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NiVeSoft

Computers

-Verkoop computers nieuw en gebruikt
-Laptops, printers en installatie op maat
-Installatie of herinstallatie
en ondersteuning voor uw computer.
-Netwerk aanleg en ondersteuning
-Oplossen van problemen en storingen
Piet van Sprang Dotterbloemstraat 41
2153 ES Nieuw Vennep
Telefoon: 0252–674279
E-mail info@nivesoft.nl

De komende clubdag is op

7 april 2018
van 10.00 - 15.00 uur

Info www.nivesoft.nl of www.bto.eu
Voor info van de computerclub voor uw lessen
en begeleiding www.decvb.nl

Diascanner ION Film2SD Pro
Met deze scanner kopieert u uw negatieven en
dia’s direct op een SD
geheugen kaart.
Met een borg van € 50,kunt u de diascanner
voor een maand huren
voor € 10.
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Voorwoord

Colofon

Bijeenkomsten en presentaties:
7 april
12 mei (2e! zaterdag)
2 juni
8 september (2e! zaterdag)
Clubdagen: van 10.00 - 15.00 uur
Toegang: niet leden € 3,- (tot 16 jaar € 2,-)
_____________________________________________
Inloop dinsdagmiddag (13.30 - 16.00 uur):
24 april
_____________________________________________
Het adres waar de bijeenkomsten plaatsvinden:
Gebouw Het Trefpunt (0252 672476)
Hoofdweg 1318
2153 LS Nieuw-Vennep
Contributie:
€ 24,00 per jaar (van 1 januari t/m 31 december)
(met machtiging € 1,50 korting)
IBAN nummer: NL22 INGB 0000 5769 68
T.n.v. Computer Vereniging Bollenstreek
Kamer van Koophandel nummer: 40596213
_____________________________________________
voor het laatste nieuws kijkt u op
www.deCVB.nl
_____________________________________________
Voorzitter - vacature
Cursusinfo&coördinatie – vacature
Voorzitter Ad Interim, Andries Vermeulen, 023 5642947
voorzitter@decvb.nl
Vicevoorzitter, Andries Vermeulen, 023 5642947
vicevoorzitter@decvb.nl
Penningmeester, Nel van der Linden, 06 38988445
penningmeester@decvb.nl
Secretaris, Mieke Ebell, 06 24941956
secretaris@decvb.nl
Public Relations, Louis van den Bosch, 023 5624002
publicrelations@decvb.nl
Cursusinfo&coördinatie, tijdelijk via Mieke Ebell, 06
24941956
cursusinfo@decvb.nl
Drukwerk / verspreiding, Mieke Ebell, 06 24941956
secretaris@decvb.nl
Internetsite, Ruth Spaargaren
webbeheerder@decvb.nl
Redactie Bolleboos, Rob Hendriks, 023 5640093
redactie@decvb.nl
_____________________________________________
Helpdesk:
Voor dringende hulp kunt u terecht bij: Piet van Sprang
(0252 674279), Andries Vermeulen of Louis van den
Bosch en de overige bestuursleden via bovenstaande
telefoonnummers of via hun email of maak een afspraak
voor hulp op clubdagen of inloopmiddagen.
____________________________________________
De Bolleboos verschijnt minimaal 9 maal per jaar
voor leden gratis
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Kent u die oude grap van die twee mannen die naar Parijs
gingen? Welnu, het regende, ze gingen niet.
Kijk, een beetje in het verlengde hiervan lag de recente
maatschappelijke discussie over die ruim 50 procent salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers: het regende klachten vanuit de politiek, de eigen ING-klanten
en praktisch heel Nederland oordeelde keihard. Dus wat
gebeurde: de exorbitante salarisverhoging ging niet door.
Zo concludeerde ik dat die geplande salarisverhoging nóg
sneller verdampte dan de rente die wij als spaarders op
onze rekeningen krijgen. Op zich is een jaarsalaris van 1,9
miljoen euro sowieso al een mooi inkomen maar om die
nu ook nog eens naar zo’n drie miljoen te verhogen was
wat al te fors. Blijkbaar had de Raad van Commissarissen
van de ING er niet zo bij stil gestaan dat de goedgekeurde
salarisverhoging zoveel maatschappelijke discussie zou
opleveren. Ach gut, en dan te weten dat in die Raad ook
twee voormalige Nederlandse premiers zitten, Jan Peter
Balkenende/CDA en Wim Kok/PvdA, die daar overigens
ook niet met een gering honorarium voor worden gehonoreerd. Zijn dit soort mannen dan toch echt wat wereldvreemd? Kijk, de bankencultuur is er nog steeds eentje
van graaien en graaien en wanneer ze failliet dreigen te
gaan wordt vanuit de overheid financieel bijgesprongen.
Op zich een goede zaak want anders zouden alle spaarders hun geld kwijt zijn. Maar in het geval van ING maakte
president-commissaris Jeroen van der Veer het wel heel
erg bont door die forse salarisverhoging aanvankelijk gewoon goed te praten, omdat zo’n topmanager als Hamers
anders wellicht zijn biezen pakt. Flauwekul want directieleden met bijna 2 miljoen euro salaris lopen echt niet
meteen naar het buitenland. Ze kijken wel uit. Inmiddels
zijn veel particulieren overgestapt naar een andere bank
en ik hoop dat die dan naar de Rabobank zijn verhuisd
want dankzij deze bank kreeg onze computerclub dit jaar
nog een mooi bedrag voor de aankoop van 2 laptops voor
studiedoeleinden.

