructies voor meer dan 200 (!) programma’s. 
Op deze manier breid je de mogelijkheden van 
CCleaner aanzienlijk uit. CCEnhancer heeft niets te 
maken met de makers van CCleaner. En hoewel we 
geen vreemde dingen zijn tegengekomen, is enige 
voorzichtigheid dus geboden. Dit geldt overigens 

voor al het schoonmaakgereedschap. Laat nooit 
aanpassingen aan je computer doen waarvan je niet 
weet waarvoor het dient of hoe je de wijzigingen weer 
ongedaan 

maakt.12 Niet te veel!
CCleaner is zeer uitgebreid en grondig, maar het is 
natuurlijk niet de bedoeling om dingen op te ruimen 
die je juist handig vindt. Neem bijvoorbeeld de 
wachtwoorden en cookies die je browser onthoudt 
zodat je aangemeld blijft bij Facebook, Google, 
Marktplaats of een andere dienst. Loop de lijst met 
schoon te maken onderdelen langs en schakel de 
opties uit die je wilt behouden. Bij Opties / Coo-
kies vind je een overzicht van aangetroffen cookies. 
Gebruik de zoekfunctie om cookies te vinden die 
voor jouw diensten belangrijk zijn en voeg ze toe aan 
de lijst met ‘te behouden cookies’.

PCCleaner werkt eindelijk 
ook op  afstand via de cloud

   11. CCEn-

hancer geeft 

CCleaner nog 

meer mogelijk-

heden.

  12. Voeg be-

paalde cookies 

toe aan de lijst 

met ‘te behoud-

en cookies’ om 

aangemeld te 

blijven bij je 

favoriete webdi-

ensten.
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13 CCleaner Cloud
Als je meerdere computers hebt of moet onderhouden, 
wil je dit zo makkelijk mogelijk doen. De vorige tips 
werken uitstekend en kosten weinig tijd. Je hoeft de 
automatische piloot van CCleaner slechts één keer in te 
stellen en de rest gaat vanzelf. Het nadeel is dat je 
weinig controle hebt. Dankzij CCleaner Cloud (www.
ccleaner.com) krijg je dit wel en kun je CCleaner op 
afstand bedienen via internet. Het is gratis voor 

persoonlijk gebruik tot maximaal drie computers. Naast 
schoonmaakacties kun je op afstand ook logbestanden 
uitlezen, programma’s verwijderen en Windows 
Updates installeren. Kortom: CCleaner Cloud is een 
must voor elke gevorderde computergebruiker. Lees 
verder over CCleaner Cloud op pagina 67.

Cle14 Schijfopruiming
Als je geen programma kunt of wilt installeren, dan kun 
je CCleaner niet te gebruiken. In dat geval biedt Windows 
Schijfopruiming, te vinden in je startmenu, bijna alles wat 
je nodig hebt om je computer een schoonmaakbeurt te 
geven. Laat je systeem onderzoeken en vink aan welke 
onderdelen Windows Schijfopruiming mag wissen. Er 
loopt een tellertje mee zodat je ziet hoeveel schijfruimte 
het gaat opleveren.

15 Meer schijfopruiming
Er is één gouden greep die je met Windows Schijfo-
pruiming kunt laten uitvoeren en niet door CClean-
er. We hebben het over het opruimen van tijdelijke 
Windows-installatiebestanden. Start Windows Schij-
fopruiming en klik op de knop Systeembestanden 
opschonen. Het programma wordt opnieuw gestart 
met andere opties die je kunt aanvinken. Bij de vorige 
tip kregen we iets meer dan 200 MB terug. Met de 
uitgebreide opties die nu beschikbaar zijn levert de 
schoonmaakactie ruim 4 GB (!) op. Dit is een aanzien-
lijke hoeveelheid schijfruimte, zeker als je een krappe 
SSD hebt met weinig opslagcapaciteit. Kijk wel weer 
even goed welke gegevens je precies laat verwijderen.

  15. Voer een 

uitgebreide 

schoonmaak-

beurt uit met 

Windows Schij-

fopruiming om 

ook tijdelijke in-

stallatiestanden 

van Windows te 

kunnen verwij-

deren.

   13. CCleaner 

Cloud is volledig 

op afstand 

te bedienen, 

handig als je 

meer dan één 

computer hebt.

   14. Windows 

Schijfopruim-

ing kan een 

redelijke goede 

schoonmaak-

beurt verzorgen 

en je hoeft er 

niets voor te 

installeren!
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16 SSD-capaciteit
Deze tip werkt ook op harde schijven, maar heeft 
veel meer nut voor als je een SSD hebt. Met de 
beperkte opslagcapaciteit van een SSD is elke vrije 
gigabyte er één! Het is belangrijk om te weten of je 
ergens grote overbodige bestanden bewaart. Een 
goed voorbeeld hiervan zijn voorbeeldbestanden 
van een videobewerkingsprogramma of honderden 
high-res foto’s die door een wallpaper-programma 
worden bewaard. TreeSize Free (www.jam-soft-
ware.com/treesize_free) analyseert je schijfruimte 
en sorteert je mappen op opslagruimte. Vervolgens 
kun je door de inhoud van je mappen bladeren en 

zo de ruimtevreters identificeren. In tegenstelling tot 
CCleaner en Windows Schijfopruiming voert TreeSize 
Free geen schoonmaakacties uit. Gebruik de rechter-
muisknop op een map en kies Openen om de betref-
fende map te bekijken in Windows Verkenner. Let op: 
verwijder nooit bestanden of mappen waarvan je niet 
weet waarvoor het dient.

17 Cloud inzichtelijk
De meeste clouddiensten hebben een flinke beperking 
als het gaat om opslagcapaciteit, zeker als je een gratis 
versie gebruikt. Als je Dropbox bijvoorbeeld plotseling 
vol is, stopt de dienst met synchroniseren totdat de 
totale bestandsomvang weer binnen de limiet van 
bijvoorbeeld 2 GB valt. Als je veel mappen hebt, is het 
lastig om ruimtevreters op te merken. Ook hier helpt 

  16.TreeSize 

Free analyseert 

je schijfruimte 

en laat zien 

waar de meeste 

ruimtevreters 

zich bevinden.

  17.Bekijk de 

verdeling van de 

opslagcapaciteit 

van bestanden 

in je favoriete 

clouddienst: 

misschien kun je 

sommige media 

verhuizen?

  18. Het is 

prettig om je 

prullenbak op je 

bureaublad zicht-

baar te hebben.

Voor een kleine SSD is elke 
verspilde gigabyte er eentje 
teveel
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  19. Gebruik je 

alle programma’s 

die geïnstalleerd 

zijn op je com-

puter?

  21.Decrap 

My Computer 

verwijdert onge-

wenste voorgeïn-

stalleerde 

programma’s.

   20.Vink alle 

programma’s 

aan die je wilt 
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laat Absolute Un-

installer dit klusje 

begeleiden.
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TreeSize Free. Zorg ervoor dat TreeSize Free niet actief 
is en start Windows Verkenner. Klik met de rechter-
muisknop op de clouddienst die je wilt onderzoeken 
en kies TreeSize Free. TreeSize Free wordt opnieuw 
gestart en toont de ruimteverdeling van je cloudopslag 
op je computer. Als je bijvoorbeeld graag werkt met 
documenten in Dropbox vanwege het uitstekende re-
visiebeheer, kun je overwegen om je filmpjes en foto’s 
(die veel ruimte in beslag nemen) te verhuizen naar een 
gespecialiseerde clouddienst voor mediabestanden 
(bijvoorbeeld Flickr of Google Foto’s).

18  Prullenbak
Als je niets te maken wilt hebben met schoonmaak-
gereedschap is het nog steeds handig om één Win-
dows-onderdeel in de gaten te houden: de prullenbak. 
Door deze op je bureaublad te laten tonen, kun je hem 
eenvoudig in de gaten houden en af en toe te legen. 
Geen prullenbak op je bureaublad? In Windows 10 
klik je met de rechtermuisknop op je bureaublad. Ga 
naar Aan persoonlijke voorkeuren aanpassen 
/ Thema’s / Instellingen voor bureaubladpic-
togrammen en activeer je prullenbak. Gebruik de 
rechtermuisknop op je prullenbak om deze te legen of 
verander de standaardinstellingen via Eigenschap-
pen. Hier kun je aangeven hoeveel ruimte de prullen-
bak in beslag mag nemen en of je een bevestiging wilt 
als je bestanden in de prullenbak gooit.

PROGRAMMA’S VERWIJDEREN

19 Software verwijderen
Er zijn meerdere redenen om programma’s die je 
niet meer gebruikt te verwijderen. De voornaamste 
is uiteraard schijfruimte terugwinnen, maar laten we 
een potentiele opstartvertraging niet vergeten! Als een 
programma zichtzelf opstart met Windows, kost dit 
extra laadtijd. De standaard installatiebeheerder van 

Windows vind je via Configuratiescherm / Pro-
gramma’s / Programma’s en onderdelen. Loop 
de lijst kritisch door en verwijder alle programma’s die 
je nooit gebruikt. Let op: verwijder geen programma’s 
uit deze lijst waarvan je niet weet waarvoor het dient.

20  Verwijderen 2.0
Als je meer dan twee programma’s wilt verwijderen, is 
het al de moeite om Absolute Uninstaller (www.glary-
soft.com/absolute-uninstaller) te proberen. Absolute 
Uninstaller toont een overzicht van je programma’s. 
Sorteer eventueel op ‘programma-omvang’ via de 
kolom Grootte of kies Installatiedatum om snel 
recente (of juist oude) installaties te bekijken. Klik op 
Batch verwijdering. Alle programma’s krijgen nu 
een selectievakje. Selecteer de programma’s die je 
wilt de-installeren. Klik op Verwijder aangevinkte 
programma’s om de juiste procedure achter elkaar 
uit te voeren.
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 21 Crapware
Crapware is een verzamelnaam voor alle programma’s 
die je aantreft op je computer, maar nooit zelf hebt 
geïnstalleerd. De rommel wordt vaak voorgeïnstalleerd 
door de computerfabrikant. Met een batch-verwijder-
programma als Absolute Uninstaller (tip 20) kun je snel 
meerdere programma’s na elkaar verwijderen, maar 
voor crapware bestaat er een betere optie: Decrap 
My Computer (www.decrap.org). Het programma kan 
geautomatiseerd of via een eenvoudige wizard de 
overbodige programma’s verwijderen. De wizard heeft 
de voorkeur omdat je zo meer controle houdt over je 
acties. Crapware richt zijn pijlen vooral op de fabri-
kanten ASUS, HP, Dell en Toshiba, maar werkt ook met 
andere pc’s en laptops. Gebruik Decrap My Computer 
bij voorkeur alleen op een nieuwe pc of laptop. Het pro-
gramma is dusdanig grondig dat je anders misschien 
per ongeluk dingen laat verwijderen die je zelf hebt 
geïnstalleerd.

22 Hardnekkig?
Sommige programma’s laten zich niet zomaar verwi-
jderen. Dit komt voor bij beveiligingsprogramma’s. 
Achtergebleven resten voorkomen helaas de correcte 
werking van een nieuw beveiligingsprogramma met 
alle gevolgen van dien. Veel softwaremakers bieden 
een hapklare oplossing voor dit soort problemen en 
die luistert naar de naam ‘removal tool’. Als je bijvoor-
beeld zoekt in Google naar ‘norton removal tool’ kom 
je bij een programmaatje uit dat alle oude versies 
van Norton van je computer kan verwijderen. Dit is 
slechts een voorbeeld, er zijn ook ‘removal tools’ voor 
Office-producten, programma’s van Adobe, Acronis en 
vele andere softwarefabrikanten.

23 Sneller starten
Zodra je je computer inschakelt, worden er allerlei 
programma’s geladen. Sommige zijn noodzakelijk, zoals 
je beveiligingssoftware en cloudopslag, maar andere 
kun je missen. Het is altijd lastig om te bepalen wat es-

Een ‘removal tool’ 
verwijdert defecte 
programma’s

  22. Hardnek-

kige problemen 

tijdens het 

verwijderen van 

een programma? 

Gebruik een 

‘removal tool’!

  23. Startup 

Delayer kan 

automatisch 

startende 

programma’s 

vertragen of 

uitschakelen zo-

dat je computer 

sneller opstart.
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Defragmenteren en stuurprogramma’s
Er is een aantal dingen die we bewust niet heb-
ben opgenomen in dit artikel, bijvoorbeeld het 
defragmenteren en stuurprogramma’s laten bi-
jwerken door speciale software. Een defragmen-
tatie-optie komt in sommige schoonmaakhulp-
programma’s nog voor, maar is niet aan te 
raden. Het levert nauwelijks snelheidswinst op, 
mits je een heel oude computer hebt en een paar 
Windows-versies hebt overgeslagen. Voor SSD’s 
kan defragmenteren zelfs schadelijk zijn.
Het bijwerken van je drivers kun je het beste 
overlaten aan Windows Update omdat deze pro-
cedure het veiligst is. Uitzondering op deze regel 
is je grafische kaart. Gamers hebben profijt van 
de meest recente driverversie. Deze is te vinden 
op de website van de makers van de grafische 
kaart, bijvoorbeeld www.nvidia.com.
Extra software die belooft om al je drivers te 
updaten, kan schadelijk zijn voor je computer. 
De programma’s zijn doorgaans van matige 
kwaliteit, beloven gratis te zijn maar kosten geld 
als je iets wilt updaten en installeren vaak allerlei 
rommel.

sentieel is of wat je misschien niet nodig hebt. Startup 
Delayer (www.r2.com.au) kan je opstartproces beheren. 
Klik met de rechtermuisknop op een item en kies Disa-
ble selected. Hiermee haal je het programma uit het 
automatische opstartproces, maar kunt deze aanpass-
ing ook weer makkelijk ongedaan maken via Enable 
selected. De optie Delete selected raden we af te 
gebruiken omdat je dit niet kunt herstellen. Een andere 
interessante optie is Delay selected. Hiermee kun je 
onbelangrijke programma’s uitgesteld starten. Doe dit 
bijvoorbeeld voor het updateprogramma van je printer 
of andere software die niet essentieel is. Zo start alles 
uiteindelijk wel op, maar krijgen belangrijke program-
ma’s voorrang en start Windows sneller. Wederom wel 
de waarschuwing: schakel nooit onderdelen uit waar-
van je niet weet waarvoor het dient. Gebruik de optie 
More information / Search Google om onbekende 
items te identificeren.

SOFTWARE VERNIEUWEN

24 Windows update
Een gezonde computer is een computer die voorzien is 
van de meest recente Windows Updates. De plek waar 
je alles vindt omtrent Windows Updates, verschilt per 
Windows-versie. Als het goed is worden ze automatisch 
geïnstalleerd en hoef je je hier verder geen zorgen over 
te maken. Als je zeker wilt weten dat je alle patches 
voor jouw Windows-versie binnen krijgt kun je Windows 
Update Notifier (https://wun.codeplex.com) gebruiken. 

Het programmaatje verschuilt zich in je systeemvak en 
geeft een duidelijke melding als er updates te krijgen 
zijn die nog niet aanwezig zijn op je computer. Vervol-
gens brengt Windows Update Notifier je binnen een 
paar muisklikken op de juiste plek in Windows om de 
updates binnen te halen. Windows Update Notifier 
biedt officieel geen ondersteuning voor Windows 10. 
In Windows 10 werkt de ingebouwde update-functie 
overigens al stukken beter dan in de voorgaande Win-
dows-versies.
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25 Beveiligingsrisico
Op de meeste computers is naast Windows een vaste 
set programma’s te vinden. Deze programma’s zijn 
dus zeer interessant voor hackers om aan te vallen. 
Je kunt je hiertegen wapenen door steeds de meest 
recente versie binnen te halen, maar dat wordt soms 
vergeten. WIGI (www.adlice.com) is een afkorting met 
een knipoog en staat voor Why I Got Infected. Het pro-
gramma controleert of je de meest recente versie hebt 
van potentiële risicoprogramma’s. Hieronder vallen 
Internet Explorer, Java, Firefox, software van Adobe en 
servicepacks voor Windows. WIGI voert een controle uit 
en geeft een rode markering als er een nieuwere versie 
beschikbaar is. Deze kun je vervolgens binnen een paar 
muisklikken ophalen en installeren.

26 Recente versie
De vorige tip updatet alleen de programma’s die een 
groot risico vormen op het moment dat ze verouderen 
als je de meest recente versie ‘vergeet’ te installeren. 
Patch My PC (https://patchmypc.net) gaat een paar 
stapjes verder en kijkt ook andere populaire program-
ma’s na. De lijst is te lang om op te noemen, maar de 
kans is groot dat je veel van deze software gebruikt. 
Patch My PC voert een controle uit, toont welke pro-
gramma’s verouderd zijn, haalt de meest recente versie 
binnen en installeert het voor je.

27 Auto update
Standaard moet je Patch My PC handmatig starten, 
waarna het programma controleert of je van al je 
programma’s de meest recente versie hebt. Met één 
extra muisklik werk je alles bij, maar het kan nog 
eenvoudiger door Patch My PC te automatiseren. Start 
het programma en klik op Schedule. Activeer een con-
troletijd, bijvoorbeeld Once a week om wekelijks naar 
nieuwe versies te zoeken. Kies voor Yes bij Include 
Windows Update als je wilt dat Patch My PC ook 
je Windows Updates controleert. Als het goed is doet 
Windows dat zelf al, maar beter twee keer kijken dan 
één keer vergeten. Als je Silent run activeert merk je 
(bijna) niets van het updateproces van Patch My PC en 
gaat alles automatisch. 
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SPECIAL
Schoonmaken

Om je computer in topconditie te houden is een regelmatige schoonmaakbeurt 
aan te bevelen. Dit kun je uitstekend zelf doen, er zijn veel handige programma’s 

beschikbaar om overbodige bestanden te verwijderen en ruimte vrij te maken. 
In dit artikel lees je wat de mogelijkheden zijn en hoe je de schoonmaak het 

beste kunt aanpakken. We besteden uitgebreid aandacht aan het opruimen en 
optimaliseren van je Windows-computer en geven ook handige tips voor je NAS, 

smartphone en tablet.
R O B B I N  O O I J E VA A R

Voor Windows, NAS, 
smartphone en tablet

20 BESTE 
SCHOONMAAKTIPS

22 S M A R T  L I V I N G
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aa1 Clean Master
 Clean Master for pc (www.tiny.cc/cleanmst) is een 
uitgebreide schoonmaakhulp. Er wordt gekeken 
welke programma’s je gebruikt en welke over-
bodige rommel deze maken. Vervolgens krijg je per 
applicatie te zien hoeveel ruimte je terugkrijgt na 
een schoonmaakactie. Met de knop Ignore kun je 
onderdelen uitsluiten. De knop Clean now ruimt 
alles netjes op. Tijdens onze test werd er meer dan 6 
GB gevonden aan overbodige bestanden.

2 Automatisch 
Clean Master for pc werkt uitstekend handmatig, 
maar voert ook automatische controles uit. Tij-
dens het opstarten kijkt het programma of een 
schoonmaakactie wenselijk is. Deze instelling vind je 
bij Settings. Standaard waarschuwt Clean Master 
for pc dagelijks als er overbodige bestanden zijn. De 
‘schoonmaakdrempel’ kun je zelf instellen. Verander 
de schuifbalk van 100 MB naar bijvoorbeeld 800 MB. 

Zo word je niet dagelijks gewaarschuwd, maar alleen 
wanneer de schoonmaakactie echt effect heeft.

3 Schijfopruiming
Als je geen programma wilt installeren om overbodige 
bestanden te verwijderen, kun je gebruikmaken van 
Schijfopruiming. Dit onderdeel is standaard aanwezig 
in (bijna) alle Windows-versies. Klik met de rechtermuis-
knop op een schijfletter in Windows Verkenner en kies 
Eigenschappen / Schijfopruiming. Schijfopruiming 
toont een lijst met onderdelen die je kunt opschonen. 
Plaats een vinkje bij hetgeen je wilt verwijderen en voer 
de schoonmaakactie uit met de knop OK.
Clean Master for pc (www.tiny.cc/cleanmst) is een 
uitgebreide schoonmaakhulp. Er wordt gekeken welke 
programma’s je gebruikt en welke overbodige rommel 
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Haastige spoed …
Sommige schoonmaakprogramma’s ruimen meer op dan je lief is. 
Laat je systeem nooit zomaar volledig optimaliseren/schoonmak-
en, maar bekijk de instellingen aandachtig. Schakel opties uit die 
je niet kent of niet ongedaan kunt maken. Een back-up maken is 
tevens aan te raden, maar zorg in ieder geval voor een systeem-
herstelpunt. Druk op Windows-toets+Pause om de systeeminfor-
matie te openen en kies Systeembeveiliging / Maken. Als deze 
optie nog niet is ingeschakeld, kun je dit activeren via de knop 
Configureren.
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deze maken. Vervolgens krijg je per applicatie te zien 
hoeveel ruimte je terugkrijgt na een schoonmaak-
actie. Met de knop Ignore kun je onderdelen uit-
sluiten. De knop Clean now ruimt alles netjes op. 
Tijdens onze test werd er meer dan 6 GB gevonden 
aan overbodige bestanden.

4 Systeembestanden
Als je nog meer wilt schoonmaken met Schijfoprui-
ming, klik dan op Systeembestanden opscho-
nen. Hier kun je onder andere oude bestanden van 
Windows Update of een eerdere Windows-versie (na 
een upgrade) laten verwijderen en zo veel schijfrui-
mte terugwinnen. Klik op het tabblad Meer opties 
om onder andere oude herstelpunten en schadu-
wkopieën te verwijderen.

5 CCleaner in de cloud
Je bent ongetwijfeld bekend met CCleaner, het ‘won-
derschoonmaakmiddel’ waar bijna iedereen blij van 
wordt. Sinds enige tijd is er CCleaner Cloud (www.
ccleaner.com). Het krachtige gereedschap is met de 
cloud-functie nog beter geworden. Je kunt gratis drie 
computers toevoegen en deze centraal beheren op 
afstand, rommel opruimen en optimaliseren. Je hoeft 
dus niet meer fysiek achter je computer(s) of die van 
je partner/kinderen of schoonmoeder plaats te ne-
men. Naast het opruimen van overbodige bestanden 
kun je ook software verwijderen en het opstartbe-
heer van Windows op afstand regelen.

6 Herstelpunten  verwijderen
 Als het goed is maakt Windows herstelpunten aan 
via Windows Systeemherstel (zie kader ‘Haastige 
spoed’). Te veel oude herstelpunten zijn overbodig en 
dat is zonde van de schijfruimte. Met CCleaner (www.
piriform.com/ccleaner) kun je oude herstelpunten een-
voudig verwijderen. Open Ccleaner en klik op Gereed-
schap / Systeemherstel. Selecteer het herstelpunt 
dat je wilt wissen en bevestig dit met de knop Verwij-
deren.

7 Windows 10-apps
 Als je de standaard aanwezige Windows 10-apps 
wilt verwijderen, doe je dit het eenvoudigst met 
10AppsManager (www.tiny.cc/10appm). Je krijgt een 
overzicht van alle standaard-apps waarna je deze 
met één muisklik verwijdert. 10AppsManager kan 
de apps niet opnieuw voor je installeren. De knop 
Reinstall geeft wel duidelijke instructies om dit 
eenvoudig voor elkaar te krijgen.
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8 De-installeren 
Het verwijderen van programma’s die je niet meer 
gebruikt is een goede manier om veel schijfruimte 
terug te krijgen. De standaardroutine hiervoor vind 
je in Windows 7 (en eerder) via Start / Configu-
ratiescherm / Een programma verwijderen. 
Windows 8.1/10-gebruikers openen het config-
uratiescherm via een zoekopdracht bij Start, en 
kiezen vervolgens ook voor Een programma 
verwijderen. Wil je snel de grootste ruim-
tevreters zien, klik dan op de kolom Grootte om 
te sorteren op omvang.

9 De-installeren als een pro 
Na het verwijderen van een programma blijven 
er soms resten achter. Dit kun je voorkomen met 
Revo Uninstaller (www.revouninstaller.com). Deze 
tool heeft een betaalde en gratis versie. Met de 
gratis versie kun je al prima uit de voeten. Revo 
Uninstaller toont een overzicht van je program-
ma’s met de mogelijkheid de de-installatie te start-
en. Nadat deze is afgerond, gaat Revo Uninstaller 
op zoek naar ‘achterblijvertjes’ op je schijf en in 
het Windows-register. Deze resten kun je vervol-
gens laten verwijderen.

10 Gelijktijdig  de-installeren 
Voor de flinke schoonmaak is het prettig om meerd-
ere programma’s gelijktijdig te kunnen verwijderen. 
Dit wordt ook wel ‘batch uninstall’ genoemd. IObit 
Uninstaller (www.tiny.cc/iobitun) heeft deze functie 
aan boord. Activeer Meervoudig wissen en plaats 

een vinkje bij alle programma’s die je wilt de-installeren. 
Zet de de-installatieprocedure in met de knop Wissen.
IObit Uninstaller heeft één nadeel: er wordt regelmatig 
gevraagd om een ander programma van de makers te 
installeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld als IObit Uninstall-
er meldt dat er een nieuwe versie beschikbaar is. Als je 
even niet oplet en het vinkje niet verwijdert, wordt de 
extra software geïnstalleerd.  Tijdelijke bestanden van 
Dropbox
Dropbox heeft een cache-map die door veel 
schoonmaakprogramma’s over het hoofd wordt 
gezien. De map zelf mag je niet verwijderen, de inhoud 
(inclusief onderliggende mappen) wel. Druk op Win-
dows-toets+R en geef de opdracht %HOMEPATH%\
Dropbox\.dropbox.cache gevolgd door Enter. 
Selecteer alle inhoud met de toetscombinatie Ctrl+A en 
druk op de Del-toets om de bestanden en mappen te 
verwijderen.
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12 Rommeltje van NVIDIA 
Als je een NVIDIA-grafische kaart/processor in je 
computer hebt, is de kans groot dat je overbodige 
stuurprogramma-versies bewaart. Deze staan in 
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\In-
staller2 en/of C:\NVIDIA. Open de mappen met 
Windows Verkenner. Selecteer alle bestanden met 
Ctrl+A, klik met de rechtermuisknop op Eigen-
schappen en kijk hoeveel ruimte je misloopt. 
Verwijder de bestanden met de Del-knop. Net als 
bij de vorige tip mag je deze basismappen niet 
verwijderen, maar wel alle inhoud van de mappen 
Installer2 en NVIDIA.

13 Omvang op schijf (1)
 In Verkenner zie je hoeveel schijfruimte een be-
stand in beslag neemt. Deze informatie wordt niet 
getoond bij mappen. Folder Size Explorer (www.fold-
er-size-explorer.com) lijkt op Windows Verkenner en 
kan dit wel. Het programma toont voor elke map de 
omvang van de inhoud. Omdat dit ‘live’ wordt berek-
end, werkt Folder Size Explorer wel traag, waardoor 
je hem niet snel als verkenner-vervanger zult gebrui-
ken. Wel handig om in te zetten als je bezig bent met 
het opschonen van je mappen.

14 Omvang op schijf (2)
Het populaire programmaatje TreeSize (te 
downloaden via de site www.jam-software.com/
treesize_free) mag in dit artikel niet ontbreken, al 
is het alleen al omdat het sneller werkt dan Folder 

Size Explorer. Als je bijvoorbeeld de omvang van alle 
mappen in je Dropbox wilt zien, klik je met de rech-
termuisknop op deze map en kies je TreeSize Free. 
Er wordt een snelle inventarisatie gemaakt waarna 
de mappen verschijnen, keurig op grootte gesort-
eerd. Net als Folder Size Explorer is TreeSize een 
hulpmiddel om ruimtevreters, bijvoorbeeld ‘vergeten 
bestanden’, op te sporen. Wat je vervolgens doet 
met de bestanden doet, is aan jou.

15 Ruimte op je NAS
 Een NAS maakt net als een Windows-pc tijdelijke 
bestanden aan. Het voert te ver om deze bestanden 
op te zoeken en te verwijderen. Je moet hiervoor niet 
alleen expert zijn, het kan ook de stabiliteit/toegang 
tot je gegevens in gevaar brengen. Beperk je dus tot je 
eigen bestanden als je ruimte op je NAS wilt vrijmak-
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is up-to-date beveiligingssoftware op je computer wel 
een basisvereiste. De plek waar je de apps van je NAS 
vindt, verschilt per merk. Bij Synology vind je de apps 
bij Configuratiescherm / Package center.

17 Clean Master voor Android 
Ook mobiele apparaten kunnen wel een inwendige 
schoonmaak gebruiken. Clean Master voor Android 
(www.tiny.cc/cleanmsta) zoekt naar verspilde ruimte 
op je Android-toestel. Net als bij de pc-versie, zie je per 
app hoeveel ruimte er kan worden vrijgemaakt. Het is 
belangrijk om de lijst goed door te nemen, zodat je niet 

en. Hierbij biedt TreeSize een helpende hand zodat 
je mappen met veel of grote bestanden snel hebt 
gevonden.

16 Snellere NAS
 Het is bijna onmogelijk om met een paar korte tips 
elk type NAS te optimaliseren of sneller te maken. 
Wel kun je de op je NAS geïnstalleerde apps eens 
onder de loep nemen. Is bijvoorbeeld die extra vi-
russcanner wel nodig? Dit onderdeel kan de toegang 
tot bestanden soms aanzienlijk vertragen. Uiteraard 
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per ongeluk gegevens verwijdert die 
je liever had willen houden, zoals 
inloggegevens.
Clean Master voor Android heeft 
een handige widget waarmee je 
schoonmaakacties de volgende keer 
sneller uitvoert. Ook kun Clean Mas-
ter voor Android inplannen en de 
‘poetsdoek’ automatisch toepassen.

18 Schoonmaakhulp iOS 
Het opschonen van iOS-apparatuur is lastiger dan bij 
Android. We kennen geen goede veilige oplossingen. Er 
zijn wel apps die zoeken naar dubbele foto’s of dubbele 
contactpersonen, maar dit is best spannend omdat je 
niet precies weet hoe de apps te werk gaan. De makers 
van Clean Master hebben een accu-hulpprogramma ge-
naamd Battery Doctor. Hierin is een basis schoonmaak-
routine aanwezig, maar ook deze waarschuwt voor 
mogelijk ongewenst gegevensverlies. Wees voorzichtig.

19 Ruimte op je iPhone of iPad
Als je ruimte vrij wilt maken op je iPhone kan dit 
het veiligst via de instellingen van je toestel. Kijk bij 
Instellingen / Algemeen / Opslag en iCloud-
gebruik / Beheer opslag. Je krijgt een overzicht 
van de apps die de meeste ruimte verbruiken. Ver-
volgens kun je de app verwijderen of de instellingen 
nakijken. Als je bijvoorbeeld ooit de podcast-app 
hebt ingesteld, kan deze app veel ruimte in beslag 
nemen omdat er oude ‘uitzendingen’ bewaard zijn 
gebleven.
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20 Foto’s op je smartphone en tablet 
Foto’s en video’s zijn beruchte ruimtevreters. Je media 
opschonen kan op meerdere manieren, bijvoorbeeld 
overzetten naar je computer of opslaan in de cloud. Dit 
laatste is het meest gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor 
dat je toch altijd bij je bestanden kunt. De opslag van 
Google Foto’s (te vinden in je App Store) is onbeperkt 
als je het op de door Google voorgestelde kwaliteit laat 
opslaan (en die is prima). Zodra de foto’s en filmpjes 
zijn geback-upt, kun je ze verwijderen van je toestel. In-
stalleer je de app ook op je desktop-pc, dan kun je ook 
altijd en overal bij de foto’s die tot nu toe op je harde 
schijf ‘gevangen’ werden gehouden. 
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Bestanden uitwisselen

Encryptiesoftware is noodzakelijk als je bestan-
den wilt voorzien van een extra veiligheidslaag. 
Dankzij Cryptomator kun je bestanden eenvou-
dig versleutelen. Cryptomator werkt ook in je 
Dropbox of OneDrive. Zonder de juiste sleutel 
(een goed wachtwoord) zijn de bestanden 
onleesbaar.
R O B B I N  O O I J E VA A R

EXTRA ENCRYPTIE
Beveilig je bestanden, zelfs in de cloud

en beveiligingssoftware een waarschuwing over dit 
programma. Dit is vals alarm en kun je negeren. Als 
je ervoor kiest om de kluis te bewaren in bijvoorbeeld 
je Dropbox, worden de bestanden gesynchroniseerd 
naar deze clouddienst. Omdat je Cryptomator nodig 
hebt om de bestanden weer leesbaar te maken, zijn je 
gegevens dus niet bereikbaar via www.dropbox.com.

aa3  Schijfletter
Start Cryptomator en klik op de knop met het plustek-
en om een nieuwe kluis aan te maken. In tegenstelling 
tot vergelijkbare oplossingen van concurrenten hoef je 
geen omvang op te geven. Geef aan waar je de digitale 
kluis wilt bewaren en kies een naam. Maak bij voorkeur 
een nieuwe map aan, dan houd je het overzichtelijk 
voor jezelf. Geef twee keer een goed wachtwoord op. 
De kluis verschijnt in de linkerkolom. Zodra je de kluis 
opent, wordt de inhoud gekoppeld aan een schijfletter. 
Kopieer de bestanden die je veilig wilt bewaren naar 
deze schijfletter.

aa1 Cryptomator
Cryptomator won dit jaar de prijs ‘Special Award for 
Usable Security and Privacy’ op de computerbeurs Ce-
BIT in Duitsland. Dit maakt het programma de moeite 
waard om nader te bekijken. Cryptomator biedt een 
encryptiesysteem dat gebruikmaakt van een soort ‘klu-
is’. Alles wat je in de digitale kluis bewaart, wordt veilig 
bewaard achter een wachtwoord. Zonder het juiste 
wachtwoord zijn je bestanden (voor altijd!) onleesbaar. 
De digitale kluis kun je bewaren op je computer, op een 
extern medium (bijvoorbeeld een usb-stick) en zelfs in 
een online opslagdienst als OneDrive of Dropbox. Er is 
een versie van Cryptomator voor Windows en OS X.

aa2 Ook in de cloud
Omdat Cryptomator je bestanden onleesbaar versleu-
telt, is enige aandacht vereist als je het programma 
gaat instellen. Zo voorkom je dat je jezelf ‘buitensluit’. 
Gebruik Cryptomator nooit op systeembestanden/
mappen van Windows, maar alleen op eigen be-
standen. Experimenteer ook eerst altijd met kopieën 
totdat je de werking van Cryptomator goed kent.
Download en installeer Cryptomator via www.crypto-
mator.org. Ten tijde van schrijven gaf onze browser 

  Cryptomator 

koppelt een schi-

jfletter aan je digi-

tale kluis zodat 

je de bestanden 

en mappen een-

voudig oproepen 

met Windows 

Verkenner.
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DE GROTE 
SCHOONMAAK
Houd je apparatuur 
spik en span!

Het voorjaar is het ideale moment om ramen 
te lappen, kasten uit te mesten, onbruik-
bare spullen naar de stort te brengen en … je 
computer grondig onder handen te nemen. 
We laten je handige hulpmiddeltjes zien om 
je scherm te laten glanzen, je toetsenbord 
schoon te krijgen en eventuele stickers te ver-
wijderen. Let wel, schakel je computer eerst 
uit voordat je aan de slag gaat!

E V I  M A Q U O I

HAMA SCREEN CLEANING 
SPRAY
PRIJS: € 4,99

www.hama.com

Een beeldscherm is gevoelig en 
mag je niet zomaar met ieder 
product reinigen. Met deze 
Hama Screen Cleaning Spray zit 
je helemaal goed. De spray lost 
vuil en vet op en neemt stof 
weg. Je sprayt het goedje simpel-
weg op je scherm en vervolgens 
neem je het af met een schone 
doek. Uiteraard is de vloeistof 
ook geschikt om het scherm van 
je smartphone of tablet te rei-
nigen. Het resultaat is vingeraf-
druk- en streepvrij.
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TRUST CLEANING KIT
PRIJS: € 4,99

www.trust.com

Voor amper vijf euro houd je je smartphone- en tablet-
scherm schoon. In deze reinigingskit van Trust vind je 
een speciale schoonmaakvloeistof, een zachte spons 
en een microvezeldoekje. Het spuitfl esje bevat 30 ml 
en is daardoor gemakkelijk mee te nemen. Dankzij de 
antistatische bescherming zal je scherm ook minder 
stof aantrekken.

SCHOON   SCHERM
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MONSTER SCREENCLEAN
PRIJS: € 45,89

www.monsterproducts.com

Compacte spuitbusjes zijn fi jn voor 
onderweg maar als je een 27inch-
scherm op je bureau hebt staan, 
is zo’n fl esje zo leeg. Deze Monster 
ScreenClean-kit bevat een fl esje 
van 200 ml en is daardoor ideaal 
voor de grotere schermopper-
vlakken. De Monster 
ScreenClean heeft 
een alcoholvrije 
formule en laat 
geen sporen na. 
In de kit vind je ook 
een grote microvezel-
doek. Ideaal om ook je lcd- of 
plasma-tv een beurt te geven.

SPIRE CLEANINGKIT
PRIJS: € 18,13 (VIA WWW.BOL.COM)

www.spire-corp.com

Het heeft wel wat van een strijkboutje, maar het is wel degelijk een 
hulpmiddeltje om je computerscherm te reinigen. In deze CleaningKit 
van Spire vind je een reinigingsborstel, een speciale vloeistof en een 
microvezeldoek. Je spuit wat van het goedje op je scherm en vervolgens 
verdeel je het gelijkmatig met de speciale borstel. Geschikt voor alle 
types beeldschermen!

SWEEPS CLEAN CONTACT
PRIJS: € 1,99 (VIA AH.NL)

www.sweeps.nl

Deze biologisch afbreekbare Clean 
Contact-doekjes van Sweeps zijn 
superhandig als je veel onderweg 
bent. Dankzij de vochtige reini-
gingsdoekjes verdwijnen vieze 
vingerafdrukken als sneeuw voor 
de zon. Je smartphone-, tablet- of 
smartwatchscherm glanst onmid-
dellijk. Dankzij de handzame ver-
pakking neem je ze overal mee 
naar toe!
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SCHONE TOETSEN

EMINENT 
AIR DUSTER
PRIJS: € 11,49 (VIA WWW.BOL.COM)

www.eminent-online.com

Nog een andere veilige manier 
om je toetsenbord stof- en pluis-
vrij te maken is met perslucht. 
De zogenoemde Air Duster van 
Eminent is eigenlijk niet meer 
dan een krachtige luchtspray 
waarmee je stof en vuil letterlijk 
wegblaast. Door het verleng-
buisje kom je ook bij de moei-
lijk bereikbare plekken. Ideaal 
voor je toetsenbord maar ook 
uitermate geschikt om andere 
elektrische apparatuur stofvrij 
te krijgen.

