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De QR code van de website

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.

Gratis parkeren

                          

 

open uw camera en scan de code

 
Tip van uw Webbeheerder:
Bent u op zoek naar een oplossing voor een 
probleem op uw PC? 
In het zoekvakje “Vraag en Antwoord” op de 
website www.decvb.nl Home Page kunt u het dan 
invullen, b.v. “toetsenbord”.
Daarna krijgt u alle gegevens over dit thema die 
behandeld werden in de rubriek: “Vraag en ant-
woord” van de Bolleboos op uw scherm te zien….

clubbijeenkomst van 
5 september 

gaat NIET door!!

Fotowedstijd met thema “op het water” 
foto’s mailen vóór 15 oktober.
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Voorwoord                                     Colofon  
Bijeenkomsten en presentaties: 
De volgende clubdag van zaterdag 5 september

VERVALT!!!
Wel zal de Bolleboos op de geplande data verschijnen, 
d.w.z. op of rond 2 september. Daarin kunt u alle meldin-
gen lezen en natuurlijk ook op www.deCVB.nl

Clubdagen: van 10.00 - 15.00 uur 
Toegang: niet leden € 3,- (tot 16 jaar € 2,-) 
                                                                                          

Algemene ledenvergadering donderdag 19 maart
uitgesteld tot nader order

_____________________________________________ 
Inloopmiddag (13.30 - 16.00 uur):
 Tot nader order geen inloopmiddag
_____________________________________________ 
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 
Clubblad De Bolleboos ontvangen leden per mail.
Wilt u het clubblad per post ontvangen, 
dan zijn de extra kosten €10,00.
De Bolleboos verschijnt 10x per jaar.
_____________________________________________

Voor het laatste nieuws, de Bolleboos, 
incl. archief en V&A, kijkt u op  

www.deCVB.nl 
__________  __________________________________ 
Voorzitter - vacature 
Ad Interim voorzitter en 
Vicevoorzitter: vicevoorzitter@decvb.nl
 Andries Vermeulen, 06 81804503 
Penningmeester: penningmeester@decvb.nl
 Nel van der Linden, 06 38988445 
Secretaris: secretaris@decvb.nl
 Mieke Ebell, 06 24941956
Public Relations: publicrelations@decvb.nl
 Louis van den Bosch, 06 10291661 
Cursusinfo & coördinatie: cursusinfo@decvb.nl 
 Hans Gozeling, 06 20976331
iPad en MacOS: 
 Ferdinand de Grijs, 06 18126929
Drukwerk / verspreiding: secretaris@decvb.nl 
 Mieke Ebell, 06 24941956 
Internetsite: webbeheerder@decvb.nl 
 Ruth Spaargaren, 06 23905812
Redactie Bolleboos: redactie@decvb.nl 
 Rob Hendriks, 06 50120191
_____________________________________________
Helpdesk: Voor hulp kunt u terecht via bovenstaande 
e-mailadressen en in noodgevallen via hun mobiel of maak 
een afspraak voor hulp op clubdagen of inloopmiddagen. 

Een vreemde start van het seizoen bij de CVB.

Als bestuur stonden we al in de startblokken. Tot voor 
een paar weken terug wezen alle signalen erop, dat het 
nieuwe computer seizoen weer in september van start zou 
gaan. Geloof me, dat net als ik, veel leden weer snakken 
om naar de meeting te gaan. 
De verslechtering van de Corona uitbraken laten het ons 
helaas niet toe. We hebben alle scenario’s de revue laten 
passeren, maar het is vrijwel onmogelijk om met de inge-
wikkelde regels van de overheid een gezellige meeting te 
kunnen organiseren. 
Als bestuur zullen we het daarom nu van maand tot maand 
bekijken wanneer het weer kan.

Wel willen we graag onze leden de online service blijven 
bieden zoals we die de afgelopen maanden (met succes) 
hebben kunnen doen. 
Met inachtneming van de regels bieden we daarbij ook de 
thuis service aan als het niet anders kan. Om dit te kunnen 
blijven doen is uw lidmaatschap echter wel van belang. 
De CVB is er trots op tot op heden nog nooit in haar 
40-jarig bestaan een contributie verhoging door te voeren! 
Vooralsnog is en blijft deze slechts € 22,50 per jaar (zonder 
machtiging € 24). 
Houd daarbij in gedachte, dat u bij iedere computerzaak 
of student aan huis dit bedrag per kwartier al kwijt zou zijn. 
Voor dit bedrag kunt het hele jaar een beroep op ons doen 
en krijgt u via e-mail maandelijks ook nog de Bolleboos. 
Onze (vice) voorzitter Andries Vermeulen zal in dit nummer 
daar nog verder op in gaan want er zijn voor 2021 meer 
veranderingen op komst. 
We zijn ons ervan bewust dat uw geduld op de proef wordt 
gesteld, maar er komen echt ook weer zonniger tijden aan. 

