Newsflash 15 april 2020
Twee wekelijkse nieuwsbrief van Computer Hobby Club DIGITAL
De 1e en 15e van de maand in de mailbox.
Aangezien het nieuws in deze Newsflash afkomstig is van het internet, zijn de bronnen niet altijd te
verifiëren. De samenstellers van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen verantwoording nemen voor het
hier vermelde nieuws.

Facebook

U kunt ons ook vinden op Facebook, klik op het Facebook logo.
Van email adres verandert?
Inschrijven en uitschrijven voor de Newsflash of Digi$tring kan op de website van
Digital.
Kijk op de website in de linker kolom en stuur een mailtje met het oude en nieuwe
email adres en het wordt in de verzendlijst aangepast. Website adres: www.digital-denhaag.net
Meer weten over Linux als vervanger voor Windows?
Op de bijeenkomst van Digital: Ook in 2020 gratis inloop met uitleg over Linux Mint en
kan men kennis maken met dit besturingssysteem. Heb je interesse of wil je meer
informatie, mail naar: info@digital-denhaag.net of bel: 06-81420099

Nieuws
Goedkope Windows 10 keys vanaf 5 euro: hoe kan dat en mag dat? Windows 10 zal voor velen het
duurste stuk software zijn dat ze aanschaffen. Op diverse websites kun je echter al een Windows 10productcode aanschaffen voor luttele euro's. Hoe kan dat, werkt dat en mag het eigenlijk wel? Goedkope
Windows 10 keys vanaf 5 euro: hoe kan dat en mag dat?
Microsoft zet gedwongen update Windows 10 door. Thuisgebruikers krijgen nieuwere Windows 10
release automatisch voor de kiezen. Ondanks pauzeren van non-essentiële updates en supportverlenging
voor bedrijven zet Microsoft eerdere updateplannen voor Windows 10 wel door. Thuisgebruikers die een
oudere release van het besturingssysteem gebruiken, zien hun pc's nu automatisch de huidige release
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downloaden en installeren. Ondertussen zou het alweer tijd zijn voor de volgende halfjaarlijkse
release. Microsoft zet gedwongen update Windows 10 door.
KPN biedt klanten ook keuze voor eigen modem of Fritz!Box. Afgelopen zomer werd het mogelijk om een
Fritz!Box-modemrouter van AVM in te stellen als modem voor je KPN-netwerkaansluiting. Destijds was er
wat onduidelijkheid over waarom die functionaliteit toe werd gevoegd, maar nu heeft KPN bekendgemaakt
de Duitse modems als optie te gaan aanbieden bij zijn providerservices. Vanaf woensdag kunnen
gebruikers er namelijk voor kiezen om een Fritz!Box mee te laten leveren in plaats van het standaard KPNmodem. Standaard wordt het apparaat gehuurd, maar er kan ook gekozen worden om het modem zelf aan
te schaffen. In dat laatste geval kan de speciale Tech Desk-ondersteuning, die bij de huurvariant
inbegrepen zit, optioneel worden aangezet. KPN biedt klanten ook keuze voor eigen modem of Fritz!Box.
Hoe lang gaat Windows 10 nog mee? Windows 10 bestaat alweer vijf jaar. Hoe lang zal het
besturingssysteem nog meegaan? Is het nog de moeite waard om over te stappen op de laatste versie van
het besturingssysteem of kun je beter wachten op Windows 11? Hoe lang gaat Windows 10 nog mee?
Sneller opladen: welke techniek voor snelladen wint?. Voor snelladen zijn er meerdere technische
standaarden. Ook geven fabrikanten zelf andere namen aan dezelfde oplaadtechnieken. Wat zijn de
verschillen? En komt er één snellaadstandaard die met alles werkt? Sneller opladen: welke techniek voor
snelladen wint?.
Gemeenten gebruiken nog volop verouderd Windows 7. Meer dan de helft van de gemeenten werkt nog
met het uitgefaseerde Windows 7, dat niet meer wordt ondersteund met beveiligingsupdates. Juist nu er
in verband met de coronacrisis veel thuis wordt gewerkt, brengt dat extra risico’s met zich
mee. Gemeenten gebruiken nog volop verouderd Windows 7.
Microsoft Edge neemt tweede positie qua users over van Firefox. Microsoft Edge is de op één na
populairste webbrowser ter wereld, zo meldt Softpedia op basis van data van NetMarketshare. Sinds
afgelopen maand zou Microsofts programma 7,59 procent marktaandeel hebben op de browsermarkt,
waarmee het concurrent Firefox van Mozilla voorbij gaat: die geniet 7,19 procent aandeel. Sinds de
introductie van Windows 10 levert Microsoft het eigen Edge al mee als browser, wat logischerwijs enig
marktaandeel garandeert. Vanaf begin 2019 groeide Edge echter van circa vier procent marktaandeel (wat
gebruikers betreft) naar de ruim zeven procent van vandaag. Firefox wordt daarmee ingehaald, maar de
Chrome-browser van Google heeft nog wel een ruime voorsprong: 68,5 procent van alle internetgebruikers
(op desktop-besturingssystemen) maakt van die software gebruik. Microsoft Edge neemt tweede positie
qua users over van Firefox.