CYBER CLEAN
PRIJS: VANAF € 10,-

www.cybercleanbenelux.com

We geven toe dat dit er een 
beetje vreemd uitziet, maar het 
werkt heel erg effi  ciënt. Cyber 
Clean is een gele slijmachtige 
massa die nagenoeg alle vuil-
tjes verwijdert. De gele massa 
verspreid zich perfect tussen 
alle toetsen en laat geen resten 
achter. Het volstaat om de Cyber 
Clean op je toetsenbord te druk-
ken. Geef ook je vaste telefoon, 
je fototoestel, de knoppen op je 
printer en je afstandsbediening 
gelijk een grondige beurt. Het 
ontsmettingsmiddel in de massa 
absorbeert, omsluit en neutrali-
seert de kiemen.

HENRY BUREAU STOFZUIGER
PRIJS: VANAF € 19,95

www.coolgift.com

De rode Henry of roze Hetty is een überschattige mini-stofzui-
ger die niet alleen je toetsenbord schoonmaakt, maar ook de 
kruimels rondom verwijdert. In het doosje vind je twee verschil-
lende opzetstukjes zodat je op de moeilijkst bereikbare plaat-
sen kunt komen. Opvangbakje vol? Dan draai je simpelweg het 
deksel los. Er bestaat een versie 
met usb-kabeltje en eentje die 
op 3 AA-batterijen werkt.
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VERFKWAST
PRIJS: € 2,79

www.gamma.nl

Je hoeft helemaal niet naar de computerspeciaal-
zaak om je toetsenbord schoon te maken. Met een 
ongebruikte verfkwast kom je al een heel eind. 
Houd je toetsenbord ondersteboven en wrijf met 
de kwast zachtjes tussen alle toetsen om zo veel 
mogelijk huidschilfers, haartjes en kruimels te ver-
wijderen. Let wel, je verwijdert zo natuurlijk geen 
bacteriën.
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VARIA

AUTO MEE S
PRIJS: PRIJS VARIEERT PER KLEUR, 

VANAF ZO’N 15 EURO VIA AMAZON

www.takaratomy.co.jp

In Japan vind je wel vaker bizarre 
gadgets. De Auto Mee S is een 
prima voorbeeld. Zodra je dit 
robotje op je smartphone- of ta-
bletscherm plaatst, rijdt ie rond-
jes en ondertussen reinigt hij het 
scherm. Kost ongetwijfeld meer 
tijd dan een doekje erover halen, 
maar dit is veel leuker! 

HG STICKEROPLOSSER
PRIJS: € 4,99

www.hg.eu

Heb je het ooit in je hoofd gehaald om 
een sticker op je notebook te plakken 
en wil je die nu verwijderen? Dan blijf 
je gegarandeerd met lijmresten zitten. 
Om papieren stickers te verwijderen 
breng je de vloeibare HG Stickeroplos-
ser onverdund met een kwastje aan. 
Om kunststof stickers te verwijderen, 
trek je eerst langzaam een hoekje los 
en breng je vervolgens wat van de op-
lossing aan. Na enkele minuten intrek-
ken haal je de sticker langzaam weg.

HQ CLP-016 DVD LENSREINIGER
PRIJS: € 10,90

www.bax-shop.nl

Haperen je dvd’s af en toe? Dan is het misschien 
hoog tijd om de lens van de dvd- of blu-ray-spe-
ler schoon te maken. Dat doe je heel eenvou-
dig met deze HQ-kit. De disc verwijdert stof en 
vuil van de lens. Door de afstand van de disc 
ten opzichte van de lens is deze kit uitsluitend 
geschikt voor dvd- en blu-ray-spelers.

DURABLE SUPERCLEAN BOX
PRIJS: € 13,45 (VIA WWW.OFFICEPRO.NL)

www.durable.nl

Eén van de makkelijkste manie-
ren om je toetsenbord schoon te 
maken is met een vochtig reini-
gingsdoekje. In deze Superclean 
Box van Durable vind je honderd 
stuks. Uiteraard zijn de doekjes ook 
bruikbaar voor andere kunststof 
oppervlakken zoals de muis, prin-
ter, telefoon of kopieermachine. 
Vergeet het doosje na gebruik niet 
te sluiten, anders drogen de doek-
jes uit.

FELLOWES FOAM CLEANER
PRIJS: € 3,50 (VIA WWW.INTEROFFICE.NL)

www.fellowes.com

Dit reinigingsschuim van Fellowes 
heeft antistatische eigenschap-
pen. Daardoor zal je toetsenbord 
na het reinigen ook minder stof 
aantrekken. Breng het schuim niet 
rechtstreeks op je toetsenbord aan 
maar spuit het op een droge doek. 
Het schuim is niet geschikt voor je 
beeldscherm!
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SPECIAL
Supersnel systeeem

We leggen uit wat je kunt doen om de snel-
heid van je pc te verhogen. Na het lezen van 
dit artikel weet je hoe je slome hardware-

onderdelen vervangt. Verder schakel je vervelende 
Windows-vertragers uit en geef je de internetsnelheid 
een boost.

HARDWARE

1 Afstoffen
Bij systemen die al een tijdje meegaan, is het zinvol om 
de boel eens grondig af te stoffen. Uiteraard bedoe-
len we dan de binnenkant van de systeemkast. Als 
ventilators en koelgaten zijn dichtgeslibd, dan loopt de 
temperatuur binnen de behuizing behoorlijk op. Het 
gevolg is dat diverse hardware-onderdelen niet meer 
maximaal kunnen presteren, zoals de videokaart en 
processor. De behuizing van een desktop-pc maak je 
eenvoudig open door bijvoorbeeld twee schroefjes 
los te maken. Het verwijderen van stof kan op diverse 
manieren. Een stofzuiger raden we in principe af, 
omdat je hiermee onderdelen gemakkelijk beschadigt 
wanneer de stofzuigermond gevoelige onderdelen 
raakt. Als alternatief veeg je stofresten weg met een 
klein kwastje. Via een compressor of busje perslucht 
lukt het om het stof van insteekkaarten, ventilators, 
koelgaten en het moederbord weg te blazen. Zijn er 
grote stofproppen in de desktop aanwezig, dan kun je 
voorzichtig de stofzuiger hanteren. Een voorwaarde is 
wel dat de zuigmond van plastic is.

Na een aantal jaar heeft iedere pc merkbaar 
last van slijtage. De systeemkast wordt erg 
heet, de processor blijft maar ratelen en 
programma’s starten tergend langzaam op. Tijd 
om je handen uit de mouwen te steken! Met 
onderstaande tips draait je computer weer als 
een zonnetje.
M A I K E L  D I J K H U I Z E N

  1. Een 

ventilator maak 

je zo nodig even 

los, waarna je 

stofresten met 

een compres-

sor of kwastje 

verwijdert.

DOPING VOOR PC EN LAPTOP
Tips voor een supersnel systeem
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  2. Gebruik het 

hulpprogramma 

Taakbeheer om 

het geheu-

genverbruik te 

controleren.

2 Extra RAM-modules
De virtuele bureaubladen van Windows 10 lenen 
zich uitstekend voor multitasken. Misschien gebruik 
je hierdoor vergeleken met eerdere Windows-ver-
sies meer programma’s tegelijkertijd. Dit zorgt 
ervoor dat er meer werkgeheugen (RAM) gebruikt 
moet kunnen worden voor het snel laden van be-
standen. Als je computer te weinig werkgeheugen 
heeft, is een traag systeem het gevolg. Je con-
troleert eenvoudig of er sprake is van geheugente-
kort. Open alle programma’s die je normaliter tege-
lijkertijd gebruikt, bijvoorbeeld een fotobewerker, 
muziekdienst, chatclient, tekstverwerker, e-mailpro-
gramma en browser. Zodra alles eenmaal is opge-
start, druk je op de sneltoets Ctrl+Shift+Esc voor het 
openen van Taakbeheer. Navigeer naar het tabblad 
Prestaties en klik op Geheugen. Je ziet precies 

hoeveel geheugencapaciteit er nog beschikbaar is. 
Wanneer zo’n tachtig procent van het geheugen 
is gereserveerd, loont het de moeite om extra 
geheugen bij te plaatsen. Bezoek de website www.
geheugen.com om uit te zoeken welke RAM-mod-
ules er compatibel zijn met jouw pc. De montage is 
eenvoudig gepiept, want je hoeft de RAM-modules 
alleen maar in een vrije geheugenbus te klikken. Het 
besturingssysteem herkent automatisch de aang-
esloten hardware. Let voor de aanschaf wel even op 
hoeveel RAM en welk geheugentype het moeder-
bord van een desktop-pc of laptop ondersteunt. 
Naast de capaciteit speelt ook de snelheid van het 
werkgeheugen een belangrijke rol. Deze eigenschap 
staat in de specificaties aangegeven in megahertz 
(MHz). Hoe hoger de waarde hiervan is, hoe sneller 
het werkgeheugen presteert.

3 Hogere kloksnelheid
In de vorige tip heb je al even kennisgemaakt met 
het Taakbeheer. Als je dit hulpprogramma nog-
maals opent en naar Prestaties / Processor nav-
igeert, zie je hoeveel procent van de beschikbare 
rekenkracht er momenteel in gebruik is. Bij een 
hoog percentage is het zinvol om je processor te 
overklokken, mits jouw cpu deze functie onderste-
unt. Vanwege een  hogere klokfrequentie presteert 

  3. Vanuit het 

BIOS of de UEFI 

bieden veel pro-

cessors de mo-

gelijkheid om de 

klokfrequentie 

handmatig te 

verhogen.
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Stresstest
Heb je de processor ingesteld op een hogere 
klokfrequentie? Middels een stresstest stel je 
het systeem continu bloot aan een maximale 
belasting. Op die manier achterhaal je eenvoudig 
of de verhoogde kloksnelheid nadelige gevol-
gen heeft voor de stabiliteit van het systeem. 
Je doet hiervoor een beroep op Prime95 (www.
mersenne.org/freesoft). Selecteer in dit program-
ma de instellingen Just Stress Testing en In-place 
large FFTs om de stresstest uit te voeren. Laat 
het programma vervolgens een paar uur draaien. 
Valt het systeem niet uit? In dat geval blijft de 
computer bij een hoge belasting stabiel en is het 
overklokken geslaagd!

 De stresstest 

van Prime95 

belast de pro-

cessor continu 

met honderd 

procent.

  4. Controleer 

altijd of de 

nieuwe proces-

sor past op de 

socket van het 

moederbord.

het systeem dan sneller, omdat er binnen dezelfde tijd 
meer berekeningen mogelijk zijn. De chipfabrikanten 
Intel en AMD voeren bij de productie van veel proces-
sors een ruime veiligheidsmarge in, waardoor je een 
hogere klokfrequentie kunt instellen. Er is wel een 
risico aan overklokken verbonden, vooral oververhit-
ting en snellere slijtage kunnen voor problemen zorgen. 
Bovendien vervalt mogelijk de garantie. Goed om te 
weten is dat het in de praktijk nauwelijks problemen 
geeft om de klokfrequentie met pakweg twintig procent 
op te voeren, maar helemaal zonder risico is overklok-
ken dus niet. Het opschakelen van de processor kan 
op twee manieren. Je kunt in het BIOS of de UEFI de 
instellingen handmatig opvoeren. Dat is geen alledaags 
klusje, dus je moet wel weten wat je doet. Gelukkig zit 
er bij moderne moederborden vaak speciale software 
meegeleverd, waarmee je eenvoudiger kunt overklok-
ken. Aan de hand van kant-en-klare profielen lukt het 
hiermee eenvoudiger om de processorsnelheid op te 
voeren.

4 Snellere processor
Is overklokken niet mogelijk of blijft het gewenste 
effect achterwege? Je kunt er natuurlijk ook voor 
kiezen om een snellere processor in te bouwen. Het 
loont bijvoorbeeld de moeite om een relatief trage 
Intel Core i3-processor te vervangen voor een Core 
i7-exemplaar. Het aanschaffen van een cpu is vaak wel 
een prijzige aangelegenheid, want dit is doorgaans het 
duurste onderdeel van de pc. Bovendien ben je voor 
de keuze afhankelijk van de beschikbare socket op het 
moederbord. Controleer daarom de specificaties van 
het moederbord om te zien welk type socket jouw pc 
accepteert. De beoogde processor dient vervolgens 
dezelfde socket te ondersteunen. Weet je niet welke 
socket er op het moederbord is gehuisvest? Installeer 
dan het gratis tooltje CPU-Z (www.cpuid.com) om het 
type moederbord te achterhalen. Bekijk vervolgens 
de specificaties op de website van de fabrikant. Als je 
eenmaal een processor hebt uitgekozen, is het zaak 
om het onderdeel netjes in te bouwen. Hiervoor is het 
noodzakelijk om het moederbord tijdelijk van de behu-
izing te verwijderen. Je maakt eerst de cpu-koeler los 
van de oude processor voordat je hem vervangt. Op de 
achterkant van de nieuwe processor doe je een laagje 
koelpasta, waarna je de cpu-koeler monteert. Breng 
alles terug in oude staat en geniet van een snellere pc! 
Meer hulp bij het vervangen van je processor? Via www.
tiny.cc/proc vind je een stappenplan.

5 SSD inbouwen
Een andere upgrade om je pc aanzienlijk te versnellen, 
is door je harde schijf te vervangen door een SSD. In 
tegenstelling tot een klassieke harde schijf, bevat een 
SSD geen roterende onderdelen. Hierdoor heeft dit 
opslagtype minder tijd nodig om data te vinden. Wan-
neer je alle systeembestanden van het besturingssys-
teem op een SSD bewaart, zal de computer aanzienlijk 
sneller opstarten. Lijkt dat je wel wat? Schaf dan 
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In de praktijk geeft het 
zelden problemen om de 
klokfrequentie met pakweg 
twintig procent op te voeren

 5. In de 

meeste desk-

top-pc’s en 

laptops past een 

SSD van 2,5 inch.

 7. Met een 

koelfan voert 

de pc warme 

lucht af. werken 

er soms sneller 

door.

een SSD met voldoende opslagcapaciteit aan en 
kopieer de C-schijf naar deze nieuwe opslagdrager. 
Omdat een SSD meestal hetzelfde formaat heeft 
als een 2,5inch-schijf, kun je dit opslagtype in bijna 
iedere desktop kwijt. Wel is er vaak een aparte 
houder of beugel vereist. Pc’s met een mSATA- of 
M.2-aansluiting kunnen ook smallere varianten 
van een SSD herbergen. Na de bevestiging sluit 
je twee SATA-kabels aan op het moederbord en 
de voeding. Tot slot is het nodig om de gegevens 
van je C-schijf van de harde schijf te verplaatsen 
naar de onlangs toegevoegde SSD. Dit proces 
noemt men klonen. Je doet hiervoor bijvoorbeeld 
een beroep op het gratis programma MiniTool 
Partition Wizard Free Edition (www.tiny.cc/partm). 
Op de website van ons zustertijdschrift Computer!-
Totaal lees je precies hoe dat werkt. Surf hiervoor 
naar www.tiny.cc/ssdinb.

6 Grafische kaart
Bij doorsnee pc’s is er een videochip in de proces-
sor gemonteerd (shared videokaart). Aan de hand 
van complexe berekeningen stuurt dit onderdeel 
beeld naar de monitor. Voor eenvoudige pc-taken 
is zo’n shared videokaart voldoende, bijvoor-
beeld voor het kijken van films en surfen in een 
browser. Moderne games stellen hoge eisen aan 
de videokaart wanneer je in de hoogste resolutie 

zonder haperingen wilt spelen. In dat geval is het beter 
om een losse videokaart (dedicated) aan te schaffen. 
Een aparte grafische kaart is in staat om berekenin-
gen sneller uit te voeren en beelden op de monitor 
vlotter te verversen. Ook voor liefhebbers van foto- en 
videobewerking is de aanschaf van een losse grafische 
kaart het overwegen waard. Bepaalde videokaarten 
nemen zelfs rekentaken van de processor over, mits 
de gebruikte software deze functie ondersteunt. Het 
inbouwen van een videokaart is in een desktop-pc 
een simpel karweitje. Stop de insteekkaart in een vrij 
PCI Express x16-slot van het moederbord en maak zo 
nodig het borgschroefje vast.

7 Extra fan
Als je besluit om de klokfrequentie van de processor 
op te voeren of een sneller exemplaar in te bouwen, 
stijgt mogelijk de temperatuur binnen de systeemkast 
met enkele graden. Ook extra RAM-modules en een 
dedicated videokaart 
geven warmte af. 
Aangezien een hogere 
temperatuur een 
nadelig effect heeft op 
de systeemprestaties, 
is het slim om de 
warmteafvoer te opti-
maliseren. Bevestig om 
die reden waar mogeli-
jk een extra ventilator 
in de behuizing. Een 
gemiddeld moeder-
bord heeft hiervoor 
meerdere aansluitin-
gen beschikbaar.

  6. Games 

zien er met een 

goede dedicat-

ed videokaart 

mooier uit. 

En grafische 

programma’s 

werken er soms 

sneller door.
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  8. Een snellere 

processor en vid-

eokaart vragen 

doorgaans meer 

vermogen van 

het voedingsblok.

Een losse videokaart voert 
berekeningen sneller uit 
en ververst beelden op de 
monitor vlotter

  9.Een 

gigabit-netwerk-

kaart is voor en-

kele tientjes in 

iedere (online) 

computerwinkel 

verkrijgbaar.

  10. Een 

upgradekit 

bestaat uit een 

moederbord 

met voorgem-

onteerde 

pc-component-

en.

8 Meer vermogen 
Bij het upgraden van een pc zien veel mensen de 
voeding over het hoofd. Zeker wanneer het systeem 
over snellere componenten beschikt, is het energiev-
erbruik vaak hoger. Dit onderdeel moet dus krachtig 
genoeg zijn om alle onderdelen de benodigde energie 
te leveren. Mogelijk heb je om die reden een exem-
plaar met een hoger vermogen nodig. De grootste 
stroomverbruikers zijn de processor en videokaart. 
Indien je één van deze of zelfs beide onderdelen hebt 
vervangen, is het slim om de specificaties van de 
huidige voeding te controleren. Hulp nodig? Op www.
outervision.com/power-supply-calculator vind je een 
calculator die berekent hoeveel watt het voedings-
blok minimaal moet leveren voor optimale systeem-
prestaties.

9 Netwerkadapter
Als je een pijlsnel thuisnetwerk ambieert, leg je een 
gigabit-netwerk aan (zie tip 15). Dat is vooral een 
meerwaarde wanneer meerdere computers bin-
nen het netwerk regelmatig zware filmbestanden 
streamen. Alle hedendaagse pc’s hebben hiervoor 
een gigabit-adapter aan boord. Is jouw systeem al 
iets ouder en om die reden nog uitgerust met een 

100Mbit-netwerkadapter? Vervang dit onderdeel dan 
voor een gigabit-netwerkkaart en sluit het component 
aan op een vrij PCI-slot van het moederbord.

10 Upgradekit
Vind je het lastig om de juiste onderdelen voor je pc 
bij elkaar te sprokkelen en eigenhandig te vervan-
gen? Overweeg dan de aanschaf van een zogeheten 
upgradekit. Veel (online) computerwinkels bieden 
namelijk kant-en-klare pakketten aan om de hardware 
van een pc te vervangen. Zo’n pakket bestaat meestal 
uit een moederbord, processor met cpu-koeler en 
RAM-modules. Een groot voordeel van een upgradekit 
is dat je zelf geen rekening meer hoeft te houden met 
de onderlinge compatibiliteit. Fijn is bovendien dat in 
de meeste gevallen alles al is voorgemonteerd. Je hoeft 
het moederbord alleen nog maar te bevestigen aan 
de zijwand van de systeemkast. Hiervoor gebruik je 
afstandsbusjes, want het moederbord mag nooit direct 
in aanraking komen met de behuizing. Zorg voor een 
juiste montage, zodat alle poorten via de achterzijde 
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  11. In 

Windows 10 is 

de functie om 

opstartitems uit 

te schakelen ver-

huisd naar het 

Taakbeheer.

Schakel geen programma’s 
uit waarvan je de betekenis 
niet kent

van de pc goed bereikbaar zijn en de kleine stekkert-
jes van de behuizing op correcte wijze zijn aangesloten 
op de printplaat. Let bij het uitzoeken van een up-
gradekit goed op of er voldoende PCI Express-slots vrij 
zijn voor insteekkaarten, zoals een grafische adapter, 
geluidskaart en/of tv-tuner.

WINDOWS VERSNELLEN

11 Opstarten
Veel programma’s starten automatisch met Windows 
op. Over het algemeen bevindt zich dan ook een 
icoontje rechtsonder in het systeemvak. Als er veel 
programma’s mee opstarten, is dit natuurlijk niet bev-
orderlijk voor de snelheid van het systeem. Zeker als 
je de betreffende programma’s niet dagelijks gebruikt, 
is het verstandig om de automatische opstartfunctie 
uit te schakelen. Een bekende truc in Windows 7 is 
om het commando msconfig binnen het zoekvak 
te typen. Via het tabblad Opstarten schakel je 
vervolgens ongewenste opstartitems uit. In Windows 
10 heeft deze functie een andere plek gekregen. 
Open linksonder menu Start via het Windows-logo 
en navigeer naar Alle apps / Systeem / Taakbe-
heer. Open het tabblad Opstarten en kijk welke 
programma’s er standaard in het kielzog van Windows 
opstarten. In de laatste kolom geeft het besturingssys-
teem aan in hoeverre de applicatie het opstartproces 
beïnvloedt. Selecteer een programma dat je niet meer 
automatisch wilt opstarten en bevestig met Uitscha-
kelen. Schakel overigens geen programma’s uit waar-
van je de betekenis niet kent. Als je per ongeluk een 
belangrijke driver uitschakelt, loop je namelijk risico 
dat het systeem niet meer goed functioneert.

12 Services
Er zijn op je computer een heleboel services actief die 
op de achtergrond draaien. Nutteloze services zijn 
verantwoordelijk voor een langere opstarttijd en een 
zwaardere belasting van het systeem. Je kunt eens 
kijken welke toepassingen er op jouw systeem continu 
actief zijn. Typ in het zoekvenster van Windows mscon-
fig en druk op Enter. Het venster Systeemconfiguratie 
wordt geopend. Open vervolgens het tabblad Services. 
Je ziet precies welke zaken er zijn in- en uitgeschakeld. 
Schakel onderaan de optie Alle Microsoft-services 
verbergen in. Haal zo nodig vinkjes weg voor services 
die je niet gebruikt, maar wees hiermee wel voorzichtig. 
Deactiveer alleen toepassingen waar je de betekenis 
van kent. Bevestig als laatste met OK om de wijzigingen 
op te slaan en start de computer opnieuw op. Overi-
gens heeft Microsoft ook een apart programma ontwik-
keld waarin er meer services zichtbaar zijn. Ga in het 
startmenu naar Alle apps / Windows Systeembe-
heer / Services. Klik op een service om een beknopte 
beschrijving weer te geven. Klik met de rechtermuisk-
nop op een toepassing en kies voor Eigenschappen. 
Bij Opstarttype bepaal je of je de betreffende service 
wilt in- of uitschakelen.

  12. Er zijn 

een heleboel 

verborgen ser-

vices actief.
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Een gigabit-netwerk 
heeft vooral nut als je 
mediabestanden in hoge 
 kwaliteit wilt streamen

13 Animatie afspelen
In Windows 10 zitten verschillende animaties op-
gesloten. Menu Start schuift bijvoorbeeld pijlsnel uit 
de taakbalk zodra je linksonder op de startknop drukt. 
En wanneer je een venster minimaliseert, vervaagt 
het programma vloeiend naar de achtergrond. Dit 
soort effecten zijn mooi om te zien, maar het nadeel 
hiervan is dat ze het systeem extra belasten. Om rek-
enkracht te besparen, kun je deze animaties uitzetten. 
Ga in het startmenu naar Instellingen / Toegan-
kelijkheid / Meer opties. Deactiveer de schakelaar 
onder Animaties afspelen in Windows. Je merkt 
direct verschil zodra je een venster minimaliseert naar 
de taakbalk.

14 Visuele effecten
In de vorige tip las je al dat Windows dankzij verschil-
lende animaties er prachtig uitziet. Er zijn nog veel 
meer visuele effecten actief die stuk voor stuk rekenk-
racht opeisen. Denk bijvoorbeeld aan de schaduwrand 
die rondom openstaande vensters aanwezig is en 

diverse overgangseffecten. Om snelheid te winnen 
schakel je ook dit grafische spektakel uit. Ga in Start 
naar Alle apps / Systeem / Configuratiescherm. 
Klik daarna achtereenvolgens op Systeem en 
beveiliging / Systeem / Geavanceerde systeem-
instellingen en klik bij Prestaties op Instellingen. 
Selecteer de optie Beste prestaties om alle visuele 
effecten uit te zetten. Je kunt ook zelf een keuze maken 
door de grafische instellingen aan of uit te vinken. Bekijk 
het resultaat via Toepassen.

NETWERK

15 Gigabit-netwerk
Gebruik je het thuisnetwerk om mediabestanden vanaf 
een NAS te streamen, dan is het aanleggen van een 
gigabit-netwerk het overwegen waard. Er is dan extra 
bandbreedte beschikbaar, waardoor het bijvoorbeeld 
lukt om met meerdere apparaten films in een hoge 
kwaliteit te streamen. Bovendien is het netwerk dan 
meteen toekomstbestendig voor het transporteren 
van Ultra HD-films. Houd er rekening mee dat alle 
pc’s, smart-tv’s, mediaspelers en andere netwerkappa-
ratuur een gigabit-poort nodig hebben. Let ook op of 
je randapparatuur geschikt is voor een gigabit-netwerk, 
zoals de switch en router. Als netwerkkabel heb je de 
CAT5e-standaard of hoger nodig.

  14. Voor de 

beste prestaties 

schakel je alle 

visuele effecten 

uit.

  15. Geef je 

netwerk een 

snelheidsimpuls 

door alleen 

nog maar giga-

bit-apparaten te 

gebruiken.
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16 Sneller internet
Met een snel internetabonnement download je 
bestanden sneller vanaf internet. Bovendien ver-
schijnen videostreams van internetdiensten vaak in 
een betere kwaliteit op het scherm. Onder andere 
Netflix past de beeldkwaliteit aan op de beschikbare 
bandbreedte. De kunst is om een snel internetabon-
nement te vinden tegen een betaalbare prijs. Zeker 

als je een ADSL-abonnement hebt, is het zaak om de 
downloadsnelheid kritisch onder de loep te nemen. 
Hierbij ben je ook afhankelijk van de afstand van 
jouw huis tot de wijkcentrale. Via www.speedtest.net 
voer je eenvoudig een test uit om erachter te komen 
hoe snel jouw verbinding is. Gebruik hiervoor een 
bedraad netwerk om uit te sluiten dat je wifi-netwerk 
de bottleneck is. Als je de verbinding te langzaam 
vindt, is een overstap naar (sneller) kabelinternet het 
overwegen waard.

17 Glasvezel
Wie de internetsnelheid erg belangrijk vindt, kan 
wellicht internet via glasvezel ontvangen. Hiermee zijn 
er hogere snelheden haalbaar. Op dit moment zijn er 
al aanbieders die een bandbreedte van maar liefst 500 
Mbit/s beloven. De verwachting is dat internetprovid-
ers in de toekomst nog hogere snelheden aanbieden. 
Benieuwd of glasvezel in jouw straat beschikbaar is? 
Op www.eindelijkglasvezel.nl controleer je de beschik-
baarheid door de postcode en het huisnummer in te 
vullen. Wanneer de juiste kabel er al ligt, is het nog wel 
nodig dat je huis wordt aangesloten op het glasvezel-
netwerk. Er komt dan een monteur langs om een gat 
in de muur te boren zodat je ook echt gebruik kunt 
maken van de snelheid van glasvezel.
 

18 Snellere updates
Bij eerdere Windows-versies downloadde het bestur-
ingssysteem nieuwe updates altijd van een centrale 
server. Windows 10 pakt het anders aan. Deze versie 
gebruikt namelijk P2P-technologie om updatebe-
standen binnen te halen, waarbij andere Windows 
10-machines de data via internet beschikbaar stellen. 
Hierdoor zijn er kortere wachttijden. Open via menu 
Start het onderdeel Instellingen en ga naar Bijwer-
ken en beveiliging / Windows Update / Geavan-
ceerde opties / Kiezen op welke manier up-
dates worden geleverd. Controleer of de schakelaar 
op Aan staat ingesteld en markeer zo nodig de optie 
pc’s in het lokale netwerk en pc’s op internet.

  18. Maak 

gebruik van 

P2P-technologie 

om updates 

sneller binnen 

te halen.
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vaak uitgebreider zijn. Voor videokaarten zijn er dan 
bijvoorbeeld extra tweakmogelijkheden toegevoegd en 
kun je diverse instellingen voor games aanpassen.

Battery Drain
Een veelgehoorde klacht rondom Windows 10 is de zoge-
heten ‘battery drain’. Ofwel: je sluit je laptop (of Windows-
tablet) af en de volgende dag blijkt de batterij toch 
volledig leeg getrokken. Hoewel het aan de buitenkant 
van de laptop vaak niet te zien is (alle led’s zijn uit), blijkt 
het systeem dan helemaal niet uitgeschakeld geweest te 
zijn. Een nog draaiende laptop in een tas stoppen leidt 
natuurlijk niet alleen tot een leeglopende batterij, maar 
ook tot oververhitting. De ellende lijkt in de meeste geval-
len terug te voeren op de Intel Management Interface-
Driver. Door deze te deïnstalleren én – indien mogelijk 
– de bijbehorende optie in de bios van je systeem uit te 
schakelen, behoort dit probleem snel tot het verleden.

Windows 10 is een mooi besturingssysteem, 
maar veel functies zitten op een andere plek of 
zijn wat meer verstopt. Met een beetje zoeken 
en tweaken haal je dan ook nog veel meer uit 
Windows 10. 
R O N A L D  S M I T

De beste tips voor een optimaal systeem

ZET WINDOWS 10 
NAAR EIGEN HAND
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  Met een 

driver van de fa-

brikant zelf heb 

je vaak meer 

mogelijkheden 

dan bij de stan-

daard Windows 

10-driver.

  De energie-

besparende 

opties in Win-

dows 10.

T ijdens het gebruik van Windows 10 kun je 
tegen problemen aanlopen. Dat varieert van 
kleine ongemakken tot vervelende blauwe 

schermen of een systeem dat niet afsluit. Een behoor-
lijk deel van die problemen wordt veroorzaakt door 
drivers. De eerste generatie Windows 10-drivers voor 
een bepaald hardware-onderdeel zijn niet altijd de 
besten. Ga niet altijd uit van de drivers die door Win-
dows zelf geïnstalleerd worden, maar controleer op de 
website van de fabrikant van je hardware op nieuwere 
versies. De Windows 10-drivers bieden bovendien vaak 
alleen basisinstellingen, terwijl die van de fabrikant zelf 
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Accu sparen
In Windows 10 kun je verder nog controleren welke 
apps veel energie verbruiken, net zoals je dat wellicht 
kent van Android-telefoons. Om te zien welke apps 
veel van je accu verbruiken, ga je naar Instellingen, 
kies voor Systeem en vervolgens voor Batterijbe-
sparing. In het overzicht zie je dan hoeveel stroom er 
nog over is. Verder kun je nog wat energiebesparende 
instellingen aanzetten, zoals de schermhelderheid 
aanpassen, aangeven bij welk percentage stroom de 
besparingen in moeten gaan, en of bepaalde apps 
dan wel of geen meldingen mogen tonen. Bij de link 
Batterijgebruik zie je een overzicht van apps die veel 
of weinig energie verbruiken, beginnend bij de apps 
die het meest verbruiken.

Windows 10-apps verbruiken veel energie
In Windows 10 zijn tal van apps op de achtergrond 
aanwezig. Dat zijn apps als Bing Weer, Foto’s, Eten en 
Drinken, Gezondheid en Fitness en meer van dat soort 
programma’s. Deze apps gebruik je hoogstwaarschijn-
lijk nooit, maar omdat de meeste een vast onderdeel 
uitmaken van Windows 10 kun je ze niet verwijderen. 
Ze verbruiken echter wel energie. Je kunt echter wel 
voorkomen dat deze apps op de achtergrond blijven 
draaien. Om deze apps uit te schakelen zodat ze niet 
zoveel van je accu verbruiken, ga je naar Instellingen, 
Systeem, Batterijbesparing, Batterijverbruik en In-
stellingen voor achtergrond-apps wijzigen. Je ziet nu 
een lange lijst van apps die op de achtergrond draaien. 
Door het vinkje aan de rechterkant van zo’n app op 
Uit te zetten, schakel je ‘m uit, waardoor hij niet meer 
op de achtergrond meedraait. Gebruik je geen enkele 
app, dan kun je ze ook gewoon allemaal uitschakelen. 
Je kunt ze overigens dan nog wel gebruiken, want als je 
zo’n app start vanuit het startmenu, wordt ‘ie gewoon 
geopend. Na het afsluiten zal hij dan niet meer op 

de achtergrond draaien. Nadeel is echter ook dat de 
apps geen meldingen zullen weergeven, dus als je een 
specifieke app gebruikt om updates te ontvangen, is de 
kans groot dat je die updates niet te zien krijgt als je de 
app hebt uitgeschakeld.

Snel opstarten
Windows 10 beschikt over de optie Snel opstarten; 
deze staat standaard ingeschakeld. Op zich lijkt dit 
een nobel streven: door tijdens het afsluiten van je 
systeem een snapshot te maken, start het de volgende 
keer sneller op. Het vervelende is dat Snel opstarten 
soms net te snel is voor bepaalde hardware; met name 
usb-apparatuur moet het ontgelden. Tijdens Snel 
opstarten geeft Windows namelijk niet altijd voldoende 
tijd aan hardware-onderdelen om te initialiseren. Dat 
leidt tot bijvoorbeeld een niet werkende (usb)-kaart-
lezer of zelfs een af en toe hangend systeem tijdens 
het booten. Loop je tegen dit soort problemen aan 

  Schakel 

achtergrond-

apps uit om nog 

meer energie te 

besparen.

  Bekijk welke 

apps veel ener-

gie verbruiken.

  Door Snel 

opstarten uit 

te zetten geef 

je hardware de 

tijd om correct 

te initialiseren, 

maar duurt het 

opstarten van 

Windows 10 wel 

langer.
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– of wil je ze juist voor zijn – dan is het verstandig om 
Snel opstarten uit te schakelen. Dat kost je een paar 
seconden meer aan opstarttijd, maar tegelijkertijd win 
je een paar seconden aan afsluittijd omdat er tijdens 
het afsluiten geen snapshot-gegevens bewaard hoeven 
te worden. Om Snel opstarten uit te zetten klik je in het 
menu Start op Instellingen en daarna op Systeem. 
Klik dan in de kolom links op Energiebeheer en slaap-
stand en vervolgens rechts op de link Extra energie-
instellingen. Klik in het venster Energiebeheer op Het 
gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen en klik dan 
op de link Instellingen wijzigen die momenteel niet 
beschikbaar zijn. Schakel vervolgens een stukje lager 
de optie Snel opstarten inschakelen (aanbevolen) 
uit gevolgd door een klik op Wijzigingen opslaan.

Sneller schakelen tussen virtuele 
 bureaubladen
Windows 10 beschikt over virtuele bureaubladen. Als 
standaard is ingesteld dat je op de taakbalk alleen de 
programma’s geopend op een specifiek bureaublad 
ziet staan. Het kan echter handig zijn om álle program-
ma’s op de taakbalk te tonen. Door er dan op te klikken 
opent meteen het bijbehorende virtuele bureaublad. 
Als je niet al te veel programma’s hebt draaien, combi-
neer je daarmee de voordelen van een totaaloverzicht 
van al je lopende programma’s en het snel schakelen 
naar andere bureaubladen. Om dit in te stellen klik je 
bij Start op Instellingen en daarna op Systeem. Klik 
op Multitasking en wijzig onder de kop Virtuele bu-
reaubladen de optie Geef op de taakbalk vensters 
weer die zijn geopend op naar Alle bureaubladen. Je 
kunt nog een stapje verder gaan door onder Door op 
Alt + Tab te drukken worden vensters weergegeven 
die zijn geopend op eveneens te kiezen voor Alle 
bureaubladen.

Opslaglocatie Apps wijzigen
Standaard worden Windows-apps geïnstalleerd op 
de c-schijf, specifiek in de map c:\program files\Win-
dowsApps. In de meeste gevallen is dat prima, behalve 
als je systeemschijf een wat compactere ssd is. Op 
een gemiddelde computer nemen de apps zo’n 1 GB 
ruimte in beslag en bovendien worden er ook eerdere 

versies van apps in bewaard. In dat geval kun je ervoor 
kiezen om Windows op de ssd te (laten) draaien, maar 
nieuw te installeren apps op een tweede normale 
harde schijf. Zo start Windows toch lekker snel op en 
profiteer je ook van de veelal riantere opslagruimte 
van een traditionele harde schijf. Om dat voor elkaar te 
krijgen klik in Start weer op Instellingen en Systeem, 
gevolgd door een klik op Opslag. Onder Opslagloca-
ties en Nieuwe apps worden opgeslagen op kies je 
dan een tweede harde schijf met – hopelijk – veel meer 
ruimte. Klik op Toepassen om de nieuwe instelling te 
bevestigen. Let op: deze instelling heeft alléén invloed 
op de opslaglocatie van Windows-apps uit de app store 
en niet op de opslaglocatie van traditionele software. 
Deze zul je dus zelf nog steeds handmatig in de instal-
ler naar een andere opslaglocatie moeten verwijzen. 
De app-opslagoptie is met name interessant voor 
tablets, netbooks en hybriden waar vaak net wat meer 
apps in gebruik zijn.