Zorg er ondertussen voor dat u vrij van (Corona) klachten 
blijft.  Ik hoop van harte jullie in de komende maanden 
weer in goede gezondheid te kunnen zien.

Met vriendelijke groet, Louis van den Bosch
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Onze club bijeenkomsten en de gevolgen door de Corona regels         
Als gevolg van de Corona regels van het RIVM en de overheid konden niet alleen wij, 
maar vele andere gebruikers van Het Trefpunt geplande bijeenkomsten niet meer hou-
den. In het voorwoord van onze PR-man is – tot ons aller spijt – besloten om de bijeen-
komst van 5 september evenmin door te laten gaan. Alle Corona regels vanaf maart 
hebben er toe geleid dat de beheerders, Kees en Truus, van het kerkbestuur in juni hun 
ontslag hebben gekregen. Als dank voor de vele jaren die zij ons op professionele wijze 
ondersteund hebben hebben wij hen verrast met een mooie bos bloemen en hopen 
daarmee hun leed enigzins hebben kunnen verzachten.

Namens het kerkbestuur ben ik benaderd door een verte-
genwoordiger van de vrijwiligers die de taken van de be-
heerders van Het Trefpunt op zich genomen hebben. Hij 
deelde mee dat, gelet op de inzet van  vrijwilligers bij het 
verhuur van de zalen e.d. het na de laatste gereserveerde 
bijeenkomst (januari 2021) niet meer mogelijk zal zijn om 
onze club bijeenkomsten op zaterdag te houden.
Kortweg gezegd, zullen we of naar een andere gelegen-
heid moeten kijken waar we wel op zaterdag terecht kun-
nen of, indien we toch in Het Trefpunt willen blijven, de bij-
eenkomsten op een doordeweekse dag moeten houden! 
Zoals altijd, zijn het keuzes die gemaakt moeten worden. 
Wij, als bestuur, zijn ons al aan het oriënteren naar de 
mogelijkheden en hebben de voorkeur uitgesproken om, 
gelet op het aantal leden uit Nieuw-Vennep, ook in Nieuw-
Vennep te willen blijven. Uiteindelijk is de keuze aan u, le-
den! Zodra mogelijk zullen wij u informeren over de moge-
lijkheden en kunt u, middels een enquête uw persoonlijke 
voorkeur kenbaar maken.
En, zoals u weet, beslist de meerderheid, waar wij als 
computer vereniging na januari 2021 onze bijeenkomsten 
zullen houden.

Een ander gevolg van de nog steeds 
geldende Corona regels is dat wij als 
bestuur het niet zien zitten om nog dit 
jaar een jaarvergadering te houden. 
Wij vragen uw toestemming om de 

jaarvergadering van 2020 samen te voegen met de jaar-

vergadering van 2021. Wanneer die in 2021 zal plaats-
vinden is nu nog te vroeg en ook sterk afhankelijk van de 
Corona regels die in 2021 gelden.
Iedereen die bezwaar heeft tegen de samenvoeging van 
de jaarvergaderingen van 2020 en 2021 verzoek ik dat per 
e-mail kenbaar te maken bij Mieke Ebell, onze onvolpre-
zen secretaris.

Over Mieke gesproken, zij heeft in 
maart kenbaar gemaakt om omstreeks 
maart 2021 met haar bestuursfunctie te 
willen stoppen. Een nieuwe kandidaat 
secretaris wil zij wel graag inwerken om 
zo de functie goed over te kunnen geven. Door het uitstel/
afstel van de jaarvergadering is het er even bij blijven lig-
gen, maar heeft u interesse om deel uit te maken van het 
bestuur, geef u dan op! 

Zoals in het voorwoord van Louis van den Bosch aangege-
ven, hij en ik gaan u de komende tijd met hulp op afstand 
ondersteunen om uw computerproblemen op te lossen. U 
hoeft ons alleen uw probleem te melden en dan nemen 
wij contact met u op om het verdere traject af te stemmen. 

Zijn er verder nog vragen of andere zaken die van belang 
kunnen zijn voor de vereniging, mail of bel dan naar een 
van de bestuursleden. Zie ook de colofon!