Tips
Schermopnames maken. In dit filmpje krijg je stap voor stap instructies om een schermopname
(printscreen) te maken op je iPhone, Android, Mac en PC. (Bron: Bram Faes) (registratie
verplicht) Schermopnames maken.
De zin en onzin van knutselen aan je computer. Het is het ultieme nerdgevoel: je gloednieuwe computer
opstarten en genieten van het feit dat je nog nooit eerder zo’n snelle computer had. Maar door de jaren
heen begint je prachtige machine toch wat kuren te vertonen. Opstarten duurt wat langer, bij vlagen lijkt
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hij even stil te staan en recente games of je videobewerkingsprogramma werken toch niet zo soepel meer
als voorheen. Tijd voor een grote beurt of een upgrade? De zin en onzin van knutselen aan je computer.
5 manieren om je oude smartphone weer nuttig te maken. Die oude smartphone of tablet in de kast is
nog niet ten dode opgeschreven. Geef je oud toestel nieuw leven met één van deze vijf tips. 5 manieren
om je oude smartphone weer nuttig te maken.

Freeware
Gratis software: de beste freeware-tips van maart 2020. Freewaremakers zijn meestal enthousiaste
computergebruikers die niet programmeren uit winstbejag, maar hun vaardigheden inzetten om iets te
verbeteren. Dankzij de gratis programma’s wordt computeren leuker en handiger! We bespreken de beste
freeware van dit moment en nieuwe versies van ‘evergreens’. Gratis software: de beste freeware-tips van
maart 2020.
Top 10 gratis software & apps van april 2020.
Gratis downloads voor binnenzitters. We moeten zoveel mogelijk binnen blijven en dat blijft de komende
weken ook wel zo. Grote kans dat op eender moment de verveling toeslaat. Neem dan een kijkje op onze
downloadspagina. Daar vind je veel gratis freeware, van leuke spelletjes tot handigheidjes die je systeem
net wat efficiënter laten draaien. Eindeloos vermaak! Gratis downloads voor binnenzitters.
Gratis software. Om bedrijven en personen tijdens de coronacrisis te ondersteunen bieden veel makers
van software gratis extra opties of de mogelijkheid om een gratis account te openen. Om het u makkelijk te
maken hebben we een overzicht gemaakt van de gratis mogelijkheden: Gratis software.

