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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.

                          

 

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….

67:8

Helaas gaat de meeting 
van 

1 mei 
niet door



De Bolleboos mei 2

Voorwoord                                     Colofon                                                                           
Bijeenkomsten en presentaties (van 10.00-14.00 uur) 

zaterdag 1 mei 
in de nieuwe lokatie gaat helaas ook nog niet door

5 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december, 
8 januari 2022
Wel zal de Bolleboos op de geplande data verschijnen.
Daarin kunt u alle mededelingen lezen en natuurlijk ook 
op www.deCVB.nl
                                                                                          
Algemene ledenvergadering 
digitaal
_____________________________________________ 
Inloopmiddag (13.30 - 16.00 uur):
 Tot nader order geen inloopmiddag
_____________________________________________ 
Het adres waar de bijeenkomsten plaatsvinden: 

 Ontmoetingscentrum van Maatvast, (0252-686138)
 Elemastraat 65, 
 2151 AJ 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: fdegrijs@xs4all.nl
 Ferdinand de Grijs, 06 18126929
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. 

Vrolijk voorjaar!
Pasen is al weer een paar weken achter de rug. De be-
richten waren al somber gestemd maar helaas nog steeds 
geen (her)opening van onze clubdag in het vooruitzicht. 
Zelf had ik nog enige hoop voor zaterdag 1 mei, maar op 
het moment van schrijven nog steeds een stijging van de 
besmettingen en ben bang dat we die meeting dus ook 
moeten schrappen. De meeste leden van de DeCVB zul-
len overigens wel al zijn gevaccineerd, dus in dat opzicht 
zou het wel kunnen. Op computergebied heb ik het de af-
gelopen maanden best wel druk gehad. Veel mensen heb-
ben de afgelopen weken weer een beroep op me gedaan 
om uiteenlopende problemen op te lossen wat in vrijwel 
alle gevallen ook gelukt is. Ook voor mij een uitdaging en 
leer ikzelf ook steeds bij. Ik was blij dat het de afgelopen 
weken vaak droog weer was en ging -tussen de buien 
door- er dan met de fiets op uit om niet werkende com-
puters weer aan de gang te krijgen. Dat is toch het minste 
wat je kan doen voor onze leden nu we al ruim een jaar 
geen meetings meer hebben. Het zal u ook zijn opvallen, 
dat ik dit nummer wat extra artikelen heb opgesteld om-
dat Andries vanwege gezondheidsredenen het even wat 
rustig aan doet. Bij het schrijven van het voorwoord was 
ik best wel boos. Wat is het geval. Ik had wat besteld via 
Marktplaats én betaald maar het artikel nooit ontvangen. 
Aanvankelijk verliepen de gesprekken heel vriendelijk en 
had ik er vertrouwen in dat het artikel zou worden toe-
gestuurd. Nadat ik reclameerde reageerde de ontvanger 
niet meer. Ik zag een lichtpuntje en las op internet dat de 
regels pas zijn veranderd. Voorheen kon de bank je niet 
helpen bij het terughalen van je geld als je dat al had over-
gemaakt. Onlangs is afgesproken dat, nadat je aangifte 
bij de politie hebt gedaan, ze de naam en adresgegevens 
van fraudeurs gaan verstrekken aan slachtoffers. Niet om 
verhaal te halen maar de bank zal dan aan de oplichter 
vragen om het geld terug te storten. Gebeurt dat niet bin-
nen 21 dagen, dan verstrekt de bank op jouw verzoek de 
naam en het adres van de boef om daarmee een civiele 
procedure aan te spannen. Het bedrag waarvoor je bent 
benadeeld moet dan wel substantieel zijn maar de hoogte 
bepaal je zelf. Zo zie je maar dat er wellicht nog mogelijk-
heden zijn om je geld terug te krijgen. Niet geschoten is 
altijd mis. Ik wens jullie een vrolijk voorjaar toe en kijk er 
naar uit om jullie straks weer in levenden lijve te zien.       