Andries Vermeulen, ad-interim voorzitter
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De computer start niet meer op, wat nu?                                    
De computer start niet meer op. Op het moment dat het u gebeurt, kan er makkelijk enige paniek uitbre-
ken. Want het gebeurt meestal op een moment waarop u het niet kunt gebruiken. Tevens kan al snel de 
vraag opborrelen: ”Ben ik nu al mijn bestanden kwijt die op de computer staan?”. Nee, de bestanden die 
op de pc staan bent u niet kwijt. Dat is alleen mogelijk als de harde schijf er de brui aan gegeven heeft, 
maar meestal is er dan met herstelsoftware nog veel te redden.

Kijk eerst naar wat er wel gebeurt als u de pc aanzet?
Dat de computer niet starten wil kan inderdaad liggen 
aan een onderdeel dat kapot is gegaan. Maar ook Win-
dows kan door verschillende oorzaken dusdanig bescha-
digd raken dat het besturingssysteem niet langer in staat 
is om de computer op te starten. Ontdekken waarom de 
pc niet langer wil opstarten is simpelweg een kwestie van 
verschillende mogelijkheden wegstrepen. Goed opletten 
wat er wèl gebeurt als u de computer aanzet, zou u dan 
ook al een eind op weg kunnen helpen bij het achterhalen 
waarom de pc niet start.

Op het moment dat de pc aan is
Zodra u de pc aanzet, krijgen alle onderdelen in de com-
puter stroom. Hierdoor gaan indicatielampjes branden en 
ventilatoren draaien. Er moet dan ook wat te zien zijn en/
of te horen als u de computer aanzet. Zo niet, dan zou de 
stroomtoevoer er wel eens de oorzaak van kunnen zijn dat 
de computer niet opstart. Dat zou kunnen betekenen, dat 
de voeding stuk is, de stekker niet goed in het stopcontact 
zit of dat de stekker niet goed in de voeding zit. Als er geen 
lampjes gaan branden als u de computer aanzet, moet u 
dit eerst controleren!

Op het moment dat de pc begint met opstarten
Zodra de ventilatoren gaan draaien en de indicatielampjes 
gaan branden of geknipperd hebben, voert de computer 
automatisch een controle uit waarbij wordt gekeken of alle 
vitale onderdelen zoals processor, videokaart, geheugen 
en harde schijf werken en voldoende stroom krijgen.
Een al wat oudere computer geeft vervolgens één enkele 
korte piep ten teken dat alles in orde is en zal vervolgens 
het opstarten verder overdragen aan Windows.
Met meer dan één piep of een voortdurende piep geeft de 
computer aan dat er iets niet in orde is, waarna het op-
starten wordt gestopt. Er zijn verschillende BIOS versies 
met ieder hun eigen piepjes. De bekendste zijn AMI en 
Phoenix . Kijk dus eerst in het boekje of op internet wat 
de piepjes betekenen. Dan weet u al meer over hoe u het 
kunt oplossen. Nieuwere computers hebben geen spea-
ker en/of een ander BIOS systeem en geven geen piepjes.

Op het moment dat het opstarten wordt overgedragen 
aan Windows
Op het moment dat het op-
starten van de computer 
overgegeven wordt aan 
Windows zal het indicatie-
lampje van de harde schijf 
als een bezetene gaan 
branden en knipperen. 
Tenminste als de compu-
ter over een dergelijk indicatielampje beschikt. Dit is volle-
dig normaal en geeft aan dat Windows alle bestanden van 
de harde schijf aan het inlezen is die nodig zijn om door te 

kunnen starten.
Na enkele ogenblikken zal dan ook iets als in nevenstaan-
de afbeelding op het beeldscherm moeten verschijnen. 
Als dat niet gebeurt, dan zou het wel eens zo kunnen zijn 
dat uw computer nog prima opstart, maar dat het beeld-
scherm het simpelweg niet doet.

Op het moment dat Windows de pc niet volledig op-
start
Het komt ook voor dat de computer iets wat lijkt op boven-
staande afbeelding keurig op het beeldscherm toont en er 
daarna niets meer lijkt te gebeuren. In een dergelijke situ-
atie is alles met uw computer vermoedelijk in orde, maar 
gaat er in Windows iets fout met de opstartprocedure.
Als er in Windows iets fout gaat tijdens het opstarten dan 
komt dat meestal doordat een bestand dat nodig is bij het 
opstarten beschadigd is geraakt of omdat er een probleem 
is met bijvoorbeeld een stuurprogramma of een bepaald 
programmaonderdeel of een update. Windows opstar-
ten in de Veilige modus kan in dit geval helpen bepalen 
in welke richting we precies verder moeten gaan zoeken. 
Want wanneer Windows probleemloos opstart in de Vei-
lige modus, dan mogen we gerust concluderen dat er met 
Windows zelf niets aan de hand is, maar dat het probleem 
veroorzaakt wordt door iets anders.