Het was het laatste kunstje van voormalig voorzitter, thans
erevoorzitter, Piet van Sprang. Hulde!! En hoe meer klanten de Rabo krijgt, hoe meer er jaarlijks uit haar fonds kan
worden gedoneerd richting goede doelen. En nu maar hopen dat de CVB daar een volgend jaar ook weer bij is….
Jan van Grondelle
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DANK

Ik heb bedankt

Ik ben bedankt
En hierbij bedank ik de CVB, voor het leuke afscheid wat ik heb mogen ontvangen.
Het Erevoorzitterschap.
De jaarvergadering die normaal begon net als andere jaren, met een bezetting van
ongeveer 25 leden, waaronder ook de oud voorzitter Dick Breedijk met partner. De
opening, met herdenken van de overleden leden, waarna een kleine terugblik op het
afgelopen jaar, met een toelichting van de reden van de niet opnieuw verkiesbaar stela
ling. De behandeling van agendapunten notulen, jaarverslag en financiële stukken verliepen probleemloos.
Na deze stukken had ik een extra agendapunt, waarvan
de overige bestuurders eigenlijk niet wisten. Een korte terugblik op de mijn 30 jaren als bestuurslid, te weten; penningmeester, public relations, vicevoorzitter en de laatste
17 jaar als voorzitter. Daarbij kwam ook even op de diefstal van de 6 laptops die we in 2009 net hadden gekregen
van de RABO bank. Toen stond ik met tranen in mijn ogen.
Tevens ging ik even langs de rode draad, die door periode
heen liep, waarbij ik altijd uit was op subsidies en donaties
en ook wel goederen voor een loterij. Zo noemde ik de
meerlanden, gemeentelijke subsidies, en meerder keren
van RABO bank of te plaatselijke middenstand.
Lange tijd had er weer op de agenda van de maandelijkse
bestuursvergadering gestaan: Aanvraag nieuwe laptops
Coöperatiefonds RABO-bank. Deze werd begin dit jaar
pas gedaan. Juist 2 weken voor de jaarvergadering kreeg
ik een mailtje dat de aanvraag was toegekend en konden
we 3 mooie laptops aanschaffen voor instructie en demonstratie doeleinden binnen de CVB. Deze waren dan ook
net besteld, doch nog niet afgeleverd. Op de meeting van
7 april a.s. zijn ze te bewonderen. Met grote dank aan het
RABO coöperatiefonds van de RABO-bank.
Dit was dan ook mijn laatste actie waarbij weer een leuk
resultaat is behaald.

Afscheid

Bij het agendapunt aftredende bestuursleden, kondigde ik
het vertrek aan en zouden Huub Vlaming en ik, achter de
bestuurstafel vandaan gaan en in de zaal gaan zitten, om
Vicevoorzitter Andries de vergadering te laten voortzetten.
Op dat moment werden we gestopt en moesten blijven zitten, waarbij erelid en oud-voorzitter Dick Breedijk, na toestemming het woord nam. Dick sprak mij toe, met o.a. een
stukje historie uit mijn jeugd (zie toespraak Dick). Daarna
werd mij een oorkonde en bloemen overhandigd met de
benoeming tot erevoorzitter. Daar werd ik wel even sprakeloos van en door ontroerd. Ook Huub kreeg het erelidmaatschap.
Ik dank de clubleden voor al die jaren, natuurlijk ook wel
met enkele dieptepunten, dat ik de steun heb gehad van
jullie allemaal, om gezamenlijk deze club te maken en te
houden wat het nu is.
Ik hoop nog vaak in jullie midden te mogen zijn, en ook
nog volop in de ondersteuning op de bijeenkomsten te
mogen meedraaien. Maar dan met één verschil. Ik moet
er niet zijn, ik mag er zijn Ik wens het huidige bestuur veel
succes. Mijn ondersteuning thuis gaat ook gewoon op
de oude voet door. Nogmaals dank en ik zal nog vaak
terugkijken naar mijn “kindje” wat ik heb losgelaten.
Het ga u goed.
Piet van Sprang