Louis van den Bosch
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Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een laptop                         
Gaat je huidige laptop niet meer mee met zijn tijd of moeten er onderdelen worden vervangen en over-
weeg je een nieuwe (of knappe tweedehands) te gaan kopen ? Dan wil je natuurlijk wel dat deze goed 
aansluit op jouw wensen. In dit artikel wat tips. Alles over Windows, Apple, specificaties en accessoires.

Onderweg
Neem je een laptop vaak mee kies dan voor een laptop met 
een 10 tot 13 inch (diagonaal) scherm. Deze neem je mak-
kelijk mee in een rugzak of laptoptas en is vaak ook lichter. 
Handzame, lichtgewicht laptops zijn er in 2 categorieën: de 
compacte laptops met een laag prijskaartje en luxe, snelle  
dunne laptops, waarvan de prijzen pas beginnen bij zo›n 
€ 800. Een 2-in-1 is een laptop die je ook als een tablet 
kunt gebruiken. Daarbij kun je het scherm omklappen of 
zelfs helemaal los halen van het toetsenbord.  Hoewel er 
onderweg steeds meer mogelijkheden zijn om je laptop 
op te laden, raden we goede accuduur aan. De huidige 
generatie laptops gaan vaak al langer mee dan 6 uur op 
een volle acculading

Thuis of voor werk
Kies een iets groter beeld (bijv. 13-15 inch) laptop als 
je hem af en toe wilt meenemen, of door het hele huis 
gebruikt. Een 17-inch model is wel weer wat zwaarder maar 
een goede keuze als je vaak op dezelfde plek zit. Grotere 
schermen zijn prettiger als je ‘m niet vaak verplaatst of 
voor (semi-)zakelijk gebruik maar ook als vervanger voor 
de TV zodat die naast de gewone TV ook kan worden 
gebruikt om tv te kijken. Handig als je twee uitzendingen of 
wedstrijden tegelijk zou willen zien. Ook het toetsenbord 
is belangrijk want als je veel typt is een laptop met een 
prettig toetsenbord, een voelbare aanslag en voldoende 
diepte (travel) zeker ook belangrijk. Natuurlijk ook het 
touchpad (zonder gebruik van de muis) is belangrijk: kijk 
of hij groot genoeg is en vlot en nauwkeurig reageert. Mijn 
ervaring is dat de meeste leden toch een muis gebruiken 
maar een touchpad kan ook erg handig zijn. Gewoon 
een kwestie van wat vaker doen waardoor je er steeds 
handiger in wordt.  

Het vermogen en de levensduur van een accu
De capaciteit van een laptop-accu wordt uitgedrukt 
in milliampère-uur (mAh) of wattuur (Wh). Hoe hoger de 
waarde, hoe langer de accu stroom geeft. Maar alleen als je 
laptop er zuinig mee omgaat. Bij een volle lading gaat een 
harde schijf veel minder lang mee dan een moderne SSD 
(Solid State Disk) die in vrijwel elke moderne laptop al zit 
ingebouwd. De accuduur verschilt overigens wel per model 
en hangt ook af van de prijs. Laptop-accu›s verliezen na 
verloop van tijd hun capaciteit. Uiteindelijk worden ze 
onbruikbaar en kunnen ze je laptop niet meer van stroom 
voorzien. Een gemiddelde laptop-accu gaat ongeveer 3 tot 
5 jaar mee. Lapstops worden ook steeds platter. Daardoor 

worden accu›s steeds vaker weggewerkt in de behuizing. 
Een losse accu heeft echter wel mijn voorkeur. Die kun 
je namelijk gemakkelijk vervangen wanneer hij defect is 
of als je een tweede accu wilt. Heb je ‘m vrijwel altijd aan 
de stroom zitten en is hij niet of nauwelijks te verwijderen 
? Zorg er dan voor dat je elke 2 tot 
3 maanden de stroom er af haalt en 
‘m helemaal leeg en daarna weer vol 
laat lopen! Zo gaat ie wat langer mee 
en wordt de accu niet “lui”.   