Windows 10 opstarten in Veilige modus
Om Windows 10 in de Veilige modus te kunnen starten 
is het nodig dat minimaal het aanmeldscherm getoond 
wordt. Uiterst rechts onderin het aanmeldscherm wordt 
in Windows 10 de knop Afsluiten weergegeven. Hiermee 
kunt u Windows 10 in de Veilige modus opstarten en wel 
als volgt:
1. Klik in het aanmeldscherm op de knop Afsluiten.
2. Houd de Shift-toets ingedrukt en klik vervolgens op de 

optie Opnieuw opstarten.
3. Een blauw scherm wordt vervolgens weergegeven met 

als titel Kies een optie. Klik in dit scherm op de op-
tie Problemen oplossen.

4. Klik vervolgens in het scherm Problemen oplossen de 
optie geavanceerde opties.

5. Klik in het scherm Geavanceerde opties op Opstartin-
stellingen.

6. In het scherm Opstartinstellingen dat volgt krijgt u een 
lijst te zien van de mogelijkheden. Klik in dit scherm op 
de knop Opnieuw opstarten.

7. Er wordt nu de mogelijkheid geboden om een keuze te 
maken. Selecteer 4, Opstarten in Veilige modus.

De computer zal nu in Veilige modus worden opgestart. 
Als Windows vervolgens zonder problemen start, dan 
weet u zogezegd dat met Windows zelf in de basis alles 
in orde is.

Windows 7 en ouder opstarten in veilige modus
Een computer met Windows 7 of ouder, waarbij tijdens het 
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afsluiten iets niet juist is 
verlopen, zal bij het op-
nieuw opstarten in het 
opstartscherm een keu-
zemenu tonen waarin 
u kunt kiezen voor op-
starten in Veilige mo-
dus. Mocht dit scherm 
niet getoond worden, 
dan kunt u dit scherm 
handmatig oproepen door vlak na het aanzetten van de 
computer de functietoets F8 in te drukken.
Wanneer het normaal opstarten van de computer niet lukt, 
maar de computer start wel in de Veilige modus, dan mag 
u concluderen dat er in basis met zowel de hardware als 
met Windows niets mis is.

Verder zoeken naar waarom de pc niet start
Echter, daarmee is het probleem dat de computer niet 
start nog niet opgelost. 
De volgende stap is dan ook: bedenken wat u hebt ge-
daan voordat u de computer voor het laatst afsloot.
1. Hebt u nieuwe software geïnstalleerd?
2. Hebt u nieuwe hardware geïnstalleerd?
3. Is uw pc zojuist automatisch ge-üpdate?
4. Hebt u een melding getoond gekregen die u niet eerder 

hebt gezien?
5. Hebt u iets veranderd aan de instellingen van de com-

puter?
6. Hebt u een nieuw stuurprogramma voor een hardware 

onderdeel geïnstalleerd?
Als u één of meerdere vragen met ‹Ja› kunt beantwoorden, 
dan is de volgende stap: proberen doormiddel van Sys-
teemherstel in de veilige modus, de computer in de staat 
terug te brengen van voor de laatste keer afsluiten.
Wanneer Systeemherstel het probleem op heeft kunnen 
lossen dan zal de computer na opnieuw te zijn opgestart 
weer als vanouds werken.

Windows 7 opstarten vanaf de installatie-dvd
Wanneer Systeemherstel het probleem niet oplost en de 
computer start nog steeds niet op, dan biedt opstarten 
vanaf de installatie-dvd van Windows een laatste mogelijk-
heid om de computer te herstellen en de problemen met 
opstarten te verhelpen. Om opstarten vanaf dvd mogelijk 
te maken dient u via het BIOS van de computer - veelal de 
toets Del of Delete indrukken vlak na het opstarten van de 
computer - er wel eerst voor te zorgen dat de dvd-speler 
als eerste opstartapparaat wordt ingesteld, mocht dit nog 
niet het geval zijn.
Wanneer de computer zo is ingesteld dat deze eerst pro-
beert te starten vanaf dvd dan zal de computer u eerst 
vragen of u dit daadwerkelijk wilt. Druk een willekeurige 
toets, bijvoorbeeld de spatiebalk, om de computer inder-

daad vanaf dvd op te starten.
Windows 7 biedt via de installatieprocedure alsnog de mo-
gelijkheid Windows te herstellen zodat uw computer weer 

normaal opstart. De mogelijkheid bestaat echter dat ook 
het herstellen van Windows vanaf de installatie-dvd niet 
lukt. Maar zelfs dan is er nog steeds niets verloren. Want 
een pc zal altijd weer als vanouds opstarten wanneer Win-
dows opnieuw geïnstalleerd is.