Mobile
Huawei Mate Xs Review. Dit is de duurste smartphone die we bij Tweakers ooit hebben gereviewd: 2500
euro. Dat was deels natuurlijk onvermijdelijk, want prijzen stijgen voortdurend. Waar we een paar jaar
terug nog opkeken van een adviesprijs van 1000 euro, is dat nu het nieuwe normaal geworden. Ook een
kleine speler als Sony vraagt zonder blikken of blozen 1200 euro voor zijn nieuwe Xperia-smartphone. De
Samsung Galaxy S20 Ultra kost 1350 euro. De Galaxy Fold was, met een adviesprijs van 2020 euro, de
duurste smartphone die we tot nu toe hadden getest. Huawei Mate Xs Review.
Deze opvouwbare smartphone is gaaf maar koop 'm NIET. Eindoordeel na 2 weken met de Huawei Mate
Xs. Hoe is het leven met deze grote vouwtelefoon zonder Google-diensten? KIJK OOK: Samsung Galaxy Z
Flip Deze opvouwbare smartphone is gaaf maar koop 'm NIET.
Verwijder direct deze acht Android-apps met malware. Beveiligingsonderzoekers van het bedrijf Check
Point hebben twee families van malware in apps op de Google Play Store gevonden. Het gaat om een al
bekende familie onder de naam Joker en een nieuwe malware genaamd Haken. Het merendeel van de
geïnfecteerde apps is gericht op kinderen. Verwijder direct deze acht Android-apps met malware.
iPhone resetten: verkoop je iPhone veilig door. Als je je iPhone, iPad of iPod Touch wil doorverkopen is
het belangrijk om ervoor te zorgen dat al je persoonlijke gegevens verwijdert. In deze workshop leer je wat
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je moet doen. iPhone resetten: verkoop je iPhone veilig door.
Jaaroverzicht: de beste apps van 2020. Het is best te begrijpen dat je zo nu en dan op zoek bent naar wat
afleiding. Met al dat thuiswerken vandaag de dag is een beetje ontspanning zeer welkom. Wij hebben voor
je bijgehouden wat de beste applicaties voor zowel iOS als Android van de afgelopen maanden waren. In
dit jaaroverzicht kun je eenvoudig de verzameling beste apps van 2020 bekijken Jaaroverzicht: de beste
apps van 2020.
Gebruik je Androidtelefoon als computerwebcam. Met Droidcam tover je iedere Androidtelefoon met
een camera om tot webcam voor je Windowscomputer. Gebruik je Androidtelefoon als computerwebcam.
Dit zijn de beste apps van maart 2020. Computer!Totaal zet elke maand de beste apps voor Android en
iOS voor je op een rij. Of ze nou superhandig zijn, een groot probleem oplossen of gewoon leuk zijn: dit zijn
de beste apps van maart. Dit zijn de beste apps van maart 2020.
iOS VPN-bug kan IP-adres gebruiker lekken. Wanneer je een VPN gebruikt wil je natuurlijk anoniem zijn.
Door een recente iOS VPN-bug is dat echter niet altijd het geval. Een VPN gebruiken is de ideale oplossing
voor tal van problemen waar je tegenaan kunt lopen op het internet. Zo kun je bijvoorbeeld geoblokkades
omzeilen, wat ervoor zorgt dat bepaalde Netflix-shows nu wel te bekijken zijn. Natuurlijk brengt het
anoniem surfen op het web tal van andere voordelen met zich mee, maar wat heb je daaraan als blijkt dat
je niet anoniem bent? iOS VPN-bug kan IP-adres gebruiker lekken.

Thema-nieuwsbrief: Windows 10
Speciale thema-nieuwsbrief: Windows 10. Windows 10 zal in ieder geval nog een tijdje blijven, misschien
wel voor altijd. Het loont dan ook de moeite om je kennis over dit besturingssysteem te blijven
ontwikkelen. Er zijn genoeg leuke tools te gebruiken of instellingen te veranderen. In deze speciale themanieuwsbrief geven we onder meer 100 tips voor Windows 10. In onze cursusbundel Windows 10 Beheer
kom je alles te weten over het besturingssysteem van Microsoft. Middels de online interactieve cursus met
boek kun je blijven sleutelen om jouw perfecte Windows 10-omgeving te realiseren. Veel leesplezier en
een veilig weekend! Speciale thema-nieuwsbrief: Windows 10.

Podcast
Is de nieuwe iPad Pro een laptopkiller? Apple heeft een nieuwe MacBook Air en iPad Pro aangekondigd.
Bright probeerde ze al en bespreekt de verbeteringen in deze podcast. Is de iPad Pro nu een goed
alternatief voor de MacBook Air? Is de nieuwe iPad Pro een laptopkiller?.
Apple heeft een nieuwe MacBook Air en iPad Pro aangekondigd. Bright probeerde ze al en bespreekt de
verbeteringen in deze podcast. Is de iPad Pro nu een goed alternatief voor de MacBook Air? Apple heeft
een nieuwe MacBook Air en iPad Pro aangekondigd.