Beste Piet, ja ik neem het nu even van jou over, niet dat ik nu het voorzitterschap weer ambieer, maar ik heb je 17 jaar
geleden jou met het voorzitterschap opgezadeld, en nu neem ik het weer een beetje van jou over. Er is mij gevraagd
om een en ander uit het verleden op te halen. Ik ben blij dat ik nogal wat gegevens netjes opsla, zodoende kon ik een
aantal zaken over jou gelijk opzoeken. Na even Googelen (is dit een werkwoord?) in mijn computer kwam het volgende
naar boven.
mede door mij gelegd is. Als voorzitter is de club nummer
Bij voorbeeld, je ben opgegroeid in het West-Brabantse
één en moet je ook vaak (hoe moeilijk dat ook is) je eigen
land op een boerderij, je was gek op schakelaars en bemenig aan de kant zetten. Ik denk dat iedereen dankbaar
dradingen. Je maakte je eigen eigen schakelbord, waaris wat je voor de CVB gedaan hebt, je kan nu weer heledoor je ook op 11-jarige leeftijd met 220 volt in aanraking
maal je eigen ideëen en meningen spuien. Het bestuur
kwam, en je heb ook het hele huis wel eens in het donheeft, zonder je mening te vragen en buiten je supervisie
ker gezet. Dit was Electra maar nog geen electronica! De
om, besloten om je het erevoorzitterschap te verlenen, en
CVB; ik was in 1987 voorzitter geworden, er was een zitdie mag ik jou hierbij overhandigen.
tend bestuur, die elkaar nog weleens in de haren vloog,
Hopelijk kan je
geen simpele tijd voor mij. Mijn voorganger, en tevens menog een heel
deoprichter Han Dekker, had bij mijn aantreden bedongen
aantal zorgeloze
dat hij vicevoorzitter zou worden zodat hij wat grip op de
jaren in en uit
zaak hield. Dus ik ging al snel op zoek naar mensen waar
lopen op club daik wat beter mee kon sturern, jij was daar een van. Piet wij
gen, zonder al de
hadden al snel goed contact en wist je ook in het bestuur
formele verplicht
te praten, je was van 1988 tot 1992 Penningmeester. Ik
plegingen.
weet niet welke bestuursfunctie je had tot 1995, maar toen
Dick Breedijk
ging je PR doen en je werd ook vicevoorzitter, tot ik in
2001 vertrok. Jij hebt weer doorgebouwd op de basis die
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Cryptojacking
Waar geld is, zijn criminelen. Dat geldt in de echte wereld, maar
ook online. De nieuwste trend: cryptojacking, oftewel stiekem
gebruik maken van andermans systemen om virtueel geld te
winnen. Het is een industrie die steeds groter wordt, net als de
wereld van virtueel geld zelf. Cryptojacking is een samenvoea
ging van cryptocurrency (virtueel geld) en hijacking (kapen).
Cryptojacking kan bijvoorbeeld door een schadelijk programmaa
tje te installeren op een computer via een gat in de beveiliging.
Een andere manier is door de code van een website iets aan te
passen, zodat de computer van een nietsvermoedende bezoea
ker stiekem aan het werk wordt gezet. Dat gebeurde onlangs bij
tientallen gemeentesites, waar een hulpmiddel besmet bleek. Hoe vaak het precies gebeurt, is nauwelijks te controleren.
Maar in cybercrime geldt: als het mogelijk is en geld oplevert, gebeurt het. En wat meer geld oplevert, gebeurt vaker.
Er is nog een derde manier, en volgens beveiliger Trend
Micro is die in opkomst: het kapen van slimme apparaten. In huizen en bedrijven zijn steeds meer geavanceerde
koelkasten, thermostaten, bewakingscamera’s, printers,
babyfoons en speelgoed te vinden. Zij hebben geen enorme rekenkracht, maar het gaat wereldwijd om tientallen
miljarden apparaten die vaak niet al te best beveiligd zijn.
Vroeger werden ze aan elkaar gekoppeld voor DDoS-aanvallen om sites plat te leggen, maar nu kiezen cybercriminelen ,,een andere route’’, zegt Trend Micro. De apparaten
slaan op commando samen aan het rekenen om geld op
te leveren, buiten de eigenaar om.
Glazen bol
Cryptojacking bloeit omdat er geen duidelijk slachtoffer
is. Er wordt niets gestolen of platgelegd en een apparaat
dat virtuele munten delft, blijft gewoon werken. Het eten
zal niet bederven in een gekaapte koelkast en een router wordt hooguit een klein beetje trager. Mensen voelen
daardoor geen aandrang om het te voorkomen. “De meeste mensen begrijpen wel dat hun computer een virus kan
oplopen, maar ze zijn zich niet bewust van de risico’s die
andere apparaten lopen. Elk apparaat dat op het internet
is aangesloten, is in feite een kleine computer en is dus
een mogelijk doelwit om te misbruiken, dus ook voor het
delven van virtueel geld’’, aldus Rense Buijen, technisch
directeur van Trend Micro.
Wat de toekomst brengt, is niet te voorspellen. Buijen: “Het
is echt in de glazen bol kijken. Het kan zijn dat de markt
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van virtuele munten instort en het niet meer loont om het
uit te buiten. Maar wij denken dat het blijft toenemen, dat
criminelen zich blijven bemoeien met virtueel geld en dus
ook met cryptojacking.’
Er zijn nog veel meer vormen van criminele activiteiten op
het digitale netwerk. Zo deinzen de boosdoeners er niet
voor terug om allerlei soorten e-mails te sturen waarbij
“gesnapt” zou zijn bij het kijken naar een porno site en
u dan geld moet overmaken naar een bitcoint rekening
om uw naasten niet lastig te vallen. Ook worden per mail
bekeuringen, zogenaamd van het CJIB, naar u gestuurd
waarin u een bedrag moet overmaken. Alleen hierbij wort
geen duidelijke gegevens verstrek van de plaats van de
bekeuring en staat er bovenaan vaan Geachte bestuurder
in plaats van uw naam en ontbreken ook de gegevens van
uw auto. In een van de vorige Bollenbozen heeft u er over
kunnen lezen.
Maar ook worden vaak mailtjes verstuurd, zogenaamd van
uw bank of creditkaart, waarin u een betalingsachterstand
moet voldoen of dat u nieuwe pasjes moet aanvragen. In
deze mails staat heel vaak een link met de nadrukkelijke
tekst om daarop te klikken. Doe dat nooit!!!!!!!!!!!
Achter zo’n link zit meestal een programmatje waarmee
alle gegevens worden vastgelegd en wordt de achterdeur
opengezet voor de criminele boef.
Contactloos betalen is tegenwoordig in, maar ook daar zitten grote risico’s aan vast. Kijk maar eens op de website
hoe eenvoudig het dan is om al uw gegevens te “stelen”
en u uw duur verdiende centen afhandig te maken.
Taalfouten maken criminelen niet meer. Dus u
moet veel meer letten op het gegeven dat officiële instellingen en ook banken, nooit een
mail naar u sturen om bepaalde zaken te regelen. Zelf heb ik het contactloos betalen van mijn
bankkaart uitgezet en het roodstaan op nul eurocentjes. Bovendien bewaar ik mijn betaalkaart
in een aluminium hoesje, zodat hij ook niet uit te
lezen is.
Wees waakzaam en alert, ook is er jaren bij u
niets fout gegaan. Want voor u het weet staan ze
morgen bij u voor de deur. En u weet, voorkomen
is beter dan genezen. Zodra er aanleiding is komen we hier weer op terug.
Andries Vermeulen
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De prestaties en status van uw apparaat controleren in Windows Defender