Uw Windows 10 pc herstellen
Windows 10 biedt u diverse herstelopties. Deze zijn te be-
naderen via het eerder besproken ingedrukt houden van 
de Shift-toets tijdens het klikken op de optie Opnieuw op-
starten. Een optie die zich zogezegd onder de knop Af-
sluiten bevindt. Maar ook wanneer u de pc opstart vanaf 
een DVD, waarop de installatie bestanden staan voor uw 
computer, kunt u, na het bevestigen van de toetsenbord 
en taalinstellingen, linksonder op herstellen klikken en 
kunt de computer opnieuw opstarten en achtereenvolgens 

kiezen voor Problemen oplos-

sen en geavanceerde opties.

U kunt bij de Geavanceerde opties uit vier basis herstelop-
ties kiezen, maar denkt u dat de fout veroorzaakt is door 
een update, dan kiest u in eerste instantie voor Updates 
verwijderen. 
Maar Opstartherstel en Opstartinstellingen zijn ook moge-
lijkheden om uw computer weer aan de praat te krijgen. 
Bij Systeemherstel en Herstellen met een installatiekopie, 
maar deze twee werken alleen als u vooraf Systeem-
herstel heeft ingeschakeld of kopie van uw installatie heeft 
gemaakt op een DVD of USB-stick.

De pc opnieuw instellen houdt min of meer in dat Win-
dows opnieuw op uw pc geïnstalleerd wordt. Hierbij kunt 
u ervoor kiezen om dit met behoud van uw persoonlijke 
bestanden te doen. Maar alles verwijderen en helemaal 
opnieuw beginnen met een frisse lege computer is ook 
mogelijk, zeker als u de harde schijf in twee of meer par-
tities heeft verdeeld en uw bestanden niet op de C-schijf 
staan.
Een computer die niet meer opstart, krijgt u zogezegd altijd 
weer aan de gang door Windows opnieuw te installeren.
En wanneer er 
iets mankeert 
aan een hard-
ware onderdeel 
van uw pc dan 
is veelal het ver-
vangen van het 
kapotte onder-
deel voldoende 
om de computer 
weer als van-
ouds te laten 
starten.

Andries Vermeulen
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Vraag & Antwoord                                                                       
Zoals u heeft kunnen lezen gaat de club bijeenkomst van 5 september, door het niet kunnen toepassen 
van de Corona regels van de overheid, niet door. Net als de afgelopen maanden zullen Louis en ik jullie 
blijven ondersteunen om uw computerproblemen op te lossen. Zo veel mogelijk doen we dat via internet 
met het programma Quick Assist dat standaard in Windows 10 aanwezig is. Maar er zijn ook nog steeds 
vragen die per mail beantwoord kunnen worden. Een bloemlezing daarvan vindt u hieronder. Mijn klein-
dochters maken het goed en hebben nog geen last van de Corona. De oudste heeft in juli met een aantal 
vrienden Midzomernacht gevierd. Echt op zijn Fins zei ze. Ze moet nog wel wennen aan de koude winters en daar tegen-
over de warme zomers. Haar werk in de ICT, het programmeren e.d. vindt ze harstikke leuk en daar geniet ze ook steeds 
van. Mijn kleinste kleindochter is nu 20 maanden en heel bij de hand. Ze begint al lekker te praten, soms snap ik er niets 
van, en wil de hele dag wandelen en bloementjes plukken. Alles wat ze ziet of hoort zuigt ze op en is daardoor ook erg 
snel afgeleid, om weer wat anders op te zuigen. Ook in deze Corona tijd kunt u altijd uw vragen per mail: vicevoorzitter@
decvb.nl op mij afsturen. Ben ik er even niet, dan moet u iets langer op het antwoord wachten, maar ik doe mijn best om 
u zo snel als mogelijk te berichten.