Snelkoppelingen naar onderdelen
De systeemonderdelen van Windows 10 zijn allemaal 
geïntegreerd in de vernieuwde Modern gebruikers-
interface. Onder Windows 7 kon je nog eenvoudig 
een snelkoppeling naar een systeemonderdeel op je 
bureaublad maken, door het betreffende pictogram 
naar de desktop te slepen. Toch zit deze optie nog 
wel verscholen in Windows 10, maar een koppeling 
op je bureaublad maken kan niet meer, wel in het 
startmenu. Als je met de rechtermuisknop klikt op een 

  Alle lopende 

software op 

de taakbalk, 

ongeacht het 

virtuele bureau-

blad waarop je 

ze gestart hebt.

  Direct een 

snelkoppeling 

maken in het 

menu start.

Overbodige apps verwijderen
Een aantal van de in Windows 10 ingebouwde apps kun je gewoon 

verwijderen. Niet via het Configuratiescherm, maar direct vanuit het 

menu Start. Zoek de app op die je meteen wil verwijderen, en klik er met 

de rechtermuisknop op. Kies vervolgens uit het menu voor Installatie 

ongedaan maken. Zonder enige verdere melding wordt de app van je 

systeem verwijderd. Apps die je niet kunt verwijderen, zijn Rekenma-

chine, Agenda, Mail, Personen, Edge, XBox en Kaarten.
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item, komt er een menu tevoorschijn met het item Aan 
start vastmaken. Dat werkt ook voor menu-items, als 
je daar een snelkoppeling van maakt en deze koppe-
ling direct opent vanuit het startmenu, wordt dat item 
direct geopend.

Raadpleeg het logboek
Loopt software soms vast of gebeuren er andere 
onverklaarbare dingen met je Windows 10-systeem, 
dan loont het de moeite eens een blik op het Windows-
logboek te werpen. Klik daarvoor met de rechtermuis-
knop op Start en vervolgens op Configuratiescherm. 
Zet dit in de pictogrammenweergave en klik vervolgens 
op Systeembeheer. Dubbelklik in het nieuw geopende 
venster op Computerbeheer en kies vervolgens Log-
boeken. Wacht even tot alles is ingelezen. Je ziet een 
rijtje met foutsoorten: Kritiek, Fout, Waarschuwing, In-
formatie en Controle geslaagd. Blijken er fouten onder 
de noemer Kritiek te staan, dan is het zaak daar eerst 
naar te kijken. Selecteer de categorie Kritiek en klik 
dan in de meest rechtse kolom op Alle instanties van 
deze gebeurtenis weergeven. In ons voorbeeld zien 
we bijvoorbeeld een aantal kritieke gebeurtenissen 
onder de noemer (Bron) Kernel-Power staan. Klik een 
foutmelding aan en je krijgt meer uitleg. Vaak zet dat 
je op het spoor van een oplossing voor een bepaald 
probleem. In ons geval blijkt er geen probleem te zijn: 
het standaardgedrag van Windows is namelijk dat bij 
een Systeemherstelactie een foute afsluiting van Win-
dows wordt gegenereerd, dat is al zo sinds Windows 
7. Edoch: als je géén systeemherstel hebt uitgevoerd 
en je ziet deze foutmelding toch, dan betekent het dat 
je systeem niet (correct) is afgesloten, een mogelijke 
oorzaak is de eerdergenoemde ‘battery drain’. Klik 
op de terug-pijl linksboven in beeld en daarna op de 
categorie Fout gevolgd door wederom een klik op Alle 
instanties van deze gebeurtenis weergeven. Je ziet 
nu een indrukwekkende lijst van foutmeldingen waar-
van je het overgrote deel met een gerust hart kunt 
negeren. Software genereert aan de lopende band 
foutmeldingen en meeste wordt volautomatisch opge-
vangen. Het logboek kan echter van pas komen als je 

iets raars ziet gebeuren in een programma of tijdens 
een actie in Windows. Blijkt een bepaald programma 
(en dat kan ook een app uit de Windows Store zijn) 
continu foutmeldingen te genereren, dan is het wel-
licht verstandig om deze app te verwijderen. Waarom 
zou je iets dat niet of niet goed werkt de stabiliteit 
van je systeem in gevaar laten brengen? Het Logboek 
is vooral een diagnostische tool waarvan je niet in 
de stress moet schieten, maar wel gebruik van kunt 
maken bij het opsporen van meer vage problemen in 
programma’s en Windows zelf.

Betrouwbaarheidscontrole
Om eens te kijken hoe betrouwbaar je systeem pres-
teert, klik je op het vergrootglaasje direct rechts van 
de startknop. Tik in het zoekvenster de tekst betrouw-
baarheidsgeschiedenis en klik in de zoekresultaten 
op Betrouwbaarheidsgeschiedenis weergeven. Je 
ziet nu een venster met daarin een grafiek gelardeerd 
door een serie pictogrammen. De grafiekwaarden 
liggen tussen 1 en 10, waarbij een lagere score een 
lagere betrouwbaarheid betekent. In ons geval zien 
we de grafiek direct naar beneden duikelen als er 
een programma hangt of crasht. Omdat het systeem 
afsluiten in dit specifieke geval daardoor óók bleef 
hangen, volgde een geforceerde uitschakeling en 
een aansluitend systeemherstel. Dat heeft nog meer 

  Ook een 

koppeling 

maken naar 

een afzonderlijk 

onderdeel is 

mogelijk.

  Hier zien we 

dat de app Bing 

Weather de mist 

in gaat.

  Hoe gezond 

is je systeem?

45

SPECIAL
Windows 10

T U R B O

XX_ Windows 10 DZ.indd   45 17-05-16   15:35



46

SPECIAL
Windows 10

T U R B O

(negatieve) invloed op de score. Uiteindelijk zal de 
score na een tijd zonder problemen gedraaid te heb-
ben weer langzaam richting 10 kruipen. Zie je heel 
veel problemen en een continu lage score, dan is er 
zonder meer iets mis. Controleer dan de rode kruisjes 
(kritieke gebeurtenissen) en (of) de gele uitroepte-
kens. Soms is in het overzicht onder de grafiek een 
link Zoeken naar een oplossing beschikbaar, ook de 
technische details kunnen verhelderend werken.

Houd Systeemherstel gezond
Systeemherstel is ook in Windows 10 een erg handig 
hulpmiddel voor als er eens op kleinere schaal wat 
misgaat. Denk aan de installatie van een driver die 
instabiliteit veroorzaakt, een nieuw programma dat 
je systeem vast laat lopen enzovoorts. In Windows 
10 moet je echter – meer nog dan in voorgaande 
Windows-versies – zelf initiatief ontplooien voor het 
maken van systeemherstelpunten. Het aantal door 
Windows automatisch gecreëerde exemplaren is 
marginaal. Een systeemherstelpunt maak je door 
met de rechtermuisknop op Start en vervolgens op 
Systeem te klikken. Klik dan op Systeembeveiliging 
en vervolgens Maken. Nu je toch in het venster 
Systeemeigenschappen bent: het is een goede 
gewoonte om eens in de zoveel tijd Systeemherstel 
op te schonen. De ervaring leert namelijk dat bij een 
grote verzameling systeemherstelpunten vaak pro-
blemen optreden. Dat uit zich meestal in een mislukt 
systeemherstel met een vage foutmelding. Is zo’n 
fout eenmaal opgetreden, dan werken alle andere 
systeemherstelpunten meestal ook niet meer. De 
oplossing is eenvoudig: schakel Systeemherstel uit en 

weer in. Daarmee wordt alle oude bagage effectief 
verwijderd en kun je weer opnieuw beginnen met 
het maken van een reeks herstelpunten. Dat uit- en 
weer inschakelen van Systeemherstel doe je op een 
moment dat je computer goed stabiel draait, vergeet 
niet direct na inschakelen een herstelpunt te maken. 
Klik – met de c-schijf geselecteerd – op Configureren, 
selecteer de optie Systeembeveiliging uitschakelen 
en dan op de knop Toepassen. Wacht even tot alles 
is opgeruimd, schakel de optie Systeembeveiliging 
inschakelen in en klik weer op Toepassen en OK. 
Maak een nieuw herstelpunt en je bent weer veilig, 
voor een tijdje.

Verborgen donker thema
Als je vaak in de avond en nacht werkt (of gewoon 
in een slecht verlichte kamer), dan is een donker 
Windows-thema een zegen voor je ogen. Vreemd ge-
noeg beschikt Windows 10 wel van huis uit over een 
donkergetint thema, maar is dit standaard verborgen 
en alleen via een registeraanpassing te activeren. 
Voordat je hiermee begint, is het zeer verstandig 
eerst een systeemherstelpunt te maken. Als dat 
gelukt is, klik je weer op het vergrootglas rechts van 
Start. Tik de tekst regedit en druk op Enter. Navigeer 
in de Register-editor naar HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Themes. Klik met de rechtermuisknop op Themes 
en klik dan in het contextmenu onder Nieuw op 
Sleutel. Tik als sleutelnaam Personalize. Klik met 
de rechtermuisknop op deze nieuw toegevoegde 
sleutel (Personalize dus) en klik in het geopende 
contextmenu onder Nieuw op DWORD (32-bit). Geef 
dit item als naam AppsUseLightTheme en contro-
leer of de waarde nul is (dat is het standaardgedrag, 
dus in principe moet dat het geval zijn). Navigeer nu 
naar HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\ Themes\Personalize. In 
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principe moet de sleutel Personalize hier inderdaad 
al staan, mocht dat onverhoopt niet zo zijn dan kan 
je de net genoemde stappen ook voor deze locatie 
nog eens doorlopen. Klik met de rechtermuisknop op 
Personalize en klik in het contextmenu onder Nieuw 
op DWORD (32-bits). Geef ook dit item weer de naam 
AppsUseLightTheme en check of de waarde nul is. 
Log uit en weer opnieuw in bij Windows, of herstart 
het systeem. Diverse apps en (systeem-)onderdelen 
van Windows 10 zijn nu voorzien van een donkere 
tint. Bevalt het niet, dan kun je de toegevoegde 
sleutels weer verwijderen. Sneller is het uitvoeren van 
Systeemherstel.

Edge in de nacht
Ook browser Edge beschikt over een zogenoemde 
nachtmodus. Om deze te activeren klik je in Edge op 
de knop … rechtsboven in het venster en daarna op 
Instellingen. Kies onder Een thema kiezen de optie 
Donker. De interface schakelt nu naar zwart- en grijs-
tinten. Deze setting heeft overigens geen effect op de 
getoonde webpagina; een witte achtergrond blijft daar 
dus gewoon wit. In combinatie met het op een wat 
lager pitje zetten van de achtergrondverlichting van je 
scherm ontstaat echter een rustgevende combinatie 
voor nachtelijke avonturen.

God-modus
Ook in Windows 10 kun je gebruikmaken van de 
zogeheten God-modus. Maak daarvoor een nieuwe 
map aan op het bureaublad en voorzie deze map 
van de naam GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-
99712043E01C}. Na een druk op Enter verschijnt het 
pictogram GodMode. Dubbelklik hierop en je krijgt een 
gigantische hoeveelheid opties te zien om Windows 10 
mee te tweaken. Deels bestaande opties uit bijvoor-
beeld het Configuratiescherm, maar nu allemaal netjes 
bij elkaar voor een rappe toegang.

Kinderaccount
Om een kinderaccount te maken log je eerst bij Win-
dows in met je Microsoft-account, op die manier hoef 
je een eventueel standaard lokaal account niet (ook) 
om te zetten naar een MS-exemplaar. Vervolgens klik 
je in het menu Start op Instellingen en dan op Ac-
counts en daarna onder Uw e-mail en accounts op 
Mijn Microsoft-account beheren. De beheerpagina 
opent in de browser, klik bovenaan in de blauwe balk 
op Gezin. Klik dan op Een kind toevoegen. Je ziet 
nu wat er zoal mogelijk is met een kindaccount; het 
hoofdprincipe is dat er een veilige en desgewenst geli-
miteerde omgeving voor hem of haar wordt ingesteld. 
Heeft je kind al een mailadres, vul dat dan in of creëer 
er een en klik op Uitnodiging verzenden. Je kind krijgt 
een mail met een link, waarmee de uitnodiging geac-
cepteerd moet worden. Vervolgens dient je kind een 
MS-account aan te maken, verstandig om daar even 

  Dat ziet er 

eigenlijk best 

chique uit zo.

  Echt álle 

instellingen van 

Windows 10 op 

een rijtje, voor 

de die-hards.

Accounts
Windows 10 kent twee verschillende soorten accounts: gewone lokale 

accounts en Microsoft-accounts. We laten de keuze geheel aan jou over, 

maar als je bezorgd bent om je privacy (zie ook het kader ‘Privacy’) is het 

beter om voor een lokaal account te gaan. Een van de meer aardige op-

ties van aanmelden met een Microsoft-account is dat je je persoonlijke 

instellingen als het ware met je meeneemt van systeem tot systeem, 

denk aan bijvoorbeeld een bureaubladachtergrondje. Ook zijn via deze 

accounts zogenoemde kinderaccounts aan te maken met specifieke 

restricties. Op zich is er niks mis mee om én een Microsoft-account te 

gebruiken én een lokaal account. Dat laatste gebruik je dan voor je 

dagelijkse werkzaamheden waarbij pottenkijkers niet nodig zijn, het 

Microsoft-account gebruik je dan voor de extraatjes.
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bij te blijven. Log uit bij de gemaakte account. Ververs 
jouw eerder geopende accountpagina in de browser 
en klik op de naam van het inmiddels aan de familie 
toegevoegde kind. Je kunt nu verdeeld over diverse 
categorieën allerlei restricties instellen. Denk aan On-
gepaste websites blokkeren onder Browsen op het 
web of het instellen van een maximale gebruikstijd. Als 
je kind het nieuwe account ook op zijn of haar mobiel 
gebruikt, is het zelfs mogelijk om de locatie te achter-
halen. Log na het instellen uit bij de webpagina van je 
eigen Microsoft-account.

Windows-account toevoegen
Om je net van een Microsoft-account voorziene kind 
aan een Windows-account te koppelen vul je op een 
nieuwe pc tijdens de installatie simpelweg de bij het 
kind behorende accountgegevens in. Ook kan je op 
bijvoorbeeld je eigen pc een extra account voor het 
kind aanmaken. Let op: dit kan alleen via een adminis-
trator-account, meestal het eerste account dat je hebt 
aangemaakt in Windows. Klik – aangemeld met een ad-
ministrator-account – in Start op Instellingen en dan 
Accounts. Klik vervolgens links op Familie en andere 
gebruikers en dan onder Andere gebruikers op het 
plusje voor Iemand anders aan deze pc toevoegen. 

Vul het e-mailadres van je kind in en klik op Volgende 
en Voltooien. Meld je af bij Windows of herstart je 
computer. Log vervolgens met de accountgegevens 
van je kind in bij het toegevoegde account en klaar. 
Let op: gefilterd internet werkt alleen met Edge (zelfs 
niet met Internet Explorer!), ga dus geen alternatieve 
browsers op een kinderaccount installeren.  

Privacy
Windows 10 neemt het duidelijk minder nauw met je 

privacy dan voorgaande versies. Loop dus vooral de 

instellingen die daarmee samenhangen even goed 

door. Klik in Start op Instellingen en dan – om te 

beginnen – op Privacy. Schakel bijvoor-

beeld de optie Informatie over de manier 

waarop ik schrijf naar Microsoft ver-

zenden (onder Algemeen) uit, maar ook 

kun je hier apps verbieden om gebruik te 

maken van je webcam, microfoon, locatie-

gegevens enzovoorts. De meest vervelende 

privacy-instellingen vind je echter niet hier 

maar – in Instellingen – onder Netwerk 

en internet. Klik hier op Wi-Fi en dan op 

Wi-Fi-instellingen beheren. Schakel daar 

direct de opties Verbinden met voorge-

stelde open hotspots, Verbinding ma-

ken met netwerken die worden gedeeld 

door mijn contactpersonen en Betaalde 

Wi-Fi-services uit.

Niet direct een gevaar voor de privacy, 

maar wel hinderlijk zijn de middels een update van 

een tijdje terug ingevoerde tegeladvertenties in het 

menu Start. Het betreft hier apps waarvan Micro-

soft denkt dat ze mogelijk interessant voor je zijn. 

Om deze ongevraagde app-tegels te voorkomen klik 

je in Instellingen op Persoonlijke instellingen en 

daarna op Start in de kolom links. Zet vervolgens 

de schakelaar onder Af en toe suggesties in Start 

weergeven 

uit. Loop al de 

genoemde op-

ties met enige 

regelmaat (bij-

voorbeeld na 

een Windows 

update of up-

grade) na, want 

soms springen 

ze ‘spontaan’ 

weer terug in 

hun oude stand.  Bedtijd!
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Windows 10 heeft meerdere manieren om je 
aan te melden. Het kan met een wachtwoord, 
je kunt een pincode instellen of een afbeelding 
gebruiken. Automatisch aanmelden zodat je 
niets hoeft te doen behoort ook tot de mo-
gelijkheden. In deze 123 lees je hoe je dit voor 
elkaar krijgt.
R O B B I N  O O I J E VA A R

AUTOMATISCH AANMELDEN 
In Windows 10 inloggen zonder wachtwoord

aanmelden. Verwijder pas nu het vinkje bij Gebruik-
ers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord 
opgeven (…) en klik op Ok. Windows vraagt om het wa-
chtwoord dat bij het gekozen account hoort. Je moet dit 
twee keer intypen. Herstart je computer om te kijken 
of de truc werkt. Je kunt de instellingen weer eenvoudig 
ongedaan maken door het vinkje opnieuw te plaatsen.

aa3  Energiebeheer
Er zijn ook nog wachtwoordinstellingen die verstopt 
zitten bij Windows Energiebeheer. Open je klassieke 
configuratiescherm via een zoekopdracht bij Start / 
Instellingen. Ga hier naar Hardware en geluiden / En-
ergiebeheer en kijk bij Een wachtwoord vereisen bij 
uit slaapstand komen. Klik op Instellingen wijzigen 
die momenteel niet beschikbaar zijn. Kies tenslotte 
de optie Geen wachtwoord vereisen.
Gebruik je een screensaver? Ook deze kan je terugs-
turen naar je aanmeldscherm. Open de opties van de 
screensaver via de zoekopdracht schermbeveiliging 
via Start / Instellingen. Schakel de schermbeveiliging 
eventueel uit of zorg ervoor dat er geen vinkje staat bij 
Aanmeldscherm weergeven bij hervatten.

aa1 Aanmeldprocedure
Als je geen wachtwoord wilt intypen na het opstarten 
van je computer moet je meerdere aanpassingen doen. 
Ook de slaapstand, energiebeheer en schermbev-
eiliging kan je terugsturen naar je aanmeldscherm. 
De standaard mogelijkheden om je aan te melden bij 
Windows vind je via Start / Instellingen / Accounts 
/ Aanmeldopties. Je kunt hier een wachtwoord 
wijzigen, pincode instellen of afbeeldingswachtwoord 
kiezen. Omdat we ons automatisch gaan aanmelden 
negeren we deze keuzes. Klik boven in beeld wel even 
op het keuzemenu bij de optie Wanneer moet een 
wachtwoord worden vereist als u bij de computer 
terugkomt. Kies hier voor Nooit.

aa2 Automatisch aanmelden
De mogelijkheid om je automatisch aan te melden bij 
Windows 10 is niet aanwezig bij de standaardinstel-
lingen. Druk op Windows-toets+R en geef de opdracht 
netplwiz gevolgd door Enter. Selecteer in het lijstje 
de gebruikersnaam waarmee je je automatisch wilt 

SPECIAL
Automatisch aanmelden
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dat je autom-
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alvast in te 
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In Office 2016 zijn alle standaardprogramma’s als 
Word, Excel, PowerPoint en Outlook weer opgenomen, 
maar we vinden er ook een aantal nieuwe onderdelen 
in terug. Helemaal nieuw is bijvoorbeeld Sway; een 
omgeving waar je snel presentaties in elkaar kunt zet-
ten, en Delve, waarbij een verzameling wordt gemaakt 
van documenten waar door jou en andere mensen in 
je team (wanneer je een zakelijke versie gebruikt) aan 
wordt gewerkt.

Sway
Sway is een echte Windows 10-app en heeft ook de 
kenmerken daarvan, zoals een aparte menubalk, 
grote pictogrammen en nauwelijks instellingen. Je 

Eind 2015 werd de nieuwe versie van Office 
gelanceerd. Gebruikers van Office 365 krijgen 
gratis de update. Maar wat zijn de nieuwe 
mogelijkheden die in deze versie worden 
geboden, en hoe handig zijn ze?
M A R K  G A M B L E

De beste tips en trucs

HAAL MEER UIT 
OFFICE 2016
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  Vanuit de 

Office 365-om-

geving kun je de 

nieuwste versie 

van Office 2016 

installeren.

  Sway is een 

echte Windows 

10-app waar-

mee je snel 

presentaties 

kunt maken.

O ffice 2016 is na drie jaar weer de grootste 
update voor de kantoorpakketten van 
Microsoft. Met elke nieuwe versie worden er 

weer nieuwe functies toegevoegd, maar die zijn niet 
altijd voor iedereen meteen zichtbaar. Waar Microsoft 
in ieder geval volledig op heeft ingezet, is de manier 
waarop je bestanden met andere mensen kunt delen. 
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kunt Sway gebruiken om snel een presentatie in el-
kaar te zetten, maar het biedt veel minder opties dan 
PowerPoint. Desalniettemin kun je met Sway aardig 
uit de voeten en soms kun je meer doen met minder. 
De navigatie en bediening van Sway is in ieder geval 
aardig intuïtief. Alle items die je kunt toevoegen, zie 
je in een keer in het hoofdvenster aan de linkerzijde, 
zonder dat je eerst allerlei menu-items door hoeft te 
bladeren.

Met de grote knop Afspelen kun je direct je pre-
sentatie bekijken zoals anderen ‘m zouden zien. Al je 
Sway’s waar je aan werkt, worden automatisch opge-
slagen, een echte opslaan-knop is er dus niet. Iedere 
keer dat je Sway opstart, krijg je de presentaties waar 
je aan werkt te zien en kun je eenvoudig verder werken 
door erop te klikken. Ook bij Sway zet Microsoft hoog 
in op het delen van je presentaties. Je kunt ze delen via 
de knop Delen rechtsboven in het scherm, waarbij je 
dan de keuze hebt uit een openbare galerie genaamd 
Docs.com, waarbij je via die site ook nog precies kunt 
aangeven wie de presentatie wel of niet mag zien. 
Andere deelopties zijn via een vaste link, als insluitcode 
op een website of direct delen met je vrienden op 
Facebook en Twitter.

Delve
Delve is een optie van Office die niet als aparte app is 
meegeïnstalleerd, maar alleen als online functionaliteit 
aan het pakket is toegevoegd. Zoals gezegd is Delve al-
leen beschikbaar in de zakelijke versies van Office 365. 
We lichten het toch even toe.

Via het bekende Office-menu in de online omgeving 
– het linkerdeel met de tegels – kun je Delve openen 
door op de grote knop genoemd Delve te klikken. 
Als je het voor de eerste keer gebruikt, krijg je een 
beknopt overzicht te zien van wat er allemaal moge-
lijk is. Veel zakelijke gebruikers van Delve maken zich 
zorgen over de privacy, omdat met Delve profielen van 
andere zakelijke gebruikers worden opgebouwd. Het is 
echter wel zo dat je met Delve alleen documenten en 
projecten van andere gebruikers kunt zien als die deze 
bestanden ook met jou (of met een deel van het bedrijf 
waar jij ook onder valt) hebben gedeeld. Het is dus niet 
zo dat jij zomaar in persoonlijke bestanden van een 
collega van de salesafdeling kunt kijken en kunt zien 
hoeveel hij deze maand verkocht heeft.

Als je met meerdere personen of teams werkt, kan 
Delve echter wel heel handig zijn. Iedereen slaat zijn 
documenten natuurlijk op meerdere plaatsen op, waar-
door je al snel het overzicht kunt kwijtraken. De ene 
collega werkt bijvoorbeeld alleen in SharePoint en de 
ander slaat alles weer op in zijn persoonlijke OneDrive. 
Met Delve zie je al die documenten van jezelf en andere 
mensen in je team op een centrale plek; je hoeft dan 

  Je presen-

tatie kun je 

vanuit Sway 

direct delen op 

verschillende 

manieren.

  Delve vind je 

in het online 

Office-menu, het 

is geen aparte 

applicatie op je 

desktop.

  Met Delve 

worden alleen 

documenten 

gedeeld die je 

zelf als zodanig 

hebt ingesteld. 
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  Documenten 

die je zelf deelt, 

vind je terug in 

Delve.

  Dankzij de 

previewfunctie 

zie je in een 

oogopslag welke 

soort documen-

ten er allemaal 

tot je beschik-

king staan.

  Ook direct 

documenten 

van personen 

bekijken, is een-

voudig vanuit 

Delve te regelen.

niet meer te wisselen van de ene naar de andere locatie. 
Toch is er wel een kleine kanttekening, want Delve werkt 
alleen met bestanden die online zijn opgeslagen in een 
van de clouddiensten van Microsoft. Een spreadsheet 
die een collega op de server van het bedrijfsnetwerk 
heeft opgeslagen, vind je in Delve dus niet terug. 

Het fijne aan Delve is verder dat je in het overzicht 
van de documenten die met jou zijn gedeeld, ook met-
een een previewweergave hebt. Een Word-document 
ziet er dus ook meteen uit als een Word-document, 
en ook PowerPoints, pdf-bestanden en Excel-sheets 
worden met de inhoud getoond. 

Soms zie je in Delve niet de documenten die je er 
verwacht te zien. Delve sorteert namelijk eerst de 
meest gebruikte bestanden. Wil je een document zien 
van een persoon waarvan je zeker bent dat die dat 
document met jou heeft gedeeld? Dan kun je in het 
linkerdeel van Delve ook zoeken naar die persoon. 
Zodra de persoon is gevonden, wordt deze aan je lijst 
met personen toegevoegd en kun je – door aan de 
linkerkant op zijn of haar naam te klikken – meteen alle 
documenten zien die hij of zij met jou heeft gedeeld.

Co-creatie & delen
Het is al langer mogelijk om Office-documenten met 
anderen te delen en de revisies te bekijken, maar in Of-
fice 2016 is deze functie stevig op de schop genomen 
en gemakkelijker gemaakt. Stel, je wilt een document 
delen waarbij je sommige genodigden ook – en zelfs 
in real time – aan het document wilt laten werken. 
Zorg dan eerst dat je het betreffende document in 
de Office-applicatie hebt geopend en dat je het in 
OneDrive hebt opgeslagen. Vervolgens klik je op de 
knop Delen, uiterst rechts in de programmabalk, en 
vul je de namen of e-mailadressen in van degenen met 
wie je het document wilt delen. Je kunt vervolgens ook 
zelf beslissen welke machtigingen je aan elke gebrui-
ker geeft: Kan bewerken of Kan bekijken. Bevestig 
de instellingen met de knop Delen. De gebruikers 
ontvangen een verzoek tot samenwerking. Het volstaat 
daarop in te gaan om de webversie van het document 
te zien verschijnen. Willen ze dat document bewerken 
– en hebben ze ook de machtigingen daartoe – dan 

O�  ce upgraden
Hebt je een abonnement op Office 365 (Home, Personal of University), 

dan heb je in de menubalk van de Office-applicaties misschien al een 

melding gezien waarmee je naar Office 2016 kunt upgraden. (Nog) 

niet? Dan moet je waarschijnlijk eerst nog je huidige Office 365 up-to-

date brengen. Open hiervoor een willekeurige Office-applicatie en kies 

achtereenvolgens Bestand, Account, Bijwerk-opties en klik op de knop 

Nu bijwerken. De nieuwste versie direct installeren kan ook vanaf de 

Office-pagina van je account, 

die je kunt bereiken via www.

office.com en vervolgens log 

je in met je Microsoft-account. 

Ben je niet zeker of je een 

Office 365-abonnement hebt, 

open dan Bestand, Account. 

In dit geval staat daar dan 

‘Product met abonnement’.

  Direct updaten vanuit de soft-

ware is ook mogelijk, maar normali-

ter gebeurt dat automatisch.
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  Je kunt – in dit 

geval bij Power-

Point – zien wie 

er allemaal in je 

document aan 

het werk zijn.

  Met de Wiki-

pedia-integratie 

kun je direct 

van een woord 

meer informatie 

opzoeken.

  Een bestand 

delen gaat heel 

eenvoudig, je 

kunt ook nog 

een berichtje 

sturen.

Nog meer handige apps
Het prettige aan Office 2016 is dat je het zo bont kunt maken als je wilt. 

Via de Store in Office kun je namelijk nog veel meer handige apps toe-

voegen om het werken in documenten te vereenvoudigen. 

Het voordeel van de Store is dat er allemaal invoegtoe-

passingen te verkrijgen zijn die door Microsoft zelf zijn 

gemaakt of getest. Je kunt er dus vanuit gaan dat alles 

zonder problemen werkt. 

klikken ze bovenaan op Document bewerken en kun-
nen ze kiezen tussen Bewerken in Excel en Bewerken 
in Excel Online. Zowel de eigenaar als de gebruikers 
kunnen zien wie er op dat moment met het document 
bezig is.

Het samenwerken in bestanden via de desktop-
versies van je Office-bestanden kan overigens alleen 
maar vanuit Word, PowerPoint en OneNote. Tegelijk 
werken in een Excel-bestand kan momenteel alleen 
nog maar als beide gebruikers in de online versie van 
het bestand werken. 

Inzichtelijker werken
Office 2016 heeft een paar hulpmiddelen ingebouwd 
die je helpen om sneller en efficiënter te werken. Wil je 
bijvoorbeeld meer informatie over de betekenis of de 
spelling van een woord, klik het dan met de rechter-
muisknop aan en kies voor Slim opzoeken in het con-

textmenu. In het venster Inzichten aan de rechterkant 
krijg je dan extra informatie over dat woord, met de 
tabbladen Verkennen (voor meer achtergrondinfor-
matie) en Definiëren (voor informatie zoals in een 
woordenboek). Nu zat een gelijksoortige functie (Zoe-
ken met Bing) weliswaar ook al in Office 2013, maar de 
informatie die je in die editie te zien kreeg, verscheen 
nog in een afzonderlijke browservenster. Nu is het in 
de software zelf geïntegreerd. 

Wel is het zo dat je in Office 2013 – overigens ook in 
2016 – met behulp van add-ins bijvoorbeeld de Wiki-
pedia-encyclopedie kon integreren. Om dat te doen, 
klik je in het menu Invoegen op Store. Zoek hier 

  Voor ieder 

wat wils in de 

Store voor 

Office.
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  Office 2016 

heeft een heel 

ruim aanbod aan 

fraai vorm gegeven 

sjablonen.

  Maak een 

mailsjabloon 

voor Outlook en 

sla deze op als 

een oft-bestand.

naar Wikipedia bevestig je keuze. De knop Wikipedia 
wordt nu op het tabblad Invoegen toegevoegd, bij de 
rubriek Invoegtoepassingen. Wanneer het Wikipedia-
paneel zichtbaar is, volstaat het om het gewenste 
woord in je document te markeren om Wikipedia te 
‘bevragen’.

Ook handig in Office 2016 is de optie Geef aan 
wat u wilt doen, rechts in de programmabalk. Een 
voorbeeld in Word: je wilt weten hoe je een watermerk 
toevoegt. Typ dan watermerk (toevoegen) in de zoek-
balk en klik vervolgens op Watermerk: je kunt meteen 
aan de slag. Kies je echter Slim zoeken gebruiken 
voor… dan gaat je zoekopdracht richting internet en 
het venster Inzichten.

Slablonen
Al sinds de eerste versie van Office is het mogelijk om 
gebruik te maken van sjablonen voor het maken van 
documenten. In 2016 is er alweer een aantal nieuwe 
sjablonen toegevoegd. 

Per Office-applicatie kun je zoeken naar sjablonen 
door binnen Word, Excel of PowerPoint naar het menu 
Bestand te gaan en te kiezen voor Nieuw. Net onder 
de zoekbalk tref je een aantal voorgestelde zoeksug-
gesties aan, zoals Zakelijk, Evenement of Kaarten, maar 
je kunt hier ook een zoekterm intypen zoals Geboorte, 
Receptie of Sollicitatie. Afhankelijk van de zoekterm 
krijg je dan rechts verwante categorieën te zien inclu-
sief het aantal sjablonen bij elke categorie. Mochten 
er geen sjablonen beschikbaar zijn voor de Office-
applicatie van waaruit je de aanvraag had gedaan, dan 
toont Microsoft je mogelijk nog geschikte zoekresul-

taten voor andere Office-applicaties. Eén voorbeeld: 
tik je in Word ‘bouwproject’ in, dan vind je geen 
Word-sjablonen, maar krijg je wel enkele suggesties 
voor PowerPoint en Excel. Het volstaat een geschikt 
sjabloon aan te klikken en met Maken te bevestigen 
om die in de bijhorende applicatie te openen voor ver-
dere bewerking. Natuurlijk staan al deze sjablonen niet 
op jouw harde schijf, maar worden ze vanaf een server 
van Microsoft gehaald. Het betekent dus wel dat je een 
internetverbinding nodig hebt om naar sjablonen te 
kunnen zoeken.

Je kunt de sjablonen ook online bekijken vanuit je 
browser. Daarbij worden die sjablonen echter alleen 
geopend in de online versie van Word, Excel of 
PowerPoint. Maar als voor jou dat de manier is waarop 
jij in je document werkt, vind je hier in ieder geval ge-
noeg inspiratie. De sjablonen vind je online hier: store.
office.live.com/templates 

Outlook-sjablonen
Outlook is een uitzondering op de regel van sjablonen, 
want voor dit Office-onderdeel is niets te vinden. Toch 
kun je ook in dit mailprogramma gebruikmaken van 
templates. Je moet er dan wel eerst eentje zelf maken. 
Op zich kan dat handig zijn als je je mailberichten wilt 
personaliseren. We laten je zien hoe je zo’n sjabloon 
aanmaakt. Open Outlook en maak een nieuw e-mail-
bericht aan via de menuknop Nieuwe mail. Maak je 
bericht op met teksten, eventueel een standaard hand-
tekening en alles wat je nog meer wilt toevoegen. Maar 
verstuur het bericht nog niet. Dit wordt namelijk het 
sjabloon op basis waarvan jouw e-mailberichten wor-
den verstuurd. Ben je tevreden met je resultaat, sla dit 
sjabloon dan op via het menu Bestand, Opslaan als. 
Bij de bestandsextensie geef je aan dat het bestand 
moet worden opgeslagen als Outlook-sjabloon (oft). 
Zodra je dat doet, wordt het bestand automatisch in de 
sjablonenmap van Office opgeslagen. 
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  Download 

de PowerPoint 

plug-in.

  De plug-in 

vereist een 

aparte instal-

latie. Let op: het 

gaat hier nog 

wel om preview-

software.

  Een sjabloon 

voor een 

e-mailbericht 

gebruiken, gaat 

wat omslachtig.

Om nu het eerder opgeslagen sjabloon te gebruiken 
in een nieuw e-mailbericht, ga je naar de knop 
Nieuwe items en kies je voor Meer items en 
Formulieren kiezen… Inderdaad: in Outlook wordt 
het nu ineens een formulier genoemd. Kies bij Zoeken 
in voor Gebruikerssjablonen in bestandssysteem. 
Je komt dan automatisch in de sjablonenmap terecht 
en Outlook zal je de sjablonen tonen die je zelf hebt 
aangemaakt.

O�  ce in de mix
PowerPoint is een fantastisch programma voor het 
maken van presentaties, maar met één nadeel: om 
de presentaties in volle glorie te bekijken is Power-
Point altijd noodzakelijk. Met de Office Mix plug-in 
exporteer je eenvoudig een al dan niet bestaande 
presentatie als universeel deelbare interactieve 
video.

Office Mix (mix.office.com) is een nieuwe – maar 
nog experimentele – dienst van Microsoft waarmee 
je in een handomdraai vanuit PowerPoint video’s van 
elke willekeurige presentatie maakt. In deze video’s 
zijn interactieve elementen te bouwen, denk aan 
bijvoorbeeld een quiz waarmee je kijkers actief mee 
kunt laten doen. Omdat de video geüpload wordt 
naar de Office Mix-omgeving kun je deze eenvoudig 
delen met anderen.

Aanmelden en downloaden
Om de plug-in te gebruiken, moet je eerst naar mix.
office.com gaan en daar klikken op Get Office Mix. Je 
kunt je op diverse manieren aanmelden bij de dienst: 
via een Microsoft-account, via een werk- of schoolac-

count (Office 365), Facebook, of Google. Na het inlog-
gen krijg je direct een venster te zien waarmee je de 
benodigde plug-in kunt downloaden met een klik op 
de knop Bestand opslaan.

Mix op een nieuwe tab
Installeer het gedownloade bestand met een 
dubbelklik, vergeet niet het selectievakje voor de optie 
I agree to the license terms and conditions aan te 
vinken. Mocht PowerPoint geopend zijn, sluit dit 
programma dan eerst alvorens de plug-in te instal-
leren. Goed nieuws overigens voor de gebruikers 
van de 64 bit-versie van Office: Mix werkt ook hierin 
probleemloos. 

Na installatie opent PowerPoint met een presenta-
tie bestaande uit één dia (Welcome to Office Mix). Als 
deze in beeld komt, weet je dat de installatie van de 
plug-in geslaagd is. Deze presentatie kun je nu sluiten, 
open vervolgens een bestaande presentatie of maak 
even snel iets simpels bestaande uit een paar dia’s, 
liefst ook inclusief wat animaties. Bewaar deze presen-
tatie. Als dat gelukt is, kun je met Mix aan de slag en je 
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  Kies een van 

de experimente-

le add-ons voor 

PowerPoint.

  Met de rode 

knop start je 

een audio- en/of 

videoopname.

ziet dat er in het Office-lint een nieuwe tab is bijgeko-
men met de naam Mix.