Het Windows Defender-beveiligingscentrum biedt de pagina Prestaties en status van apparaat waarmee u uw apparaten
vernieuwd en up-to-date kunt houden met de meest recente versie van Windows 10. De apparaatstatusadviseur controleert uw apparaat en biedt u informatie en aanbevelingen in een statusrapport voor het oplossen van veelvoorkomende
problemen met uw opslagcapaciteit, stuurprogramma’s, levensduur van batterijen of Windows Update. Apparaatprestaties en -status bevat bovendien Fresh start, een functie waarmee u uw apparaat kunt vernieuwen door Windows opnieuw
te installeren en bij te werken, bijvoorbeeld als uw apparaat prestatieproblemen heeft of te veel onnodige apps bevat.
Open in het Windows Defender-beveiligingscentrum de pagina Prestaties en status van apparaat.
Op deze pagina zijn de volgende functies beschikbaar:
• Statusrapport. Hierin kunt u zien of er problemen zijn
die van invloed zijn op de apparaatstatus, zoals problemen met opslagcapaciteit, apparaten, accu, of hebt u
de mogelijkheid om bij te werken naar de meest recente
versie van Windows. Het bevat ook aanbevelingen over
de stappen die u kunt ondernemen om deze problemen
oplossen.
• Windows-updates. Met deze functie kunt u zien of u
up-to-date bent met uw versies van Windows, en als dat
niet het geval is ontvangt een waarschuwing met details
over specifieke problemen die kunnen veroorzaken dat
uw apparaat niet up-to-date is.
• Opslagcapaciteit. Hiermee wordt gecontroleerd of uw
apparaat voldoende ruimte heeft voor het bijwerken van
Windows en wordt u gewaarschuwd als er een aanbevolen actie is.
• Apparaatstuurprogramma. Hiermee wordt gecontrosoftware van derden en bureaublad-apps die vooraf op
leerd of de stuurprogramma›s op uw apparaat correct
uw apparaat zijn geïnstalleerd. Alle andere Windowsfunctioneren en wordt u gewaarschuwd als er een aanbureaubladapps doe door de fabrikant van uw apparaat
bevolen actie is.
zijn geïnstalleerd, zoals de apps van de fabrikant, onder• Levensduur van de accu. Hiermee wordt de impact van
steuningsapps en stuurprogramma›s, worden eveneens
de instellingen voor het helderheidsniveau en de slaapverwijderd. Alleen de Store-apps die zijn geïnstalleerd
stand op de levensduur van de accu gecontroleerd en
door de fabrikant, blijven behouden.
wordt u gewaarschuwd als er een aanbevolen actie is om
• U kunt verwijderde apps niet herstellen en moet deze
de levensduur van de batterij te maximaliseren.
apps later handmatig opnieuw installeren later als u deze
• Nieuwe start. Hiermee kunt u Windows opnieuw instalapps wilt blijven gebruiken.
leren en bijwerken waarbij uw persoonlijke gegevens
• Zorg ervoor dat u toegang hebt tot alle media (zoals
en de meeste Windows-instellingen intact blijven. Met
cd›s), productcodes, licentie of aanmeldingsgegevens of
Nieuwe start worden de meeste apps van uw apparaat
ander materiaal dat u nodig hebt om de apps of app-geverwijderd. In sommige gevallen kan door een nieuwe
relateerde inhoud die u wilt blijven gebruiken handmatig
installatie het opstarten en afsluiten van uw apparaat,
opnieuw te installeren en te activeren.
het geheugengebruik, de prestaties van Store-apps, het
• Uw digitale licenties, digitale inhoud die is gekoppeld aan
browsen en de levensduur van de accu worden verbeapps of andere digitale rechten voor apps, kunnen verterd.
loren gaan, waardoor u apps of app-gerelateerde inhoud
waarvoor u hebt betaald, mogelijk niet meer kunt gebruiEen nieuwe versie van Windows 10 installeren
ken.
Als u Nieuwe start wilt gebruiken, selecteert u Extra infor• Zorg ervoor dat u voldoet aan de systeemvereisten. Meer
matie en vervolgens Aan de slag. Ook kunt u zien waninformatie op Systeemvereisten voor Windows 10.
neer u Nieuwe start voor het laatst hebt uitgevoerd en kunt
• Als u net een nieuw apparaat met Office 365 hebt aangeu een lijst bekijken van de apps die zijn verwijderd, zodat
schaft, raadpleegt u Office 365 Home, Personal of Hoger
u weet welke apps opnieuw geïnstalleerd moeten worden.
onderwijs downloaden en installeren voor informatie over
Waarschuwing: Voordat u Fresh start gebruikt
het opnieuw installeren van Microsoft Office na een nieuHoud rekening met deze belangrijke punten voordat u
we installatie van Windows. Als u Office 2010 of ouder
Nieuwe start gebruikt:
hebt, moet u uw productcode voor Office zoeken. Raadpleeg voor tips over de locatie van uw productcode De
• Microsoft raadt aan dat u een back-up van uw bestanden
productcode voor Office 2010 zoeken of voer de productmaakt voordat u wijzigingen doorvoert zoals een nieuwe
code voor uw Office 2007-programma in.
installatie van Windows op uw apparaat.
• Met Nieuwe start worden alle apps verwijderd die niet
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4012986/
standaard met Windows worden meegeleverd, met inwindows-defender-track-your-device-performance-health
begrip van andere Microsoft-apps zoals Office, antivirusDe Bolleboos april
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Vraag & Antwoord