Vraag: Beste Andries, als ik mijn laptop opstart krijg ik een zwart 
scherm te zien. Volgens mij is dit ontstaan na een update van Windows 
10. Hoe kan ik dit probleempje verhelpen? Karel
Antwoord: Beste Karel, ziet u tijdens het opstarten iets BIOS-achtigs? 
Als dat zo is, werkt het beeldscherm in ieder geval. Ziet u bij het op-
starten helemaal niets, dan zou er in de hardware iets mis zijn. Als u 
nog een extra beeldscherm heeft, zou ik die aansluiten op uw laptop 
en kijken of u daarop wel beeld heeft. Als dat zo is moet er een repara-
teur aan te pas komen. Als u kort voordat Windows opstart wel wat te 
zien krijgt, dan kunt op een andere computer een Windows 10 instal-
latie medium maken. Dat kunt u doen om te surfen naar: https://www.
microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10 en download het 
hulpprogramma, waarmee u een usb-stick kunt aanmaken of een CD-
Rom aanmaken met 
het Windows instal-
latie bestand. Daar-
mee kunt u Windows 
10 repareren, de 
bestaande Windows 
10 te upgraden of 
Windows 10 op-
nieuw schoon te in-
stalleren. Wel graag 
in de aangegeven 
volgorde.

Vraag: Beste Andries, in deze Corona-tijd hebben we geregeld contact 
met mijn schoonmoeder, via Chromebook en Skype. Dat lukt als alleen 
de ander op het camerabeeldje klikt. Mijn schoonmoeder gebruik de 
webbrowser. Als zij op het camerabeeldje rechtsboven klikt, dan ge-
beurt er niks. Als een ander in beeld komt en mijn schoonmoeder klikt 
op het telefoontje en op de camera, dan verschijnt wel een klein beeld 
van haarzelf rechtsboven in beeld. Hoe kunnen we dit oplossen? Maria
Antwoord: Beste Maria, dit kan een typisch webbrowserdingetje zijn, 
waarbij de toegang tot de camera eerst moet worden aangevraagd 
door de webpagina van dienst. Dat is deels uit het ontwerp en deels uit 
privacy zo geregeld. Check dus de privacy instellingen op de Chrome-
book van uw schoonmoeder. Dat zou het probleem moeten oplossen.

Vraag: Goedemiddag meneer Vermeulen, kunt u mij helpen of een link 
geven hoe ik een uit mijn Google contacten geëxporteerd csv-bestand 
correct kan importeren in Outlook 2019. Ik krijg steeds de medede-
ling dat de bestandsindeling van het geïmporteerde Excel bestand niet 
klopt. Alvast dank voor uw hulp en tot ziens in september! Met vrien-
delijke groet, Ab

Antwoord: Hai Ab, ik heb het zelf ook ge-
probeerd, maar kreeg dezelfde foutmelding. 
Mogelijk kan het omdat er verschil in de bena-
ming van de onderdelen zit. Mogelijk kan het 
opgelost worden als je jouw Gmail account 
ook in Outlook zet en laat synchroniseren. 
Succes, Andries

Vraag: beste Andries, ik heb net een nieuwe 
computer met alles erop en eraan. Ik ben daar 
erg blij mee en met Windows 10 kan ik ook al 
aardig overweg. Mijn probleem is alleen dat 
ik nog wat “oudere” spelletjes heb die ik niet 
meer op deze nieuwe computer kan installe-
ren. Wat ik ook probeer, het lukt me niet. Hoe 
kan ik het oplossen om die spelletjes toch te 
installeren en te spelen? Bij voorbaat dank, 
Gerrit
Antwoord: Beste Gerrit, als ik het goed be-
grepen heb, is jouw nieuwe computer geïn-
stalleerd met een 64 bits versie van Windows 
10. Heel begrijpelijk, want een 64 bits versie 
werkt altijd sneller dan een 32 bits versie. En 
die oude spelletjes werken alleen met een 32 
bits versie van bijvoorbeeld Windows 7.
Je moet dan een Dual Boot systeem aanma-
ken. Je moet dan op de harde schijf van je 
computer een aparte partitie aanmaken waar-
op je dan Windows 7 installeert. 

Als je niet weet hoe je dat moet doen, kunnen 
we je altijd helpen. Bij het daarna opnieuw 
starten van de computer kun je zelf kiezen 
welk systeem (Windows 10 of Windows 7) je 
op wilt starten. Op Windows 7 kun je dan je 
oude spelletjes installeren en spelen. Succes