Opnemen
Je kunt nu de nieuwe Mix-functie gebruiken. Maak 
een nieuwe PowerPoint-presentatie aan en selecteer 
aan de linkerkant de eerste dia. We laten je zien hoe 
je nu een opname kunt toevoegen. Open de tab Mix, 
klik vervolgens op de knop Slide Recording en er 
wordt een nieuw venster geopend. Daarin zie je een 
knop Record staan. Je kunt nu via een microfoon 
tekst inspreken of – als je gebruikmaakt van een 
webcam – je eigen gezicht opnemen in de presen-
tatie. Rechts in beeld zie je dan je eigen gezicht in 
beeld.

Onder Inking zijn tekengereedschappen en een 
kleurenpaletje te vinden. Om de opname daadwerke-
lijk te beginnen klik je op de genoemde opnameknop. 
Overigens start de opname bij de in PowerPoint 
geopende dia en dat betekent dat je een opname ook 
vanaf een ánder punt in je presentatie kunt beginnen. 
Dat laatste is handig als je een eenmaal opgenomen 
Mix gedeeltelijk wilt aanpassen.

Je eigen tempo bepalen
Tijdens het opnemen heb je de beschikking over een 
aantal navigatieknoppen die bovenin beeld staan. De 
sterknoppen activeren eventueel aanwezige anima-
ties van een dia, denk aan binnenvliegende objecten 
en dergelijk. Je hebt nu dus heel nauwkeurig en 
volledige controle over alle elementen in de presen-
tatie. Via het tekengereedschap rechts zijn krabbels 
en schetsen toe te voegen; tevens is een gummetje 
beschikbaar. Maak je gebruik van de webcam, vergeet 
dan niet in de camera te kijken tijdens het voordragen 
van je teksten. Als je niet recht in de camera kijkt, ziet 
dat er snel raar en (of) ongeïnteresseerd uit. Heb je 
een dia volgesproken en geanimeerd, dan kun je met 
de knop Next slide verder naar de volgende en op 
die manier je hele presentatie afwerken. Als je klaar 
bent, klik je op de stopknop om het opnamevenster 
te sluiten.

Quiz
Alhoewel het opnemen met Mix veel weg heeft 
van de al in PowerPoint zelf ingebouwde functie 
Diavoorstelling opnemen (tabblad Diavoorstelling 
in het Office-lint), heeft het toch net wat meer te 
bieden. In een standaardpresentatie zonder inter-
actieve elementen is dit voordeel al te zien in het 
opgenomen videovenster met jezelf in beeld, maar 
dat is slechts een gimmick. Waar het echt interessant 
wordt, is de interactiviteit. Ofwel: je kunt een presen-
tatie maken waarin je bijvoorbeeld een quiz aan-

  Mix is geïn-

stalleerd en er is 

een nieuwe tab 

in het Office-lint 

bijgekomen.
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  De presentatie in Mix-vorm online, vanuit 

waar je ‘m direct kunt starten of delen met 

anderen.

  Maak een 

eenvoudige quiz 

in Mix.

biedt om gepresenteerde 
kennis te testen. Om een 
quiz toe te voegen aan je 
presentatie voeg je op de 
gewenste plek eerst een 
lege dia in. Klik dan in 
het Office-lint onder Mix 
op Quizzes Videos Apps. 
In het venster Lab-in-
voegtoepassingen voor 
Office vind je onder 
Store onder Quizzes en 
Polls een aantal experimentele quizjes. Ietsje 
lager staan nog wat voor jouw presentatie mogelijk 
bruikbare onderdelen. Het aanbod is vooralsnog 
magertjes, maar als Mix aanslaat, zal de verzameling 
snel uitgroeien. Voor nu klikken we als voorbeeld 
even op True False Quiz.

Instellen
Klik op de knop Trust It om deze Mix add-in aan 
je presentatie toe te voegen. Sleep het ingevoegde 
onderdeel mooi passend in een dia, maar zorg wel dat 
alle onderdelen zichtbaar blijven. Tik dan een vraag 
waarop alleen het antwoord True (Waar) of False 
(Onwaar) mogelijk is. Klik dan op het vinkje achter de 
correcte optie. Om te zien of en hoe de quiz werkt, klik 
je op de knop Preview. Je ziet nu hoe de quiz werkt en 
wat er gebeurt bij respectievelijk een goed en een fout 
antwoord.

Afronden
Je kunt meerdere vragen verdeeld over de dia’s toe-
voegen. Het houdt kijkers van je presentatie bij de tijd 
en laat ze actief meedoen. Om de zaak af te ronden 

neem je de hele presentatie via Mix vanaf het begin 
(nogmaals) op. Als dat gelukt is, klik je in het Office-
lint onder de tab Mix op Upload to Office Mix. Klik 
in het paneel rechts op Next en geef aan of je ook 
een mobiele versie van de presentatie beschikbaar 
wilt maken. Om dat te bewerkstelligen schakel je het 
selectievakje voor de optie Create a video so viewers 
can watch this mix offline and on mobile devices. 
Klik weer op Next en wacht tot je creatie is geüpload 
(het kan zijn dat je opnieuw moet inloggen). Om de 
interactieve videopresentatie online te bekijken klik je 
op Show me my mix.

Delen
Heb je de interactieve video – inclusief aanklikbare 
quizvragen – bekeken en ben je tevreden? Dan kun je 
de presentatie ook delen via bijvoorbeeld een e-mail 
of andere gebruikers van Office. Klik daarvoor op 
My Mixes bovenin beeld en dan rechts van je net 
geüploade presentatievideo op Details. Klik op het 
briefpictogram onder Email en verstuur de link via je 
standaard mailprogramma. De ontvanger kan met zijn 
of haar account inloggen en de Mix bekijken.  
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  Het dash-

board van 

Speedify zag er 

veelbelovend 

uit. De werke-

lijkheid bleek 

hardleerser.
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Thuisnetwerk

De meeste huisgezinnen beschikken over meerdere 
computers en mobiele apparaten. Daarmee wil je 
natuurlijk ook tegelijk het internet op en dus heb je 
een modem met een (al dan niet geïntegreerde) 
router. Een thuisnetwerk dus. En dat heb je uiteraard 
graag zo stabiel, snel en veilig mogelijk. Onze 20 
niet-alledaagse tips kunnen je daarbij helpen.
 I G N A C E  D E  G R O OT

20 supertips voor het beste thuisnetwerk
SNELLER EN VEILIGER

aa1 Valse beloftes
Als je googelt naar iets als ‘faster internet’ of ‘boost your 
home network’ krijg je talloze hits. Jammer genoeg 
schuilt er ook veel kaf tussen het koren en zitten er 
tools en tips tussen die je netwerk(verbindingen) 
allesbehalve optimaliseren. Zo lezen we vaak dat je het 
prioriteren van datapakketten (het zogenoemde QoS, 
Quality of Service) moet uitschakelen, dat je de 
TTL-waarde (Time to Live) van datapakketten moet 
verlagen of dat je de RWIN-waarde (receive windows) in 
je register zo hoog mogelijk moet instellen. Deze 
aanpassingen zullen zelden of nooit het gewenste 
effect hebben! Er 
worden ook heel wat 
tools aangeprezen 
om je verbindingss-
nelheid te verhogen. 
Wij testten bijvoor-
beeld Speedify 
(http://speedify.
com), dat hogere 
snelheden belooft 
door twee of meer 
internetverbindingen 
simultaan aan te 
spreken (bijvoor-
beeld bekabeld en 
draadloos). Jammer 
genoeg trok deze 
ingreep onze 
downloadsnelheden 
juist merkbaar naar 
beneden. De moraal 
van het verhaal: voer 
niet zomaar alles uit 
wat je (te) mooi lijkt.

W e optimaliseren zowat alle belangrijke as-
pecten van ons (draadloze en/of bekabelde) 
thuisnetwerk, zodat we met alle apparaten 

zo snel en zo veilig mogelijk het internet op kunnen. 
Hierbij gaan we ervan uit dat je al over een modern 
thuisnetwerk beschikt.
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 2. We gaan 

ervan uit dat je 

over moderne 

apparatuur 

beschikt.

2 Goed netwerk
Anderzijds zijn er ook heel wat tips die eigenlijk voor 
zich spreken en die we dan ook niet expliciet in dit 
artikel opnemen. Het lijkt ons bijvoorbeeld vanzelf-
sprekend dat je je draadloze router niet in een gesloten 
kast stopt. En ook dat je kiest voor een switch (en 
router) die verbindingen van 1 Gbit/s ondersteunt en 
niet slechts 100 Mbit/s (in de veronderstelling dat ook 
de netwerkadapter van de aangesloten toestellen die 
snelheid aankan). Het spreekt ook voor zich dat een 
oudere draadloze 802.11g-router waarvan de maxi-
mumsnelheid tot 54 Mbit/s in de 2,4 GHz band beperkt 
is, minder snel zal zijn dan een moderne 802.11ac-rout-
er (zie ook tip 20). We gaan er uiteraard ook van uit dat 
je over degelijke UTP-bekabeling (Cat 5e of Cat 6) en 
betrouwbare connectoren beschikt. Ook nemen we 
aan dat je (bijvoorbeeld voor je router) sterke wacht-
woorden gebruikt en met WPA2-versleuteling werkt 
voor je draadloze netwerk.

3 Upgrades
Voor veel doorwinterde computergebruikers mag het 
logisch klinken, feit is dat nogal wat gebruikers nalaten 
hun netwerkapparatuur regelmatig van upgrades te 
voorzien. Dergelijke firmware- en driverupgrades 
bieden vaak meer snelheid, stabiliteit en/of mogelijk-
heden. We denken dan vooral aan je netwerkkaarten 
en je router. De firmware van je router kun je normalit-
er upgraden vanuit de webinterface van het toestel. 
Het IP-adres van je router vind je door de opdracht

Er zijn veel tips en tools die 
je netwerk(verbindingen) 
allesbehalve optimaliseren
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DD-WRT
Blijven de prestaties of de functionaliteit van 
je router ook na een firmware-upgrade onder-
maats, dan kun je de installatie van alternatieve 
firmware overwegen. De firmware DD-WRT 
(www.dd-wrt.com) is al jaren populair en vaak 
zorgt die voor een hogere snelheid of voegt die 
extra’s toe als VPN-ondersteuning, een optie om 
het dataverbruik van individuele toestellen te 
monitoren of om toegang tot het gastnetwerk 
tot bepaalde tijdstippen te beperken. Ga echter 
eerst goed na of je eigen routermodel wel in 
aanmerking komt voor zo’n upgrade: een groene 
yes naast je routermodel op www.tiny.cc/ddfirm 
vertelt je dat. Op www.tiny.cc/ddtut kun je alvast 
terecht voor een heleboel (Engelstalige) tutorials, 
maar het installeren van alternatieve firmware 
doe je natuurlijk wel op eigen risico. 

Er zijn veel tips en tools die 
je netwerk(verbindingen) 
allesbehalve optimaliseren
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prompt te openen (druk op Windows-toets+R en voer 
het commando cmd uit) en de opdracht ipconfig 
uit te voeren. Je leest het adres dan af bij Default 
Gateway. In de grafische omgeving van je router vind 
je vast een optie om op updates te controleren en die 
vervolgens te installeren. Kijk ook even in de handle-
iding van je router en ga bij voorkeur ook eerst op de 
site van de producent na welke aanpassingen zo’n 
firmware-upgrade doorvoert. Heel belangrijk is ook dat 
je het upgrade-proces in geen geval onderbreekt.

4  Netwerkadapter
Heb je onlangs je netwerk geüpgraded naar 1 Gbit/s 
(zie ook tip 2), waarbij dus je switches, bekabeling 
(minimaal Cat 5e) en netwerkkaarten de snelheid van 
1 Gbit/s aankunnen, dan doe je er goed aan even te 
checken of ook je netwerkkaarten wel goed zijn gecon-
figureerd, zodat ze niet op 100 Mbit/s blijven steken.
Dat kun je controleren door het netwerkpictogram in 

het Windows-systeemvak met de rechtermuisknop aan 
te klikken en Netwerkcentrum openen te kiezen. 
Vervolgens klik je op Adapterinstellingen wijzigen, 
waarna je de betreffende netwerkverbinding met de 
rechtermuisknop aanklikt en Status selecteert. Hier 
lees je dan de actuele snelheid af. Is dat niet 1,0 Gbps, 
druk dan op Windows-toets+R en voer het commando 
devmgmt.msc uit. Je belandt nu in het Apparaat-

beheer, waar je de rubriek Netwerkadapters opent. 
Klik je netwerkadapter met de rechtermuisknop aan 
en kies Eigenschappen. Open het tabblad Geavan-
ceerd en selecteer Snelheid & duplex, waar je de 
Waarde instelt op Automatisch onderhandelen 
(en niet langer op 100 Mbps Full duplex).

Controleer of je 
netwerkkaarten op de 
hoogste snelheid werken
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In het uitklapmenu bij Network Adapter Selection 
selecteer je de netwerkadapter die je wilt optimaliseren 
en zorg je dat de optie Current is aangestipt. Stel de 
schuifknop bij Connection Speed in op de maxi-
maal beschikbare bandbreedte. Die kun je eventueel 
uitvissen door een paar keer een ‘speedtest’ uit te 
voeren, bijvoorbeeld via www.speedtest.net/nl (klik hier 
op Test starten en zorg dat er intussen geen andere 
internetprogramma’s actief zijn).
Stel de schuifknop in op de (gemiddelde) downloads-
nelheid (bijvoorbeeld 100+Mbps). Vervolgens stip je 
Optimal aan en bevestig je met Apply changes. 
Je krijgt nu een overzicht van alle (oude en nieuwe) 
parameters. Belangrijk evenwel is dat je een vinkje 
plaatst bij Backup en dat je daarna pas met OK 
bevestigt! Herstart je pc. Blijken de wijzigingen (na 
een aantal gebruikssessies) toch geen verbetering op 
te leveren, dan kun je altijd nog terug naar de initiële 
instellingen, via File / Restore backed up set-
tings. Je vindt het back-upbestand (met de extensie 

.spg) terug in de map waarin ook TCPOptimizer.exe 
zich bevindt.

6  Snelle DNS
Wanneer je in je browser een webadres (als www.
tipsentrucs.nl) intikt, dan zorgt DNS (Domain Name Sys-
tem) ervoor dat het adres automatisch naar het juiste 
IP-adres wordt omgezet zodat de site op het internet 
‘vindbaar’ is. Je zult begrijpen dat zo’n DNS-server ook 
een rol speelt bij de snelheid van het surfen en dus 
is het zaak de snelste DNS-server te vinden en in te 
stellen. Daar kan de gratis tool namebench je bij helpen 
(www.tiny.cc/nameb; beschikbaar voor Windows en 
OS X). Je start de tool met een dubbelklik op. Je laat de 

 Communic-

eren over het 

internet gebeurt 

via een vaste 

protocol-set 

(‘TCP/IP-stack’).

TCP/IP
Wanneer je pc (via het internet) met een andere 
computer communiceert, bijvoorbeeld als je 
een website bezoekt, dan gebeurt dat aan de 
hand van een aantal protocollen. Een protocol is 
een reeks van welomschreven afspraken om de 
communicatie zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
De belangrijkste protocollen voor communicatie 
via een netwerk als het internet zijn TCP en IP. 
Die zijn zo verweven dat men het vaak in één 
adem over TCP/IP heeft. In tip 1 hebben we het 
bijvoorbeeld al even gehad over RWIN en dat 
is precies een van de parameters waarvan het 
protocol-duo TCP/IP zich bedient. Er zijn er nog 
andere, maar het vergt wel een doorgedreven 
kennis om aan die parameters te sleutelen met 
het oog op een optimale verbinding. Gelukkig 
heeft Windows die in de meeste gevallen al opti-
maal voor je ingesteld.

5  TCP
Met deze tip wordt het even wat technischer, maar 
als je de kadertekst TCP/IP erbij neemt, wordt het al 
meteen meer behapbaar. Het komt erop neer dat je 
soms een snellere of stabielere netwerkverbinding 
krijgt wanneer je bepaalde parameters van het TCP/
IP-protocol aanpast. Daarvoor kun je (ook als niet-door-
winterde thuisnetwerkbeheerder) gelukkig een gratis 
tool als TCP Optimizer gebruiken. Die vind je op www.
speedguide.net/downloads.php. Zorg dat je minimaal 
versie 4 downloadt, geschikt voor Windows 7 en hoger. 
Je start de tool het best als administrator op: klik met 
de rechtermuisknop op het gedownloade exe-bestand 
en kies Als administrator uitvoeren. 

  6.  Deze tool 

helpt je de snel-

ste DNS-servers 

te vinden.  
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standaardopties het best ongemoeid en je start de ana-
lyse met de knop Start Benchmark. Start bij voorke-
ur geen andere internetprogramma’s op tot de analyse 
voltooid is (dat kan wel enige tijd duren). Na afloop 
verschijnt een HTML-pagina waarin je rechtsboven de 
aanbevolen DNS-configuratie afleest. Hoe je die voor je 
computer(s) instelt, lees je in de volgende tip.

7  DNS-configuratie
Om de DNS-servers in te stellen, klik je alvast het 
netwerkpictogram in het systeemvak met de rechter-
muisknop aan en kies je Netwerkcentrum openen. 
Klik op Adapterinstellingen wijzigen, rechtsklik op 
je (actieve) netwerkverbinding. Klik op Eigenschap-
pen, selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/
IPv4) en kies weer Eigenschappen. Wil je de DNS-in-
stellingen alleen voor je eigen pc wijzigen, zorg dan dat 
De volgende DNS-serveradressen gebruiken 
is aangestipt en vul bij Voorkeurs-DNS-server en 
bij Alternatieve DNS-server het IP-adres in van 
respectievelijk de Primary Server en de Secondary 

Server uit DNSnamebench. Stond hier de optie Auto-
matisch een DNS-serveradres laten toewijzen 
aangestipt, dan betekent dit normaliter dat je router de 
DNS-servers aan je pc’s doorgeeft. Wil je de DNS-serv-
ers voor alle apparaten in je thuisnetwerk in één keer 
aanpassen, dan moet je dus in de webinterface van je 
router zijn (zie ook tip 3). Hier ga je op zoek naar een 
rubriek als Lokaal netwerk of LAN, waar je dan de 
IP-adressen van de twee of drie beste DNS-servers 
invult. Vergeet niet je wijzigingen op te slaan.

8 OpenDNS
We blijven nog even bij het DNS-verhaal. Aangezien een 
DNS-server alle verzoeken voor webadressen afhan-
delt – zodat hij die in de bijhorende IP-adressen kan 
omzetten – is het een klein kunstje om ook een filter 
te voorzien dat bepaalde categorieën webadressen 
blokkeert. Dat geeft meteen mogelijkheden om bijvoor-
beeld voor je kinderen het bezoeken van pornografis-
che of gewelddadige sites tegen te gaan. DNS-provider 
OpenDNS biedt met het gratis FamilyShield precies 

   7. DNS kun 

je op het niveau 

van de pc maar 

ook voor je hele 

netwerk instellen.

Je kunt de DNS-servers 
voor je hele thuisnetwerk 
in één keer aanpassen 
via je router
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   9. ‘Hosts’ 

fungeert als 

lokale DNS voor 

je pc en kan 

dus ook worden 

misbruikt.

zo’n service aan. Je krijgt tekst en uitleg op www.tiny.cc/
famshield, maar het is niet zo lastig. Je dient op de pc 
van je kinderen (of eventueel op je router als je meteen 
al je toestellen op deze manier wilt ‘beveiligen’, zie ook 
tip 7) als DNS-servers in te stellen: 208.67.222.123 en 
208.67.220.123. Herstart daarna bij voorkeur je pc en 
test het door bijvoorbeeld uitzonderlijk naar een por-
nosite te surfen. Handig meegenomen: OpenDNS blijkt 
ook snel te zijn.

9 Lokale DNS
Veel gebruikers zijn er zich niet van bewust dat je pc 
ook met een lokale DNS-service werkt die in principe 
het eerst wordt geraadpleegd door Windows, voor-
dat die bij een externe DNS-server aanklopt. Hackers 
weten zoiets natuurlijk ook en dus gebeurt het dat ze 
bijvoorbeeld via malware, zoals een malafide bijlage, die 
lokale DNS met valse adressen trachten te injecteren. 
Hierdoor kom je op hun eigen site terecht wanneer je 
nietsvermoedend iets als www.mijnbank.nl intikt.
Die lokale DNS vind je als volgt. Druk op Win-
dows-toets+R en voer het commando %system-
root%\System32\drivers\etc uit, waarna je dub-
belklikt op het tekstbestand hosts en het met Kladblok 
opent. In principe hoor je hier alleen commentaarre-

gels te zien (die met # beginnen). Tref je ook andere 
regels aan met verdachte namen of adressen, dan is je 
lokale DNS wellicht gekaapt. Stel, je treft hier de regel 
149.150.151.152 www.mijnbank.nl aan en je surft naar 
deze site, dan beland je automatisch op de site met 
IP-adres 149.150.151.152 en dat zou zomaar de site van 
een hacker kunnen zijn. Dit bestand zo nu en dan check-

en is dus geen slecht idee. Overigens kun je nog wel 
wat pro-actiever omspringen met dit hosts-bestand 
door het te vervangen door een aangepaste versie. 
Dat kun je bijvoorbeeld in zip-formaat downloaden 
op http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm. Dit 
vervangbestand blokkeert tal van url’s van notoire 
kapers en spammers door die naar een niet-geldig 
adres om te leiden (zoals 0.0.0.0 ads.amigos.com).

10 Poortscan
Hackers proberen op afstand na te gaan of je 
systeem vatbaar is voor bepaalde ‘exploits’: tech-
nieken die misbruik maken van bepaalde bugs of 
kwetsbaarheden. Dat doen ze onder meer door te 
controleren welke poorten, communicatiekanalen 
zeg maar, openstaan. Dat kun je ook zelf uittesten 
met ShieldsUP! Surf naar www.tiny.cc/shieldsup 
en klik op Proceed en vervolgens op All Service 
Ports. Even later wordt dan een poortscan op je 
systeem uitgevoerd. Idealiter kleuren de hokjes 
van elke geteste poort groen. Dat betekent dat 

De fi rewall fungeert als 
een soort poortwachter die 
verdacht netwerkverkeer 
tegenhoudt
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die poorten – ook voor een potentiële hacker – niet 
thuis geven. Blauw geeft aan dat de poorten weliswaar 
zichtbaar zijn, maar gelukkig wel gesloten. Een rode 
kleur duidt op een open poort en dat is niet zonder 
gevaar, gezien een hacker zich dan op die poorten kan 
focussen in de hoop exploits te vinden. Klik die rode 
vakjes aan om meer feedback te krijgen, waaronder 
het poortnummer en het type communicatie (zoals ftp 
of http). Deze poorten vergen je nadere aandacht en 
de kans is reëel dat je die met een firewall alsnog kunt 
afschermen. Daarover meer in de volgende tip.

11 Firewall
Een up-to-date antimalwaretool op elke computer 
is uiteraard een must, maar ook een firewall mag 
niet ontbreken. Die fungeert namelijk als een soort 
poortwachter en houdt verdacht (binnenkomend) 
netwerkverkeer tegen. Windows zelf voorziet al in 
een degelijke firewall en dus zien we niet meteen een 
dwingende reden om die door een ander exemplaar te 
vervangen. Controleer wel of hij geactiveerd is: open 
het startmenu van Windows en tik firewall in. Kies 
Status van firewall controleren en klik vervolgens 
op Windows Firewall in- of uitschakelen. Stip 
Windows Firewall inschakelen aan, bij netwerk 
Particulier en vooral ook bij netwerk Openbaar. 
Bevestig met OK.
Blijft ShieldsUp! klagen over geopende poorten, dan 
moet je wellicht ook de firewall van je router tot de 

orde roepen. Open de webinterface van je router (zie 
tip 3) en ga naar de firewallmodule (die bevindt zich 
wellicht in een rubriek als Beveiliging, raadpleeg 
hiervoor de handleiding bij je router). Blijkt ook die 
geactiveerd – zoals het hoort! – dan heb je wellicht zelf 
een of meer poorten opengezet bij een rubriek als Port 
forwarding. Meer informatie voor je eigen router 
vind je wellicht op www.tiny.cc/portfow. Deactiveer hier 
alle overtollige items. Heb je sommige poortdoorver-
wijzingen absoluut nodig, zorg dan minstens dat je de 
achterliggende services altijd goed up-to-date houdt om 
het risico op exploits te beperken.

12 Meer routerfuncties
Wie veiligheid op zijn netwerk erg belangrijk vindt, 
moet zich ook even bezinnen over een aantal functies 
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die je op de meeste routers vindt. We denken dan aan 
UPnP, DMZ en WPS. UPnP (Universal Plug and Play) 
zorgt ervoor dat netwerkapparaten makkelijker met 
elkaar kunnen communiceren door de nodige poorten 
automatisch open te zetten. Jammer genoeg is al vaker 
bewezen dat UPnP niet vrij van exploits is, dus wil 
je een veilig netwerk, dan kun je die functie – indien 
mogelijk – maar beter deactiveren op je router. DMZ 
(wat staat voor DeMilitarized Zone) is een techniek 
die een bepaalde netwerkcomputer geheel openzet 
voor verkeer vanaf internet om bepaalde services 
bereikbaar te maken. Dat doe je natuurlijk alleen maar 
als die computer minstens door een stevige firewall 
van de rest van je netwerk is afgeschermd! WPS (Wi-Fi 
Protected Setup) ten slotte zorgt ervoor dat je makke-
lijker een nieuw apparaat aan je draadloze netwerk 
kunt toevoegen. Dat gebeurt op basis van een pincode, 
maar bij veel routers is dat niet echt goed uitgevoerd. 
We raden je daarom aan deze functie uit te schakelen, 
en hooguit tijdelijk te activeren op het moment dat je 
zelf een nieuw toestel aan je WLAN wilt koppelen.

13 Gasttoegang
Gebeurt het wel vaker dat je kennissen toegang tot je 
draadloze netwerk wilt geven, dan is het wellicht niet 
zo’n goed idee om hen je vaste wachtwoord (WPA2) te 
geven. De meeste moderne routers hebben speciaal 
voor dit soort situaties de functie gasttoegang. Hiermee 
krijg je een afzonderlijke verbinding voor gasten, en wel 
zodanig dat de rest van je netwerk van die gebruikers is 
afgeschermd. In principe hoef je niet meer te doen dan 
gasttoegang op je router te activeren en eventueel in 
een SSID te voorzien. Gebruik hiervoor een sterk, maar 

niet te lastig te onthouden (en in te voeren) wacht-
woord. Voor gasten die met een Android gewapend 
zijn kun je zelfs een QR-code genereren zodat ze het 
wachtwoord zelf(s) niet meer hoeven te kennen of in te 
tikken: -.

14 Extra beveiliging
We hebben het al even gehad over ouderlijk toezicht 
(zie tip 8) en over een firewall op je router (zie tip 11), 
maar veel moderne routers bieden extra functies aan 
voor een betere beveiliging. Zo voorzien sommige 
ASUS-modellen in de module AirProtection. Naast 
een veiligheidsscan met concrete tips kun je hiermee 
ook verkeer van malafide sites blokkeren (op basis 
van een online database van Trend Micro). De meeste 
routers voorzien ook wel in een bepaalde vorm van 
ouderlijk toezicht, gewoonlijk op basis van een (betaald) 
abonnement in samenwerking met een of andere 
dienst. Meestal kun je met zo’n functie de toegang tot 
bepaalde (categorieën van) sites 
blokkeren, al dan niet op bepaal-
de tijdstippen.

15 Router-herstart
Je hebt vast al eens meegemaakt 
dat je router ‘vastgelopen’ is en 
dat je het netwerkverkeer pas 
weer op gang krijgt nadat je 
de router hebt herstart. Vooral 
bij wat goedkopere modellen 
komt dat geregeld voor. Nu kan 
het helpen je router wat meer 
‘ademruimte’ te geven (bijvoor-
beeld door de afstand tussen 
router en tafelblad of muur wat 
te vergroten), maar het kan 
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zeker ook geen kwaad je router af en toe bewust te 
herstarten, bij voorkeur op momenten dat niemand in 
huis de verbinding nodig heeft. Dat kan in principe met 
behulp van de firmware DD-WRT (zie kader op pagina 
9), maar het kan ook eenvoudigweg door je router aan 
het elektriciteitsnet te hangen via een timer-stopcon-
tact. Daarmee schakel je dan bijvoorbeeld elke nacht je 
router gedurende enkele minuten uit.

16 Bandbreedtecheck
Loopt je netwerk of je internetverbinding af en toe niet 
echt lekker, dan zou dat weleens te maken kunnen 
hebben met datahongerige gebruikers of applicaties. 
De tool NetBalancer (www.netbalancer.com) kan je 
helpen om die veelvraten op te sporen. Het program-
ma is op de achtergrond actief en legt het binnen-
komende en uitgaande netwerkverkeer van je pc vast. 
Een grafiek vertelt je haarfijn welke applicaties of ser-
vices veel verkeer genereren en bewaart deze gegevens 

ook voor een historisch overzicht. NetBalancer doet 
echter meer dan het verkeer te monitoren: het is ook 
een ‘traffic shaper’ die je toelaat actief in te grijpen. Je 
kunt namelijk de prioriteit van elk proces of program-
ma instellen, zodat je de beschikbare bandbreedte wat 
beter verdeelt. De gratis versie beperkt je wel tot drie 
restrictie- of prioriteitsregels. Heb je er meer nodig, dan 
moet je de betaalde versie hebben (circa 55 euro).

17 QoS
Nu mag NetBalancer wel een zeer flexibele tool zijn, de 
meeste moderne routers geven je – op netwerkniveau 

– ook inspraak in de prioritering van het dataverkeer. 
Vaak vind je de instellingen in de rubriek QoS (Quality 
of Service, raadpleeg ook de handleiding bij je router). 

Zo kun je meestal aangeven welke netwerktoestellen of 
-services een bepaalde prioriteit toegewezen moeten 
krijgen, zodat je min of meer een zekere bandbreedte 
kunt garanderen. Te denken valt aan het voorrang 
geven aan verkeer van VOIP of online gaming. Bij 
bijvoorbeeld bittorrent-downloads mag het minder zijn, 
gezien verloren bits toch automatisch opnieuw worden 
doorgestuurd. Sommige routers ondersteunen ook 
WMM (Wi-Fi Multimedia): deze technologie kent autom-
atisch bandbreedte toe naargelang het type verkeer. Zo 
zullen audio en video bijvoorbeeld een hogere prioriteit 
krijgen en downloads dan weer een lagere.

18 Wifi-analyzers
Deze laatste drie tips zijn er specifiek op gericht de 
kwaliteit (en snelheid) van je draad-
loze netwerk te optimaliseren. Zo 
laten veel gebruikers het wifi-kanaal 
in hun router standaard ingesteld op 
de automatische stand, en vertrouw-
en ze er dus op dat de router zelf het 
meest optimale kanaal kiest. Vooral 
wanneer je nog binnen de 2,4GHz-
band werkt, blijkt dat in de praktijk 
niet altijd zo optimaal te werken en 
doe je er goed aan zelf het beste 
kanaal te kiezen. In Windows kun je 
alvast een overzicht van alle beschik-
bare draadloze netwerken opvragen 
door op de opdrachtprompt het 
commando netsh wlan show all 
uit te voeren. Je verneemt dan onder 
meer de SSID, de gebruikte encryptie 
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  19.Een 

optimale 

kanaalkeuze 

kan je draadloze 

netwerkverbind-

ing in één klap 

stabieler maken.

Een grafi ek vertelt je 
haarfi jn welke applicaties 
of services veel verkeer 
genereren

  20. Ben je toe 

aan een nieuwe 

router die ook 

nog 2,4 GHz 

ondersteunt: 

ga dan voor 

een ac-router 

met simultane 

dualband.

en het kanaalnummer. Een betere tool is Acrylic Wifi 
Home (www.tiny.cc/acrylic-wifi), waar je op een grafiek 
ook in realtime de signaalsterkte kunt aflezen. Overi-
gens is deze tool ook prima geschikt om de optimale 
positionering van je router – en van de externe an-
tennes – te bepalen. Immers, de signaalsterkte vertelt 
of je op de goede weg bent.
Voor mobiele Android-apparaten zijn er vergelijkbare 
apps, waaronder Wifi Analyzer ( www.tiny.cc/wifi-ana-
lyzer en Netgear WiFi Analytics (www.tiny.cc/wifi-ana-
lytics). Gelijkaardige tools voor iOS (zonder jailbreak) 
kennen we helaas niet.

19 Wifi-kanaal
De signaalsterkte is dus al een goede indicatie om te 
zien of je eigen wifi-netwerk – afkomstig van je draad-
loze router – wel voldoende krachtig is. Maar een 
krachtig ontvangstsignaal is nog geen garantie voor 
een stabiele ontvangst. Vooral binnen de 2,4GHz-band 
is het aantal bruikbare kanalen immers nogal beperkt. 
Om geen storing van naburige draadloze netwerken te 
ondervinden, stel je je eigen kanaal bij voorkeur in op 
een kanaal dat minstens vijf kanalen verwijderd is van 
dat van je buren. Gezien binnen de 2,4 GHz-band het 
aantal kanalen gewoonlijk beperkt is tot 11, zijn eigenlijk 

alleen de kanalen 1, 6 en 11 optimale keuzes. In de 
praktijk komt het er echter vaak op neer dat je, op basis 
van informatie van wifi-analyzers (zie tip 18), het kanaal 
kiest dat het minst druk bezet is. Je kunt het kanaal 
instellen vanuit de webinterface van je draadloze router 
of toegangspunt. Houd er natuurlijk wel rekening mee 
dat er binnen de 2,4GHz-band ook een aantal andere 
stoorzenders bestaan, waaronder draadloze telefoons, 
magnetrons en babyfoons. Houd je wifi-apparatuur dus 
zo ver mogelijk van dergelijke toestellen.

20 Router-upgrade
Blijft je draadloze verbinding (qua snelheid) ondermaats, 
dan ben je misschien wel toe aan een hardware-up-
grade. Je kunt het eventueel proberen door je router van 
een externe antenne te voorzien, voor zover je router 
dat toelaat. Er bestaan zowel krachtige omnidirectionele 
antennes (die het signaal naar alle richtingen versturen) 
als directionele antennes (waarbij het signaal vooral één 
bepaalde richting op gaat).
Heb je nog een oudere draadloze router, dan kan het 
nuttig zijn deze te vervangen. Wanneer die bijvoor-
beeld alleen 802.11g (of zelfs 802.11n) ondersteunt, is 
een investering in een 802.11ac-router toch wel een 
zinvolle upgrade. Zo’n router laat tot zo’n 433 Mbit/s 
per datastroom (radioantenne) toe. Beschikt de router 
over vier antennes, dan zijn theoretische snelheden 
mogelijk tot wel 1730 Mbit/s (veel hoger dus dan de 640 
Mbit/s van 802.11n-routers). Houd er wel rekening mee 
dat 802.11ac alleen binnen de 5GHz-band opereert, je 
ontvangsttoestellen moeten daar dus ook mee overweg 
kunnen. Er zijn ook ac-routermodellen die (bij voorkeur 
simultane) dualband ondersteunen, en dus ook nog 
binnen de 2,4GHz-band opereren. Om maar even een 
betaalbaar model te noemen: de D-LINK DIR-842 haalt 
maximaal 867 Mbit/s binnen 5 GHz, heeft gigabit-ether-
net en kost zo’n 60 euro.
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Ons thuisnetwerk is meestal een combinatie van bedrade en draadloze 
apparatuur. Heb je enig idee hoe snel je netwerk functioneert? We be-
schrijven in deze 123 meerdere manieren om je snelheid te meten, inter-
preteren en verbeteren.
R O B B I N  O O I J E VA A R

SNELHEID VAN JE NETWERK
Meten, weten en optimaliseren

ig testen via www.speedtest.net. Er is ook een app 
beschikbaar voor je tablet of smartphone. Op deze 
manier kun je ook nagaan of de snelheid van je inter-
netverbinding in de buurt komt van de beloftes van je 
internetaanbieder. Als de daadwerkelijke snelheid veel 
lager uitvalt, kan dit een technische oorzaak hebben. 
Neem contact op met je internetaanbieder om het 
probleem op te sporen. Soms is een te trage verbinding 
niet op te lossen, bijvoorbeeld omdat je te ver woont 
van de centrale. Een goedkoper abonnement is dan het 
overwegen waard. 

aa1 Netwerktest
Binnen je thuisnetwerk kun je verschillende snelheidst-
ests uitvoeren. We beginnen bij de centrale opslag, ook 
wel de NAS genoemd (network attached storage). Met 
LAN Speed Test Lite (www.totusoft.com) kun je de 
snelheid tussen je computer en je NAS inzichtelijk 
maken. Download en start het programma. Klik op 
Folder or server IP en wijs een map aan op je NAS. LAN 
Speed Test Lite voert een lees- en schrijftest uit, dus 
zorg dat je voldoende rechten hebt op de map die je 
kiest.
Klik op Start test en geef de omvang op van het test-
bestand, bijvoorbeeld 100 MB. Het testbestand wordt 
alleen gebruikt om de lees- en schrijfsnelheid te testen, 
en wordt na de test weer verwijderd.

aa2 Meten en vergelijken
De testresultaten verschijnen in beeld. Dankzij LAN 
Speed Test Lite kun je snel achterhalen hoe snel (of 
langzaam) je verbinding is als je je laptop bedraad of 
draadloos hebt aangesloten. Is je draadloze netwerk 
langzaam of heb je vaak last van storingen? Dan is het 
aan te raden om een ander kanaal in te stellen. Dit doe 
je in de beheeromgeving van je modem of draadloze 
router. WifiInfoView (www.nirsoft.net) toont de draad-
loze netwerken bij jou in de buurt en de kanalen die al 
in gebruik zijn.

aa3  Internetsnelheid
De belangrijkste snelheid in je thuisnetwerk is voor veel 
mensen de snelheid met internet. Dit kun je eenvoud-
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 Langzaam 

netwerk of 

traag netwerk? 