Ja, nog even en dan is het Pasen en ook al weer bijna clubdag. De komende dagen gaat het flink regea
nen. Mooi tijd voor het maken van dit stukje. Nou daar ga ik maar eens rustig voor zitten. Vorige week ben
ik met mijn meissie er nog even tussenuit geweest. We hebben geslapen in het hart van de Betuwe, maar
ook alle dagen even de grens overgestoken. Al met al heel wat kilometertjes gereden. En zaterdag heb ik
in Duitsland nog benzine kunnen tanken voor € 1,279 per liter en als u goed kunt rekenen bent u er ook
snel achter dat het goedkoper is dan diesel in Nederland. En dan zit er in Duitsland nog wegenbelasting
bij in! En dat ligt niet alleen aan het kwartje van Kok, dat we nog nooit terug gehad hebben.
Mijn kleindochter heeft kort geleden haar scriptie afgemaakt en ingeleverd. Het was een hele klus voor haar en ze hoopt
nog met een jaartje in Aschaffenburg op de universiteit, als ICT medammeke af te studeren en daarna, als ze aangenoa
men wordt, te gaan werken op een universiteit in Finland. Ja, ze doet het toch maar even. In Aschaffenburg hebben ze
gevraagd of ze daar wiskundeles wil geven. Ze is er apatrots op dat de professoren haar gevraagd hebben om dat te
doen. Ik hoop dat het haar lukt en kan doen wat ze wil doen.
De jaarvergadering van de club hebben we
Verplaatsen naar… met links op die submap.
ook gehad met het afscheid van Piet en
Dat is het in het kort en gaandeweg gaat het
Huub. Nieuwe bestuursleden hebben wij
je steeds makkelijker af. Succes, Andries
hard nodig en u leest er elders in het blad
over. De notulen zullen in het mei nummer
Vraag: Beste Andries, als ik de koptelefoon
geplaats worden. Met de vier overgebleven
aansluit op mijn computer, heb ik maar aan
bestuursleden zullen wij ons best doen om de
een kant geluid. De koptelefoon staat goed
boel draaiend- en levensvatbaar te houden.
ingesteld en ik heb ook het stuurprogramma
Maar nieuw elan is van harte welkom.
van de geluidkaart bijgewerkt. Helaas zonder
effect. Weet jij wat er mogelijk aan de hand
Vraag: Hi Andries, ik heb een probleem met een wat oudere Asus
is, want als ik de koptelefoon op mijn andere
N61JV-JX007V laptop. Een schone Windows 10 X64 installatie ging
computer aansluit heb ik wel heel goed stereo
prima. Updates idem. Maar de 2018-02 Cumulatieve update voor op
geluid. Frans
Windows 10 Version 1709 for x64 gebaseerde systemen (KB4074588)
Antwoord: Beste Frans, de koptelefoon is
wil niet installeren. Wat ik al geprobeerd heb:
blijkbaar prima in orde. Daar ligt het niet aan.
Opdrachtprompt (als administrator uitvoeren)
We moeten dan ook eens kijken naar de inDISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
stellingen van het
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Checkhealth
geluid op die comDISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
puter. Ga naar de
SFC /scannow. Heeft niet gewerkt. Heb jij enig idee?
eigenschappen van
Antwoord: Goede morgen Rob, je zou het volgende kunnen doen:
de koptelefoon, het
Druk de Windowstoets en R Tegelijkertijd in Typ Services.msc en druk
tabblad Niveaus en
op enter. Controleer in de lijst dat de volgende processen draaien.
de knop Balans. Die
-Windows Update
moet voor links en
-Background Intelligent Transfer Service
rechts (1 en 2) bei-Cryptographic Services
den op hetzelfde ni-Windows Modules Installer
veau staan. Succes, Andries
Mocht een of meerder op uitgeschakeld staan > Dubbelklik en verander de status naar Automatisch (Automatic). Herstart de PC en kijk
Vraag: Beste Andries, na een crash van mijn
of hij nu wel te installeren is (mogelijk dat hij al opgestart is) Succes,
oude Windows 7 computer heb ik een nieuwe
Andries
computer aangeschaft met daarop Windows
Reactie: Hi Andries, de Windows Modules Installer stond handmatig,
10 en een tijdelijke probeer versie van Mimaar werd uitgevoerd. Dat was de boosdoener. Op automatisch gezet
crosoft Office 2016. Nu wordt ik steeds door
en alles werkte weer. Met vriendelijke groet, Rob Hendriks
Microsoft geplaagd met berichten dat ik mijn
oude versie van Microsoft Office 2013, die ik
Vraag: Hai Andries, ik heb begrepen dat ik sub-mappen kan aanmaook op de oude pc had staan, moet opwaarken in mijn Postvak in, maar hoe doe ik dat in mijn e-mail programma?
deren. Hoe kom ik nu van al die vervelende
Groeten, Corrie
meldingen af? Cock.
Antwoord: Beste Corrie, je gebruikt volgens mij
Antwoord: Beste Cock, als eerste moet
de e-mail app van Windows 10 en als je dan onu Microsoft Office 2016 van uw computer
deraan klikt op Meer en dan in het venster Alle
verwijderen. Klik daartoe met rechts op de
mappen met rechts klikt op Postvak in, kun je met
Startknop (links onder) en klik met links (bolinks klikken op Nieuwe submap maken en die
een toepasselijke naam geven. Als je daarna een
mailtje ontvangt die je in die submap wilt opslaan,
dan klik je met rechts op het mailtje en kun je kiezen voor Verplaatsen en dan klik je in het venster
6
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venaan) op Apps en onderdelen. Scrol naar
beneden tot de App Microsoft Office 2016.
Daar klikt u met links op en dan op de knop
verwijderen. Het duurt even maar na enige tijd
is die App verwijdert en kunt u aan het herstellen van Microsoft Office 2013 beginnen. Ga
op dezelfde manier naar de App Microsoft Office 2013 en klik dan met links op Wijzigen en
even later (uit de 4 keuzes) op Herstellen en
rechts onder op doorgaan. Als het herstellen
klaar is, moet u de computer nog wel een keer
opnieuw opstarten en zult u daarna geen last
meer hebben van die vervelende meldingen
van Microsoft. Succes, Andries
Vraag: Beste Andries, ik wil een nieuwe en
snelle ssd inbouwen in mijn computer, maar ik
heb geen productcode van mijn Windows 10.
Ik heb Windows 10 erop gezet via het upgraden van de officiële Windows 8, die er voorheen op stond. Met behulp van de Windows
Media Creation tool heb ik al een opstartbare
usb-stick gemaakt. Ik heb echter geen productcode van Windows 10. Moet ik die nu
wel of niet invullen als ik Windows 10 op de
nieuwe ssd zet? Maarten
Antwoord: Beste Maarten, als je alleen de
harde schijf wisselt voor een nieuwe ssd, kunt
u daar zonder problemen Windows 10 schoon
en opnieuw installeren. De hardware van uw