Andries Vermeulen
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Tips & Trucs                                                                                              
Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij als bestuur, vanwege 
de Coronacrisis, onderling aan het proberen om te video-
chatten met MS Teams. Maar het is ook mogelijk om te 
video chatten met Skype, ook van Microsoft, maar ook met 
FaceTime, Google Meet en Zoom. Onze voorlopige con-
clusie is dat Microsoft Teams de veiligste is. We houden u 
van de vorderingen op de hoogte, maar ik wil u wel alvast 
een paar belangrijke tips meegeven om de kwaliteit van 
het videochatten te optimaliseren.
Voor een goede geluids-
verbinding is het goed om 
een goede koptelefoon 
te gebruiken en niet uw 
ingebouwde microfoon of 
speakers. U vermindert 
dan het risico op storende 
echo’s en achtergrond-
geluiden. Het is aan te 
raden om een externe webcam te gebruiken dan uw inge-
bouwde camera. Met een externe webcam kunt u deze zo 
positioneren dat hij uitgelijnd is met uw ogen. Dan houdt 
u oogcontact met uw gesprek(s)partner(s) en wekt u niet 
de indruk ergens anders naar te kijken. Zorg ook voor een 
geschikte achtergrond, zonder storende objecten of bewe-
gende personen of dieren. Houdt ook rekening met de be-
lichting en voorkom dat uw gesprekspartners u niet goed 
kunnen zien als u overdag voor een raam zit.
Een draadloze (Wifi) verbinding is misschien wel erg han-
dig, maar die geeft niet altijd de betrouwbaarste connectie 
met videochats. Zorg zoveel mogelijk voor een bekabelde 
verbinding. Test vooraf uw microfoon en luidspeakers, bij 
voorkeur met dezelfde videochat applicatie die u gebruikt. 
Het kan ook geen kwaad om over back-up apparatuur te 
beschikken, zeker voor belangrijke videomeetings. 
En als laatste, zorg dat u keurig op tijd klaar zit voor het 
afgesproken videomoment!

Andries Vermeulen

Opgepast! Dieven trekken de trukendoos steeds 
verder open,  hierbij wat tips                                    
Dat je nooit in moet gaan op een betalingsverzoek van 
je familie of kennissen wat alleen via whatsapp of SMS 
naar jou is toegestuurd, weten de meeste mensen inmid-
dels wel. Altijd eerst met de persoon in kwestie contact 
opnemen desnoods via een ander toestel of je huistele-
foon om te vragen of het wel klopt. Als je wel eens wat 
bij Wehkamp, Otto of Bol.com koopt wees dan nu extra 
op je hoede. Onlangs zijn bijna 100.000 e-mailadressen 
met bijbehorende wachtwoorden gestolen. Zij loggen op 
jouw account in en wijzigen jouw (aflever)adres, bestellen 
vervolgens spullen  waarna jij de rekening krijgt. Zodra je 
dit merkt, schakel dan direct de webshop in en meld dat jij 
het niet bent. Wijzig dan direct ook je wachtwoord. Ook al 
is het nog zo urgent: nooit ingaan of reageren op e-mails, 
SMS-jes of Whatsapp berichten die afkomstig zijn van de 
belastingdienst, overheid, creditcardbedrijven of uw bank. 
Deze instellingen zullen nooit een bericht rechtstreeks 
naar u toesturen. Dit gaat altijd via het account van de in-
stelling waar persoonlijke berichten voor u klaar staan. Via 
een extra controle kan dit ook via uw smartphone verlopen 
en ontvangt u daarna een code. Recentelijk zijn ook weer 
gevallen gemeld waarbij de oplichter zich via Whatsapp 
voordoet als een familielid of vriend die in nood is, met het 
verzoek om geld over te maken. De politie waarschuwt 
daarbij voor een nieuwe vorm van deze fraude: een op-
lichter die je een paar keer belt en stiekem je stem op-
neemt, om vervolgens met die opnames een familielid of 
vriend te benaderen. Nooit op ingaan als de verbinding 
(zogenaamd) slecht is en gevraagd wordt om geld. Twijfelt 
u of vertrouwt u het niet, neem dan altijd eerst telefonisch 
en rechtstreeks contact op met de instelling en informeer 
altijd eerst naar het juiste nummer of e-mailadres, want zij 
kunnen u ook hiermee misleiden. Uiteraard kunt u ook een 
van ons inschakelen of iemand in uw naaste omgeving 
waarvan u denkt dat hij/zij er meer verstand van heeft. Wilt 
u op de hoogte blijven van oplichtingspraktijken abonneer 
u dan op de nieuwsbrief van het programma “Opgelicht”:
 https://opgelicht.avrotros.nl/