Snelheid en geheugen van de laptop
Het werk ofwel interne geheugen bepaalt mede 
hoe snel je laptop is als je meerdere programma’s 
tegelijk open hebt staan. Een laptop met te weinig 
intern geheugen werkt al traag bij de eerste de beste 
internetpagina en is voor niemand prettig. Een laptop 
met een werkgeheugen van 2 GB is in de praktijk veel 
te krap. 4 GB volstaat voor doorsnee gebruik zoals 
internetten en tekstverwerken. Voor foto›s bewerken, 
video›s en voor gamen moet je minimaal 8 GB hebben. 
Een werkgeheugen van 16 GB heeft alleen voor de 
meest intensieve gebruikers nog toegevoegde waarde. 
De processor is het rekenhart van je laptop. Bij simpel 
gebruik: een Intel Pentium, Core i3 of AMD Ryzen 3. Doe 
je meer dan af en toe internetten en e-mailen ? Kies dan 
de extra snelheid van een Intel Core i5 of AMD Ryzen 
5. Doe je veel aan beeldbewerking of (zware) spellen 
spelen? Neem dan een quad core-processor en als het 

even kan een Intel Core i7- of AMD Ryzen 7-processor. De 
Intel Atom-, Celeron- en AMD A-processors zijn erg traag, 
maar in verhouding goedkoop. Laptops met een Intel Core 
M- of Core Y-processor zijn zuiniger maar ook langzamer. 
Door de vaak betere accuduur zijn deze vooral geschikt 
voor licht gebruik.

De opslag 
Andries en ikzelf hebben wel eens eerder stukjes geplaatst 
in de Bolleboos over een solid state disk (SSD). Deze zijn 
veel snellere opslagmediums dan de ouderwetse harde 
schijf (HDD). Laptops met een SSD hebben daarom mijn 
voorkeur, al bieden ze minder opslag dan laptops met een 
HDD. Sommige laptops hebben een slimme combinatie van 
een kleine SSD met een grote HDD. Voor die uitbreiding 
moet je laptop (of desktop) dan wel geschikt zijn. Je 
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huidige laptop upgraden met een SSD is wat ik inmiddels 
al bij veel onze leden heb gedaan. De bestaande harde 
schijf plaats ik dan in een (los aangeschafte) behuizing 
waarna je gelijk een externe schijf hebt die je als handige 
back-up schijf kan gebruiken. Zo sla je twee vliegen in één 
klap.

Goedkope en tweedehands laptops
Soms is een goedkope laptop ook een prima keus. 
Ben je geen actieve gebruiker en doe je niet meer dan 
alleen internetten, e-mailen en tekstverwerken ? Dan is 
een nieuwe laptop van rond de € 500 meer dan genoeg. 
De betere modellen in deze prijsklasse hebben een snelle 
SSD in plaats van traag flashgeheugen, minimaal 4 GB 
aan werkgeheugen en een Intel Core 3-, AMD Ryzen 3 
of quadcore Intel Celeron/Pentium-processor. Laptops die 
hierin te kort schieten zijn eigenlijk voor niemand prettig te 
gebruiken. Minpunten van vrijwel alle goedkopere laptops 
zijn matige schermen, goedkopere onderdelen en minder 
opslagruimte. Hoewel ikzelf er geen voorstander van ben, 
is voor simpele computertaken een Chromebook ook het 
overwegen waard. Deze laptops draaien op Chrome OS 
van Google en zijn vooral gericht op online gebruik. Ze 
hebben hierdoor minder krachtige hardware nodig om 
soepel te werken. Je vindt ze al rond de € 200. Grootste 
nadeel is dat je erg afhankelijk bent van Google-diensten, 
net als bij Android. In een persoonlijk gesprek kan ik je 
het uitvoeriger vertellen, maar als je zelf besluit een 
tweedehands laptop te kopen, let er dan op dat er geen 
(sterk) verouderde besturingssystemen zoals Windows 
Vista en Windows XP op staan. Ook Windows 7 en 
Windows 8 worden inmiddels niet meer door Microsoft 
ondersteund. Windows 10 is sinds 2015 al de standaard. 
Controleer altijd of de laptop nog werkt. Start een aantal 
programma’s op en controleer of er nog licenties aanwezig 
zijn die (her)gebruikt kunnen worden.
Als je van een particulier koopt, zit er doorgaans geen 
garantie meer op de laptop. Bij een winkel krijg je vaak nog 
wel garantie, al moet je goed letten op de duur daarvan.