pc is bij Microsoft bekend, dus zal Windows 10 zich na de installatie
activeren. Het zou anders zijn als u het moederbord, een van de essentiële hardware onderdelen van een pc zou vervangen, maar alleen
het wisselen van de harde schijf is geen probleem. Succes, Andries
Vraag: Beste Andries, ik ontdekte een mooi programmatje dat je kunt
gebruiken als je extra geheugen in je computer wilt plaatsen: www.
geheugen.nl/mapreporter.odb. Dan maak je niet zo snel de fout om
verkeerd geheugen aan te schaffen. Ik heb nu 7 GB ddr2 geheugen en
wil graag weten of ik de pc extra kan versnellen. Bryan.
Antwoord: Beste Bryan, het programma dat je noemt hoort bij de
webshop Geheugen.nl, dus daar
spelen ook commerciële belangen
een grote rol. Voor een goed, gratis en eenvoudig programma stuur
ik u tocht lieven naar www.cpuid.
com voor de tool CPU-Z.
Met dat tooltje is het ook heel goed
uit te zoeken wat voor geheugen
er in uw pc zit. Verder hangt de
mogelijk af van de specificaties
van het moederbord, ook daarover vindt u info in dit tooltje. Meer
en sneller geheugen is altijd beter
en dat geldt ook voor het plaatsen
van een ssd als primair opslagapparaat waarop de c-partitie komt te
staan. Kijk dus ook eens naar de specificaties van het moederbord en
overweeg ook eens om een ssd aan te schaffen. Een ssd is tegenwoordig ook niet zo duur en het overwegen waard, Succes,
Andries Vermeulen