Louis van den Bosch
Windows 95 en MacOS 8                                                                          
Voor wie nog eens Windows 95 of MacOS 8 wil zien 
en gebruiken is dat nu mogelijk. Felix Rieseberg heeft 
als projectje met de Electron app in javascript dit voor 
elkaar gekregen. Het werkt op Windows 64 bits, MacOS 
Catalina en Linux. Als je het zelf wilt bekijken en proberen 
(de bestanden zijn ca. 300 Kbyte klein), je vindt ze op:
https://github.com/felixrieseberg/windows95/releases

https://github.com/felixrieseberg/macintosh.js.
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Wij feliciteren de jarigen in
september

en wensen hen veel geluk en 
voorspoed maar bovenal 

gezondheid toe
                                   bestuur CVB

Cursussen 2020                                                   

Van de secretaris                            
Zo zag onze clubdag er in februari nog uit. In maart wa-
ren er het gebruikelijke aantal clubleden, ± 45. Wij waren 
druk bezig met de voorbereidingen voor de Jaarverga-
dering van 19 maart 2020. Helaas werd het vanaf die tijd 
allemaal anders.  Na de gewone bestuursvergadering en 
een week later een bestuurs-nood-overleg (wel handen 
wassen en 1,5 meter afstand) bespraken we de diverse 
scenario’s, wel of niet door laten gaan, welke maatrege-
len dan te treffen, wat zouden we kunnen verwachten. . . .
Maar bij alles stond de aantekening,  als . . . . 
U weet inmiddels dat we de nodige stappen hebben moeten ondernemen om de clubdagen, de jaarvergadering en de 
inloop niet door te laten gaan. Het bestuur kwam dinsdag 18 augustus bij elkaar om een vervolg te bespreken. Clubdag 
september gaat niet door en we zullen het per maand bekijken.
De stukken van de jaarvergadering stonden in de Bolleboos van maart  jl. en het bestuur heeft hierop geen reacties ontvangen.  
Ons voorstel is om de jaarvergaderingen van 2020 en 2021 samen te voegen tot zo mogelijk maart 2021. Wij rekenen 
op uw instemming. U kunt altijd reageren via de bekende kanalen.

MJR  secretaris@decvb.nl

Digitale mogelijkheden

Diverse clubleden hebben contact gehad met Andries en Louis en zijn met hun vragen en problemen online of per tel-
efoon geholpen. Andere zochten zomaar contact om te melden dat ze de clubbijeenkomst erg misten, ja wij ook. Die 
reacties waren hartverwarmend. Heel fijn om te horen. Allemaal dank daarvoor. Menigeen heeft ervaringen opgedaan 
met video bellen, met bijvoorbeeld FaceTime, Skype, Zoom of anders en hadden daar vragen over. Ook de reacties er 
over waren wisselend.
Sommigen vonden het moeilijk, anderen vroegen of wij dat ook wilden toepassen. Ook de bestuursleden hebben ver-
schillende ervaringen hiermee maar vinden een veilige manier toch het belangrijkst. Voor video conference zijn we nu 
Teams van Microsoft aan het testen om als bestuurs groep te gebruiken en voor diegenen die hier interesse hebben 
overwegen we om bijvoorbeeld op de clubdag een video conference te organiseren. We houden u op de hoogte.

2-9 Jacqueline Wolffram
4-9 Dicky van Groenigen
6-9 Adriaan van de Nes
11-9 Cees Versteeg
12-9 Arno Fuchs
15-9 Anneke van Tilburg
15-9 Truus Klerk
18-9 Ingrid Buldea Rai
19-9 Boudewijn Commandeur
20-9 Ria van Stam
22-9 Lo Gilles
28-9 Rinus van der Riet
30-9 Renske Hoekstra

Alle maatregelen om verspreiding van het corona virus te lijf te gaan worden 
stapsgewijs versoepeld.

Een van de maatregelen 
die worden aangepast is 
dat in achtneming van de 
1,5 meter afstand van el-
kaar te houden en dat er 
30 personen in een ruimte 
mogen. 
Wij hopen dan ook dat in 
de maand oktober er weer 
een cursus kan worden 
gegeven. 
Wel moet worden beke-
ken hoe we dit kunnen 
doen, de bestaande ruim-
te is daarvoor te klein maar kan worden vergroot door de tussenwand te ope-
nen. Alle leden die zich hadden aangemeld worden via e-mail of telefonisch 
benaderd of zij de cursus alsnog willen volgen. 
Ook wij houden ons aan de maatregelen die door de overheid en het RIVM zijn 
gesteld. Het Trefpunt waar de cursus en onze clubdagen worden gehouden 
opent op 2 juni weer zijn deuren. 
Dit onder bepaalde voorwaarden die wij als bestuur nog moeten uitwerken. 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte en hopen u in goede gezondheid weer te 
mogen begroeten.
Voor overige vragen betreffende de cursussen kunt u mailen naar:

 cursusinfo@decvb.nl