Windows of Apple: een persoonlijke keuze
Windows is het bekendste en meest gebruikte 
besturingssysteem. Je vindt het op alle computers, 
behalve op die van Apple producten. Laptops van 
Apple (MacBooks) hebben een eigen besturingssysteem 
wat macOS genoemd wordt. Apple had lang een 
voorsprong op gebruiksgemak en robuustheid. Met 
de laatste Windows 10 is die voorsprong weer kleiner 

geworden. Ben je Windows gewend, dan blijf je vaak 
bij dit systeem. Bevalt een ‹Mac› niet ? Dan is het met 
wat aanpassingen mogelijk om Windows te installeren. 
Omgekeerd kan standaard niet of moeten er wat technische 
aanpassingen worden gemaakt waarbij gebruik wordt 
gemaakt van speciale (virtual machine) software.

Laptoptas en andere accessoires
Je kunt allerlei handige accessoires kopen voor je 
laptop. Ze zijn vooral gericht op ergonomie, uitbreiding 
of draagbaarheid. Bijvoorbeeld losse toetsenborden, 
extra usb-aansluitingen, accu’s, adapters maar ook 
laptoptassen. Een nadeel van een laptop is, dat in de regel 
het beeldscherm vaak te klein is als je er veel achter zit. 
Je bestaande losse monitor kan dan handig zijn om die 
daarop aan te sluiten. Die monitor kan je dan weer met of 
zonder een docking station aansluiten. Je kan dan op een 
groter beeldscherm of 2 beeldschermen tegelijk werken. 
Onderscheid moet wel worden gemaakt tussen particuliere 
laptops en zakelijke laptops. Zelf ben ik voorstander van 
(tweedehands) zakelijke laptops van HP, Dell of Lenovo. 
Daar zitten vaak betere onderdelen in die langer meegaan 
en minder storingsgevoelig zijn. Ze zijn voor de meeste 
leden van DeCVB ook ruim voldoende voor hun dagelijkse 
taken. Indien gewenst kan ik je altijd hierbij adviseren en 
afstemmen op jouw wensen.   

Louis van den Bosch



5De Bolleboos mei

De 2021 update van Windows 10 komt er aan!       
Ik vertel het maar vast maar Microsoft zal dit jaar weer 
met twee nieuwe Windows 10 updates uit gaan komen. 
De eerste (versie 21H1) is een kleine met weinig nieuwe 
functies en zal medio mei/juni van dit jaar onder de ge-
bruikers worden verspreid (kijk voor je huidige bij instel-
lingen -> bijwerken en beveiliging -> Windows Update). 
Wil je dan meteen controleren welke versie je nu hebt ga 
dan in hetzelfde beeld naar rechts: info over build van het 
besturingssysteem. Verder wordt vol verwachting uitgeke-
ken naar versie 21H2, die voor het eind van dit jaar staat 
gepland. Zoals het er nu naar uitziet zal het uiterlijk dan 
ook gaan veranderen waaronder het (zwevende) start-
menu (zie 1e foto), het actiecentrum en de werkbalken en 

de verkenner waarin nieuwe kleurrijke map-icoontjes zul-
len verschijnen voor onder andere het bureaublad, down-
loads, afbeeldingen, video›s, muziek, documenten en de 
schijven (2e foto) De alarmen en klok-applicatie krijgen 
ook een vernieuwd ontwerp, net als de meeste andere 
apps van Microsoft zelf. Een nieuwe accufunctie in Instel-
lingen moet (aan de hand van een grafiek) een duidelijker 
gaan beeld geven welke apps veel energie verbruikten op 
een bepaald tijdstip. Er zou een extra functie ingebouwd 
worden om te voorkomen dat je accu hierdoor te snel 
leegloopt, hoewel het nu nog niet duidelijk is of dit automa-
tisch kan. Daarnaast zullen ook weer nieuwe functies wor-
den toegevoegd. Wellicht heeft u het niet eens gemerkt 
maar 13 april heeft Microsoft bij alle Microsoft gebruikers 
de oude Edge versie al verwijderd.  Die was eerder niet 
verwijderd toen afgelopen jaar bij iedereen een nieuwe 
verbeterde versie werd geïnstalleerd. De oude vertrouwde 
Windows Explorer zit er overigens nog wel in.