Aanvulling van bestuursleden gezocht

Ongeveer 30 aanwezige leden hebben op de jaarvergadering meegemaakt dat onze voorzitter en
onze cursus coördinator aftraden en het bestuur verlieten. Wij hebben op de jaarvergadering Piet
benoemd tot erevoorzitter en Huub tot erelid
van onze mooie computer vereniging. In de notulen van de jaarvergadering, die gepubliceerd worden in het mei
nummer van de Bolleboos kunt u er meer over
lezen. Waar ik wel alvast uw aandacht wil vragen is de opvolging. Met 6 bestuursleden was
het al druk om de club op peil te houden en
alle aandacht aan u te geven en uw hulp vragen te beantwoorden en u technisch te ondersteunen op de clubdagen, maar ook daarbuiten. Met de vier overgebleven bestuursleden
zullen we nog meer zeilen moeten bijzetten
om de club draaiend en levensvatbaar te houden. Wij hopen dan ook van harte dat er toch
weer leden zijn die bereid zijn een actieve bijdrage te leveren en zich aan te melden voor een bestuursfunctie.
U hoeft niets van computers af te weten, die technische zaken kunt u aan
ons overlaten. Besturen is één, techniek is voor de uit de hand gelopen
hobbyisten, zoals Louis, Mieke, Ruth (onze webmaster), Rob (onze redacteur) en mijzelf. Wij, maar nog veel meer de club hebben u hard nodig!
vicevoorzitter Andries Vermeulen

De Bolleboos april

7

Cursussen 2018

Wij feliciteren de jarigen in
april
2-4
Jan
van Hensbergen
2-4
Nico
Stoeltie
2-4
Hennie Heijstek
4-4
Babs Versloot
5-4
Marian Fonkert
8-4
Jan
Wansleeben
8-4
Jan
van Grondelle
9-4
Wim
van der Hulst
11-4
Ferdinand de Grijs
11-4
Cor
de Graaff
14-4
Ron
The
14-4
Rob
van Huet
15-4
Anette Muller
17-4
René de Vos
19-4
Elly
van der VlietKamoen
20-4
Dick
Breedijk
23-4
Diny
Onwijn
24-4
Ada
Heijmen
26-4
Wim
de Haas
27-4
Rinus van Steijn
29-4
Wouter Bazen
29-4
Willemijn Haandrikman
30-4
Herman Arendsen
en wensen hen veel geluk en voorspoed
maar bovenal gezondheid toe

bestuur CVB

Dropbox

We’re closing your Dropbox account
in 30 days unless
you take action.
Dit was het onderwerp van een mailtje van no-reply@dropboxmail.com.
Daar schrok ik niet echt van omdat ik
Dropbox eigenlijk nooit echt gebruikt
had. Om de waarheid te zeggen was
ik al vergeten dat ik daar een account had.
Maar goed, ze waarschuwen dat
mijn account opgeheven wordt als
ik geen actie onderneem, opnieuw
daar inloggen, en dat alle bestanden
die daar nog staan verwijderd worden. Nu staan daar alleen wat testfoto’s van mij die weg mogen, dus
ik hoef niets te doen. Maar.... als u
ook zo’n mailtje krijgt is het goed om
na te gaan of er geen belangrijke bestanden staan die niet weg mogen.
Even opletten dus.
Rob Hendriks