De 8 beste podcasts voor muziekliefhebbers. Rust in je hoofd - dat is wat je nu echt nodig hebt, om de
huidige crisis te overleven. Muziek kan die rust brengen. Uit in Vlaanderen zocht 8 podcasts bijeen rond
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muziek. Vooruit, morgen even wat wandelen met de oortjes in het oor, en luisteren maar! De 8 beste
podcasts voor muziekliefhebbers.

Even lachen

Hardware
Brede monitor met geïntegreerde USB-C dock en KVM-schakelaar. MMD lanceert de Philips 346P1CRH,
een ultrabreed 34-inch computerbeeldscherm met QHD-resolutie en ondersteuning voor DisplayHDR 400.
De nieuwe Philips P-Line 346P1CRH LCD-monitor van MMD heeft een beelddiagonaal van 34 inch (88,36
cm) met een ultrabrede 21:9 beeldverhouding en een gebogen beeldscherm. Dankzij de QHD-resolutie van
3.440 x 1.440 pixels (110 ppi pixeldichtheid) en de brede kijkhoek van 178 graden horizontaal en verticaal
kan je met meerder personen tegelijk informatie op dit gebogen scherm bekijken, of met één persoon
meerdere bestanden naast elkaar vergelijken en bewerken. Video’s en multimediabeelden worden dankzij
de ondersteuning voor VESA DisplayHDR 400 extra helder en contrastrijk getoond. Brede monitor met
geïntegreerde USB-C dock en KVM-schakelaar.
iPad Pro 2020 hands-on review. De nieuwe iPad Pro 2020 is een indrukwekkende tablet... maar dat geldt
ook voor de modellen uit 2018. Die tablets waren krachtig, veelzijdig en hadden verbeterde technologie.
Dit zien we ook terug bij de nieuwe iPad Pro. Al bij al voelt het niet aan als een grote upgrade. iPad Pro
2020 hands-on review.
Wat is multithreading en wat heb je er aan?. De afgelopen jaren is het aantal cores in mainstream
desktopplatformen flink toegenomen. Er is nu zelfs een 16core-processor te krijgen. Maar wat is
multithreading nou precies? En wat zijn de technische beperkingen en uitdagingen die hiermee gepaard
gaan? Wat is multithreading en wat heb je er aan?.
Synology of Qnap: Verschillen en overeenkomsten. Een nas biedt centrale opslagruimte in een netwerk,
met als voordeel dat je de opgeslagen bestanden vanaf elk apparaat kunt benaderen. Maar daar houden
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de mogelijkheden nog (lang) niet mee op. Een moderne nas kan zelfs een complete server vervangen. Ben
je op zoek naar een nas, dan vraag je je misschien af: Synology of Qnap. In dit artikel belichten we
verschillen en overeenkomsten tussen deze populaire nas-merken. Synology of Qnap: Verschillen en
overeenkomsten.
Dit zijn de beste MicroSD-kaartjes - maart 2020. Dit zijn de beste MicroSD-kaartje voor in je smartphone,
tablet, camera of actioncam, op basis van de uitgebreide tests van Hardware Info. Dit zijn de beste
MicroSD-kaartjes - maart 2020.
Test: zijn deze Denon-speakers beter dan Sonos?. Met drie nieuwe wifi-speakers neemt Denon het op
tegen Sonos. Wat zijn de plus- en minpunten van de Denon Home-speakers? Bright heeft ze getest. Test:
zijn deze Denon-speakers beter dan Sonos?.
Daarom is een SSD veilig. Opslagmedia hebben de afgelopen tien jaar een enorme ontwikkeling
doorgemaakt. Schijven zijn compacter worden, sneller, maar vooral ook veel veiliger. Want het lijkt
natuurlijk riskant, al je gegevens bij je dragen, maar met de juiste schijf valt dat ontzettend mee. Daarom
is een SSD veilig.