Louis van den Bosch

Bekrachtiging van de jaarvergadering                   
Bent u het niet eens met genoemde voorstellen reageer 
dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 21 april 
2021. Wanneer u niet reageert gaan wij ervan uit dat u 
akkoord bent met de stukken. Dat ontving u per mail op 
10 april 2021 als voorstel om te bekrachtigen met daarbij 
alle binnengekomen reacties.  Genoemde datum ligt ach-
ter ons zonder dat er reacties van bezwaar zijn ontvangen. 
Dank aan u allen dat u het ons mogelijk hebt gemaakt om 
op deze wijze toch de Jaarvergadering gestalte te geven.

Bekrachtigd is: goedkeuring van de jaarverslagen over 
2019 en 2020, instemming met de verslagen van de finan-
ciële commissie en goedkeuring van de financiële stuk-
ken betreffende de boekjaren 2019 en 2020. Het bestuur 
is hiermee gedechargeerd voor het financiële beleid van 
genoemde jaren. De financiële commissie zal bestaan uit 
de heren Jonker (voorzitter) en Hobo en als reservelid de 
heer Terlage. Heel fijn was het om opnieuw een aantal 
zeer positieve reacties te ontvangen, ondanks de hinder-
lijke fout, die zo snel mogelijk werd gecorrigeerd. Een hu-
moristische kijk op deze “typefout” willen wij u niet onthou-
den. Met toestemming van de maker volgt hieronder een 
bijzondere kijk op deze fout.

Beste Bestuur,

Dank jullie wel voor deze correctie. 
Op zich vond ik deze verschrijving best wel een anekdo-
tisch gehalte hebben en zag er een leuke, ongetwijfeld 
niet bedoelde, grap van het Bestuur in! Maar … indachtig 
de recente, oprispende berichtgeving en grote nationale 
commotie over een variant van detachering, bekroop mij 
sluimerend een onrust makend gevoel. Namelijk dat de 
recente berichtgeving over een synoniem van detache-
ring zich onbewust tot nationale norm hadden ontplooid. 
En gelet op de omvangrijk ‘schande, schande’ scanderen-
de samenleving, leek mij mijn gedachte niet eens meer zo 
heel sterk op een complottheorie; eerder op een verward-
heid die zich van mij meester maakte. Daarom dan ook 
mijn vraag aan het Bestuur. Kan het bestuur mij verzeke-
ren dat het woord “gedetacheerd” inderdaad een ‘typefout’ 
was, en dat toch niet onbewust: “positie Bestuur; functie 
elders” de diepere onbewuste ‘driver’ is geweest van het 
schrijven van het woord ”gedetacheerd”? Ik, en zonder 
twijfel, velen met mij, zouden dan een uiterst ongemak-
kelijk opkomend gevoel van verbolgenheid niet kunnen 
onderdrukken. Want een dergelijk solide en gedreven Be-
stuur is onontbeerlijk voor de CVB en dat dient dan ook 
in alle opzichten gekoesterd en gelauwerd te worden. Ge-
makshalve ga ik er dan ook maar van uit dat het woord 
“gedetacheerd” het gevolg is van een fonetische gedach-
tendwaling van de scribent tijdens het schrijven van het 
jaarverslag. Immers, en daar heb je echt niet heel veel 
fantasie voor nodig, klinkt “gedetacheerd” fonetisch inder-
daad wel erg sterk op “gedechargeerd”. Spreek het zelf 
maar eens een paar keer hardop uit. Die gemakshalve 
gedachte, maakt het mij en de velen met mij (neem ik ook 
gemakshalve aan), makkelijker, om de latent manifeste 
verbolgenheid plaats te laten maken voor COMPLIMEN-
TEN en CHAPEAU voor het ‘gedechargeerde’ bestuur! 
Groetjes, een betrokken cvb- lid
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Vraag & Antwoord                                                                                    
Vraag: ik was laatst aan het werken in Windows 10 en plotseling ver-
dwenen al mijn pictogrammen en was mijn bureaublad zonder snel-
koppelingen ? Hoe kan ik die weer terug krijgen ? 
Antwoord: het is mij ook wel overkomen en gebeurt wel vaker waar 
gelukkig een verklaring voor is en snel en simpel kan worden opgelost. 
Ga met je muis naar je bureaublad en klik dan op de rechtermuis-
knop. Klik dan bovenaan 
op beeld en klik op bu-
reaublad pictogrammen 
als die op jouw PC uitge-
vinkt staat. Als het goed 
is staan al jouw picto-
grammen nu weer op je 
bureaublad. 