Zoals in de vorige Bolleboos reeds is gemeld moeten we de IPad cursus helaas
opschuiven. Wel is het mogelijk om voor de IPad vragen te stellen aan Ferdinand,
die hij zal beantwoorden in de Bolleboos of rechtstreeks. In de Bolleboos zal hij
elke maand een iPad-tip geven en op vragen ingaan. Dit geldt voor oudere en
nieuwe types IPad’s. Dit kan bij voorkeur via een mailtje naar cursusinfo@decvb.
nl met onderwerp “IPad vraag”. Die mailtjes komen bij Ferdinand de Grijs terecht.
IPad hulp blijft ook door andere leden van de helpdesk op de clubdag beschikbaar.
Voor het seizoen 2018 kan ook worden ingeschreven voor de cursus Windows
10, waarbij moet worden opgemerkt dat deze pas na de zomerstop zal worden
gegeven.
-Windows 10 (6 dagdelen) ............................................................€75,00
(en Internet-Email wordt nu gekoppeld aan Windows10).
-IPad cursus is klassikaal alleen mogelijk met een IPad van de nieuwere
types. Hierover wordt u nog geïnformeerd.
De prijzen zijn al tientallen jaren onveranderd en ook het komende seizoen
heeft het bestuur besloten deze niet te verhogen om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te houden. Wel blijft de voorwaarde gehandhaafd dat
alleen leden van de CVB aan de cursus kunnen deelnemen; niet-leden zullen
daarom tenminste voor één seizoen lid moeten worden van de CVB.
Deelnemers kunnen tijdens de cursus hun eigen laptop met Windows 10 gebruiken. Indien zij niet over een laptop met Windows 10 beschikken, kan tijdens
de cursus gebruik worden gemaakt van een laptop van de CVB. Graag bij
aanmelding opgeven! Voor de cursus is een lesboek samengesteld dat tegen
kostprijs bij de docent kan worden aangeschaft.
Voor verdere informatie en opgave kunt u alleen per e-mail terecht bij:
cursusinfo@decvb.nl
(en natuurlijk op de clubdagen en inloop op 24 april)

Terugblik clubdag 3 maart 2018

De digitale Bol was niet door iedereen ontvangen. Het
blijkt dat velen dat toch zien als een herinnering. Het eerste wat het Bestuur hoorde van vele leden: “We hebben de
Bolleboos niet per mail ontvangen.” Het bleek een samenloop van omstandigheden te zijn. Nel, Piet en Rob hebben onderzocht waardoor de digitale Bol niet was verzonden en dit hersteld. Daarna heeft Rob de
Bolleboos-maart diezelfde ochtend opnieuw verstuurd. Of het alleen aan het
niet ontvangen van de Bol heeft gelegen zullen we niet weten, want de enthousiastelingen waren misschien schaatsen. Wel waren er ± 42 leden aanwezig.
Er kwam zelfs een oud-lid helemaal uit Maarsbergen, met een bos bloemen
voor Piet van Sprang, als dank voor zijn jarenlange inspanningen voor de club.
Er was wel een loterij, met de laatste bonnetjes voor Kees en geen bonnetjes
meer voor de winkel. De nieuw te gebruiken wifi functioneerde goed. Johan
Schoone, de ict man van de kerk, heeft Louis uitgelegd hoe deze de volgende
keer aan te sluiten. Deze oplossing is prima voor ons. Het is een open wifi, waarbij eerst ingelogd wordt op de website van het Trefpunt waarop men akkoord
moet gaan met de voorwaarden en dan wordt ingelogd. Op deze wijze wordt
iedere gebruiker van dat netwerk afgeschermd voor anderen, doordat er op dat
netwerk een eigen beveiliging zit met een eigen firewall. De afgelopen 2 maanden dat wij dit netwerk mochten testen, was toegang tot internet voor iedereen
mogelijk. Iedereen kon nu de
hele dag op internet zonder
er uitgegooid te worden en
ik kan u zeggen dat alle aanwezige leden zeer tevreden
waren met deze praktische
oplossing. Dit was een van
de heikele punten waar wij
als bestuur van de computerclub ons hard voor hebben gemaakt.
De Bolleboos april
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