Media
Je kijkt de films gratis. Het zijn gekke tijden. Over de hele wereld verkeren mensen in onzekerheid; niet
alleen op het gebied van hun gezondheid, maar ook door de instabiliteit van de economie. We leven mee
met iedereen die hierdoor wordt geraakt. Om de tijd ondertussen wat sneller voorbij te laten gaan hebben
we weer een mooie selectie documentaires voor je, plus twee wegwijzers door onze online catalogus. Wist
je dat we al jaren een catalogus van online te streamen IDFA-films en nieuwe media projecten bijhouden?
Zo nee, doe er dan nu je voordeel mee! Binnen Nederland zijn er zo'n 300 projecten gratis beschikbaar,
buiten Nederland zijn het er bijna 200. Bekijk de gratis selectie hier.
YouTube Music toont songteksten. Beluister je je muziek op de YouTube Music app van Google? Dan kan
je voortaan ook de songteksten bekijken terwijl je luistert. Om die tekst te zien, moet je gewoon op de
knop met de letter "i"drukken links op het scherm. De woorden verschijnen dan onder de balk waar je de
voortgang van de song kan volgen. De tekst is wel statisch: je moet scrollen om hem helemaal te kunnen
lezen. Ook bij Apple Music en Spotify kan je songteksten bekijken, en bij sommige songs zal de tekst
scrollen in real time met de muziek. YouTube Music toont songteksten.
Sony kondigt prijzen en beschikbaarheid LCD-televisies voor 2020 aan. Sony kwam begin dit jaar op de
CES met nieuwe televisies, en nu heeft de fabrikant aangekondigd wat de prijzen en data van
beschikbaarheid zullen zijn van zijn nieuwe televisies voor dit jaar. De XH80- en XH81-modellen hebben
een groot kleurbereik, wat te zien is aan de Triluminos-stempel. Het 4K-display kan met hdr-beelden met
Dolby Vision overweg. De XH81 komt in versies van 43- en 49-inch, de XH80-modellen gaan naast deze
formaten ook te koop zijn in formaten tot 85-inch. De modellen van 55-inch en groter passen ook goed bij
de X-Balanced-speakers. Ze zijn voorzien van Android TV, Apple AirPlay 2 en HomeKit, stembediening via
Amazon Alexa en Google Assistant is ook mogelijk. Sony kondigt prijzen en beschikbaarheid LCD-televisies
voor 2020 aan.
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Muziek
Fender biedt gratis gitaarlessen aan. Laat je kop niet hangen door het coronavirus en de bijhorende
quarantaine. En probeer de tijd die je noodgedwongen thuis moet doorbrengen creatief in te vullen. Door
bijvoorbeeld gitaar te leren: Fender, de legendarische gitaarbouwer, biedt gratis gitaarlessen aan. [Taal:
ENG] Fender biedt gratis gitaarlessen aan.

Si tu vois ma mère (Sidney
Bechet) - Avalon Jazz Band

Popa Chubby - Sympathy For The
Devil - Don Odells Legends.

John Fogerty (CCR) and Brad
Paisley play "Bad Moon
Rising" on Jimmy Kimmel LIVE.

Website van de maand
Is een passwordmanager veilig?. Niemand wil zijn inloggegevens en wachtwoorden zomaar prijs geven.
Maar kan je een stukje software vertrouwen om je online geheimen te bewaren? Is een passwordmanager
veilig?.
Topo Tijdreis. Een soort Google Maps, maar dan met historische kaarten van Nederland. Hier kan je een
tijdreis maken, en zien hoe plekken in de loop der jaren veranderden. Je kan ook luchtfoto's zien vanaf
2006.Een interessante trip! Topo Tijdreis.
Miljoenen autosleutels van o.a. Tesla & Toyota kwetsbaar voor hacking. Onderzoekers van de COSIConderzoeksgroep aan de KU Leuven hebben een kritieke kwetsbaarheid gevonden bij contactloze
autosleutels. Miljoenen autosleutels van o.a. Tesla & Toyota kwetsbaar voor hacking.
Opera- en balletvoorstellingen gratis. Je moet binnenblijven, en wil toch wat cultuur beleven. Opera
Ballet Vlaanderen stelt vijf Opera- en balletvoorstellingen. Opera- en balletvoorstellingen gratis.
Our World in Data. Wie de actuele cijfers over de verspreiding van het coronavirus volgen wil, moet op
deze website zijn. Resultaten van alle landen,met duidelijke vermelding van de bronnen ook. [Taal:
ENG] Our World in Data.