 
Vraag: vaak zie ik bij leden waar ik over de vloer kom de tabletmodus 
aan staan. In de meldingsvenster geheel rechts naast 
de taakbalk staat het actiecentrum. De meeste com-
puters of laptops hebben geen aanraakscherm wat 
hinderlijk kan zijn als je met de muis werkt. 
Antwoord: schakel deze tabletmodus uit door naar de instellingen te 

gaan -> systeem -> tablet (links in de rij) ->  
aanvullende tabletinstellingen wijzigen -> ta-
bletmodus uit 

Vraag: mijn toetsenbord reageert niet meer wanneer ik iets op mijn 
laptop wil gaan zoeken in het zoek venster van Windows 10. Het werkt 
ook niet met een ander toetsenbord. Is hier een oplossing voor? 
Antwoord: ga naar het Configuratiescherm en 
de Indexeringsopties -> geavanceerd. In het 
dialoogvenster dat vervolgens wordt geopend, 
zie je de sectie probleemoplossing. Klik daar 
op de knop opnieuw samenstellen. Deze han-
deling lost in negen van de tien gevallen pro-
blemen met de Windows 10-zoekfunctie op.

Vraag: hoe kan ik een website vastmaken aan het startmenu van 
Edge? 
Antwoord: klik in Edge rechtsboven op de drie puntjes -> ‘meer hulp-
programma’s’. Klik vervolgens op ‘vastmaken aan Startscherm’. 

Vraag: hoe schakel ik mijn tweetraps-verificatie in om te voorkomen 
dat criminelen kunnen inloggen met mijn (gestolen) gebruikersnaam 
en wachtwoord ? Deze tips werken voor IOS 14.3 voor een iPhone en 
Android 10 op een Samsung. Bij oudere versies kunnen ze (iets) afwij-
ken maar ook per telefoonmerk.  
Antwoord: zodra iemand anders probeert in te loggen zonder jouw 
toestemming, stuurt Google of Apple een code naar je smartphone ter 
verificatie. 
Volg de volgende stappen bij een Android toestel:
1. Ga naar instellingen -> Google
2. Tik op -> JE GOOGLEACCOUNT BEHEREN
3. Ga in het menu naar rechts en klik op BEVEILIGING
4. Scrol naar beneden naar verificatie in twee stappen. Staat er UIT? 

klik dan op AAN en tik erop

5. Tik in het volgende scherm op AAN DE 
SLAG

6. Vul het wachtwoord in voor de google-
account en tik op volgende

7. Volg de aanwijzingen op je scherm. Je 
kunt apparaten kiezen die inlogverzoe-
ken (prompts) kunnen ontvangen. Ook 
vraagt Google dan naar je mobiele num-
mer om per SMS inlogverzoeken te kun-
nen toesturen.

8. Om af te sluiten klik je op INSCHAKE-
LEN (zie foto)

Volg de volgende stappen bij een Apple (ip-
hone):

1. Ga naar de instellingen -> je naam -> 
WACHTWOORD EN BEVEILIGING

2. Klik op:  zet twee-factor-authenticatie 
op AAN

3. Type in het volgende scherm: GA DOOR
4. Vul het telefoonnummer in waarop je 

verificatiecodes wilt ontvangen
5. Je ontvangt een bericht met de code op 

het opgegeven nummer. Voer die code 
in. Staat bij Apple de tweetrapsverifica-
tie aan dat kan je die niet meer uitzet-
ten. 