Controleer 

het kanaal van 

je draadloze 

netwerk.
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SPECIAL
Bestanden uitwisselen

Als je meer dan één computer hebt, wil je mis-
schien weleens wat gegevens uitwisselen, bij-
voorbeeld een paar bestanden of een stukje 
tekst. Dit is voor veel mensen lastiger dan het 
zou moeten zijn. We bespreken een paar han-
dige trucjes om het snel voor elkaar te krijgen. 
En je hoeft er niets voor te installeren!
R O B B I N  O O I J E VA A R

BESTANDEN UITWISSELEN
Slimme tools voor meer dan één computer

aa2 Bestand via netwerk
Om bestanden uit te wisselen tussen computers in 
hetzelfde netwerk, kun je een Windows Thuisgroep 
instellen. Hoewel dit redelijk eenvoudig werkt, kan 
het altijd makkelijker! Wil je incidenteel een 
bestandje versturen, dan heeft www.sharedrop.io 
alles in huis. Open de website op twee computers. 
Je krijgt een soort radarscherm te zien met hierin 
jezelf (You) en een andere computer. Klik op een 
andere computer en kies het bestand dat je wilt 
versturen. Op de andere computer moet het 
bestand geaccepteerd worden, waarna het 
bestand binnenkomt.

aa3  Bestand via internet
Als je de vorige tip handig vindt, maar de andere 
computer niet binnen hetzelfde netwerk aanwezig 
is, kun je een online bestandskoerier inzetten. 
Wetransfer.com is de bekendste dienst op dit ge-
bied. Een andere manier werkt via www.justbeamit.
com. Open deze site en sleep het bestand dat je 
wilt versturen naar je browser. Klik op Create link 
om een link aan te maken. Deze link stuur je door 
naar de ontvangende partij. Hiermee kan het be-
stand direct van jouw computer worden gedown-
load. Zodra je je browser sluit, is het bestand niet 
langer beschikbaar.

aa1 Chatten
Om een tekst van bijvoorbeeld je pc naar je laptop 
te sturen, grijpen veel mensen naar een mailpro-
gramma. Handiger werkt http://chatbyip.appspot.
com. Open de website op je computer. Je krijgt 
direct een bijnaam toegewezen, bijvoorbeeld 
‘HappyAnimal’. Zodra je op je andere computer de 
site opent, kun je berichtjes uitwisselen. Leuk detail 
is dat de dienst ook werkt in een kantooromgeving 
waar je niet zomaar een chatprogramma mag in-
stalleren. Als je systeembeheerder de website niet 
heeft geblokkeerd, kun je de dienst gebruiken.

 De chatdienst 

van http://chat-

byip.appspot.

com werkt direct 

vanuit je browser 

en maakt 

communicatie 

mogelijk tussen 

alle apparatuur 

in hetzelfde 

netwerk.

  Gebruik www.

justbeamit.com 

om bestanden 

realtime uit te 

wisselen.
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aa1 Youtube downloader
De website van Youtube downloader (www. 
dlvyoutube.com) maakt het wel erg simpel om 
filmpjes binnen te halen. Voeg aan het internetadres 
van het YouTube-filmpje de letters dlv toe voor 
‘youtube.com’, druk op Enter en Youtube download-
er staat paraat om het bestand in het mp4-formaat 
binnen te halen. Dus: een filmpje met de url https://
www.youtube.com/watch?v=R6xYyppxfbQ hernoem 
je naar https://www.dlvyoutube.com/watch?v=R6x-
YyppxfbQ. Op de homepage tref je trouwens een 
bookmarklet aan die je in de favorietenbalk van je 
browser sleept om tijdens het surfen de download 
te starten.

YouTube is gemaakt om fi lmpjes te bekijken en te delen, niet om video’s te downloaden. 
Logisch, want Google verdient graag geld aan de reclame op zijn videodienst. Wil jij toch van 
de nieuwste muziekreleases, trailers en andere fi lmpjes genieten als je niet verbonden bent 
met internet. Hoewel Google het downloaden van YouTube-materiaal steeds moeilijker 
maakt, blijven er oplossingen genoeg.
DIRK SCHOOFS

Videograbbers voor YouTube 
en andere videodiensten

WEBFILMPJES DOWNLOADEN

We bekijken verschillende toepassingen 
om streaming media van diensten zoals 
YouTube te downloaden. Het kan gaan om 

de complete videobestanden of om enkel de audio van 
webfilmpjes.
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 1. Door sim-

pelweg drie 

letters toe te 

voegen, komt 

het filmpje 

in de online 

downloader 

terecht.

Je kunt al even makkelijk de 
muziek uit clips laten trekken 
en de juiste tags aan een 
nummer toevoegen

2 ClipConverter
Op de site van ClipConverter (www.clipconverter.cc) 
download je onder meer van de diensten Direct Down-
load, YouTube (HQ en HD), Google Video, Sevenload, 
MySpace, Dailymotion (HQ), Vimeo (HQ), Metacafe, 
MyVideo en Veoh. Gewoon het internetadres in het 
mediavak plakken en het gewenste formaat aanklikken. 
Filmmateriaal laat je rechtstreeks omzetten naar het 
mp4-, 3gp-, avi- of mov-formaat. Bovendien kun je de 
muziek uit online clips laten trekken in mp3, m4a en 
aac. De site detecteert zelf de beste instellingen en als 
je het meteen goed wilt doen, vul je de juiste tags in 
zodat je mediaspeler automatisch het nummer, het 
album en de artiest zal herkennen.

3 ConvertToAudio
Veel eenvoudiger kan audio rippen van filmpjes niet 
worden. Vul het internetadres in op www. 
converttoaudio.com en kies een audioformaat. Onder 
link Volume Options vind je een schuifregelaar Volume 
control waarmee je de geluidssterkte kunt verhogen. 
Om de conversie te starten, klik je op de groene knop 
Convert it. Enkele seconden later staat het geluidsbe-
stand op de harde schijf. Ook hier vind je op de 
homepage een bookmarklet om aan je favorietenbalk 
toe te voegen. ConvertToAudio biedt de mogelijkheid 
bestanden rechtstreeks weg te schrijven naar Dropbox 
of OneDrive. Tot slot heeft deze online tool een 
eenvoudige editor om geluidsbestanden in te korten 
en om de metadata aan te passen.

  2. Wil je 

alleen de audio 

uit het filmpje 

halen, dan kun je 

 meteen de juiste 

tags toevoegen.

  3. We voeren 

het volume be-

hoorlijk op van 

dit nummer.
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4 Keepvid
Een van de oudste online diensten om filmpjes te 
downloaden is KeepVid (www.keepvid.com), wat 
een prestatie op zich is. Google maakt het de online 
rippers immers niet makkelijk. KeepVid onderste-
unt 30 mediasites, dat zijn niet alleen maar 

video streamers, zo staat SoundCloud er ook tussen. 
Klik voor het downloaden niet op de blauwe down-
load-knoppen (dan word je naar reclame geleid) maar 
maak een selectie uit de verschillende mogelijkheden 
onderaan.

5 YTD Downloader
Het programma YTD werkt niet alleen met YouTube, 
maar ondersteunt meer dan 60 andere videohost-
ing-sites. Op www.ytddownloader.com zijn er versies 
voor zowel Windows, OS X, Android als iOS. Let bij het 

  Het arrest EU-

Hof Thuiskopie 

en download-

verbod kun je 

downloaden.

  5. Het aantal 

voorinstellingen 

is nog erg 

beperkt.

Verboden
Je mag andermans video niet van YouTube 
downloaden. YouTube maakt het makkelijk om 
multimedia te delen via sociale netwerken, maar 
tegen downloaden zeggen Googles Servicevoor-
waarden voor YouTube duidelijk NEE. Download-
en, kopiëren, verveelvoudigen, uitzenden, verto-
nen en zeker verkopen is verboden. Tot voor kort 
was er overigens een achterdeurtje in de Neder-
landse en Belgische wetgeving. Thuisgebruikers 
konden zich beroepen zich op de wettelijke 
uitzondering rond de zogenaamde thuiskopie. De 
wet dateert uit de tijd dat mensen zelf opnames 
maakten van tv-programma’s die ze dan ‘binnen 
de huiselijke kring’ mochten bekijken. Hierdoor 
ontstond tegelijkertijd een gedoogbeleid voor 
muziek en films die je van internet had geplukt. 
Bovendien was ook het begrip ‘huiselijke kring’ 
erg rekbaar. Het beperkte zich niet tot familie, 
ook vrienden mocht je uitnodigen voor een 
avondje illegale films. Een arrest van het Europ-
ees Hof maakte op 10 april 2014 brandhout van 
deze interpretatie. Vooralsnog jagen de auteurs-
rechtenorganisaties niet op de gebruikers, maar 
op de illegale aanbieders van muziek en video. 
De volledige tekst van het arrest EU-Hof Thu-
iskopie en downloadverbod kun je downloaden 
op www.scribd.com/doc/217415291.

  4. Selecteer 

de uitvoerkwal-

iteit die je nodig 

hebt.
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en download-
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Het gaat lang niet alleen over 
YouTube, YTD ondersteunt 
bijvoorbeeld nog 60 andere 
videohosting-sites
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installeren van deze tool op dat je de vervelende 
Ask-toolbar en Ask-extensie niet mee-installeert. 
Met de gratis editie kun je aan de slag, maar als je 
bereid bent 22,90 dollar per jaar te betalen, dan kun 
je verschillende downloads tegelijk verwerken, zal 
de reclame verdwijnen en maak je gebruik van de 
downloadversneller. Deze tool werkt met conversie-
profielen waardoor YTD zelf de juiste opties kiest op 
basis van het toestel waarop je de video wilt beki-
jken. YTD beschikt overigens over een eigen player, 
zodat je voor het schermvullend afspelen van het 
gedownloade materiaal het programma niet eens 
hoeft te verlaten.

6 Clipgrab
Ook ClipGrab (http://clipgrab.org) volgt het driestap-
penproces. Zoek de weblocatie, plak de url van het 
filmpje in de ClipGrab-balk en kies het formaat 
waarin je de titel wilt opslaan. Voor de uitvoer heb je 
de keuze uit zowel Windows- als OS X-vriendelijke 
bestandstypen zoals wmv, ogg en mp4. Daarnaast is 
het mogelijk uitsluitend de audio van het filmpje op 
te slaan. ClipGrab is erg gebruiksvriendelijk, 
bovendien is het donationware. Het staat de 
gebruiker dus vrij om iets (of niets) te betalen. Nog 
een pluspunt: deze tool kan simultane downloads 
aan. Het programma bestaat voor Windows, OS X en 
Linux.

7 Any Video Converter
Any Video Converter Ultimate is het duurste 
programma in deze reeks (www.any- video-
converter.com, 59,28 euro). Het kan alles wat op 
het scherm verschijnt, opslaan op de harde schijf. 
Dan hebben we het niet alleen over webvideo, 
maar ook over dvd’s en streaming video van Hulu 

en zelfs NetFlix. Het aantal voorinstellingen waarin je 
video kunt uitvoeren is vele malen uitgebreider dan 
bij YTD Video Downloader (tip 5). Dat maakt het 
werken met zo’n veelzijdig programma uiteraard 
makkelijker. Het programma converteert filmpjes op 
maat voor een breed spectrum aan merken en 
toestellen. Daarnaast kun je de profielen zelf 
aanpassen en een andere codec, framesize en bitrate 
instellen. Deze tool is bijzonder snel en kan met alle 
uitvoerformaten overweg. Zelfs het overbrengen van 
de geconverteerde filmpjes naar je iOS- of An-
droid-toestel is een kwestie van één klik op de knop.
Er is ook een gratis versie met minder mogelijkheden 
die aanhoudend vraagt om te upgraden naar de 
betaalde versie. Let op tijdens de installatie van deze 
gratis versie: het programma probeert onnodige soft-
ware te installeren. Dit kun je gemakkelijk uitvinken.

8 Freemake Free Video
Met Freemake Free Video Downloader (www.free-
make.com/free_video_downloader) haal je HD-video 
van meer dan 40 videosites. Met dezelfde software is 
het mogelijk om alleen de audio van de films in een 
hoge kwaliteit op te slaan. Opvallend is de snelheid 
van deze downloader, bovendien kun je met deze gra-

  7. Het aantal 

uitvoerprofielen 

in deze tool is 

indrukwekkend.

   6. ClipGrab 

heeft ook een 

eigen zoekma-

chine die op ba-

sis van gewone 

zoekwoorden 

werkt.

Uitvoerprofi elen zorgen dat 
je geen vergissingen kunt 
begaan op het gebied van 
codec, framesize of bitrate
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tis tool rechtstreeks bestanden overbrengen naar 
Dropbox, Google Drive of OneDrive. De software 
bevat enkele opties om het binnenhalen van ‘adult 
video’ discreter te maken. Je kunt bijvoorbeeld 
aanduiden dat het de miniaturen van dergelijke 
pikante video’s niet mag weergeven of dat ze zelfs 
verborgen worden opgeslagen. En wie wil verhin-
deren dat zijn kroost op pornojacht gaat, kan de 
toegang tot ‘adult sites’ vergrendelen. Via de optie 
Inschakelen van proxy is het mogelijk om bij 
het aanbod te komen, waar je anders op basis van 
je locatie nooit bij kan. Na de installatie krijg je het 
aanbod om het Premium Pack aan te schaffen. Dat 
kost tien dollar en hierdoor kun je sneller down-
loaden, maar dit lijkt ons niet echt nodig.

9 Softorino Converter
Een bijzondere OS X-toepassing is Softorino YouTube 
Converter (http://softorino.com/ 
youtube-converter) omdat het filmpjes van YouTube 
haalt, ze onmiddellijk stript van advertenties en dan 
rechtstreeks op iPhone of iPad plaatst die met de Mac 
verbonden is. Deze oplossing werkt ook met Facebook- 
en Instagram-video’s. Met behulp van tabbladen geef 
je aan of je het filmpje of alleen het geluid wilt opslaan. 
De applicatie kost normaal 19,95 dollar, maar is al een 
hele tijd gratis beschikbaar.

  Met VLC bekijk 

je niet alleen 

streaming video, 

je kunt ook de 

rechtstreekse 

locatie van het 

bestand achter-

halen.

  8. Deze tool 

kan zelfs 4K-vid-

eo converteren 

naar het avi-for-

maat.

Downloaden via VLC
VLC dankt zijn populariteit aan het feit dat deze 
mediaspeler vrijwel alle bestandsformaten 
aankan. “Als VLC het niet kan afspelen, dan lukt 
het nergens mee.” Deze veelzijdige mediaspeler 
laat zich ook gebruiken om online filmpjes te 
bekijken en via een sluipweggetje kun je zelfs 
video downloaden. Om een video te streamen op 
de pc klik je op Media en kies je Netwerkstream 
openen. In het volgende venster plak je het 
internetadres van het YouTube-filmpje en klik je 
op Openen.
Om de video te downloaden, ga je in het menu 
Extra naar Codecinformatie. Bij Locatie lees je 
dan het internetadres waar VLC de video haalt. 
Kopieer deze link en plak hem in je internet-
browser. Open in de browser de video, daarna 
kun je de met de rechtermuisknop op de video 
klikken en de video opslaan zonder dat je langs 
YouTube hoeft.
Op de Mac gebruik je het menu Bestand / 
Netwerk openen om bij het vak te komen waar 
je de link van de video kunt plakken. De optie 
Codecinformatie vind je onder de knop Venster.

  9.Deze tool 

kan zelfs 4K-vid-

eo converteren 

naar het avi-for-

maat.
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10 Ant Video Downloader
In Firefox installeer je gewoon de add-on Ant Video 
Downloader (www.ant.com/video-downloader) die een 
ingesloten flash-videospeler heeft. Met deze geïnte-
greerde speler hoef je niet op zoek naar een externe 
speler (aangeizen Windows Media Player bijvoorbeeld 
geen flv-video’s kan afspelen). Wanneer de add-on een 
video op een webpagina detecteert, gaat de Down-
load-knop knipperen en wordt die aanklikbaar zodat je 
de video in verschillende afmetingen kunt binnenhalen.

  De eigen 

filmpjes haal je 

automatisch in 

de hoogste kwal-

iteit binnen.

 10. Met één 

klik op de down-

loadknop haal je 

het videobe-

stand binnen.

Eigen video’s downloaden
YouTube heeft er geen bezwaar tegen dat je 
mp4-bestanden downloadt van video’s die je 
zelf hebt geüpload. Daarvoor ga je in YouTube 
via Creator Studio naar Videobeheer. Klik op het 
pijltje naar beneden naast Bewerken bij de video 
die je wilt downloaden. Daar zie je de optie Mp4 
downloaden in het keuzemenu. Je downloadt de 
video dan automatisch in de hoogste kwaliteit. Je 
kunt je eigen filmpjes maximaal vijf keer per dag 
downloaden.

Met Freemake breng je 
rechtstreeks bestanden over 
naar Dropbox,  Google Drive 
of OneDrive
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11 Video DownloadHelper
Ook Video DownloadHelper is een toevoeging voor 
Firefox en Chrome. De meest recente versie vind je op 
www.downloadhelper.net. De extensie is gratis, maar 
de installatieroutine maakt wel reclame voor Vidine, 
een nogal prijzig programma om je collectie videoclips 
te beheren. Na de installatie heb je een nieuwe knop 
om de videobestanden rechtstreeks te downloaden. 
Bovendien krijg je indrukwekkende lijst met beoordeel-
de websites waar materiaal te halen valt. Video 
DownloadHelper converteert zelf geen video’s, maar de 
tool verwijst naar converters die je aan de tool kunt 
koppelen.

12 FastestTube
Een van de meest praktische tooltjes om filmpjes 
te downloaden is FastestTube (www.kwizzu.com). 
Ook hier gaat het om browserextensies voor Opera, 
Chrome, Firefox, Internet Explorer en Safari (voor de 
OS X-gebruikers). Wanneer je na de installatie naar 
YouTube surft, zie je links onder het filmvenster een 
downloadpijltje. Als je daarop klikt, kun je het filmpje 
of uitsluitend het audiosignaal downloaden. In de 
meeste gevallen kun je kiezen uit diverse resoluties 
en formaten. Interessant zijn enkele opties om toev-
oegingen te verwijderen zoals automatisch afspelen, 
annotaties en advertenties.

  12. De 

downloadopties 

verschijnen 

rechtstreeks op 

de YouTube-web-

site.

Als je wilt, kun je 
rechtstreeks downloaden 
naar je iPhone of iPad

 13.  Je leest 

meteen hoe 

groot zo’n 

4K-download is.

13 4K Video Downloader
4K Video Downloader (www.4kdownload.com) onder-
scheidt zich van de rest omdat het zich speciaal richt 
tot video’s in 4K-formaat. De ultra-HD-kwaliteit van 
3840 x 2140 pixels is voor heel wat gebruikers te hoog 
gegrepen en internet is vooralsnog dun bezaaid met 
4K-materiaal. Wanneer je het internetadres in het 
url-vak plakt, kun je alvast een selectie maken uit de 
beschikbare kwaliteiten en telkens zie je hoe groot het 
downloadbestand zal worden. Met 4K Video Download-
er haal je ook de playlists binnen die YouTube-gebruik-
ers hebben aangelegd. Wanneer video voorzien is van 
ondertitels kun je die binnenhalen en converteren naar 
een srt-bestand, of je geeft in de voorkeuren aan dat 
de ondertiteling in de video moet worden geïntegreerd. 
Dit programma komt zowel in een Windows-versie als 
in een OS X-tegenhanger. 

Illegaal, maar geen misdaad?
Ook in de Verenigde Staten blijven ontwikke-
laars van YouTube-downloaders zich nog steeds 
beroepen op een variant van het recht op thu-
iskopie. Zij refereren naar een uitspraak van het 
hooggerechtshof (464 U.S. 417 (1984)) van Sony 
tegenover Universal Studio’s, beter bekend als 
The Betamax case. Het komt erop neer dat de 
gebruiker het recht heeft om uitzendingen voor 
eigen gebruik op te slaan. Deze ontwikkelaars 
concluderen dat deze downloads net zo illegaal 
zijn als voetgangers die het verkeerslicht neg-
eren bij het oversteken van de straat. Het mag 
niet, maar iedereen doet het weleens. Ondertus-
sen verwijdert Apple dit soort download-apps 
systematisch uit de App Store. iTube is om die 
reden gesneuveld en ook Video Downloader Lite 
SuperVDownload is weggehaald. En dat je voor 
Android geen app kunt vinden op de officiële 
Google Play Store is nogal logisch.

  Streaming 

video download-

en vergelijken 

ontwikkelaars 

met ‘jaywalking’.
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Heb je je draadloze netwerk goed beveiligd? 
Toch weet je dan nog steeds niet of er iemand 
stiekem kan meesurfen op je verbinding. Ook is 
het voor sommige mensen lastig eigen netwerk-
apparatuur te inventariseren. Wireless Network 
Watcher speelt voor netwerkpolitie en brengt 
alles in kaart.

NETWERKPOLITIE
Houd je netwerk in de smiezen

aa2 Zijn alle apparaten van mij?
Wireless Network Watcher toont van alle appa-
raten onder andere het IP-adres, Mac-adres, 
apparaatnaam en soms zelfs het merk/type 
apparaat. Het programma is niet alleen handig om 
te controleren of alle apparaten ook wel echt van 
jou zijn, maar helpt ook buiten de deur. Wireless 
Network Watcher maakt je bewust van potentiële 
risicosituaties van openbare hotspots (free wifi). Als 
een hotspot correct is ingesteld, kun je internetten, 
maar zie je verder geen apparatuur van andere 
mensen. Misschien is omgekeerd nog belangrijker: 
zij zien jou ook niet (behalve de beheerder van de 
hotspot). Zie je wel andere apparatuur? Dan kan dit 
een potentieel veiligheidsrisico zijn als je je firewall 
niet op orde hebt of onbeveiligde websites bezoekt. 
Voorzichtigheid is geboden! Een VPN-dienst biedt 
uitkomst en zorgt ervoor dat je veilig verbinding 
kunt maken over een onveilig (wifi-)netwerk.

aa3  Automatische controle
Je kunt Wireless Network Watcher je 
netwerk automatisch laten ‘afstropen’ via 
Options / Background scan. Omdat 
Wireless Network Watcher controles 
uitvoert in je netwerk, kan het programma 
door sommige beveiligingssoftware als 
verdacht worden aangemerkt. Wireless 
Network Watcher werkt alleen onder 
Windows. Als je een soortgelijke app zoekt 
voor je smartphone, probeer dan Fing 
(www.overlooksoft.com/fing). De app 
werkt met iOS en Android. Fing doet 
hetzelfde als Wireless Network Watcher en 
maakt het eenvoudig om netwerkappa-
ratuur in kaart te brengen.

aa1 Wireless Network Watcher
Je thuisnetwerk bestaat uit een verzameling appa-
raten die met elkaar verbonden zijn, zowel bedraad 
als draadloos. Dit zijn bijvoorbeeld je modem, 
tv, NAS, smartphone(s), gameconsole, tablet(s) 
en computers. Wireless Network Watcher (www.
nirsoft.net) is een handig programma om rond te 
neuzen in het netwerk waarmee je computer ver-
bonden is. In tegenstelling tot wat de naam doet 
vermoeden, werkt het ook met bedrade appa-
ratuur. Zodra het programma opstart zie je een lijst 
met netwerkapparaten.

  Gebruik 

Fing voor iOS 

of Android om 

alle apparatuur 

in kaart te 

brengen.

  Wireless 

Network 

Watcher toont 

alle apparaten 

die verbonden 

zijn met jouw 

netwerk of pub-

lieke hotspot.
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1 Favorieten
Heb je vaak gegevens uit dezelfde map nodig en zit die 
behoorlijk diep in je mappenhiërarchie genesteld, maak 
dan gebruik van wat in Windows 7 en 8(.1) Favorieten 
heet en in Windows 10 Snelle toegang. Deze collec-
ties vind je terug bovenin in het Navigatievenster van 
Windows Verkenner. Zie jij dit deelvenster niet, dan 
maak je het in Windows 7 zichtbaar via Organiseren 
/ Indeling / Navigatievenser en in Windows 8(.1) 
en 10 via Beeld / Navigatievenster. Wil je hier een 
map (als ‘snelkoppeling’) aan toevoegen, dan hoef je die 
maar naar de Favorieten of Snelle toegang te slep-
en. Met hetzelfde gemak haal je zo’n map hier ook weer 
uit weg: klik de map met de rechtermuisknop aan en 
kies Verwijderen (Windows 7 en 8(.1)) of Van snelle 
toegang losmaken (Windows 10).

Op een moderne harde schijf kun je makkelijk 2 
TB of meer aan gegevens kwijt. ‘Kwijt’ dus, want 
het blijkt vaak niet zo gemakkelijk om snel de 
gewenste bestanden op te sporen, en zeker niet 
wanneer je ook met een NAS en netwerkshares 
werkt. We geven je tools en technieken waarmee 
je gezochte data sneller weet terug te vinden.
I G N A C E  D E  G R O OT

EFFICIËNTER ZOEKEN
Spoor sneller je bestanden op!

V ia enkele handige functies zorgen we eerst dat 
we vaak gebruikte bestanden sneller kunnen 
vinden. Vervolgens focussen we ons op de 

ingebouwde zoekfunctie van Windows 7 en hoger en 
tot slot kijken we verder dan onze eigen pc en nemen 
we ook ons thuisnetwerk mee.

  1. Favoriet-
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2 Bibliotheken
Windows biedt ook een functie aan om (thematisch) 
verwante mappen in virtuele verzamelingen onder te 
brengen. Je kunt ze op deze manier snel benaderen, 
ook al zijn de eigenlijke mappen fysiek verspreid over je 
schijf. Dit kan met de zogenoemde bibliotheken. 
Vreemd genoeg is deze functie in Windows 8.1 en 
hoger niet langer standaard beschikbaar. Het kost niet 
veel moeite om die alsnog boven water te halen: open 
Verkenner, ga naar Beeld / Navigatievenster en 
kies Bibliotheken weergeven. Een map toevoegen 
aan zo’n bibliotheek doe je als volgt: klik Bibliotheken 
met de rechtermuisknop aan en kies Nieuw / 
Bibliotheek. Tik een gepaste naam in, open de 
nieuwe bibliotheek en klik in het rechterpaneel op Een 
map opnemen. Verwijs vervolgens naar de beoogde 
map.
Het is tevens mogelijk nieuwe mappen aan één van je 
bibliotheken toe te voegen. Navigeer naar de gewenste 
map met Verkenner, klik die met de rechtermuisknop 
aan en kies In bibliotheek opnemen, waarna je de 
gewenste bibliotheek selecteert.

3 Mappenlijst
Zou je het wel handig vinden om op elk moment een 
lijst met favoriete mappen te kunnen openen, zonder 
daarvoor eerst Verkenner op te starten? Dat kan met 
de gratis tool Folders Popup (http://code.jeanlalonde.
ca/folderspopup). Na installatie roep je het menu 
op door een druk op de middelste muisknop of via 

  3. Op elk 

moment je lijst 

met favoriete 

mappen bij de 

hand!

  2. Bibliothek-

en: ietwat op 

zijn retour in 

Windows 8.1 en 

10, maar toch 

wel handig.

Hooiberg
Heeft het zoeken naar bestanden op jouw sys-
teem veel weg van het zoeken naar een speld in 
een hooiberg? Dan doe je er ongetwijfeld goed 
aan eerst wat meer orde te scheppen in je chaos. 
Begin alvast met overtollige bestanden op te 
ruimen, bijvoorbeeld via de ingebouwde tool 
Schijfopruiming. Verder probeer je voor jezelf 
een duidelijke en haalbare mappenhiërarchie uit 
te bouwen, waarbij je bijvoorbeeld documenten 
rond hetzelfde thema in dezelfde map plaatst – 
liever dan inhoudelijk gerelateerde xlsx-, pptx- of 
docx-bestanden in afzonderlijke mappen onder 
te brengen (per applicatie). Werk je veel met 
mediabestanden, zorg dan voor duidelijke be-
standsnamen en waar het kan voor een consist-
ente tagging van die bestanden. Een gratis tool 
voor het hernoemen van bestanden is Rename 
Master (www.joejoesoft.com/vcms/108) en voor 
degelijke en gratis tagging-software kun je onder 
meer terecht bij Mp3tag (www.mp3tag.de/en) 
voor muziek, en bij Picasa (https://picasa.google.
com) voor foto’s.

  Duidelijke 

en logische 

bestandsna-

men maakt het 

terugvinden 

 makkelijker.
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(Shift+)Windows-toets+A. Hier tref je onder meer het 
item Recent bezochte mappen aan (of je gebruikt 
hiervoor Ctrl+Shift+R). Handig als je snel naar een 
eerder geopende map wilt. Eigen mappen toevoegen 
kan natuurlijk ook. Klik in het menu op FolderPopup 
Instellingen. Er verschijnt nu een venster waarin je 
het mappenoverzicht naar wens aanpast. Kies Hoofd-
menu of Hoofdmenu>Mijn speciale mappen bij 
Te wijzigen menu en druk op de knop Toevoegen. 
Nu kun je naar wens een Map, Document, Appli-
catie, URL of een extra Submenu toevoegen. Voor 
een map klik je op Bladeren en verwijs je naar de 
gewenste map, waarna je een duidelijke naam invoert. 
Bevestig met Bewaren. Telkens wanneer je nu (Shift+)
Windows-toets+A indrukt, verschijnt een pop-upvenster 
met je eigen mappenmenu.

4 Virtueel Station
Om diep geneste submappen sneller aan de opper-
vlakte te krijgen, is er nog een handig alternatief: 
je kunt er een stationsletter aan koppelen. Dat kan 
gemakkelijk met de gratis tool Visual Subst (www.tiny.
cc/vissub). Kies een vrije stationsletter uit, verwijs met 
het vergrootglaspictogram naar de gewenste lokale 
map en bevestig met het groene plusknopje. Wil je deze 
stationsletter altijd gekoppeld hebben aan deze map, 
plaats dan een vinkje bij Apply virtual drives on 
Windows startup.

5 Locaties indexeren
Op het moment van schrijven schittert de persoonlijke 
assistent Cortana nog door zijn afwezigheid in (de Ned-
erlandse versie van) Windows 10, maar een zoekfunctie 
is natuurlijk wel aanwezig. Druk hiervoor op de Win-
dows-toets en je kunt zo je zoekterm intikken (ongeveer 
zoals in eerdere Windows-edities). Hoe snel en grondig 
zo’n zoektocht verloopt, hangt ervan af of de bestanden 

zich op een locatie bevinden die door Windows geïn-
dexeerd wordt. Standaard horen hier onder meer de 
bibliotheken bij, evenals de inhoud van de map C:\
Users (behalve de submappen \AppData). Je kunt ook 
eigen mappen toevoegen. Open het Windows-start-
menu en tik index in, waarna je Indexeringsopties 
aanklikt. Er duikt een dialoogvenster op, waar je via de 
knop Wijzigen de gewenste locaties kunt toevoegen 
zodat die voortaan ook worden geïndexeerd. Voeg niet 
zomaar alle mappen toe, want daardoor wordt de in-
dex onnodig groot wat routinematige zoekopdrachten 
kan vertragen.

6 Indexeringsopties
Standaard zoekt Windows in geïndexeerde mappen 
niet alleen naar map- en bestandsnamen, maar neemt 
het ook de inhoud en de bestandseigenschappen 
mee voor heel wat bestandstypen. Een overzicht van 
deze typen vind je via Indexeringsopties, waar je 
Geavanceerd aanklikt en vervolgens het tabblad 
Bestandstypen opent. Hier kun je per type aan-
geven of alleen de eigenschappen moeten worden 
geïndexeerd of dat de bestandsinhoud ook mee moet 
worden genomen. Via Nieuwe extensie aan de 
lijst toevoegen is het tevens mogelijk bijkomende 
typen toe te voegen.
Het is ook mogelijk Windows in bestandsinhoud te 
laten zoeken, ook als die map niet tot de geïndexeerde 
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locaties hoort. Open daartoe Windows Verkenner en 
kies Extra / Mapopties (Windows 7) of kies Beeld / 
Opties / Map- en zoekopties wijzigen (Windows 
8(.1) en 10). Open vervolgens het tabblad Zoeken en 
plaats een vinkje bij Altijd naar bestandsnamen 
en inhoud zoeken […]. Dat gaat natuurlijk een heel 
stuk trager.

7 Zoekopdrachten
Gebruik je wel vaker dezelfde zoekopdrachten, dan kun 
je die door Windows Verkenner laten bewaren, zodat je 
ze later niet opnieuw hoeft in te tikken. Start Verkenner 
en navigeer naar de gewenste map, waarna je vervol-
gens een zoekopdracht laat uitvoeren vanuit het balkje 
rechtsboven. Klik na afloop op Zoekactie opslaan 
(in de menubalk van Windows 7 of via het tabblad 
Zoeken in Windows 8 of hoger). De zoekopdracht 
komt dan terecht in C:\Users\<gebruikersnaam>\Zoe-
kopdrachten vanwaar je met een dubbelklik op een be-
waarde zoekactie dezelfde zoekopdracht nogmaals laat 

uitvoeren. Je voert hiermee de opdracht echt opnieuw 
uit, dus ziet dan ook de nieuwe resultaten.

8 Extra zoekcriteria
Vanuit het zoekvak in Verkenner kun je je zoekop-
dracht, naast de locatie, nog op allerlei andere manier-
en afbakenen. We focussen ons hier op Windows (8.1 
en) 10, waar een aangepast lint verschijnt zodra je het 
zoekvak aanklikt. Zo kun je via de knop Gewijzigd op 
snel een periode aanduiden waarbinnen de bestanden 
het laatst werden aangepast. Het is tevens mogelijk in 
te zoomen op bepaalde bestandstypes (via de knop 
Soort) en op specifieke bestandsgroottes (via de knop 
Grootte). Afhankelijk van de gekozen map kun je via 
Andere eigenschappen nog op allerlei bijkomende 
criteria filteren. Gaat het bijvoorbeeld om een fotomap, 
dan komt onder meer het criterium Genomen op 
beschikbaar en kun je in het zoekvak de datum intikken 
waarop de foto’s moeten genomen zijn.

9 Geavanceerd zoeken
Nog krachtiger zoekacties zijn mogelijk wanneer je 
weet hoe je slim gebruik kunt maken van zogeheten 

Je kunt ook eigen mappen 
toevoegen aan de zoek-
index van Windows
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operatoren. Dit werkt hetzelfde als op internet als je 
bijvoorbeeld met Google zoekt. Je tikt zelf je zoekop-
drachten in het zoekvak rechtsboven in. Tik je twee 
trefwoorden in, dan interpreteert Windows dat als een 
EN-relatie, wat inhoudt dat beide trefwoorden aan-
wezig moeten zijn. Volstaat één van beide trefwoor-
den, plaats er dan de operator OF – in hoofdletters – 
tussen (verslag OF rapport). Wil je bestanden met een 
specifiek trefwoord uitsluiten, plaats er dan NIET voor 
(notulen NIET 2014). Ben je op zoek naar een exacte 
woordgroep, plaats die dan tussen dubbele aanhal-

ingstekens (“notulen bestuur”). 
Verder kun je ook nog gebruik-
maken van < en > voor data 
en bestandsgroottes, en wel 
als volgt: datum:>1/09/2015 
(alleen bestanden jonger 
dan 1 september 2015) of 
grootte:>100000 (alleen 
bestanden groter dan 100000 
bytes). Ook jokertekens laten 
zich probleemloos inzetten in 
je zoekopdrachten: a?tie.png 
vindt bijvoorbeeld zowel actie.
png als aktie.png en *bloem.jpg 
vindt alle jpg’s die met op het 
woord bloem eindigen. Er zijn 
nog wel meer mogelijkheden, 
maar daarvoor hebben we in 
dit artikel jammer genoeg niet 
de ruimte.

10 Gedeelde mappen
De ingebouwde Windows-zoekmachine is een krachtig 
instrument voor het opzoeken van data op je lokale pc. 
Het wordt al iets lastiger als je ook gedeelde netwerk-
mappen op andere apparaten (pc’s, NAS, …) in je 
netwerk wilt laten doorzoeken, of althans wanneer je 
die mappen ook mee wilt nemen in de Windows-index-
eringsservice, zodat je ook naar inhoud en metadata 
kunt zoeken. Dat lukt blijkbaar alleen maar wanneer die 
data beschikbaar zijn ‘voor offline gebruik’ (zie kader 
‘Offline bestanden’). Dat gaat als volgt: navigeer naar de 
gedeelde map in de rubriek Netwerk van Verkenner. 
Rechtsklik op die map en kies Altijd beschikbaar 
voor offline gebruik. Wanneer je nu het venster van 
de Windows Indexeringsopties opent (zie tip 5), dan 
zul je merken dat Offlinebestanden (standaard) in 
de indexeringslocaties is opgenomen. Indien niet, kun 
je die via de knop Wijzigen zelf toevoegen. Er kleven 
overigens wel een paar nadelen aan deze methode: die 
blijkt voorbehouden voor de duurdere Windows-edities 

– Pro(fessional) en hoger – én vergt extra schijfruimte 
op je eigen pc.

11 Locate32
Zoek je veel naar bestanden op netwerklocaties of op je 
NAS, dan kun je ook de installatie van een alternatieve 
desktop-zoekmachine als het (al wat oudere) gratis 
Locate32 (http://locate32.cogit.net) overwegen. Deze 
tool indexeert uitsluitend map- en bestandsnamen. 
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Start je het programma de eerste keer op, dan moet 
je via File / Update databases aangeven dat de 
indexering mag starten, dit proces wordt overigens 
razendsnel uitgevoerd. Om deze database automatisch 
up-to-date te laten houden kies je Tools / Settings en 
open je het tabblad Scheduled updates. Vervolgens 
klik je op Add en selecteer je (bijvoorbeeld) de optie 
At Startup, waarna je met OK bevestigt. Standaard 
worden alleen lokale schijven geïndexeerd, maar het is 
ook mogelijk netwerkshares (zoals op je NAS) te laten 
indexeren. Dat loopt eveneens via Settings, waar 

Offline bestanden
Wanneer je ervoor kiest om bestanden op een 
netwerkshare altijd beschikbaar te maken voor 
offline gebruik, dan betekent dat in feite dat 
er van die bestanden een lokale kopie wordt 
gemaakt. Zo zijn ze ook beschikbaar als je 
netwerkverbinding met de ‘bron’ tijdelijk verbro-
ken is. Eventuele wijzigingen die je aanbrengt, 
worden gesynchroniseerd met de originele 
locatie zodra de verbinding weer hersteld is. Je 
zult dus rekening moeten houden met deze extra 
schijfruimte op je eigen pc.
Blijkt de optie Altijd beschikbaar voor offline 
gebruik niet te vinden, dan moet je deze func-
tie wellicht nog activeren. Druk op de Win-
dows-toets en tik offline in, waarna je Offline 
bestanden beheren opstart. Op het tabblad Alge-
meen druk je dan op de knop Offlinebestanden 
inschakelen. Herstart je systeem. Overigens kun 
je via de knop Uw offlinebestanden weergeven 
desnoods de offline bestanden weer verwijder-
en. Op het tabblad Schijfgebruik zie je hoeveel 
schijfruimte je offline bestanden innemen.

je dit keer het tabblad Databases opent. Selecteer 
hier Default en druk op de knop Edit. Stip de optie 
Custom aan en klik op Add Directory, waarna je (via 
Netwerk) naar de gewenste netwerkshare navigeert. 
Selecteer die, bevestig met OK (3x) en laat meteen de 
database updaten.