Foto
Geographic met deze oude en niet eerder gepubliceerde afbeeldingen. Legendarische foto's van
historische National Geographic expedities.
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zo maak je mooie foto's met je telefoon. Hoe maak je betere foto's met je smartphone? Waar moet je op
letten? En welke camera-apps zijn handig? Eric Bouwman geeft je tips in deze video. zo maak je mooie
foto's met je telefoon.

Beveiliging
Onderzoekers vinden malware in Play Store met miljoen gebruikers. Cyberfirma Check Point heeft
Google wederom aan het werk gezet, nadat onderzoekers 56 apps op de Play Store vonden waarin
malware zat verstopt. Bij elkaar zouden de apps bijna een miljoen keer zijn gedownload. De malwarefamilie, die de naam Tekya kreeg, zou worden gebruikt om het klikken op advertenties te imiteren. Ads van
onder andere AdMob (Google), Facebook en Unity zouden gevonden kunnen worden door de malware.
Van de 56 gevonden apps in de Play Store (bij elkaar goed voor bijna een miljoen downloads) betrof het in
24 gevallen spellen gericht op kinderen en 32 keer een app voor bepaalde standaard zaken.
Rekenmachines, downloaders en cook-apps. Onderzoekers vinden malware in Play Store met miljoen
gebruikers.
Is tweestapsverificatie veilig of inmiddels achterhaald? Als je op je Gmail-account wilt inloggen na de
cookies te hebben gewist, dan dien je een code in te tikken die naar je telefoon is ge-sms't. Of misschien
hoef je alleen op je toestel goed te keuren dat er ‘iemand’ wil inloggen op je account. Het valt allebei
onder tweestapsverificatie, een beveiligingsmethode die we al jaren gebruiken. Is dat nog wel zo veilig? Is
tweestapsverificatie veilig of inmiddels achterhaald?
Beveiliging Windows 10 in kaart met ConfigureDefender. Er zijn veel configuratie-instellingen te vinden in
de standaard Windows-beveiliging, maar de gui toont lang niet alle instellingsopties. Met behulp van de
gratis portable tool ConfigureDefender krijg je een beter overzicht van talrijke functies en kun je die ook
makkelijker beheren. Beveiliging Windows 10 in kaart met ConfigureDefender.
Opgelet: deze SSD’s van HP moeten voor oktober geüpdatet worden. Sommige SSD's van HPE bevatten
een softwarefout waardoor de schijven vanaf oktober niet meer zullen werken en gegevens verloren
gaan. Opgelet: deze SSD’s van HP moeten voor oktober geüpdatet worden.
TU Delft en FIOD vechten samen tegen cybercriminelen. Meer kennis over cybercriminelen moet waan
van de dag overstijgen. De fiscale opsporingsdienst FIOD schakelt de hulp in van studenten en
onderzoekers van de TU Delft om cybercriminaliteit aan te pakken. Dat melden Terry Hartsinck van de
FIOD en Rolf van Wegberg van de universiteit aan dagblad Trouw. De twee organisaties hebben een
overeenkomst voor twee jaar getekend. TU Delft en FIOD vechten samen tegen cybercriminelen.

Workshops
Extra beeldscherm toevoegen aan je laptop. Een laptop heeft natuurlijk al een ingebouwd scherm, als je
nog een extern beeldscherm hebt staan, zou je die kunnen aansluiten. Met een tweede scherm kun je een
stuk beter thuiswerken of gamen. Zo ga je te werk. Extra beeldscherm toevoegen aan je laptop.
Zo gebruik je WhatsApp op je computer. Verderop in deze nieuwsbrief lees je het ook; tijdens de
coronacrisis grijpen we met z'n allen massaal naar chatapps zoals uiteraard WhatsApp. Voor velen de enige
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manier om contact met elkaar te houden. Maar om nu de hele tijd op je telefoon te zitten pielen, is
eigenlijk ook geen doen. Probeer eens de webversie van WhatsApp, zodat je comfortabeler berichten kunt
typen met een normaal toetsenbord. Bekijk hier de videoworkshop met uitleg. Zo gebruik je WhatsApp op
je computer.