Whatsapp:
Dit programma is erg gewild bij boeven. Be-
veiliging die daarom zeker met een twee-
trapsverificatie met de volgende stappen:

1. Start Whatsapp en tik op de 3 puntjes 
…-> INSTELLINGEN (android) -> of tik 
op INSTELLINGEN (IOS)

2. Tik op -> account -> verificatie in twee 
stappen -> INSCHAKELEN

3. Bedenk een zescijferige code en type 
die in. Onthoud hem goed of nog beter 
schrijf ‘m (uit het zicht) ergens op 

4. Vul je e-mailadres in. Dit adres wordt al-
tijd gebruikt als je je code vergeten bent

5. Periodiek (om de week) vraagt Whatsapp 
je de cijfercode in te toetsen zodat je die 
daardoor niet meer zal vergeten. 

Louis van den Bosch
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Tips & Trucs                                                                                               
Luisterboeken
Heeft u daar wel eens van gehoord? Als boekenwurm en 
fervent lezer had ik me niet eerder aan een luisterboek 
gewaagd. Leek me niks en toch . . . ik kreeg een tip dat er 
op Spotify luisterboeken stonden (Dit is een digitale ser-
vice voor muziek, podcasts en video’s waarmee je toe-
gang hebt tot miljoenen nummers en andere inhoud van 
artiesten ). Wist u al dat er luisterboeken te vinden zijn op 
Spotify ? Ik tot voor kort niet en ik kwam erachter dat er 
heel veel mensen zijn die dit niet weten. Dat is natuurlijk 
jammer. Zeker omdat je gratis gebruik kunt maken van 
de dienst en het heel handig is ingedeeld. Ik heb spotify 
geopend en gezocht naar luisterboeken. Een verbazend 
groot aantal om uit te kiezen. Ik heb het geprobeerd en 
eerlijk gezegd beviel het me wel. Lekker in het zonnetje, 
zonder zonnebril en zonnepet, met oortjes luisterend naar 

een spannend boek. Omdat 
de spotify app ook al op mijn 
mobiel staat heb ik altijd mijn 
gekozen boek bij me. Lek-
ker voor de zomer. Natuur-
lijk lees ik ook als vanouds 
in een boek. Voor mij is het 
extra voor erbij en niet ter 

vervanging. De keuze is aan u. Als lid van een bibliotheek 
kun je ook luisterboeken downloaden. Kijk maar eens op: 
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterboeken.html 

In Excel snel rijen of kolommen toevoegen

Als u snel een aantal rijen wil invoegen in uw Excel-werk-
blad, dan kan dat als volgt. Klik op het nummer van de rij 
waaronder u rijen wilt invoegen en sleep met de muis naar 
onderen tot u het beoogde aantal rijen hebt geselecteerd. 
Klik met de rechtermuisknop op uw rijselectie en kies In-
voegen in het rolmenu. Het gevraagde aantal rijen wordt 
nu toegevoegd en de onderliggende rijen schuiven netjes 
naar onderen. Op dezelfde manier kan het met kolommen 
toevoegen. 

Misschien voor de geoefende computergebruiker een 
makkie, maar voor sommigen iets nieuws.

IMEI-nummer
Uw unieke IMEI-nummer (International Mobile Equipment 
Identity) wordt gebruikt om uw telefoon te identificeren. 
Als uw toestel gestolen zou zijn, hebt u het nodig zodat 
aan de hand van dit IMEI-nummer de provider uw toestel 
kan blokkeren. U kunt het vinden door op uw mobiel de 
code *#06# in te toetsen. Of u gaat naar Instellingen, info 
telefoon (status, IMEI-informatie)
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Wij feliciteren de jarigen in
mei

en wensen hen veel geluk en 
voorspoed maar bovenal 

gezondheid toe
                                   bestuur CVB

Cursussen 2021                                                   

Vanwege alle maatregelen om 
verspreiding van het corona virus 
te lijf te gaan worden er voorlopig 
geen cursussen gegeven. Dit houdt 
in dat onze geplande start van de 
Windows 10 cursus helaas weer 
moet worden uitgesteld. Natuurlijk 
houden wij u op de hoogte en hopen 
u in goede gezondheid weer op de 
eerstkomende club dag, te mogen 
begroeten. Voor overige vragen 
betreffende de cursussen kunt u 
mailen naar cursusinfo@decvb.nl