12 Locate32 gebruiken
Je zult merken dat Locate32 vliegensvlug reageert op 
je zoekopdrachten, nog terwijl je de zoekterm aan het 
intikken bent. Standaard worden de resultaten op de 
mapnaam gesorteerd. Wil je een andere volgorde, dan 
klik je op de kolomnaam. Klik ook even zo’n kolom-
naam met de rechtermuisknop aan: je krijgt dan nog 
heel wat bijkomende criteria te zien (hoewel die niet 
allemaal ingevuld zullen zijn). Verder kun je nog op 
bestandsextensies filteren en aangeven waar je precies 
wilt zoeken, al dan niet inclusief submappen. Op het 
tabblad Size and Date zijn nog meer filters beschik-
baar, zodat je kunt filteren op de bestandsgrootte en 
de periode waarbinnen de bestanden moeten zijn 
gecreëerd, benaderd of aangepast. Op het tabblad 
Advanced kun je onder meer aangeven of de zoek-
tocht hoofdlettergevoelig moet zijn. Je treft hier ook 
een wat rudimentaire mogelijkheid aan om binnen 
tekstbestanden te zoeken, maar omdat de inhoud van 
bestanden niet wordt geïndexeerd, duurt het zoeken 
relatief lang. Handig is nog de mogelijkheid om via het 
knopje Preset alle ingestelde zoekcriteria en -filters in 
een configuratiebestand op te slaan, zodat je die een 
volgende keer snel weer kunt gebruiken. 

Met Locate32 kun je 
supersnel  zoeken, ook op 
netwerkshares

 Je kunt beki-

jken hoeveel 

schijfruimte 

de offlinebe-

standen 

innemen.

 12. Heel wat 

zoekcriteria, die 

je ook handig 

kunt bewaren.
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Af en toe komt er een bericht over in de media: 
een kind wordt gepest omdat een (ietwat) 
gênante foto die iemand gemaakt heeft, wordt 

rondgestuurd in de WhatsApp-groep van de hele 
klas. Dit kun je misschien niet voorkomen en alleen 
beperken door goed met je kinderen te praten over 
het omgaan met digitale apparaten en (sociale) media. 
Laten we voorop stellen: dat is erg belangrijk. Gelukkig 
kun je wel íets doen om je kinderen online een beetje 
te beschermen, zodat ze niet naar je toekomen met de 
opmerking: “ik zag daarnet op internet toch een gek 
filmpje …”.

aa1 Gebruikersaccounts
Om aan je gezinsleden verschillende instellingen toe 
te kennen, moet je eerst even verschillende gebruik-
ersaccounts aanmaken. Dat voorkomt dat je zelf ook 

Kinderen leren razendsnel. Peuters tikken en swipen 
vaak al voor ze kunnen lopen en kleuters weten het 
icoontje van de YouTube-app snel te vinden. Toch 
is het belangrijk om – zowel de allerkleinsten als de 
tieners – bewust te leren omgaan met apps, online 
video’s en sociale netwerken. In deze basiscursus 
leren we je hoe je je apparaten kunt beveiligen voor 
kinder- en puberhanden.
E V I  M A G U O I

Maak je computer, smartphone en 
tablet kidsproof

KINDEREN ONLINE

beperkt wordt in 
alles wat je op het 
apparaat doet. In 
Windows 10 kan 
dit heel eenvoudig 
via Instellingen / Accounts / Familie en andere 
gebruikers. Klik op Een familielid toevoegen 
en maak een keuze tussen Een kind toevoegen of 
Een volwassene toevoegen. Voer het e-mailadres 
van de persoon in kwestie in om hem of haar een 
uitnodiging te versturen om lid te worden. Ga verder 
met Volgende en Bevestigen. Hij of zij zal na enkele 
seconden een uitnodiging ontvangen om deel uit te 
maken van het gezin. Deze uitnodiging is veertien 
dagen geldig. Voor jonge kinderen kies je De persoon 
die ik wil uitnodigen heeft geen e-mailadres. 
Vervolgens kun je een Outlook.com-adres aanmaken. 
Herhaal deze stappen voor alle gezinsleden.

84 T U R B O

  We raden aan 

om per gezinslid 

een gebruiker-

saccount aan te 

maken.

  Er zijn aparte 

mogelijkheden 

voor kinderen 

en volwassenen.
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2  Gezinsinstellingen
Via Instellingen / Accounts / Familie en an-
dere gebruikers / Familie-instellingen online 
beheren kun je vervolgens voor je zoon of dochter 
bepaalde instellingen in- of uitschakelen. Selecteer 
een kind. In het volgende venster kun je onder 
Recente activiteit aangeven of je een activiteiten-
rapport wilt ontvangen. Hierin staat onder andere 
welke sites hij of zij bezocht heeft, welke apps ie geb-
ruikt heeft en hoeveel tijd je zoon of dochter op de 
computer doorgebracht heeft. Je kunt het rapport 
via https://account.microsoft.com/family raadplegen 
of via e-mail ontvangen. Voor deze laatste functie 
vink je simpelweg Stuur mij elke week een 
rapport aan. Om naar de andere categorieën te 

gaan, klik je op het driehoekje naast Recente activi-
teit. Via Browsen op het web kun je de instelling 
Ongewenste websites blokkeren inschakelen. 
Dat houdt in dat inhoud voor volwassenen geblok-
keerd wordt. Onderaan kun je bepaalde websites zelf 
blokkeren of toestaan door de url in te voeren. In de 
categorie Apps, games en media kun je kiezen voor 
Ongepaste apps en games blokkeren. Zodra je 
deze functie inschakelt, kun je een leeftijdsclassificatie 
instellen, bijvoorbeeld 10-jarigen.

 3  Beperk de schermtijd
Vind je het lastig om de afgesproken internettijd te 
controleren? Maak dan gebruik van een zogenoemde 
‘time limitting tool’. Standaard vind je in Windows de 
functie Schermtijd. Om dit in te schakelen ga je naar 
Instellingen / Accounts / Familie en andere ge-
bruikers / Familie-instellingen online beheren. 
Vervolgens selecteer je een kind en kies je in het menu 
voor Schermtijd. Schakel de functie in door de schuif-
knop bij Limieten instellen voor wanneer mijn 
kind apparaten kan gebruiken in te schakelen. 
Vervolgens krijg je 
een schematisch 
overzicht met de 
zeven dagen van 
de week. Je kunt 
per dag instellen 
vanaf en tot welk 
tijdstip je zoon 
of dochter op de 
computer mag. 
Vergeet echter ook 
niet Limiet per 

dag op dit apparaat in stellen. Zo zou je op maan-
dag bijvoorbeeld kunnen instellen dat de computer 
gebruikt mag worden vanaf 16:00 uur tot 20:00 uur, 
maar wel met een maximumduur van een halfuur.

 4  Pas op met YouTube
Het lijkt onschuldig om je kleuter even een teken-
filmpje of videoclip op YouTube te laten kijken op je 
smartphone of tablet. Voor je het weet heeft ie echter 

  2. Afhankelijk 

van de leeftijd 

van je kind krijgt 

hij of zij bepaalde 

leeftijdscatego-

rieën toegekend 

voor apps, films 

en games.

Live toezicht
Ouderlijk toezicht op je computer of het blok-
keren van apps of in-app-aankopen is een must. 
Het is echter nog belangrijker om live toezicht te 
houden en de dialoog aan te gaan. Enkele tips:
• Ga naast jonge kinderen zitten als ze even op 

je smartphone of tablet mogen spelen.
• Plaats de computer op een zichtbare plaats 

zodat je kunt zien wat je kind doet.
• Praat met je tienerzoon of -dochter over het 

gebruik van sociale netwerken, ongepaste 
beelden en cyberpesten.

• Maak je kind duidelijk dat hij of zij online geen 
persoonlijke informatie mag invoeren. Nooit. 
Aan niemand.

• Leer je kind dat een wachtwoord strikt per-
soonlijk is.

• Op www.mijnkindonline.nl vind je meer infor-
matie en goede handvatten om gesprekken 
met je kinderen aan te knopen.

  3. Je bepaalt 

helemaal zelf 

wanneer en 

hoelang je kind 

de computer 

mag gebruiken.

  4. Om de 

beperkte modus 

op YouTube op 

je computer in 

te schakelen, 

moet je eerst 

helemaal 

naar beneden 

scrollen.
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al tien keer op een ander fragment 
getikt en kijkt hij of zij naar één of 
andere parodie of – erger nog – naar 
filmpjes die niet voor zijn of haar leeft-
ijd geschikt zijn. Van Bassie & Adriaan 
naar horrorclowns … het kost echt niet 
veel moeite. In de Verenigde Staten 
heeft Google begin 2015 YouTube Kids 
gelanceerd. Via die app krijg je enkel 
kindvriendelijke beelden te zien en 
kunnen ouders een timer instellen. In 
ruil krijg je wel reclame op kindermaat. 
YouTube Kids is helaas voorlopig nog 
niet beschikbaar in Europa.
Het is wel mogelijk om de zogenoem-
de beperkte modus in te schakelen. 
Wil je bijvoorbeeld op je smartphone 
bepaalde content weren? Open dan 
de app en klik rechts bovenaan op 
de knop met de drie puntjes. Kies 
Instellingen en tik op Filter voor 
beperkte modus en vervolgens 
op Streng. Op je pc scrol je op de 
homepage van YouTube helemaal 
naar beneden. Klik vervolgens op 

Beperkte modus / Aan en voltooi de bewerking 
met Opslaan. Videofragmenten met ongepaste 
inhoud worden nu verborgen. De beperkte modus 
is alleen van toepassing op dit apparaat en in deze 
browser. Zodra je ingelogd bent op YouTube, kun 
je deze functie vergrendelen zodat hij niet zomaar 
teruggezet wordt.

 5  Extra software
 Naast de standaardfuncties voor ouderlijk 
toezicht in Windows, kun je ook extra software 
voor ouderlijk toezicht installeren. Norton Family 
(gratis) en Norton Family Premier (30 dagen gratis, 
daarna 39,99 euro voor 1 jaar) van Symantec zijn 
twee goede voorbeelden. Deze tools gaan nog iets 
verder dan de standaardfuncties en bieden onder 
andere toezicht op sociale netwerken en zoekac-
ties, bescherming van persoonlijke gegevens 
enzovoort. De betaalde versie, Norton Family Pre-
mier, is ook bruikbaar op mobiele apparaten en 
geeft je bijvoorbeeld toezicht op sms-gesprekken 
en controle over apps op Android-telefoons. Om 
alle functies te zien en de software te download-
en, surf je naar https://onlinefamily.norton.com. 
Nadat je een account hebt aangemaakt, kun je 
net zoals bij het ouderlijk toezicht in Windows je 
gezin samenstellen en allerlei huisregels kiezen. 

YourSafetynet en NetNanny zijn andere goede voor-
beelden van software voor ouderlijk toezicht.

 6  Kinderbrowsers
Je kunt – zoals eerder al uitgelegd – bepaalde inhoud 
tegenhouden via het ouderlijk toezicht in Windows of 
met speciale software. Een andere optie is om speciaal 
voor je (jonge) kinderen een kinderbrowser te installer-
en. MyBee is een prima voorbeeld. Om deze browser 
te installeren op je pc of Mac, surf je naar www.mybee.
nl en klik je op de grote blauwe Download Mybee-
knop. Opmerkelijk is dat deze browser geen websites 
verbiedt, maar uitsluitend een verzameling leerzame 
sites toelaat. Voor iPad is er eveneens een gratis My-
Bee-app beschikbaar.
MyBee biedt content aan voor verschillende leeftijd-
scategorieën. Na de installatie maak je een administra-
tor-wachtwoord aan. Vervolgens kun je één of meerd-
ere kinderen toevoegen en de veiligheidsinstellingen 

  5. Norton 

Family Premier 

gaat nog een 

stapje verder 

dan de stan-

daardfuncties 

van het ouderlijk 

toezicht in Win-

dows.

  4. Ook op 

je smartphone 

is de functie 

beperkte modus 

beschikbaar.

  6. MyBee is 

een geb-

ruiksvriendelijke 

en kleurrijke 

kinderbrowser 

met erg veel 

goedgekeurde 

content.
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kiezen. Je hebt keuze tussen Tolerante ouders, 
Gemiddelde ouders en Strenge ouders. 
Desgewenst kun je ook aangeven wat je kind verder 
nog mag: Favorieten toevoegen, Bestan-
den downloaden of Persoonlijke gegevens 
opsturen. Het is zelfs mogelijk om de printknop 
onzichtbaar te maken (dat kan je héél wat papier en 
inkt besparen!) of zelf een startpagina in te stellen. 
Het aanbod van goedgekeurde websites is erg uitge-
breid: er zitten heel wat spelletjes in het aanbod en 

natuurlijk ook educatief materiaal. Dit is ideaal voor kin-
deren tot pakweg 10 jaar. Uiteraard zijn er nog andere 
kinderbrowsers, zoals Kibro of Maxthon.

7  Blokkeren in de browser
 Het is ook mogelijk om in je browser restricties op te 
leggen, al dan niet met een extra browserextensie. In 
Google Chrome kun je bijvoorbeeld ‘Block site’ install-
eren. Je surft naar http://tiny.cc/bschr en gaat op zoek 
naar Block site. Daarna klik je op Toev. aan chrome 
/ Extensie toevoegen om de extensie te installeren. 
Via Instellingen / Extensies / Block site / Opties 
kun je vervolgens websites of bepaalde zoektermen 
blokkeren. Deze add-on bestaat eveneens voor Mozilla 
Firefox. Om ‘m te installeren surf je naar http://tiny.cc/
bsfir en klik je op Add to Firefox. Surf je voornamelijk 
via Microsoft Edge? Daar zijn nog geen extensies voor 
beschikbaar. Je kunt wel via Browsen op het web 
op de pagina https://account.microsoft.com/family per 
gebruiker bepaalde websites blokkeren zoals bes-
chreven in stap 2 van deze cursus.
Overigens moet je wel zelf blijven opletten en biedt het 
blokkeren binnen een browser alleen veiligheid indien 
deze browser wordt gebruikt én de plug-in inges-
chakeld is. Een kind dat de beperking wil omzeilen, zal 
er snel genoeg achter komen dat dit zeer gemakkelijk 
kan (bijvoorbeeld door de plug-in te pauzeren of een 
andere browser te openen).

8  Beperkingen in iOS
Heeft je zoon of dochter een eigen smartphone of 
tablet? Dan kun je ook hier beperkingen opleggen. Op 
een iOS-apparaat bestaat er geen echte kindermodus. 
Je kunt wel bepaalde handelingen blokkeren via Instel-
lingen / Algemeen / Beperkingen. Je kunt bijvoor-
beeld aangeven of hij of zij Safari, de 
camera, FaceTime, AirDrop en andere 
toepassingen mag gebruiken. In het 
tweede deel van het scherm is het 
mogelijk om onder andere de iTunes 
Store of Apple Music Connect te 
blokkeren. Je kunt hier zelfs instel-
len of je zoon of dochter apps mag 
installeren, verwijderen of aankopen. 
Onder Toegestaan materiaal kun 
je een leeftijdscategorie aangeven 
voor films, boeken, apps, websites 
enzovoort. Standaard kun je in de 
Apple Store gratis apps zonder wacht-
woord installeren. Wil je dat niet? 
Tik dan op Wachtwoordinstel-

  8. Beperk 

het installeren, 

verwijderen of 

kopen van apps.

Netflix beperken
Heb je een abonnement op Netflix? Ook daar 
kun je ouderlijk toezicht instellen. Je kunt sow-
ieso verschillende gebruikers aanmaken, maar 
daarnaast is het ook mogelijk om een pincode in 
te stellen voor je kinderen en een leeftijdsgrens 
aan te geven. Ga hiervoor naar www.netflix.com 
en log in met je ID en wachtwoord. Klik vervol-
gens door naar Mijn account en kies Ouderlijk 
toezicht in de categorie Instellingen. Voer het 
wachtwoord van je account nogmaals in en stel 
een pincode in voor je kinderen. Daarna kun je 
op de schuifbalk je keuze maken tussen Peu-
ters & Kleuters, Oudere kinderen, Tieners en 
Volwassenen. Klik op Opslaan om de wijzigingen 
door te voeren. Overigens is het switchen tussen 
profielen níet beveiligd met een wachtwoord, 
wat inhoudt dat kinderen eenvoudig de bep-
erkingen kunnen omzeilen door op jouw account 
over te schakelen.

  7.  Via Block 

site voor Google 

Chrome en Mo-

zilla Firefoxkun 

je bepaalde 

pagina’s of 

zoekwoorden 

blokkeren.
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lingen en schakel bij Gratis 
downloads de optie Vereis 
wachtwoord in. Verder kun je 
in het menu Beperkingen via 
Privacy nog enkele instellingen 
zoals locatievoorzieningen wi-
jzigen en ook beperkingen voor 
Game Center instellen.
Standaard worden overigens de 
gegevens op een iOS-apparaat 
gewist als er tien keer een foute 
toegangscode is ingevoerd. Voor 
ouders met (jonge) kinderen is 
dit meestal niet gewenst! Om 
deze functie uit te schakelen ga 
je naar Instellingen / Touch 
ID en toegangscode. Zorg dat 
Wis gegevens helemaal onder-
aan uitgeschakeld staat.

9   Beperkingen in Android
In Android kun je verschillende gebruikers aanmak-
en op één toestel. Dit werkt vanaf Android 5.0 voor 
smartphones en vanaf 4.3 voor tablets. Op een 
Android-smartphone kun je dus heel eenvoudig een 
gastaccount aanmaken zodat je kind bijvoorbeeld 
even naar YouTube kan kijken, zonder dat ie in je 
agenda of mailbox zit. Hiervoor ga je naar de Instel-
lingen en kies je Gebruikers / Gast. Bepaalde 
smartphonefabrikanten voorzien ook een kind-
vriendelijke modus in de schil die ze over Android 
leggen. Hiermee kun je het aantal apps beperken en 
een kindvriendelijke zone creëren. Op tablets kun 

je vanaf Android 4.3 een zogenoemd beperkt profiel 
aanmaken en aangeven welke apps gebruikt mogen 
worden. 
Om in-app-aankopen te voorkomen moet je – zowel op 
een Android-smartphone als -tablet – in de instellingen 
van de Google Play Store zijn. Daar kun je via Veri-
ficatie vereisen voor aankopen kiezen tussen 
Voor alle Play-aankopen op dit apparaat, Elke 
30 minuten en Nooit. We raden je de eerste optie 
aan. Bovendien kun je in de instellingen van Google 
Play ook Ouderlijk toezicht instellen. Hiervoor maak 
je eerst een pincode aan, vervolgens kun je voor de 
apps en games een PEGI-code toewijzen of muziek met 
expliciete taal blokkeren.

10   iCloud-gezinsconfiguratie
Op je iPhone of iPad kun je eveneens een gezin 
aanmaken. Het grootste voordeel is dat je vervolgens 
je aankopen uit de iTunes Store, iBooks Store of App 
Store kunt delen met je gezinsleden. Je hebt hierbij 
gewoon allemaal een eigen Apple ID, maar maakt 
gezamenlijke gezinsaankopen. Voor kinderen kun je 
bovendien restricties opleggen. Om de functie in te 
schakelen ga je naar Instellin-
gen / iCloud / Configureer 
delen met gezin. Een handige 
wizard helpt je om een gezin-
shoofd en andere gezinsleden in 
te stellen. Voor kinderen kun je 
de functie Vraag om te kopen 
instellen. Hierdoor heeft je zoon 
of dochter jouw toestemming 
nodig om aankopen te doen. 
Dat gebeurt via een notificatie. 
Als hij of zij iets wil kopen, ont-
vang je een melding. Jij kunt de 
aankoop accepteren met Krijg 
of blokkeren met Wijs af.  

  9. Dit is on-

getwijfeld de be-

langrijkste functie 

om in te stellen 

op je Android-ap-

paraat.

  10. Zodra je 

kind een app 

wil installeren, 

krijg je een no-

tificatie. Je kunt 

de aanvraag 

accepteren of 

afwijzen.

Torenhoge kosten vermijden
Als je de in-app-aankopen niet blokkeert, kan 
je dat weleens erg duur komen te staan. Een 
vader uit Gerkesklooster, een dorp in de Friese 
gemeente Achtkarspelen, viel een tijdje geleden 
bijna van zijn stoel toen hij de factuur van de 
Google Play Store te zien kreeg. Zijn twaalfjarige 
zoon had ruim honderd keer credits aangekocht 
voor een spelletje. Het totaalbedrag lag ongeveer 
op 2.500 euro. De ouders probeerden Google 
Nederland duidelijk te maken dat het om een 
vergissing ging. Uiteindelijk werden ze doorver-
wezen naar de Amerikaanse dienst Google Inc., 
waar ze de klacht in behandeling namen. Na heel 
wat zenuwslopende conversaties hoefden de 
ouders het bedrag – gelukkig – niet te betalen

  9 Op een 

Android-tablet 

kun je een 

beperkt profiel 

aanmaken.
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  PingPlot-

ter voert een 

continue test 

uit waardoor je 

goed inzicht krijg 

in de stabiliteit 

van je internet-

verbinding.

Heb je een duur internetabonnement? Dan wil 
je natuurlijk de maximale snelheid waarvoor je 
denkt te betalen. De snelheid van je internet-
abonnement is meestal hoger dan de snelheid 
die je daadwerkelijk haalt. In deze 123 lees je 
hoe dat komt, wat je hier (soms) aan kunt doen 
en we nemen ook de stabiliteit van je verbin-
ding onder de loep.
R O B B I N  O O I J E VA A R

METEN IS WETEN
Zo ‘traag’ is je internetverbinding

bieder bijvoorbeeld heeft laten weten dat je de 
snelheid is verhoogd.
De test wordt uitgevoerd tussen jouw computer, 
tablet of smartphone en een server op internet. 
Alle tussenliggende stations kunnen voor vertrag-
ing zorgen. Voer de test, indien mogelijk, zowel 
bedraad als draadloos uit. Zo krijg je een goede 
indicatie van de snelheid in de praktijk. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen downloadsnelheid 
(binnenhalen gegevens), uploadsnelheid (het vers-
turen van gegevens) en de ‘ping’ (reactietijd).

aa3 Stabiliteit
Als je merkt dat je internetverbinding soms hapert 
of het idee hebt dat de verbinding af en toe uitvalt, 
kun je dit testen met PingPlotter (www.pingman.
com). Het programma voert een continue ping-test 
uit naar een server naar keuze. Kies een stabiele 
server, bijvoorbeeld google.com. De resultaten 
verschijnen in een grafiek. Zo zie je achteraf of de 
ping-test soms hapert als de server minder goed 
bereikbaar is. Een rode markering geeft aan dat de 
testserver niet bereikbaar is en je internetverbind-
ing dus waarschijnlijk volledig is weggevallen. 

aa1 Draadloos versus bedraad
Er kan een groot snelheidsverschil zijn tussen een 
bedrade en draadloze verbinding. De hoogste snel-
heid behaal je meestal als je je apparatuur bedraad 
aansluit. Zelfs met een draadloos 802.11n-netwerk 
met een theoretische snelheid van 300 Mbit, kan 
de snelheid tegenvallen. Tijdens een test be-
haalden we draadloos 60 Mbit en bedraad bijna 
180 Mbit. Er zijn vele oorzaken te benoemen. 
Bekend zijn stoorzenders (de buurman), ander 
netwerkverkeer op je draadloze netwerken, fysieke 
obstakels of de kwaliteit van je draadloze toegang-
spunt. Als je je apparatuur uitsluitend draadloos 
gebruikt en bedraad aansluiten geen optie voor je 
is, kun je bijvoorbeeld kiezen voor een goedkoper 
internetabonnement.

aa2 Testen
De eenvoudigste manier om de snelheid van de 
internetverbinding te testen is met www.speedtest.
net. De Windows 10-app Network Speed Test (te 
vinden in Store) doet nagenoeg hetzelfde. Leuk 
detail van Network Speed Test is dat de app ook 
eerdere tests onthoudt. Dit is handig je internetaan-
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We presenteren je 25 minder bekende 
freeware-tools voor uiteenlopende doelein-
den, zoals netwerkmonitoring, beveiliging, 

dataherstel en nog veel meer. Tenzij anders vermeld, 
horen alle programma’s probleemloos te werken onder 
Windows 7, 8(.1) en 10 (32 en 64 bit).

Als beheerder van je eigen pc en van je 
thuisnetwerk kun je best wel wat hulp 
gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van gratis 
tools. Wij maken voor jou een selectie van 
25 niet zo bekende, maar wel erg handige 
freeware.
I G N A C E  D E  G R O OT

25 HANDIGSTE FREEWARE
Onbekend maar toch bemind

aa1 Netwerktoolkit
Essential NetTools 4.4
www.tamos.com/download
Een thuisnetwerk is erg handig, zolang er niets fout 
loopt. Maak vaak genoeg zijn er problemen en dan 
heb je met Essential NetTools een mooi pakket om je 
netwerk te monitoren en te testen. Deze suite heeft 
een hele reeks uiteenlopende tools in een grafische 
interface samengebracht, stuk voor stuk bedoeld om je 
bij het beheer en het troubleshooten van je netwerk te 
helpen. Elke tool is overigens rechtstreeks bereikbaar 
via een knop in een paneel. Daar zitten klassiekers tus-
sen die een ‘thuissysteembeheerder’ wel zal herkennen, 
zoals TraceRoute, Ping, NetStat en PortScan. Er 
zijn er nog meer, we beschrijven er een paar kort. Hos-
tAlive gaat periodiek na of een toestel of service nog 
bereikbaar is, NSLookup gebruik je voor het uitvoeren 
van DNS-queries en het omzetten van IP-adressen naar 
hostnamen of omgekeerd en SysFiles is een tool voor 
het bewerken van systeembestanden. Wil je weten 
welke draadloze adapters en beschikbare wifi-netwerk-
en er zijn, dan gebruik je WiFiMan, en voor een lijst 
van alle actieve processen kun je terecht bij ProcMon. 
Op de site worden alle beschikbare tools overigens kort 
toegelicht.

 1. Een 

overzichtelijke 

suite met stuk 

voor stuk nuttige 

netwerktools.
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Gezond wantrouwen
Niet alle makers van gratis tools programmeren 
uitsluitend voor het plezier of uit idealistische 
overwegingen. Er zijn er ook die langs deze weg 
hopen er wat aan te verdienen, bijvoorbeeld 
door hun software te verpakken in een installati-
etool die ook andere, ongevraagde software mee 
tracht te installeren. Wees dus altijd alert tijdens 
de installatie van (gratis) programma’s! Kies niet 
zomaar voor een normal, default of recommend-
ed setup, maar zoek altijd naar de custom of 
advanced setup. Bij deze laatste installatiemodi 
krijg je namelijk vaak nog de gelegenheid vinkjes 
te verwijderen bij ongewenste extra’s.
Alle freewares uit dit artikel hebben we door 
www.virustotal.com laten controleren. Deze site 
checkt een programma telkens met enkele tien-
tallen online viruscheckers. Zolang er maar één 
of twee (minder bekende) antivirustools aan de 
alarmbel trekken, is er normaliter niets aan de 
hand. Je doet er echter goed aan die controle zelf 
ook nog eens uit te voeren, ook al heb je een up-
to-date antivirustool op je systeem draaien. Het 
kan namelijk gebeuren dat er in een nieuwere 
programmaversie (die na dit schrijven online is 
gekomen) toch iets verdachts is geslopen.

2 Netwerkproblemen
NetAdapter Repair All In One 1.2
http://tiny.cc/netad
Essential NetTools mag dan een handige suite zijn voor 
wie zelf het een en ander van zijn netwerk wil uitv-
looien, NetAdapter Repair All In One is er specifiek op 
gericht problemen met je netwerkverbinding nagenoeg 
volautomatisch op te lossen. Toegegeven, deze tool 
kan uiteindelijk weinig meer dan de ingebouwde Win-
dows-tools, maar het wordt je wel heel wat makkelijker 
gemaakt. Het programma heeft maar één venster. Je 

geeft aan welke hersteloperatie je wilt laten uitvoeren 
en met één druk op de knop zet je de tool aan het 
werk. Je kunt onder andere razendsnel het DHCP-adres 
vernieuwen, de DNS-gegevens aanpassen naar Google 
DNS of de DNS-cache legen. Je netwerk(adapter) moet 
echt wel flink in de knoop zitten, wil je met deze tool 
geen oplossing vinden.

NetAdapter kan weinig 
meer dan de ingebouwde 
Windows-tools, maar 
maakt het je wel 
makkelijker

 Slechts één 

(onbekende) an-

tivirustool van de 

57 reageert: dat 

zit wel goed.

  2. Je hoeft 

je niet langer 

te verdiepen 

in de syntax 

van complexe 

opdrachtrege-

ltools.externe 

harde schijf.
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3 Data-analyse
GlassWire 1.1
www.glasswire.com
GlassWire omschrijft zichzelf als ‘firewall-software’. Op 
zich is dat correct, maar wie zich daarbij een program-
ma voorstelt waarmee hij met complexe regels zijn 
netwerk- en internetverkeer moet regelen, ziet het toch 
wel verkeerd. GlassWire is namelijk een gebruiksvrien-
delijke en fraai ogende tool waarmee je je netwerkver-
keer nauwgezet in kaart kunt brengen en ook kunt 
beveiligen. Het programma toont je onder andere 
een grafiek met al het uitgaande en binnenkomende 
netwerkverkeer, waarbij je heel gemakkelijk op de 
gewenste periode kunt inzoomen en het verkeer kunt 
opdelen naar applicatie en protocol. Als je geïnteress-
eerd bent in het totaalplaatje van je netwerkverkeer, 
dan gebruik je het tabblad Usage, waarbij de gegevens 
netjes zijn opgedeeld in applicaties, hosts en verkeer-
stype. Het tabblad Firewall biedt weinig meer dan 
een grafische schil rond de firewall van Windows, maar 
je kunt van hieruit wel alvast de netwerktoegang van 
een specifieke applicatie blokkeren. Klik je op het tabje 
Alerts, dan krijg je een (chronologisch) overzicht van 
relevante meldingen die met je netwerk te maken heb-
ben. Via de instellingen bepaal je overigens zelf welk 
type meldingen je wilt ontvangen. Het tabblad Net-
work kun je negeren als je de gratis versie gebruikt. 
In de betaalde versie zie je hier de nieuw toegevoegde 
netwerkapparaten.

4 Service-optimalisatie
Easy Service Optimizer 1.1
www.tiny.cc/servop
Ook wanneer je zelf geen eigen programma’s opstart, 
zijn er vaak tientallen processen en services actief op 
de achtergrond. Dat merk je wel als je het Windows 
taakbeheer opent of de module services.msc opstart. 
Al deze onderdelen vergen natuurlijk de nodige sys-
teembronnen. Easy Service Optimizer gaat na welke 
services actief zijn op je systeem en somt services op 
die – op basis van de bekende lijsten van BlackViper 
(www.blackviper.com) – ‘optimaliseerbaar’ zijn. Dat 
houdt in dat ze niet in elke situatie (voor Windows) 
noodzakelijk zijn en eventueel kunnen worden 
uitgeschakeld. Er zijn vier scenario’s. Default is de 
status van de services zoals ze standaard in Win-
dows zijn geconfigureerd. Safe is de configuratie die 
(volgens BlackViper) door 95% van de gebruikers veilig 
kan worden gebruikt. Tweaked gaat een stapje verd-
er en schakelt nog wat meer services uit, normaliter 
nog zonder ongewenste neveneffecten. Extreme (of 
Bare-bones bij BlackViper) schakelt de meeste ser-
vices uit en probeer je alleen maar uit als je weet wat 
je doet en welke services je kunt missen. Overigens is 
het ook mogelijk services uit het overzicht te verwij-
deren: die worden dan niet van je systeem verwijderd, 
alleen duiken ze niet meer op in het overzicht van 
‘optimaliseerbare’ services.

  3. Welke toe-

passing contact-

eert welke server 

en hoeveel data 

verstookt die?

  4 .Sleutelen 

aan de services, 

voor wie weet 

waar hij mee 

bezig is.
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5  Extra opties
Easy Context Menu 1.6
www.tiny.cc/eascon
Het standaard contextmenu (ook 
wel rechtermuisknopmenu) van de 
Windows Verkenner is een handige 
startplaats om bijvoorbeeld mappen 
of bestanden te kopiëren of een an-
dere naam te geven. Nu zijn we niet 
meteen voorstander om dit menu 

met een ellenlange lijst opties uit te breiden, omdat 
dit vaak zorgt voor een tragere werking of in het 
ergste geval minder stabiliteit. De aanpak van Easy 
Context Menu (van dezelfde makers als Easy Service 
Optimizer, tip 4) weet ons wel te bekoren. Na het 
uitpakken van het gedownloade ziparchief start je de 
versie voor jouw systeem op (32 of 64 bit). Er is een 
verdeling gemaakt voor het rechtermuisknopmenu 
van zes situaties: onder andere van je bureaublad, 
in mappen en op bestanden. Voor het toevoegen 
van items aan de menu’s heb je tal van opties (we 
telden er bijna honderd). We geven je een handvol 
voorbeelden: Geheugen verminderen, Herstel 
wachtrij van printer, Slaapstand, Icoon wijzi-
gen en Eigenaar worden. Je voegt een item toe aan 
het contextmenu van de Verkenner door simpelweg 
een vinkje te plaatsen. Toegevoegde items laten zich 
uiteraard ook eenvoudig weer weghalen. 

  5. Bepaal 

zelf welke extra 

functies je aan 

het contextmenu 

wilt toegevoegd 

zien.

6 Configuratieback-up
CloneApp 1.07
www.mirinsoft.com
Wanneer je Windows opnieuw installeert, bijvoor-
beeld omdat je huidige installatie niet meer vooruit te 
branden valt, dan verlies je automatisch alle config-
uratie-instellingen van je geïnstalleerde toepassin-
gen. Hoogst vervelend en dus is voor zo’n scenario 
CloneApp meer dan welkom. Deze tool – die je wel als 
administrator dient op te starten – kan namelijk zor-
gen voor een eenvoudige back-up van de instellingen 
van meer dan 200 apps/applicaties voor Windows. 
Moeilijker dan de gewenste toepassingen in een lijst 
aan te geven en op Start CloneApp te klikken is het 
niet. De back-ups belanden standaard in een subm-
ap van de CloneApp-map. Met een druk op de knop 
What is being backed up kom je overigens precies 

Je voegt een item toe aan 
het contextmenu van de 
Verkenner door een vinkje 
te plaatsen

  6. Wel zo 

handig: een 

back-up van de 

configuratie van 

je geïnstalleerde 

applicaties.
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te weten wat er in zo’n back-up meegaat. Staat jouw 
programma niet in de lijst, dan kun je je geluk nog be-
proeven in de plug-inlijst op de site van de makers of 
je probeert via Custom zelf aan te geven wat je in de 
back-up wilt onderbrengen. Een Restore-knop zorgt 
ervoor dat de geback-upte instellingen netjes worden 
teruggezet op je systeem.

7  Registerback-up
RegBak 1.5
www.acelogix.com/freeware.html
Je weet vast dat het Windows-register zowat alle 
belangrijke instellingen van je systeem, hardwarecom-
ponenten en software bevat. Je zorgt dus maar beter 
voor een up-to-date back-up voor het geval er iets fout 
loopt. Nu kun je dit min of meer ook wel vanuit de 
registereditor doen, maar met RegBak gaat het heel 

wat comfortabeler. Zodra je de knop New Backup 
indrukt, wordt er een complete back-up van alle regis-
terhives gemaakt. Die wordt dan netjes aan je lijst met 
eerder gemaakte back-ups toegevoegd. Via het instel-
lingenvenster bepaal je zelf de naam en locatie van de 
back-upbestanden en is het mogelijk om aan te geven 
hoeveel back-ups je wilt bewaren, bijvoorbeeld alleen 
de vijf meest recente of de back-ups van de laatste 
maand. Een back-up terugzetten doe je vanzelfsprek-
end met de knop Restore. Het wordt natuurlijk iets 
lastiger als je Windows niet meer opstart, maar weet 
dan dat je ook vanuit de Windows herstelconsole nog 
de gemaakte back-ups kunt aanspreken.

8  Back-up Gmail
Upsafe Gmail Backup 1.0.3
www.upsafe.com/free-gmail-backup
Ik heb zelf ongeveer 12.000 e-mails in de inbox van 
mijn Gmail-account zitten, en die raak ik liever niet 
kwijt. Jij wilt vast ook je Gmail-berichten onder geen 
beding verliezen. Upsafe Gmail Backup is dan de 
uitgelezen oplossing. Met deze tool maak je namelijk 
lokale back-ups van al je Gmail-berichten, inclusief 
de bijlagen. De eerste keer kan dat natuurlijk wel een 

  7. Een com-

plete register-

back-up is geen 

overbodige luxe.

  8. Verwijder 

overbodige 

bestanden au-

tomatisch zodra 

je je computer 

opstart.
Maak een lokale back-up 
van al je Gmail-berichten, 
inclusief de bijlagen
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poos duren, maar daaropvolgende back-ups nemen 
veel minder tijd in beslag, aangezien het programma 
‘incrementele’ back-ups maakt en dus alleen nieuwe 
berichten veiligstelt. Je kunt handmatig een back-up 
starten, maar het is ook mogelijk een taakplanner in 
te stellen zodat die op gezette tijden voor een veilige 
back-up zorgt. Maar er is meer: berichten en bijlagen 
bekijken kun je ook vanuit de tool doen en dankzij de 

ingebouwde archieffunctie haal je berichten des-
gewenst definitief uit de cloud. Je geeft hierbij zelf de 
criteria aan, zoals berichten van of naar een bepaal-
de persoon, met een specifiek trefwoord en/of tot 
een bepaalde datum. Berichten terugzetten naar de 
Gmail-cloud kan trouwens ook.