Besturings systemen
Ook MacBook Air kan problemen geven met antireflectie coating. Geautoriseerde Apple Service
Providers hebben van Apple een memo ontvangen over problemen van de antireflectie coating bij
sommige MacBooks, MacBook Pro's en de MacBook Air. In feite alle modellen met een Retina
Display, waar ook de MacBook Air sinds 2018 gebruik van maakt. De memo kwam bij de collega's van
MacRumors terecht en laat zien dat ook de MacBook Air de problematiek deelt. Tot op heden ging het om
de 12-inch MacBook en specifieke lichtingen van de MacBook Pro. De problemen zijn voor het eerst in
2015 ontdekt en zorgden voor 'Staingate', genoemd naar de vlekken die getroffen gebruikers zien. Ook
MacBook Air kan problemen geven met antireflectie coating.
Dropbox bèta voor Mac maakt eindelijk back-up van desktop. Dropbox heeft het door. Synchronisatie
van je desktop, downloads en alle documenten is gewoon een functie die aanwezig moet zijn. Ook op Mac.
Voor heel wat Macgebruikers is Dropbox een beperkte cloudtool in vergelijking met Google Drive of iCloud
Drive. Ik heb het dan vooral over het feit dat je met de huidige versie van Dropbox geen automatische
back-up kan instellen van je bureaublad. Het 9to5Mac team heeft nu in de bèta van Dropbox (die nogal
moeilijk te bemachtigen is) een functie gevonden die het mogelijk maakt om je bureaublad gemakkelijk te
synchroniseren in Dropbox. Dropbox bèta voor Mac maakt eindelijk back-up van desktop.

Linux 5.6-kernel uitgebracht met WireGuard, USB4 en heel veel bugfixes. Versie 5.6 van de
Linux-kernel is uitgebracht. Dit keer is het een grote release geworden met veel nieuwe features.
Zo is usb4-ondersteuning toegevoegd en is de WireGuard vpn-techniek in de mainline-kernel
gestopt. Ook is de open-source Nouveau-driver voor Nvidia-gpu's verder geïmplementeerd.De lijst met
veranderingen is nog veel groter, met veel kleine bugfixes en ondersteuning voor nieuwe hardware. Zo
moeten Asus-laptops met Ryzen-hardware nu niet meer oververhitten en terugklokken. Verder geeft de
k10temp-driver voor AMD-cpu's nu de voltages en verbeterde data van meetpunten. Ook is het de eerste
kernel die 32-bit systemen na het jaar 2038 ondersteunt.De Linux 5.6-kernel staat nu online. In de
komende tijd wordt verder gewerkt aan Linux 5.7. Linux 5.6-kernel uitgebracht met WireGuard, USB4 en
heel veel bugfixes.
LMDE 4 “Debbie” released! LMDE is een Linux Mint-project dat staat voor “Linux Mint Debian Edition”.
Het doel is om ervoor te zorgen dat Linux Mint dezelfde gebruikerservaring kan blijven bieden en hoeveel
werk het zou kosten als Ubuntu ooit zou verdwijnen. LMDE is ook een van onze ontwikkelingsdoelen, om
te garanderen dat de software die we ontwikkelen compatibel is buiten Ubuntu. LMDE streeft ernaar om
zoveel mogelijk vergelijkbaar te zijn met Linux Mint, maar zonder Ubuntu te gebruiken. De pakketbasis
wordt in plaats daarvan geleverd door Debian. LMDE 4 “Debbie” released!
Miniflux. Miniflux is een minimalistische open source RSS nieuws aggregator webapplicatie, draait op je
eigen hardware en is voor verschillende besturingssystemen beschikbaar. Op het internet stopt de vloed
van informatie nooit. Elke dag, elk uur en elke minuut verschijnt er meer en meer data. RSS eedreaders
helpen in de selectie van de voor jou relevante zaken. Een RSS feedreader is een applicatie die op een
centrale plaats updates in beeld brengt. Miniflux.
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Dit is nieuw in de april-update van Windows 10. Microsoft komt in april met de eerste grote
update voor Windows 10 dit jaar, te weten versie 2004, en we kunnen diverse verbeteringen
verwachten. Wel moet gezegd worden dat Microsoft waarschijnlijk zijn peilen wil richten op de
ontwikkeling van Windows 10X, het besturingssysteem voor opvouwbare apparaten. Het kan dus zijn dat
de april-update niet alle problemen uit Windows 10 verhelpt. Dit is nieuw in de april-update van Windows
10.
Weg met de slaapstand in het Windows 10 startmenu. Standaard vind je in het Windows 10 startmenu
onder Aan/uit naast de afsluitoptie ook een optie Slaapstand. Die zit daar niet echt handig, en bovendien
staat de Slaapstand van Windows niet als heel betrouwbaar bekend.Weg met de Windows 10
slaapstand. Weg met de slaapstand in het Windows 10 startmenu.
SchoonePC Nieuwsbrief #97 29 maart 2020.