Beste medeleden van de C.V.B. Tot nu toe hebben jullie de ingezonden foto’s 
van C.V.B. fotowedstrijd 2020 slechts anoniem kunnen bewonderen in de Bol-
leboos. Hieronder mag ik jullie de namen van de fotografen van die foto’s be-
kend maken en daaropvolgend natuurlijk de prijswinnaars vermelden. 
Serie 1, foto a, b en c, fotograaf Rob Hendriks; Serie 2, foto a, b en c, fotograaf 
Nel van der Linden; Serie 3, foto a, b en c, fotograaf Huub Vlaming; Serie 4, foto 
a, b en c, fotograaf Ruth Spaargaren; Serie 5, foto a, b en c, fotograaf J. Meer; 
Serie 6, foto a, b en c, fotograaf Wim de Haas; 
Serie 7, foto a en b, fotograaf Mieke Ebell

De jury had waardering voor de kwaliteit van een groot aantal ingezonden fo-
to’s, maar moest zich natuurlijk mede focussen op het aspect of de foto’s in 
kwestie voldeden aan de opdracht: “Op het water”. Het oordeel van de zeskop-
pige jury was behoorlijk eensluidend. Zij kwamen na consultatie op afstand tot 
het volgende oordeel:
Er wordt dit jaar geen derde prijs uitgereikt, want twee foto’s vullen samen met 
precies hetzelfde puntental ex aequo de tweede plaats: foto 1b van Rob Hen-
driks en foto 2c van Nel van der Linden. Winnaar, met ruime meerderheid op de 
eerste plaats, was foto 6b, Sail Amsterdam, van Wim de Haas. 
De jury feliciteert de winnaars, en beloont de winnende foto’s met een cadeau-
bon van de Hema. De jury maakt haar excuses voor de ruime vertraging van 
deze uitslag, maar jureren op afstand, en covid-19 perikelen in de nabije om-
geving vormden obstakels.
Het moet ondergetekende van het hart dat hoezeer hij ook gaarne zijn mede-
werking verleent aan het jaarlijkse C.V.B. foto gebeuren, hij toch wat teleurge-
steld is over de geringe deelname. Een eventuele fotowedstrijd 2021 zag hij 
graag beloond met een ware stortvloed van inzendingen!
Vriendelijke groet, en blijf gezond!   Carel Wierink

Carel, onze dank en waardering  voor jou. Onder bijzondere omstandigheden 
heb je deze klus, de jurering en diverse keren uitstel (maar geen afstel) prima 
verzorgd. Inderdaad jammer dat zo weinig leden hun foto’s hebben ingestuurd, 
terwijl we toch bij velen vaak mooie foto’s op hun PC zien. 
De winnende foto van Wim (1) en de door Rob (2) en Nel (3) gedeelde tweede plaats. 
Allen hebben een cadeau kaart ontvangen.

Aan het bestuur van de C.V.B en aan Carel Wierink,

Blij en aangenaam verrast met het winnen van de fotowedstrijd.
Hartelijk dank voor de cadeaukaart. Hopend op een spoedig 
weerzien zonder corona.

Hartelijke groet, Wim de Haas

1-5 Paul Munsterman
2-5 Miep Meulblok-Vink
3-5 Stephan van Wylick
3-5 Walter Terlage
4-5 Marry van Steeg-Troost
8-5 Peter Buurman
10-5 Louis van den Bosch
13-5 Thea Wies van der Stelt
14-5 Onno Netscher
19-5 Conny Bus
19-5 Ati Meraxa
19-5 Tiny van der Maden
21-5 Lisi Khoriyah
23-5 Berend Luder
24-5 Hanneke Dresken-Vermeij
25-5 Dirk Blom
26-5 Jan Medenblik
31-5 Tom Smit