9 Herstel wachtwoord
recALL 15.04
http://keit.co/p/recall
Het zal je maar overkomen: je wilt een programma 
opstarten of een of andere toepassing (of Windows 
zelf) nogmaals installeren, maar je bent het wacht-
woord vergeten. Laat recALL dan je geheugen zijn. 
Deze tool haalt namelijk de wachtwoorden en pro-
ductcodes van een indrukwekkend aantal applicaties 
en (web)services op uit je systeem. Je kunt recALL op 

zoek laten gaan op de standaardlocatie of zelf een 
map aanwijzen. Het programma zet alle gevonden 
wachtwoorden en codes en waar mogelijk de bijbe-
horende inlognamen in een lijst. Volgens de makers 
kan recALL de wachtwoorden van meer dan 200 
programma’s (zoals browsers, ftp-clients, draadloze 
netwerken enzovoort) en de licentiecodes van meer 
dan 2.800 toepassingen vinden. Ben je op zoek naar 
het wachtwoord van een ftp-, POP3- of SMTP-client 
die standaard niet door recALL wordt ondersteund, 
dan haal je dankzij de ingebouwde protocol-emulatie 
alsnog de bijhorende wachtwoorden op.

10 Dataherstel
Disk Drill 1.0
http://pc.cleverfiles.com
Wachtwoorden verliezen is erg, maar belangrijke 
gegevens verliezen is nog veel erger. Heb je per 
ongeluk de verkeerde partitie geformatteerd of foute 
bestanden gewist, dan is nog niet alles verloren. Met 
een datahersteller als Disk Drill (voor Windows, want 
er is ook een Mac-versie beschikbaar) geef je jezelf 
nog een reële kans. Het is een gebruiksvriendelijk 
programma. Allereerst duid je de schijf of partitie aan 
met de gezochte bestanden. Het programma kan met 
zowat alle mogelijke mediadragers en bestandssys-
temen overweg, namelijk FAT(32), exFAT, NTFS, EXT 
2/3/4 en HFS+. Het is tevens mogelijk niet-toegewezen 

schijfruimtes ‘raw’ te benaderen. Het programma 
gaat standaard ook op zoek naar mogelijk verdwenen 
partities op de geselecteerde schijf. Je kunt kiezen tus-
sen een Quick Scan en een – langdurigere – Deep 
Scan. De aangetroffen data worden automatisch 
ingedeeld in rubrieken als Audio, Documents en 
Pictures. In principe volstaat het de gewenste be-

  9. Wacht-

woorden en 

productcodes 

vist recALL zo uit 

je systeem op.

 10. Disk 

Drill: je ultieme 

redder in (data)

nood?

 11. Laat geen 

privacygevoelige 

data rondsling-

eren!
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standen te selecteren om die – naar een ander medium 
– te herstellen.

11 Datavernietiging
Jihosoft Eraser 2.1
www.tiny.cc/erase
Je weet natuurlijk al langer dat bestanden die je in de 
prullenbak van Windows gooit, niet echt weg zijn, zelfs 
niet wanneer je ze ook daar verwijdert. In feite zijn 
alle ‘verwijderde’ gegevens nog terug te halen, zolang 
ze niet door andere gegevens zijn overschreven. Dat 
is precies het principe van een ‘shredder’ als Jihosoft 
Eraser. Om er zeker van te zijn dat weg ook echt weg 
is, overschrijft het programma de gegevens één of 
meerdere keren, afhankelijk van het gekozen wisalgo-
ritme. Overigens kan één keer overschrijven volstaan 
op moderne harde schijven. Je geeft in het programma 
aan wat je precies wilt shredden: specifieke mappen of 
bestanden, een complete schijf of partitie of de vrijge-
komen ruimte op een harde schijf (waar mogelijk nog 
oude, eerder verwijderde bestanden staan). Bij deze 
laatste twee kun je, althans op NTFS-schijven, tevens 
de MFT (Master File Table) en het USN Change Journal 
laten leegmaken.

12 Controle op afstand
Opswat Gears
www.opswatgears.com
Ben je (technisch) verantwoordelijk voor meerdere 
apparaten, bijvoorbeeld in je thuisnetwerk? Dan wil je 
vast graag op een gemakkelijke manier nagaan of de 
systemen wel veilig genoeg zijn. Bijvoorbeeld vanuit 
één gecentraliseerde plaats, vanuit de cloud via een 
webbrowser. Dat kan met Opswat Gears. Nadat je een 

account hebt gecreëerd en je bij het online dashboard 
bent aangemeld, kun je je eerste toestel toevoegen. 
Je moet daarvoor wel eerst even een lokale module 
installeren (op elk toestel dat je op afstand wilt kunnen 
monitoren – dat zijn er maximaal 25 in de gratis versie). 
Er is een versie beschikbaar voor Windows en OS X. Me-
teen na de installatie en de opstart begint de tool aan 
een grondige analyse van het systeem. Na afloop vern-
eem je welke veiligheidsscore je systeem heeft behaald. 
Dat blijkt een totaalcijfer te zijn, gebaseerd op enkele 
onderwerpen, zoals de firewall, encryptie, antivirus en 
back-up. Even doorklikken en je krijgt nog meer details 
te zien. Na een tijd begint de tool ook te rapporteren 
naar je dashboard in de cloud, vanwaar je een mooi en 
gedetailleerd overzicht krijgt van de veiligheidsstatus 
van elk gekoppeld toestel.

13 Schijfanalyse
Active@ Disk Editor 6.0
www.disk-editor.org
Je hebt ongetwijfeld al vaker termen zien voorbij 
komen als FAT, NTFS, boot sector, MBR, GPT enz. 
Termen die stuk voor stuk te maken hebben met 
schijfstructuren en bestandssystemen. Een bestur-
ingssysteem zorgt er wel voor dat dergelijke schi-
jfgebieden voor de modale gebruiker verborgen 
blijven. Gespecialiseerde tools als Active@ Disk Editor, 
beschikbaar voor Windows en Linux, maken dit wel 
zichtbaar. Dit is een ‘fysieke-schijfeditor’ die je toegang 
verschaft tot letterlijk alle bits en bytes op je schijf, en 
dus ook tot bootsectoren en andere gebieden voor 
de bestandsadministratie. Het hoeft geen betoog dat 
zo’n programma vooral interessant kan zijn voor de 
gevorderde gebruiker die weet waar hij mee bezig 
is (en die vooral ook weet welke data hij wel en niet 
ongestraft kan aanpassen). Via een slim navigatiemenu 

 12. Controleer 

geregeld of je 

pc’s nog wel 

veilig genoeg 

zijn.

  13. De 

aanblik alleen al 

maakt duidelijk: 

deze tool is voor 

gevorderde 

gebruikers.
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laat Active@ Disk Editor je bijvoorbeeld meteen naar 
de partitietabel, bootsector of master file tabel (MFT) 
op een NTFS-schijf gaan. Een krachtige zoekfunctie is 
ook aanwezig, zodat je – met de nodige kennis – ook 
op deze manier naar verloren gewaande gegevens of 
partities kunt speuren.

14 Privacybewaker 
O&O ShutUp10
www.oo-software.com
O&O Software is een officiële ‘Microsoft Partner’ en 
dus verbaast het ons dat juist zij met een erg handige 
tool uitkomen om de gebruiker (veel) meer controle 
te geven over Windows 10. En dan met name over de 
functies waar niet elke privacybewuste gebruiker blij 
mee is. Zodra je de tool opstart – een installatie is niet 
vereist – zie je alle functies van Windows 10 opgesomd 
die ook maar ergens iets met privacy te maken heb-
ben. Wij telden in totaal meer dan veertig functies, 
opgedeeld in rubrieken als Security, Location Ser-
vices, User Behavior en Windows Update. Bij elke 
functie tref je een symbool aan dat aangeeft hoe slim je 
er volgens de makers aan doet om dat uit te schakelen. 
Niet alle items zullen je meteen duidelijk zijn, maar als 
je zo’n item even aanklikt, krijg je al meer informatie. 
Om een functie uit te schakelen, zet je het schuifje om 
naar groen. Je krijgt wel eerst nog de gelegenheid een 
systeemherstelpunt te creëren, zodat je altijd nog op je 

schreden kunt terugkeren. Er is binnen het program-
ma ook een optie die je in één keer naar de originele 
Windows-instellingen laat terugkeren.

15 Vergrendelingsstick
USB Raptor
www.tiny.cc/usbrap
Wil je vermijden dat andere gebruikers tijdens je af-
wezigheid van je pc gebruikmaken, dan kun je het ver-
grendelingsscherm van Windows (Windows-toets+L) 
activeren. Of je gebruikt USB Raptor. Deze tool zorgt 
ervoor dat je een willekeurige usb-stick als een soort 
veiligheidstoken laat fungeren. Dit doet het program-
maatje door op de usb-stick een bestandje te plaatsen 
waarop het heel frequent checkt. Blijkt het bestand 
aanwezig (en is dus die specifieke stick ingeplugd), dan 
zal je systeem probleemloos ontgrendeld worden. 
Ontbreekt de stick met het bestand, dan blijft de ver-
grendeling koppig actief. Het is overigens ook mogelijk 
de tool zo in te stellen dat specifiek die stick vereist 
is (en niet zomaar een kopie van dat bestand op een 
andere usb-stick). Mocht je ooit de stick kwijtraken 
dan is er nog altijd een achterdeur in de vorm van een 
wachtwoord.

 14. Elke 

functie van 

Windows 10 die 

ergens maar iets 

met ‘privacy’ te 
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USB Raptor laat iedere 
usb-stick als een soort 
veiligheidstoken fungeren
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  17. Verzin ook 

zelf de handigste 

aliassen.

  18. Een 

‘onbeperkt’ 

aantal items in 

het klembord 

dankzij ClipJump.

programma’s.

 16. Klik op 

Scannen en 

Verwijderen, de 

rest laat je aan 

AdwCleaner 

over.

16 Adware-verwijderaar
AdwCleaner 5.0
www.tiny.cc/adwcle
Niks vervelender dan pop-ups die je tijdens het surfen 
voortdurend bestoken, zinloze toolbars die je maar 
niet weg krijgt of ongevraagde webpagina’s die om 
de haverklap opduiken. De kans is (zeer) groot dat 
AdwCleaner je van dergelijk ongein kan verlossen. De 
werking kan nauwelijks eenvoudiger. Start de (port-
able) tool op en klik op Scannen. Na afloop van de 
scanronde toont AdwCleaner de resultaten van zijn 
vangst op diverse tabbladen, waaronder Services, 
Mappen, Bestanden, Register, Chrome en meer. 
Hoe meer je hier aantreft, hoe meer (kans op) adware 

en aanverwanten. In feite hoef 
je nu alleen nog op de knop 
Verwijderen te drukken, 
tenzij je bewust bepaalde 
items wilt behouden, dan haal 
je het vinkje naast zo’n item 
weg. Na de opschoonoperatie 
zal AdwCleaner je systeem 
herstarten en verschijnt er een 
logbestand. We raden je wel 
aan deze operatie alleen maar 
uit te voeren als je daadwer-
kelijk door vervelende adware 
wordt geplaagd. Vooraf een 
systeemherstelpunt maken is 
ook een goed idee.

17 Snelle start
SlickRun 4.3
www.bayden.com/slickrun
De nieuwste versies van 

Windows maken het je al een stuk makkelijker om 
bepaalde bestanden op te zoeken of programma’s 
te starten. Dat het nog efficiënter kan, wordt snel 
duidelijk met SlickRun, beschikbaar in zowel een 32- 
als een 64bit-versie. Meteen na de installatie duikt 
een klein balkje op nabij het systeemgebied van 

Windows. In SlickRun draait eigenlijk alles rond het 
concept van ‘magic words’, een soort van macro’s of 
aliassen. Druk maar even op de (standaard)sneltoets 
Alt+Q en tik in het balkje een van de volgende magic 
words in: hibernate (Windows gaat in slaapstand), 
dos (opent een opdrachtpromptvenster), google ne-
derland (zoek in Google naar informatie over Ned-
erland) of paint (start MS Paint op). Er zijn nog veel 
meer mogelijkheden: klik met de rechtermuisknop op 
het balkje en kies MagicWords om de beschikbare 
instructies te zien. Je kunt ook zelf instructies toevoe-
gen. Dat doe je vanuit het contextmenu, waar je dan 
New MagicWord kiest en vervolgens een naam, 
en het pad naar een programma of een url invult. 
Of je klikt de toverstaf aan en versleept die naar de 
geopende toepassing die je aan dit magische woord 
wilt koppelen. Je kunt overigens ook nog bijkomende 
parameters kwijt.

 

Similar Image Finder spoort 
(bijna) identieke 
plaatjes op
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18  Klembordbeheerder
ClipJump 12
http://clipjump.sourceforge.net
Het klembord van Windows kan erg handig zijn om 
snel een stukje tekst of een afbeelding uit de ene 
applicatie of webpagina te halen en in een andere 
toepassing te plakken. Het is wel jammer dat je tot 
slechts één item tegelijk beperkt bent (uitgezon-
derd binnen de MS Office-applicaties waar je een 
uitgebreider klembord hebt). Vind je dit vervelend? 
Gebruik dan ClipJump, dat zich in het systeemvak van 
Windows nestelt. Doe gerust de test en kopieer (met 
Ctrl+C) een paar verschillende items naar het klem-
bord. Wanneer je vervolgens Ctrl+V indrukt, komt 
ClipJump tussenbeide in de vorm van een pop-upven-
stertje. Telkens als je nu met ingedrukte Ctrl-toets de 
V-toets indrukt, krijg je alle items in omgekeerd chro-
nologische volgorde te zien die je naar het klembord 
had gekopieerd. Zodra het gewenste item te zien is, 
hoef je de toetscombinatie maar los te laten om het 
item in je document te plakken. Handig is nog dat 
ClipJump de inhoud onthoudt, ook bij het herstart-
en van Windows. Je kunt de inhoud ook beheren en 

bijvoorbeeld items (selectief) weer weghalen. Voor 
intensieve gebruikers van het klembord voorziet 
ClipJump nog in de mogelijkheid om met ‘kanalen’ 
te werken. Je kunt dan bij elkaar horende items in 
hetzelfde kanaal onderbrengen.

19  Dubbele plaatjes
Similar Image Finder 1.1
www.similarimagefinder.com
Als verwoed fotograaf neem je heel veel foto’s, vaak 
ook van dezelfde personen of landschappen maar met 
minuscule verschillen (in belichting, sluitertijd et cet-
era). Al deze foto’s nemen natuurlijk veel schijfruimte 
in. Wil je een grondige opschoonactie uitvoeren, dan 
kan Similar Image Finder je helpen. Zoals de naam al 
doet vermoeden, spoort deze tool (min of meer) dub-
bele plaatjes op. Eerst geef je aan op welke locaties het 
programma moet zoeken. Na afloop van de scanronde 
krijg je van twee duplicaten telkens een voorbeeld te 
zien. Je kunt er met de muisaanwijzer overheen gaan 
om in te zoomen, zodat je goed de verschillen ziet. De 
tool laat je ook het percentage van overeenkomst zien. 
100% betekent dat de beelden identiek zijn, bij 90% zijn 
er al duidelijke verschillen te zien enzovoort. Je bepaalt 
zelf in welk percentage je geïnteresseerd bent en je 
kunt ook de criteria instellen (zoals Creation Date of 
Pixel Size) op basis waarvan het programma een foto 
als ‘origineel’ of ‘duplicaat’ zal bestempelen. Uiteraard 
kun je vanuit dit programma ook overtollige plaatjes 
verwijderen.

 19. Het 

programma 

zoekt min of 

meer identieke 

foto’s op.

  20. cPicture: 

een overzichteli-

jke no-nonsense 

aanpak.
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20  Fotoviewer en meer
cPicture 3.5
http://cpicture.thecloudsite.net
cPicture, een woordspeling op ‘see picture’, profileert 
zichzelf in de eerste plaats als een fotoviewer, maar 
dat vinden we net iets te bescheiden. Het programma 
mag zich dan focussen op fotobestanden, het kan ook 
overweg met audio en video. De interface heeft wel 
wat weg van de Windows Verkenner, inclusief het lint. 
Links krijg je een hiërarchisch overzicht van de stations 
en mappen te zien en rechts een overzicht van de 
mediabestanden uit de geselecteerde locatie. cPic-
ture kan met alle belangrijke fotoformaten overweg, 
inclusief een aantal raw-formaten. Het blijft echter niet 
bij ‘kijken’ (al dan niet in de vorm van een diashow); er 
zijn ook heel wat (eenvoudige) bewerkingstools aan-
wezig, met klassiekers als bijsnijden, roteren, spiegelen 
en verwijderen van rode ogen. Een batchfunctie is 
eveneens aanwezig om meerdere bestanden tegelijk te 
bewerken. Voor veel functies zijn ook nog sneltoetsen 
aanwezig en diehards sturen cPicture natuurlijk vanaf 
de opdrachtregel aan.

21  Icoonontwerper
Seanau Icon Toolkit 7.1
www.seanau.com/free_icon_toolkit
Ook jouw bureaublad heeft wellicht allerlei snelkoppe-
lingen naar programma’s en documenten. Wil je je bu-
reaublad een persoonlijker touch geven, waarom dan 
niet de pictogrammen van een aantal veelgebruikte 
snelkoppelingen zelf ontwerpen? Dat kan perfect met 
Seanau Icon Toolkit. Om zo’n icoontje te ontwerpen, 
kun je van een aantal ingebouwde tools gebruikmak-

en, zoals een lijn- en potloodtool of een rechthoek- of 
ellipstool. Je hoeft niet per se blanco te beginnen (dat 
zouden we je ook niet aanraden in het begin). Je kunt 
ook bestaande plaatjes (waaronder ico, jpg, bmp, tif en 
png) inladen om die verder te bewerken. Op zoek naar 
inspiratie? Op sites als www.iconarchive.com vind je er 
duizenden. Dankzij de ondersteuning van lagen zijn er 
best wel wat geavanceerde bewerkingen mogelijk, ze-
ker in combinatie met het Styles-menu dat een reeks 
kant-en-klare stijlen en effecten bevat.

22  Digitaal post-itje
PNotes.NET 3.1
http://pnotes.sourceforge.net
Plak jij je schermranden of je bureau vol met noti-
tie-briefjes? Gebruik dan eens een tool als PNotes.
NET. Wil je deze in het Nederlands, dan moet je er na 
de installatie nog even de Nederlandse vertaalmodule 
bij downloaden. Die pak je vervolgens uit, waarna je 
het bestand dutch.xml naar de map  
\PNotes.NET\lang kopieert. Na installatie vind je 
PNotes.NET terug in het Windows-systeemvak. Vanuit 
het contextmenu krijg je toegang tot een uitgebre-
id menu, via Preferences / General Settings / 
Language / Nederlands maak je alles Nederland-
stalig. Nieuwe post-itjes creëren is niet moeilijker dan 
Nieuwe notitie aan te klikken en je boodschap in 
te tikken. Onder aan zo’n notitie vind je allerlei tools 
om het briefje verder vorm te geven en ook vanuit het 
contextmenu komen heel wat nuttige opties beschik-
baar. Om alles overzichtelijk te houden, kun je met 
PNotes.NET je notities in groepen onderbrengen, zoals 

  22.Een krach-

tige notitiebe-

heerder met 

enkele slimme 

functies.

 21. Best 

leuk, zo’n zelf 

ontworpen (of 

bewerkt) pro-

gramma-icoon!
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bestandsnamen laten versleutelen. Standaard wordt 
7-Zip voor de encryptie ingezet, waardoor de doelmap 
meteen ook wordt gecomprimeerd, maar je kunt ook 
een encryptie op basis van GnuPG selecteren, waarbij 
er niet gecomprimeerd wordt.

24
KryptoFiler 1.0
www.tiny.cc/kryfil
Wil je alleen af en toe wat privacygevoelige bestanden 
versleutelen, dan is een tool als CryptSync niet echt 
handig. KryptoFiler is dan een betere oplossing. Die in-
tegreert zich namelijk netjes in het contextmenu van de 
Windows Verkenner. Kies je hier voor Encrypt with 
KryptoFiler, dan hoef je in principe weinig meer te 
doen dan het encryptie-algoritme te selecteren, met ke-
uze tussen onder meer Rijndael, Serpent, TwoFish, 
BlowFish, 3DES enz. Ook het hash-algoritme kun je 
zelf instellen, waaronder MD5 en SHA512. Kies een 
sterk wachtwoord, waarna het bestand wordt versleu-
teld naar een spiegelbestand met de extensie _Encrypt-
ed. Vanzelfsprekend kun je versleutelde bestanden ook 
weer decrypten. Klik erop met de rechtermuisknop en 
kies nu Decrypt with KryptoFiler.

25 Draadloos versturen
Feem 3.0
http://tryfeem.com/nl
Om data via je wifi-netwerk draadloos over te zetten 
tussen diverse apparaten zijn er diverse oplossingen, 
waaronder AirDroid of AirDrop. Een minder bekende, 
maar toch elegante tool is Feem. 
Dit programma is beschikbaar 
voor Windows, OS X en Linux en 
bestaat tevens als mobiele app 
voor Android, iOS en Windows 
Phone. Feem herkent automa-
tisch andere apparaten met Feem 
binnen hetzelfde (al dan niet 
draadloze) netwerk en voegt de 
namen toe aan een lijst. Je select-
eert in deze lijst het doelapparaat 
en sleept daarna de gewenste 
bestanden naar het programma-
venster. De ontvanger krijgt een 
notificatie en kan de gegevens 
vervolgens downloaden naar een 
instelbare locatie. Een leuk extraat-
je is nog de chatmodule, waarmee 
snel nog een paar boodschappen 
tussen zender en ontvanger kun-
nen worden uitgewisseld. 

 23. Syn-

chroniseren, 

encrypten en 

comprimeren in 

één beweging.

 24. Vanuit het 

contexmenu 

versleutel en 

ontsleutel je snel 

een bestand.

‘Thuis’ of ‘Werk’. Er is ook een zoekfunctie aanwezig en 
je kunt de notities van tags voorzien. Ook goed om te 
weten: je kunt zelfs zelf bepalen wanneer een herin-
neringsbriefje moet opduiken en het is ook mogelijk 
je notities met behulp van plug-ins te synchroniseren 
met je favoriete cloudopslagdienst.

23 Adware-verwijderaar 
CryptSync 1.2
www.tiny.cc/crysc
Encryptie blijft vooralsnog de zekerste manier om data 
voor onbevoegden ontoegankelijk te maken. Crypt-
Sync is een encryptietool, maar dan wel met een wat 
aparte insteek: het programma synchroniseert twee 
mappen, maar wel zo dat de doelmap automatisch 
wordt versleuteld. Dat geeft mogelijkheden, vooral als 
je je bedenkt dat je die doelmap bijvoorbeeld ook in de 
map van je Google Drive, OneDrive of Dropbox kunt 
plaatsen. En niemand houdt je tegen om bijvoorbeeld 
twee sync-paren te creëren met eenzelfde bronmap 
en twee doelmappen bij verschillende clouddiensten. 
Dan heb je meteen een versleutelde back-up van je 
gegevens. Alles begint dus met het aanmaken van een 
of meer ‘sync pairs’ die je met een sterk wachtwoord 
voorziet van encryptie. Als je dat wilt, kun je ook de 
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  25.Bestanden 

uitwisselen tus-

sen apparaten? 

Even verslepen 

en klaar.
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Slimmer zoeken 

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

Snel en e�  ciënt vinden wat je echt zoekt
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1 Zoeken met Google
Als je met Google zoekt, wil je niet zo veel mogelijk 
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 zoekop-
dracht eventjes stil te staan bij de manier waarop 
je het snelst bij de juiste websites 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 afbakent. Niet waar kan ik lekker grieks 
eten, maar zoiets als grieks restaurant amster-
dam.

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 
altijd nog verfijnen. Stel dat je op zoek bent naar 
informatie over een zwarte kever. Google laat ver-
dacht 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 woorden die diverse betek-
enissen hebben. Zoek je op zwarte volkswagen 
kever dan gaat het al een stuk beter: je ziet een 
aantal mooie plaatjes en verwijzingen naar markt-
plaatsen. Blijkbaar staat er een flink aantal te koop. 
Wil je geen Kever kopen, maar meer over de historie 

lezen? Voeg dan een zoekwoord zoals geschiede-
nis toe aan de zoekopdracht. Nummer twee op onze 
resultatenlijst 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 terugblader-
en naar de Google-pagina met zoekresultaten. Dat is 
wat omslachtig. 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 openen die je interes-

  1. Geef con-

creet aan wat je 

wilt vinden.

  2. Let goed 

op, want woor-

den kunnen 

diverse beteke-

nissen hebben.

  3. Laat elk 

zoekresultaat 

dat je aanklikt in 

een nieuw tab-

blad openen.
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  4. Komt een 

website te vaak 

voor, dan kun 

je die overslaan 

met -site.

  5. Een 

lidwoord tussen 

aanhalingstek-

ens wordt niet 

genegeerd.
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  4. Komt een 

website te vaak 

voor, dan kun 

je die overslaan 

sant 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 geselecteerde re-
sultaat in een nieuw browservenster. 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 zoekresultaten 
onnodig lang is? Je kunt tegen Google zeggen dat 
het een veelvoorkomende website 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 zoekop-
drachten. 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 wag-
onlading 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 resul-
taten te zien hoor, maar toch lopen we pagina’s mis 
omdat we vooraf niet wisten dat zijn volledige naam 

  6. Een asterisk 

geeft aan dat er 

op die plek nog 

iets anders mag 

staan.
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  8. Dankzij de 

tilde worden 

synoniemen 

automatisch 

meegenomen.  7. ClipGrab 

heeft ook een 

eigen zoekma-

chine die op ba-

sis van gewone 

zoekwoorden 

werkt.

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 zoekopdracht “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 beperkt. Ge-
lukkig 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. Omdat Intel diverse websites 
heeft zoals .nl en .com, mag je de wildcard uit de 
vorige tip gebruiken als je niet alleen op de Neder-
landse website wilt zoeken. Je tikt dan ivy bridge 
site:intel.* in.

8  Uitsluiten
Je mag ook opgeven waar je juist niet op zoekt, door 
een minteken aan een zoekwoord te plakken. Bijvoor-
beeld fotoprinter –all-in-one. Zo sluit je zoekresul-
taten 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 pagi-

na’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 fotoprinter 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 betekenissen. 
Zoals de kever uit tip 1. Het is ook mogelijk dat er ver-
schillende woorden voor dezelfde zaak bestaan, zoals 
toetje, dessert en nagerecht. Of fiets, tweewieler en 
rijwiel. Je kunt deze zoekwoorden 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.

  9. Dankzij de 

tilde worden 

synoniemen 

automatisch 

meegenomen.
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  10. Je kunt 

Google vertellen 

dat het een 

woord niet mag 

negeren.   11. Deze tool 

kan zelfs 4K-vid-

eo converteren 

naar het avi-for-

maat.

  12. Zoeken 

naar bestanden 

kan ook, door 

filetype te 

gebruiken.

 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 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 op-
geeft. 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 zoekop-
dracht te verduidelijken. Zoals wandelen (zwitser-
land 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.

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 eigenlijk alleen maar bent geïnteresseerd in 
cijfermateriaal over de groei van de bevolking. Dan tik 
je zoiets in als bevolkingsgroei filetype:xls. Je vindt nu 
alleen spreadsheets met informatie. Op dezelfde mani-
er kun je zoeken naar presentaties (ppt) of documenten 
(zoals doc of pdf). Wil je juist voorkomen dat je zoiets 
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  14. Benieuwd 

hoe laat de zon 

ondergaat? 

Google vertelt 

het je.

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 puntjes. Zoals zomermagazine 
editie 100..200 om naar uitgave honderd tot en met 
tweehonderd te zoeken. Alle tekens in de reeks moet-
en aan elkaar 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 weersverwachting 
opvragen van je eigen locatie of een andere plek op 
aarde met weer of weer las vegas.

   13. Getallen-

reeksen geef je 

aan met twee 

puntjes.

15 (Om)rekenen
Er zit zelfs een rekenmachine in Googles zoekmachine! 
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 ant-
woord wordt in een wetenschappelijke calculator op 
de resultatenpagina getoond. Zodoende heb je meteen 
een uitgebreide virtuele rekenmachine tot je beschik-
king. Eenheden omrekenen kan ook met Google. Tik 
maar eens 20 celsius naar fahrenheit 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.

  15. Rekenen 

en eenheden 

omrekenen, ook 

dat kan!
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1 De grondbeginselen
Om een Facebook-pagina te kunnen openen, moet je 
als privépersoon eerst zijn aangemeld bij het sociale 
netwerk. Als je nog geen profiel hebt, ga dan naar www.
facebook.com, vul je gegevens in en klik op Registre-
ren. Doorloop de installatiestappen en zorg dat je in 
je browser bent ingelogd op je Facebook-profiel. Ga 
vervolgens naar www.facebook.com/pages/create. Je 
hebt de keuze uit zes verschillende opties, kies de optie 
die het beste bij jouw pagina past. In de meeste gevallen 
zal je de optie Plaats of lokaal bedrijf willen kiezen. 
Wil je een pagina voor je vereniging maken, kies dan 
voor Bedrijf, organisatie of instelling of voor Goed 
doel of community, afhankelijk van het doel van je 
vereniging. Vervolgens moet je een aantal gegevens 
over je bedrijf, vereniging of activiteit opgeven. Als je 
klaar bent, klik je op Aan de slag. In het volgende 
venster wordt gevraagd of je nog meer gegevens wilt 
invullen. Het is belangrijk dat je hier tijd aan besteedt en 
goede en juiste informatie aangeeft. De kwaliteit van je 
gegevens draagt in hoge mate bij aan het succes van je 
pagina.

Vrijwel iedereen heeft inmiddels wel een 
Facebook-profiel en dit maakt het sociale 
netwerk een prima platform om je bedrijf, 
vereniging of webshop te promoten. Er zijn echter 
wel wat dingen waar je goed over na moet 
denken voor je aan de slag gaat.
R I C H A R D  V E E N S T R A

TREK MEER BEZOEKERS
Zo wordt jouw Facebook-pagina 
een succes

I n dit artikel lees je hoe je zonder problemen een 
Facebook-pagina aanmaakt, hoe je extra beheer-
ders aanstelt en hoe je meer bezoekers naar je pa-

gina trekt. We vertellen je eveneens wat je beter wel of 
juist niet kunt delen en hoe je je updates automatiseert.

  1. In dit voor-

beeld creëren 

we een pagina 

voor onze bar, 

kies daarom 

voor Plaats of 

lokaal bedrijf.
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2 Pagina beheren
Ga verder door op Informatie opslaan te klikken, in 
het volgende venster voeg je een profielfoto toe. Zorg 
ook hier voor een spraakmakende of opvallende foto. 
Ga verder door op Volgende te klikken. Op de derde 
pagina klik je op Toevoegen aan favorieten, zodat 
je makkelijk toegang hebt tot je pagina vanuit je profiel. 
Op de vierde pagina stel je je voorkeursdoelgroep in. 
Dit is handig zodat Facebook jouw pagina als suggestie 
kan laten zien aan de juiste mensen. Als laatste kies je 
voor Opslaan. Je pagina zoals hij voor bezoekers zicht-
baar is, wordt nu geopend. Wil je een omslagfoto toev-

oegen, klik dan bovenin op Omslagfoto toevoegen. 
Onder Info vind je de gegevens die je al hebt ingevuld, 
maar ook specifieke gegevens die bij het soort pagina 
horen dat je hebt aangemaakt. Heb je een horecagel-
egenheid aangemaakt, dan kun je hier bijvoorbeeld je 
menukaart toevoegen door op Voeg je menu toe te 
klikken. Ook zet je hier neer wat je openingstijden zijn 
en een eventueel prijsbereik van je gerechten.

3 Pagina beheren
Het is belangrijk om te weten hoe je je pagina beheert. 
Je hebt de pagina immers aangemaakt vanuit je per-
soonlijke profiel. Alle berichten die je plaatst namens 
je bedrijf of vereniging, wil je vanaf je pagina doen, 
niet vanaf je persoonlijke profiel. In het vak waar je 
een statusupdate doet, vind je rechtsboven een klein 
fotootje met een driehoek. Klik hierop en je ziet dat je 
inhoud plaatst met je pagina. Als je hier je persoonlijke 
profiel kiest, plaats je inhoud als privépersoon. Dit is in 
vrijwel alle gevallen af te raden, houd privé en zakelijk 
gescheiden! 
Als je iemand toe wilt voegen als beheerder, ga dan 
naar Instellingen rechtsboven en kies voor Pagi-
narollen. Je ziet je eigen naam en je privé-profielfoto 
staan als beheerder. Typ eronder de naam van iemand 
anders om hem of haar toe te voegen. Deze persoon 
moet wel een Facebook-profiel hebben en bevriend 
zijn met jouw privé-profiel. Belangrijk is dat je aangeeft 
welke rol de nieuwe persoon heeft. Een beheerder 
heeft net zoveel rechten als jij, een redacteur kan 
bijvoorbeeld geen instellingen wijzigen van de pagina. 
Sluit af met Opslaan, je moet als bevestiging nog een 
keer je Facebook-wachtwoord opgeven. Voor meer 
informatie over rollen kijk je op www.facebook.com/
help/289207354498410.

De kwaliteit van je gegevens 
draagt in hoge mate bij 
aan het succes van 
je pagina

  3. Let goed 

op welke rol 

je de nieuwe 

persoon geeft.

  2. Zo ziet je 

pagina eruit na-

dat je de eerste 

gegevens hebt 

ingevuld.
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4 Bezoekers trekken
De allereerste stap in het trekken van bezoekers is 
natuurlijk dat je zelf je aangemaakte pagina leuk vindt. 
Klik op Pagina en zorg dat je inhoud plaatst met je 
privé-profiel. Klik op Vind ik leuk. De volgende stap is 
dat je je vrienden ervan overtuigt om je pagina leuk te 
vinden. Het is handig als je dit ook vanuit je privé-prof-
iel doet, aangezien je vrienden misschien niet weten 
dat je bedrijf al een pagina heeft. Ze zullen eerder 
geneigd zijn om van jou persoonlijk de aanbeveling 
aan te nemen. Klik op de drie bolletjes en kies voor 
Vrienden uitnodigen. Al je Facebook-contacten 
worden weergegeven en je hoeft alleen maar op 
Uitnodigen achter een naam te klikken. Als je een 
specifieke vriend of vriendin zoekt, kun je dit bovenin 
bij Zoek in alle vrienden aangeven. Sluit af door 
op Sluiten te klikken. Het is handig om je pagina ook 
nog eens op je privé-profiel te promoten. Ga bovenin 
naar de adresbalk en kopieer de koppeling met Ctrl+C. 
Ga vervolgens naar je privé-profiel door op je naam 
bovenin te klikken. Op de plek waar je normaal gespro-
ken een statusupdate plaatst, plak je nu de koppeling 
met Ctrl+V. Wacht een seconde en je ziet de pagina als 
koppeling verschijnen. Je kunt de tekst van de koppe-
ling nu verwijderen en een uitnodigende tekst plaatsen. 
De koppeling van de pagina blijft actief. Zorg ervoor dat 
je na het uitnodigen en promoten weer inhoud op je 
pagina plaatst onder je pagina-naam.

5 Statusupdate
Het plaatsen van statusupdates werkt net zo als je ge-
wend bent bij je normale privé-profiel. Als je alleen een 
tekst wilt plaatsen, typ je je tekst in het vak en klik je op 
Plaatsen. Als je naast de knop op het driehoekje klikt, 
kun je op Plannen klikken en een datum en tijd aan-
geven waarop het bericht moet worden gepubliceerd. 
Als je een bericht in het verleden wilt dateren, kun je 
voor de optie Datum in het verleden geven. Dit is 
handig als je nog weinig berichten op je pagina hebt, je 
kunt zo een geschiedenis aanmaken en bijvoorbeeld 
foto’s van de verbouwing van je zaak een maand eerder 

De eerste stap in het 
trekken van bezoekers 
is natuurlijk dat je zelf je 
aangemaakte pagina 
leuk vindt

  4. De 

eerste stap is 

natuurlijk om je 

bestaande Face-

book-vrienden 

uit te nodigen je 

nieuwe pagina 

leuk te vinden.

  4. Promoot je 

pagina ook op 

je privé-profiel.

halingstekens 

wordt niet gene-

geerd.
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dateren. Wil je een smiley toevoegen aan je bericht, dan 
klik je op de smiley-knop onderin. Denk wel na of dit 
bij het concept van je pagina past, niet alleen vrienden 
kunnen dit zien, iedereen kan jouw pagina leuk vinden 
en jouw pagina-updates inzien. Het is handig om een 
bericht met foto te plaatsen, berichten met foto’s 
hebben een groter bereik en worden vaker gezien door 
je publiek. Klik hiervoor op Foto/video. Als pagina kun 
je ook evenementen organiseren, klik op Evenement, 
mijlpaal + om een evenement aan te maken.

6 Pagina promoten
Nadat je je vrienden een keer hebt uitgenodigd, wordt 
het tijd om andere klanten te trekken. Organiseer 
bijvoorbeeld een actie waarbij je klanten in je winkel 
of café attendeert op je Facebook-pagina. Plaats een 
actiecode als bericht, mensen kunnen deze actiecode 
alleen zien als ze naar je pagina gaan. Het gros van de 
mensen zal dan ook je pagina leuk vinden om toe-
komstige acties niet te missen. Je kunt je pagina ook 
onder onbekenden promoten, maar net als met echte 
advertenties kost dit bij Facebook geld. Klik hiervoor op 
je pagina op Lokaal bedrijf promoten. Als je pagina 
geen bedrijf is, zal er iets anders staan. Heel belangri-
jk is dat je een goede afbeelding voor je advertentie 
uploadt, dit is wat mensen zal opvallen. Rechts pas je 
de doelgroep van je advertentie aan. Zorg ervoor dat 
je dit zo goed mogelijk kiest, het is onzinnig om een 
gehele stad als doelgroep te nemen. Alleen op profielen 
van mensen die tot de doelgroep behoren, zal jouw ad-
vertentie worden getoond. Je kunt een budget per dag 
bepalen en onderaan wordt getoond hoeveel mensen 
je hiermee ongeveer bereikt. Je kunt verder precies 
aangeven hoe lang de advertentie moet lopen. Reclame 
maken met Facebook kan zeer doeltreffend zijn als je 
een goede advertentie maakt.