Video
Gezichtsherkenning. Gezichtsherkenning is bezig met een grote opmars. Wat wordt er mogelijk? En wat
zijn de problemen en bezwaren? Gezichtsherkenning.
Zo kun je videobellen met Zoom. Videoconferences worden veel gebruikt, of je nou aan het thuiswerken
bent of met een vriend ver weg wil bijpraten, iedereen heeft het wel eens gedaan. Skype is bekende
software die hiervoor veel gebruikt wordt maar dit kan nog wel eens lastig zijn: iemand is zijn
gebruikersnaam vergeten, krijgt de uitnodiging voor het belletje niet of noem maar op. Zoom is een
website die je gratis en voor niks kunt gebruiken voor dit soort gesprekken. Wij leggen je graag uit hoe je
kunt videobellen met Zoom. Zo kun je videobellen met Zoom.
Oplossingen voor 11 computerproblemen van lezers - Windows 10 (SchoonePC Nieuwsbrief 97).
Thuiswerken - Van kooten en De Bie 1986.
Huawei Mate Xs: De beste vouwbare telefoon tot nu toe?
Kijkersvragen: Ask Us Anything - thuiswerken, PS5, hardwareprijzen, beeldschermen en meer!

Computer magazines
Helpmij
Netties
Fan TV
Hardware.info
Tweakers
IT Professional
Linux Magazine
Home entertaiment magazine
Shoot foto magazine
Electronica blog
SchoonePC
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Club nieuws

18 januari
Juli

Bijeenkomsten 2020 – In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
15 februari
21 maart
18 april
16 mei
20 juni
Augustus
1 september
17 oktober
21 november
12 december

Een vijftal leden van Digital doen al een aantal jaren de Senioren Helpdesk. Deze vrijwilligers
geven computer lessen en hebben wekelijks een inloopmiddag voor senioren en/of leden met
computer problemen. De inloop is elke donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur, kosten € 1,= per
keer. Voor een overzicht van deze lessen en helpdesk kijk op de cursus kalender 2019 Klik Hier!

Agenda
U kunt nog steeds op de bijeenkomsten uw Linux vragenstellen.
Locatie: Wijkcentrum Moerwijk, Aagje Dekenlaan 51, Den Haag.
Entree: Gratis, iedereen is welkom.
Informatie: info@digital-denhaag.net of bel: 0681420099.

7 redenen om te upgraden naar Linux ipv Windows 10
Het einde van Windows 7 nadert met rasse schreden en de grote vraag die wij regelmatig horen
langskomen is: Wat moeten we doen? Een nieuwe computer kopen met Windows 10? Een nieuwe
computer kopen met Linux, het huidige systeem upgraden naar Windows 10 of toch overstappen naar
Linux? Wij zetten de voors en tegens voor je op een rijtje.
Lees de 7 redenen in de PDF file, Hier!
(Bron: Webwereld.nl)

Wie niet sterk is ……
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