7 Do’s en don’ts
Het is erg belangrijk om te bepalen wat je op je pagina 
plaatst. Er zijn veel voorbeelden van slechte acties te 
vinden op internet. Een bekend voorbeeld is de oproep 
van Trijntje Oosterhuis dat ze voor elke vind-ik-leuk 
een euro zou storten op Giro555 voor de slachtoffers 
van de orkaan in de Filipijnen in 2013. Niet zo handig, 
want het bericht werd binnen een dag zo’n 200 duizend 
keer ‘geliket’. Denk eraan dat een bericht dat jij plaatst 
ook door volgers kan worden gedeeld, zo kun je snel 
op veel meer vind-ik-leuks uitkomen dan dat je volgers 
hebt. Ook is het in de meeste gevallen niet handig 
om persoonlijke of politieke opvattingen op je Face-
book-pagina van je café, winkel of bedrijf te ventileren. 
De kans is groot dat een deel van je volgers een andere 
opvatting heeft en dat je zodoende volgers kwijtraakt.

  5. Kies ervoor 

om een bericht 

meteen te 

plaatsen of dit 

op een andere 

tijd te doen.

  6. Je kunt 

precies aan-

geven hoeveel 

geld je per dag 

kwijt wilt zijn en 

hoeveel mensen 

je hiermee zal 

bereiken.

   6. Trijntje 

Oosterhuis 

verwijderde 

het bericht snel 

toen ze zich 

realiseerde dat 

ze meer dan 

twee ton kon 

overmaken naar 

Giro555.
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1 Installatie
Romeo PhotoResizer is een gratis programma dat je 
downloadt via www.tiny.cc/resz. Om het programma 
te installeren, moet je pc van bepaalde Microsoft-soft-
ware voorzien zijn, namelijk het .NET Framework. Dit 
systeemcomponent zorgt dat verschillende program-
meertalen met elkaar kunnen communiceren. De 
installer van Romeo PhotoResizer merkt het vanzelf 
als dit component niet op je pc staat en zal in dat geval 
de installatieprocedure zelfs afbreken. Download .NET 
Framework via www.tiny.cc/netf en vervolg de instal-
latie.

Voordat je foto’s verstuurt via e-mail of 
deelt op sociale media, is het verstandig 
ze te verkleinen. Gaat het om een heleboel 
afbeeldingen, dan gebruik je een programma 
dat met één muisklik de hele collectie op 
dezelfde manier laat krimpen, liefst zonder 
kwaliteitsverlies.
D I R K  S C H O O F S

AFBEELDINGEN VERKLEINEN
Foto’s volautomatisch in batch verwerken

W e verkleinen met Romeo PhotoResizer 
een reeks foto’s op dezelfde manier via 
één enkele opdracht waarbij we vooraf de 

uitvoerkwaliteit en -afmetingen instellen. We gebrui-
ken trouwens dezelfde techniek om afbeeldingen te 
vergroten..

  1. De installer 

waarschuwt 

je wanneer je 

Microsoft .NET 

framework nog 

moet installeren.
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bespaart je een hoop 
saai werk
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2 Foto's toevoegen
Het programma werkt bijzonder eenvoudig. We nemen 
eerst de verschillende instellingen met je door, zodat je 
in één keer al je foto’s op de door jou gewenste manier 
kunt verkleinen. 
Sleep de afbeeldingen die je wilt verkleinen in het 
venster van de tool. Het programma kan overweg met 
verschillende bestandsformaten: jpg, png, tif of bmp. Je 
kunt ook bestanden van verschillende formaten in het-
zelfde werkvenster droppen. Ieder bestand verschijnt in 
een lijst met de miniatuurfoto, bestandsnaam, het be-
standsformaat, de grootte, resolutie, aanmaakdatum, 
naam van het programma waarmee je de foto’s hebt 
bewerkt en de locatie. Ben je iets te ijverig geweest, dan 
kun je in dit venster het vinkje weghalen voor de foto’s 
die toch niet geschaald mogen worden. Linksboven is 
er een knop in de vorm van een gebogen pijl, dat is de 
knop Reset, om de lijst leeg te maken.

3 Afmetingen
Heb je de definitieve fotolijst, dan geef je boven in beeld 
aan hoe je de foto’s wilt schalen. Zorg in ieder geval dat 
de optie Keep Aspect Ratio is aangevinkt. Hierdoor 
zal de iedere foto zijn oorspronkelijke beeldverhouding 
behouden. Ga je voor de instelling Relative, dan zullen 
alle afbeeldingen volgens het ingegeven percentage 
kleiner of groter worden. In de optie Absolute kun je 
een waarde ingeven voor langste zijde, kortste zijde, 

Met Keep Aspect Ratio 
zal de iedere foto 
zijn oorspronkelijke 
beeldverhouding behouden

  2. Je kunt 

altijd nog foto’s 

uitvinken die het 

programma niet 

mag verkleinen.

  Romeo 

PhotoResizer 

verkleint deze 

41 foto’s in vijf 

seconden en de 

inhoud van de 

map gaat van 

183 MB naar 

20,3 MB.

Batch
PhotoResizer is een typisch batchprogramma. 
Batch betekent dat het programma dezelfde 
opdracht op een heleboel bestanden uitvoert. Je 
bepaalt in één keer de instellingen voor een hele 
serie foto’s en het programma zal deze bewerkin-
gen op alle geselecteerde foto’s toepassen. Een 
batch bespaart je niet alleen een heleboel saai 
werk, je weet tegelijk zeker dat alle geschaal-
de bestanden dezelfde afmetingen hebben. 

Wanneer je 101 foto’s handmatig moet verklei-
nen, maak je immers snel een vergissing in de 
instellingen. resolutie, aanmaakdatum, naam van 
het programma waarmee je de foto’s hebt bewerkt 
en de locatie. Ben je iets te ijverig geweest, dan 
kun je in dit venster het vinkje weghalen voor de 
foto’s die toch niet geschaald mogen worden. 
Linksboven is er een knop in de vorm van een 
gebogen pijl, dat is de knop Reset, om de lijst leeg 
te maken.

  3. Geef de 

gewenste afmet-

ing in op basis 

van de langste 

zijde, de kortste 

zijde, de breedte 

of de hoogte.
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breedte of hoogte van de foto’s. In de kolom New Di-
mensions lees je bij elke foto de nieuwe afmetingen. 
Bij de opties zorgt de instelling Auto Rotation dat de 
foto’s allemaal met de juiste kant rechtop staan.

 4. Foto’s die 

je op het web 

publiceert, kun 

je strippen van 

metadata en 

kleurprofielen.

  5. Bovenaan 

zie je de foto 

zoals je hem 

een fractie van 

een seconde 

in interlaced 

modus te zien 

krijgt.halingstek-

ens wordt niet 

genegeerd.

4 Metadata wissen
Klik op de knop met de drie lijntjes rechtsboven om bij 
de output-instellingen te komen. Afhankelijk van de 
bestandsindeling van de toegevoegde afbeeldingen 
kun je nog een en ander finetunen. Vaak gaat het om 
jpg-bestanden. Hier kun je bijvoorbeeld aangeven dat 
je bij de verwerking meteen de kleurprofielen en de 
metadata of exif-gegevens wilt wissen. In de instelling 
van de camera zit immers de optie om het kleurprofiel 
van de foto’s bij het bestand in te sluiten. Heb je de 
foto’s in een programma als Photoshop bewerkt, dan 
voegt dat programma ook nog het kleurprofiel van het 
beeldscherm aan het bestand toe. Het kleurbeheerbe-
heersysteem van de pc weet dan hoe kleuren er voor 
de lens of op het beeldscherm uitzagen. Daarnaast zijn 
er de metadata. Die verklappen het type camera, de 
brandpuntafstand, de belichtingsinstellingen en soms 
staat hier ook informatie over de auteur en de locatie 
waar de opname werd genomen. Wil je foto’s op het 
web publiceren zonder dat je al deze info prijsgeeft, dan 
vink je de opties Remove Meta Data en Remove 
Color Profile aan.Extra winst

Fotobestanden worden kleiner als ze je stript 
van kleurprofielen en metadata. Onze oorspron-
kelijke foto van 4,77 megabyte werd slechts 95 
kilobyte toen we hem verkleinden naar 1000 bij 
699 pixels met een compressie van 50% en met 
behoud van metadata en kleurprofielen. Als we 
ook de metadata en kleurprofielen verwijderen, 
komen we uit bij een bestand van slechts 52 kilo-
byte. We boeken hiermee in dit geval dus bijna 
50% ruimtewinst. Als de uitvoerbestanden groter 
zijn of de compressie hoger is dan 50%, dan zal 
de procentuele ruimtewinst door deze ingreep 
kleiner zijn.
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5 Progressive/interlaced
De snelheid van een website is een belangrijke succes-
factor. Precies daarom willen we de foto’s die webbe-
zoekers te zien krijgen zo veel mogelijk afslanken. Er 
bestaan ook trucjes die ervoor zorgen dat de bezoeker 
het gevoel krijgt dat een foto snel laadt. Je kunt er 
bijvoorbeeld voor zorgen dat de bezoeker al een ind-
ruk van de foto krijgt voordat de afbeelding volledig 
in beeld is. Als je voor de progressieve of interlaced 
techniek kiest, zal de afbeelding meteen zijn volledige 
plaats innemen, om daarna de scherpe foto volgens 
een lijnpatroon in te laden. Bij de Image options 
vind je daarom de optie Progressive / Interlaced. 
Deze optie staat standaard uit. Als je gebruikmaakt 
van progressive of interlaced jpg’s wordt het bestand 
wel sneller geladen, maar de bestandsgrootte neemt 
wel toe, omdat het programma meerdere lageresolut-
ie-versies van het fotobestand maakt.

6 Geen conversie
Wanneer je bijvoorbeeld een tif-bestand verkleint met 
deze tool, blijft het resultaat een tif-bestand. Je kunt het 
bestandsformaat van foto’s niet wijzigen met PhotoRe-
sizer. Dat is jammer, want door een tif-bestand te con-
verteren naar een ander formaat, zou je de bestands-
grootte kunnen reduceren. Een foto in het tif-formaat 
van 2272 pixels bij 1704 pixels heeft een bestands-

grootte van 11,1 MB. Dezelfde afbeelding in jpg-for-
maat met medium compressie (kwaliteit 30) heeft een 
bestandsgrootte van slechts 263 KB. Bij jpg-bestanden 
is er immers sprake van compressie. Het kan dus de 
moeite waard zijn om je tif-bestanden eerst in een 
ander programma om te zetten naar jpg. Standaard zal 
dit programma, voor zover mogelijk, een zogenaamde 
verliesloze optimalisatie doorvoeren op basis van de 
Vorulent Antelope Engine. Laat die optie ingeschakeld, 
want dit zal de kwaliteit alleen maar bevorderen.

7 Compressie
In Romeo PhotoResizer kun je bij jpg’s de compressie 
wijzigen met een schuifregelaar. Hoe hoger de kwaliteit, 
des te groter de bestanden zullen blijven. Je zou dus in 
de verleiding kunnen komen om het schuifje helemaal 
naar links te zetten, bij de laagst mogelijke kwaliteit. 
Doe dit niet zomaar, want dit komt je foto niet ten 
goede. Compressie veroorzaakt altijd ruis. Bij een 
waarde van 80 of 100 is er haast geen kwaliteitsverlies 

  6. Zet zeker 

de optie Loss-

less Optimize 

aan.

  7. Van links 

naar rechts 

dezelfde foto 

met verschillen-

de com-

pressiewaarden: 

0, 20, 40 en 60.

  Op de 

downloadpagina 

vind je ook een 

portable app.

Portable app
Op de website staat ook een variant van dit 
programma als portable app. Hiermee kun je het 
programma vanaf een usb-stick laten werken.
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bij foto’s. Wil je het helemaal goed doen, dan test je met 
enkele foto’s hoe ver je kunt gaan met de compressie 
zonder dat het zichtbaar kwaliteitsverlies oplevert.

8 Bestandsopties
Bij de File Options kun je de functie Overwrite 
existing files aanvinken. Hierdoor zal het program-
ma de oorspronkelijke bestanden vervangen door de 
geschaalde bestanden. Doe je dit, dan moet je wel érg 

zeker van je zaak zijn, op die manier is er geen weg 
terug. Wij raden aan het vinkje niet aan te zetten en 
in het Save to-vak een map te selecteren waarin het 
nieuwe, geoptimaliseerde fotomateriaal terechtkomt. 
Geef je hier geen eigen locatie op, dan zal het program-
ma bij iedere opdracht zelf een map op het bureaublad 
plaatsen met de namen PhotoResizer (1), PhotoResizer 
(2) enzovoort.

9 Nieuwe namen
Als je dat wilt, kun je de verkleinde bestanden autom-
atisch van een nieuwe naam voorzien met de optie 
Auto Rename. De mogelijkheden zijn beperkt. Je 
kunt de bestanden benoemen met een nummer of 
de aanmaakdatum. Bovendien is het mogelijk om de 
oorspronkelijke naam aan te passen met een voor-
voegsel (Prefix) of een achtervoegsel (Suffix). Op 
die manier zorg je dat de verkleinde versie van de foto 
Lisabon001.jpg, bijvoorbeeld klein-Lisabon001.jpg of 
Lisabon001-klein.jpg heet.

10 Nakijken
Wil je nog even bekijken welke foto’s er precies worden 
gewijzigd en hoe groot ze worden, dan kun je op het 
miniatuur in de lijst klikken. De viewer van Romeo Pho-
toResizer opent zich. Je kunt dit venster halftransparant 

  In dit voorbeeld 

is er veel ruimtew-

inst geboekt, we 

houden nog maar 

13 procent van de 

oorspronkelijke 

grootte over.

  8. Geef aan 

waar het pro-

gramma map 

de geschaalde 

foto’s moet 

opslaan.

AVG is winst
Na iedere opdracht verschijnt bovenaan 
de AVG-waarde in een bepaald percentage. 
Nergens in het programma of op het website 
wordt aangegeven wat AVG betekent. Op een 
helpfunctie moet je niet rekenen, die is er niet. 
Een eenvoudige rekenoefening leert ons dat dit 
percentage overeenkomt met de gemiddelde 
bestandsgrootte van de output ten opzichte van 
de input. AVG 12,95% betekent dus dat de output 
gemiddeld uitkomt op 12,95% van de oorspron-
kelijke bestandsgrootte.

   9. Alle 

verkleinde foto’s 

krijg nu het 

achtervoegsel 

‘klein’.

  10. In de 

viewer blader 

je door de 

geselecteerde 

foto’s.
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maken zodat je eventueel onderliggende bestanden 
en mappen kunt zien. Met de pijltjes linksboven kun je 
door de selectie foto’s heen bladeren. Klik op het kruis-
je linksboven om terug te keren naar de lijstweergave.

11 In actie
Wanneer je op de knop met het play-pijltje klikt, ge-
naamd Start Resize als je er even met je muis boven 
blijft hangen, schiet Romeo PotoResizer in actie. Het 
programma werkt alle afbeeldingen van boven naar 
beneden af en toont de bestandsgrootte van de nieuwe, 
geschaalde afbeeldingen. Opvallend is hoe snel dit alle-
maal gaat. Is de opdracht afgerond, dan verschijnt in de 
lijst bij iedere geselecteerde afbeelding de status Done. 
Je leest de afmetingen van de geschaalde afbeelding. In 
de kolom Delta staat de winst in kilobytes.

12 Vergroten
In de meeste gevallen gebruik je dit programma om 
fotobestanden te verkleinen, maar het is ook mogelijk 

om fotobestanden te vergroten. Je kunt uiteraard niet 
zomaar een petieterig webplaatje opblazen tot een 
grote foto op A4-formaat. Dan zal het resultaat veel te 
veel storingen en onnauwkeurigheden bevatten. Een 
goede foto kun je meestal wel oprekken tot een bruik-
baar beeld dat je op groot formaat kunt afdrukken. We 
nemen de proef op de som en kiezen voor de instelling 
Relative 200%, waarbij we de resolutie van een reeks 
afbeeldingen dus verdubbelen. Het resultaat is wat 
minder scherp, maar toch nog best aanvaardbaar.

110% truc
Er is een oude indianentruc om foto’s met mind-
er kwaliteitsverlies te vergroten. Wanneer je de 
bestandsgrootte verschillende malen achtereen-
volgens met 10% laat toenemen, kom je uitein-
delijk uit bij een grote afbeelding van behoorlijke 
kwaliteit. Gebruik de instelling Relative 110%. 
Open daarna het resultaat en gebruik dezelfde 
instelling opnieuw. Herhaal dit tot je bij de ge-
wenste grootte uitkomt.

  11.  Je ziet 

onmiddellijk 

hoeveel winst 

je per foto hebt 

geboekt.

Het is mogelijk om de 
oorspronkelijke naam aan 
te passen met een voor- of 
achtervoegsel

  12. De foto 

die we met deze 

tool dubbel zo 

groot hebben 

gemaakt, is 

nog steeds 

wel prima van 

kwaliteit.

  We passen 

de 110% truc-

toe op twaalf 

foto’s.
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kunnen plaatsen heb je een adapter nodig. Bij som-
mige ssd’s worden die standaard meegeleverd, anders 
zijn ze los te koop voor een paar euro. De aansluitin-
gen zelf van een ssd zijn gewoon gelijk aan die van 
conventionele harddisks, de standaard sata 3.0-aan-
sluiting kun je dus gewoon aansluiten op de kabels of 
de vaste verbinding bij laptops. De datadoorvoer ligt 
voor sata 3.0 op maximaal 6 Gbit/s, en dat komt weer 
overeen met 600 MB per seconde. Als je naar de speci-
ficaties zoekt van een ssd, kom je waarschijnlijk beide 
snelheden tegen. Let wel: het gaat dan om de theoreti-
sche doorvoersnelheid, in de praktijk zal dat altijd wat 
lager uitvallen, omdat het afhankelijk is van meerdere 
factoren, zoals de algehele snelheid van de computer 
en of er geen andere taken op de achtergrond worden 
uitgevoerd. Kom je ergens een spotgoedkope ssd te-
gen? Kijk dan of de specificaties niet te oud zijn; oudere 
ssd’s kunnen namelijk nog best een sata 2.0-aanslui-
ting hebben, en die zijn de helft langzamer.

Een ssd is een van de beste upgrades voor je 
computer, maar je moet wel even weten waar 
je bij de aanschaf op moet letten. Bovendien wil 
je ook je data vanaf je oude harddisk makkelijk 
kunnen overzetten. In deze masterclass laten we 
je zien wat daarbij komt kijken.
R I C H A R D  V E E N S T R A  E N  M A R K  G A M B L E

Kies de juiste voor jouw systeem

E en ssd biedt een paar grote voordelen ten 
opzichte van een conventionele harde schijf. De 
snelheid is de belangrijkste, maar ook de zuinig-

heid en stilte zijn factoren die het overwegen van zo’n 
disk waard zijn. Een ssd slijt ook veel minder snel en is 
minder kwetsbaar voor schokken, omdat het geen be-
wegende delen bevat. Het enige nadeel op dit moment 
is eigenlijk nog dat een ssd nog vrij duur is voor de 
opslagcapaciteit die je ervoor terugkrijgt in verhouding 
met een gewone harde schijf. Gelukkig blijven 
de prijzen voor ssd’s steeds verder dalen, 
terwijl de opslagcapaciteit groeit. Maar voor 
zo’n 300 euro heb je al een 1 TB-ssd. Vrijwel 
alle ssd’s maken gebruik van zogeheten NAND 
flashgeheugen, dat al weer een stuk betrouwbaar-
der is dan het geheugen dat enkele jaren geleden nog 
werd toegepast. 

Formaten
Omdat ssd’s bij uitstek geschikt zijn voor laptops en 
netbookjes, zijn ze verkrijgbaar in het kleinere 2.5 inch 
formaat, naast het standaard 3.5 inch formaat zoals 
we dat kennen van desktop-pc’s en veel wat oudere 
laptops. Om een 2.5 inch ssd in een 3.5 inch bay te 
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ssd’s kunnen namelijk nog best een sata 2.0-aanslui-
ting hebben, en die zijn de helft langzamer.

wegende delen bevat. Het enige nadeel op dit moment 
is eigenlijk nog dat een ssd nog vrij duur is voor de 
opslagcapaciteit die je ervoor terugkrijgt in verhouding 

flashgeheugen, dat al weer een stuk betrouwbaar-
der is dan het geheugen dat enkele jaren geleden nog 

Standaarden
Naast de standaardbehuizing voor ssd’s kun je ook 
kiezen voor mSata-, m.2 -en PCI-Express-modellen. Die 
eerste twee worden steeds vaker toegepast in ultra-
dunne laptops, waar geen ruimte meer is voor een ge-
wone 2.5 inch ssd. Om te besparen in de dikte van het 

  Met behulp 

van een adapter 

kun je een 

ssd makkelijk 

plaatsen in een 

3.5 inch bay.
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apparaat bestaan er dus ook ssd’s die eruit zien als een 
printplaatje of geheugenmodule en die zijn vastgesol-
deerd of gestoken zijn in een slot op het moederbord 
zelf. mSata-ssd’s waren al klein, maar m.2-modellen – 
eigenlijk de vervanging van mSata – zijn nog kleiner en 
hebben een mini-aansluiting. PCI-Express-modellen be-
staan in een kleinere laptopvariant, maar ook als losse 
insteekkaart met daarop de geheugenchips; direct te 
plaatsen in een vrij PCI-Express-slot op je moederbord. 
Deze vorm van ssd is nog wel te koop, maar zijn stuk-
ken duurder dan conventionele ssd’s en worden vooral 
nog toegepast in servers.

Back-up maken
Voordat je begint met het verwisselen van een harde 
schijf, is het van groot belang dat je een kopie van je 
gegevens maakt. Ook al ben je niet van plan data van 
een schijf te verwijderen, tijdens het verwisselen kan 
er altijd iets fout gaan waardoor je schijf onbruikbaar 
raakt. Het is aan te raden om belangrijke documenten 
naar een externe harde schijf of usb-drive te kopiëren 
en deze daarna los te koppelen. Een cd of dvd branden 
kan natuurlijk ook. Wil je de gehele inhoud van je 

harde schijf overzetten naar een ssd, dan heb je daar 
twee mogelijkheden voor. Als het alleen om documen-
ten gaat, kun je gewoon alle bestanden via Windows 
Verkenner kopiëren. Als het om de harde schijf met 
Windows en alle programma’s gaat, kun je kloonsoft-
wareprogramma gebruiken om een exacte kopie van 
je harde schijf te maken. Sommige fabrikanten lezen 
dit soort software vaak mee, maar een gratis tool Wil 
je een ssd als externe schijf gebruiken om bijvoor-
beeld een schijf te klonen, dan heb je een behuizing 
nodig met usb-aansluiting. Deze kosten vaak een paar 
tientjes.

Installeren
Iedereen die wel eens een harde schijf heeft inge-
bouwd kan dit ook gewoon doen voor een ssd. Bij een 
desktop-pc is dat vrij makkelijk, maar dan heb je bijna 
altijd een adapter nodig, omdat een desktop-pc stan-
daard over 3.5 inch bays beschikt. Je moet dus eerst 
de ssd in de adapter vastschroeven, en daarna schroef 
je het geheel in de 3.5 inch bay in je computer. Zorg er 
altijd voor dat je compleet ontladen bent, want de ap-
paratuur in je pc of laptop zijn gevoelig voor statische 
ontlading. Een bekende methode is om een verwar-
ming aan te raken, maar de echter computerbouwer 
gebruikt natuurlijk een speciale mat met polsbandje 
om altijd ontladen te blijven, tijdens het werken aan 
de binnenkant van een computer. Bij een laptop gaat 
het inbouwen ook redelijk eenvoudig, maar er is wel 
een aantal zaken waar je op moet letten. Allereerst 
doe je er goed aan om in de handleiding op te zoeken 
waar zich het klepje bevindt waar de harde schijf onder 
zit. De meeste laptops hebben namelijk meer van dat 
soort klepjes. Zorg er ook voor dat dat laptop helemaal 
uit is geschakeld en dat er ook geen randapparatuur 
is aangesloten. Sommige externe apparaten als usb-

  Een ssd in de 

vorm van een 

PCI-Express-

kaartje.

  Samsung 

heeft een eigen 

tool waarmee 

je eenvoudig 

de complete 

inhoud van je 

oude harddisk 

naar de nieuwe 

ssd kunt over-

zetten.

Ssd in een Mac
Mac-gebruikers moeten altijd goed opletten bij de aanschaf van 

componenten en dat is in het geval van een ssd niet anders. Als je een 

bepaald model op het oog hebt, verifieer dan even of dit model com-

patibel is met je Mac, want dat zijn ze – net als veel andere apparatuur 

zoals videokaarten – lang niet altijd. Dit kan door even te zoeken op de 

website van iFixit (www.ifixit.com). Wil je weten wat het model van je 

Mac is, klik dan op het Apple-logo en selecteer Over deze Mac. Klik op 

Meer info en onder de naam staat de modelnaam van je Mac. Vooral bij 

een adapter moet je even opletten, veel adapters passen namelijk niet 

in een Mac Pro of iMac. Heb je een MacBook Air, dan kan het zijn dat het 

vervangen van een ssd lastig zo niet onmogelijk is. Nieuwere modellen 

maken gebruik van een ssd met PCIe-aansluiting en accepteren veelal 

geen niet-Apple-ssd’s.
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sticks of harde schijven blijven namelijk stroom vragen 
van de laptop, ook als deze helemaal is uitgeschakeld.

Levensduur
Een ssd werkt anders dan een normale harde schijf en 
heeft slechts één nadeel, namelijk dat de levensduur 
vermindert nadat je ‘m langer hebt gebruikt. Als je een 
ssd helemaal vult en daarna weer leeghaalt, zal de 
schijf minder snel zijn dan toen het net uit de verpak-
king kwam. De ssd-controller, de hardware die in je ssd 
de schijf aanstuurt en beheert, heeft echter slimme 
trucs om ervoor te zorgen dat je ssd langer meegaat en 
goed blijft presteren. Deze technieken worden steeds 
beter en daarom zijn nieuwere ssd’s vaak een betere 
optie dan oudere ssd’s. Ooit (bij oudere besturings-
systemen) moest je normale harde schijven af en toe 
defragmenteren. Dit was nodig omdat data fysiek op 
andere plekken van je harde schijf werd opgeslagen. 
Het kostte extra moeite voor de schijf om steeds naar 
andere plekken op het schijfoppervlak te springen. Na 
defragmentatie merkte je meestal een kleine verbete-
ring van de snelheid. Een ssd heeft geen bewegende 
delen en defragmenteren is niet alleen overbodig, 
maar ook gevaarlijk, omdat de kans op het sneller ver-
korten van de levensduur aanwezig is. Vanaf Windows 
7 wordt de defragmentatie bij detectie van een ssd 
overigens automatisch uitgeschakeld. Toch moeten de 
gegevens op een ssd wel regelmatig geconditioneerd 
worden, en daarvoor wordt de zogeheten trim-functie 
voor gebruikt. Trim is eigenlijk een commando dat 
het besturingssysteem stuurt naar de ssd-controller. 
Dat commando kun je handmatig uitvoeren door in 
Windows in de Verkenner met de rechtermuisknop te 

klikken op je ssd-schijf en dan te kiezen voor Eigen-
schappen. Vervolgens klik je onder het tabblad Extra 
voor Optimaliseren. 

Let op, voer deze actie niet uit onder Windows Vista, 
want dat besturingssysteem kan geen onderscheid 
maken tussen een gewone harde schijf en een ssd, 
waardoor er toch een normale defragmentatie-actie 
zal worden uitgevoerd. Bij een Mac is dat weer anders, 
want die biedt alleen trim-ondersteuning voor de 
standaard geïnstalleerde schijven. Als je een nieuwe 
schijf installeert, moet je via een omweg trim activeren. 
Dit kan bijvoorbeeld door het programma Trim Enabler 
(www.cindori.org/software/trimenabler) te installeren. 
Installeer het programma, zet de schuif op Aan start 
je Mac opnieuw op. Wil je zien hoeveel sneller je ssd is 
geworden na het aanzetten van trim, dan kun je over-
wegen om de volledige versie van Trim Enabler aan 
te schaffen (zo’n 10 euro). Doe voor het activeren van 
trim een benchmarktest door bovenin op Benchmark 
te klikken en onderin voor Nieuwe benchmark te kie-
zen. Na de herstart doe je dit nog een keer en vergelijk 
je de waardes.  

  Windows 10 

detecteert de 
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een optimalisa-
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  Handig: 

controleren of 

je Mac sneller 

is geworden na 

het activeren 

van de trim-

functie.

SPECIAL
Ssd inbouwen

120 T U R B O

XX_ SSD Inbouwen DZ.indd   120 17-05-16   16:29



 Selecteer een 

of meerdere 

bestanden/map-

pen en laat ze 

vernietigen met 

Hardwipe.

T U R B O

SPECIAL
Snel resultaat in 3 stappen

121

Als je een bestand weggooit via de Windows-
prullenbak, blijven er altijd resten achter. Ex-
perts kunnen met eenvoudige hulpprogramma’s 
de bestanden snel terughalen. Dit komt omdat 
Windows de ruimte van de bestanden markeert 
als ‘beschikbaar’, maar het bestand niet echt 
vernietigt. Met Hardwipe lukt dit wel.
R O B B I N  O O I J E VA A R

BESTANDEN VERNIETIGEN
Veilig wissen met Hardwipe

Hardwipe op via je startmenu. Klik op Recyclers voor 
een overzicht van je prullenbakken. Dit kunnen er meer 
dan één zijn als je meerdere schijven of partities hebt. 
Plaats een vinkje bij de prullenbak(ken) waarvan je de 
inhoud nooit meer wilt terugzien. Activeer Administra-
tor mode en bevestig met OK / Start.

aa3  Vrije ruimte saneren
Achtergebleven gegevens, zijn te vernietigen met Free 
space. Geef aan welke schijfletter je wilt saneren en zet 
Hardwipe aan het werk. Let op: deze actie is mogelijk 
nadelig (of werkt niet goed) voor SSD-gebruikers en 
raden we daarom voor hen niet aan. Dit advies geldt 
voor SSD’s in het algemeen als je grote hoeveelheden 
gegevens wilt vernietigen. De meeste SSD-fabrikanten 
hebben een eigen programma om gegevens te 
vernietigen. We raden aan dit te gebruiken. Helaas 
bieden niet al deze programma’s de mogelijkheid om 
selectief gegevens te vernietigen.

aa1 Hardwipe
Hardwipe (www.hardwipe.com) is een multifunctioneel 
programma om gegevens echt te vernietigen. Je kunt 
bestanden en mappen door de digitale shredder halen, 
maar ook resten van bestanden die mogelijk nog 
aanwezig zijn opsporen en vernietigen. Ook biedt 
Hardwipe een shredder voor de standaard Win-
dows-prullenbak. Deze kun je toepassen om bestanden 
die je op de normale manier in de prullenbak hebt 
gegooid, alsnog veilig te vernietigen.
Gebruik Hardwipe met de aandacht die een krachtig 
programma verdient. Fouten kunnen worden afgestraft 
met gegevensverlies. Als je de tijd neemt om het pro-
gramma correct te gebruiken en je keuzes altijd twee 
keer controleert, is Hardwipe veilig te gebruiken.

aa2 Stap 2: Prullenbak legen
Als je een bestand of map wilt vernietigen, werkt 
Hardwipe het prettigst via de rechtermuisknop. 
Gebruik de rechtermuisknop op bijvoorbeeld een map 
en kies Wipe folder. De optie heet Wipe file of Wipe 
selection als je de rechtermuisknop gebruikt op een of 
meerdere bestanden. Hardwipe wordt actief en je dient 
je actie nogmaals te bevestigen met Start. Om de 
bestanden in je prullenbak echt te vernietigen, start je 
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  iPrint toont 

je printopdracht 

voordat deze 

naar je printer 

wordt gestuurd.

Geld over de balk smijten is altijd zonde. Op je 
printkosten kun je met een paar kleine aanpas-
singen in Windows 10 flink besparen. Doe je het 
niet voor het milieu, doe het in ieder geval voor 
je portemonnee, want inkt en toner zijn nog 
steeds schreeuwend duur.
R O B B I N  O O I J E VA A R

ZUINIGER PRINTEN
Bespaar geld op papier, inkt en toner

toner. Bijkomend voordeel is dat de printjes ook 
nog een sneller uit het apparaat worden gespuugd. 
Als je een printopdracht geeft, bijvoorbeeld vanuit 
je browser, Word of Excel, kun je altijd alsnog 
besluiten de kwaliteit verhogen.

aa3 Bekijk vooraf wat je print
Om zowel inkt als papier te besparen, is iPrint 
(www.clicktoconvert.com) een aanrader. Dit pro-
gramma biedt een virtuele printer die zich nestelt 
voor je echte printer. Stel iPrint in als standaard-
printer van Windows. Alle afdruktaken worden 
vanaf nu eerst naar iPrint gestuurd. Hier krijg je 
een voorbeeldweergave van de pagina’s die je gaat 
afdrukken. Je kunt pagina’s uitsluiten van de afdruk. 
Dit is handig om van die A4-tjes met een paar re-
geltjes tekst te voorkomen, iets wat vaak voorkomt 
als je bijvoorbeeld een mailtje afdrukt. Verder kun 
je ervoor kiezen om twee of vier pagina’s af te 
drukken op één A4-tje. Dit laatste is ook mogelijk 
vanuit de meeste programma’s, maar iPrint maakt 
de instelling eenvoudiger bereikbaar. 

aa1 Besparen
De eenvoudigste manier om minder inkt of toner 
te verbruiken, is door een standaardinstelling van 
je printer aan te passen. De afdrukkwaliteit van 
de meeste printers is ingesteld op ‘normaal’ of 
‘standaard’. Bij het geven van een nieuwe printop-
dracht kun je de kwaliteit aanpassen naar concept, 
maar dat kost altijd een paar extra muisklikken. 
Door standaard te kiezen voor een ‘snelle afdruk’ 
of ‘conceptafdruk’ bespaar je aanzienlijk. Ook kun 
je dankzij de voorbeeldweergave van iPrint (zie 
tip 3) vooraf zien wat er uit je printer rolt en zelfs 
pagina’s uitsluiten.

aa2 Conceptmodus
Ga naar de Windows 10-instellingen met Win-
dows-toets+I en geef de zoekopdracht ‘Apparaten 
en printers’. Open de printer waarvan je de 
instellingen wilt wijzigen en ga naar Afdrukopties 
aanpassen. De instelling heet ‘kwaliteit’ of ‘con-
ceptmodus’ (of iets dat hierop lijkt). Activeer dit 
als standaardinstelling. Je kunt zelf overwegen om 
printopdrachten altijd in zwart/wit te maken.
Standaard verbruikt je printer nu minder inkt of 
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SPECIAL
Energiebesparing

  Laat je NAS 

automatisch 

uitschakelen op 

tijden dat je het 

apparaat nooit 

zult gebruiken.

Windows 10 heeft interessante energiebespa-
rende mogelijkheden. Met de juiste instellingen 
zorg je voor een goede balans tussen gebruiks-
gemak en energiebesparing. Dit is niet alleen 
handig voor laptopgebruikers, maar ook voor de 
desktop-pc, want waarom zou je meer stroom 
gebruiken dan noodzakelijk? Ook lees je hoe je 
het stroomverbruik van je NAS aanzienlijk te-
rugdringt.
R O B B I N  O O I J E VA A R

VERBRUIK MINDER 
STROOM
Energiebesparing voor Windows 10 en je NAS

3 Netwerk-schijf
De schijf (of schijven) van een NAS zijn beruchte 
energieverbruikers. Deze kun je automatisch uit laten 
schakelen. Waar je deze instelling vindt in je NAS (en of 
deze überhaupt aanwezig is) verschilt per merk/type 
NAS. We leggen hem voor Synology-NAS’en uit: ga in de 
DSM-software naar Configuratiescherm / Hardware 
en stroom / HDD-slaapstand. Omdat het een paar 
seconden duurt voordat de schijf ‘wakker wordt’ uit de 
slaapstand, is één uur een goede instelling. Als extra 
aanvulling kun je je NAS ook automatisch laten in/
uitschakelen, bijvoorbeeld als weet dat je je NAS nooit 
voor 8:00 uur ’s morgens en na 1:00 uur ’s nachts 
gebruikt. Met deze instelling schakel je je NAS zomaar 
zeven uur per etmaal uit en dat levert een energiebe-
sparing op van bijna 30%. De instelling vind je in DSM 
bij Configuratiescherm / Hardware en stroom / 
Stroomschema.  

aa1 Scherm op zwart
In plaats van een screensaver bespaar je veel stroom 
als je het beeldscherm snel automatisch uitschakelt. 
Hierbij is het wel prettig dat je je niet steeds opnieuw 
hoeft aan te melden bij Windows 10. Druk op Win-
dows-toets+I om de instellingen te openen. Ga naar 
Systeem / Energiebeheer en slaapstand. Kies bij 
Scherm een korte time-out, bijvoorbeeld 3 minuten. 
Het is eveneens aan te bevelen om ook een korte tijd in 
te stellen bij Slaapstand, bijvoorbeeld 10 minuten.

aa2 Geen wachtwoord
Ga terug naar het overzicht van de Windows 10-in-
stellingen en kies op Accounts / Aanmeldingsopties. 
Verander de instelling bij Aanmelding vereisen naar 
Nooit. Als je deze instelling te gevaarlijk vindt, bijvoor-
beeld omdat je een laptop gebruikt met een hogere 
kans op diefstal, kun je een pincode kiezen bij de gelijk-
namige instellingen. Een pincode is sneller in te voeren 
dan een wachtwoord en hoeft niet bevestigd te worden 
met de Enter-toets.
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