Newsflash 1 novemberber 2021
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 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 2021 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

20 november is de laatst bijeenkomst van Computer Hobby Club Digital.
Vanaf 10.00 uur start de laatste bijeenkomst met een hapje en een drankje, waarbij we hopen veel van
onze leden te ontmoeten met voor hen een leuke presentje als aandenken aan Digital.
Nog wel even reserveren met een e-mail met daarin vermelden:
- Naam
- E-mail adres
- Telefoon nummer.
Meer informatie over het reserveren kijk op de website: www.digital-denhaag.net.
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Nieuws
Kleinere browsers vragen Europese actie tegen Google. Enkele concurrerende browsers waaronder
DuckDuckGo vragen dat Europa met nieuwe wetgeving druk uitvoert op Alphabet, het moederbedrijf van
Google. Kleinere browsers vragen Europese actie tegen Google.
Kun je binnenkort je Xbox hardware zelf repareren? Het is niet altijd makkelijk om een apparaat
gerepareerd te krijgen. De garantie vervalt natuurlijk en daarbij maken bedrijven het soms onmogelijk om
producten zelf te repareren. Bedrijven worden dan ook steeds vaker opgeroepen om met dat laatste te
stoppen. Grist meldt dat Microsoft nu gehoor lijkt te geven aan deze oproep en onderzoekt of er
mogelijkheden zijn om het repareren van hardware, waaronder Xbox consoles, Kun je binnenkort je Xbox
hardware zelf repareren?
Groei in pc-verkoop loopt vast door chiptekort. De pc-verkoop is in het derde kwartaal van dit jaar sterk
gedaald. De groei stagneert en het chiptekort zet zich door. Groei in pc-verkoop loopt vast door
chiptekort.
Windows 11 draait niet op Intel Kaby Lake, maar wel op stokoude Pentium 4. Microsoft heeft voor
Windows 11 de minimale systeemvereisten flink wat zwaarder gemaakt. Zo is nu een tpm 2.0-chip
verplicht, en zelfs veel relatief moderne processors worden niet ondersteund — zelfs de Intel Kaby Lakegeneratie uit 2017 niet. Echter vormt Intels stokoude Pentium 4 geen probleem, de YouTuber Carlos S. M.
Computers heeft namelijk een Windows 11-systeem aan de praat gekregen met deze chip. Windows 11
draait niet op Intel Kaby Lake, maar wel op stokoude Pentium 4.
Canon aangeklaagd voor uitschakelen scanners bij gebrek aan printerinkt. Een Amerikaanse klant van
Canon klaagt het bedrijf aan voor het volledig onbruikbaar maken van de scanfunctie als er geen inkt in de
printer zit. Volgens de klant is het onlogisch dat een scanner van een all-in-one printer niet werkt zodra er
geen inkt meer voorradig is. Hier is immers geen inkt voor nodig. Daarmee is hij niet alleen. David Leacraft
wil daarom met een groepsaanklacht het bedrijf voor de rechter slepen. Canon aangeklaagd voor
uitschakelen scanners bij gebrek aan printerinkt.
Ik kraakte de code, waardoor we menig crimineel een hak konden zetten. Toen eind jaren zeventig de
eerste computers in Nederland kwamen, was ik meteen verkocht. Een paar jaar later maakte ik mijn eigen
Space Invaders-achtige computerspelletjes. Omdat het internet nog niet bestond, haalde ik mijn kennis uit
tijdschriften en zocht ik het zelf maar een beetje uit. Ik ging informatica studeren in Delft, waar in die tijd
ook veel aandacht voor wiskunde en elektrotechniek was. Ik had dus niet alleen kennis van de software,
maar ook van de hardware. Dankzij die beide skills kreeg ik het grootste inzicht van mijn carrière.’ Ik
kraakte de code, waardoor we menig crimineel een hak konden zetten.
Chiptekort kan tot 2023 gaan duren volgens Intel. Volgens Pat Gelsinger, de CEO van Intel, gaat het
chiptekort tot minimaal 2023 duren. Dit vertelde hij in een interview met CNBC. Pat Gelsinger sprak met
CNBC over het chiptekort. De kwartaalcijfers van Intel zijn namelijk naar buiten gekomen en aan de cijfers
is te zien dat het chiptekort een grote impact heeft op het bedrijf. Chiptekort kan tot 2023 gaan duren
volgens Intel.
Prijs flashgeheugen gaat weer iets dalen in 2022. Niet alleen de prijs van werkgeheugen lijkt binnenkort
weer wat te dalen, ook flashgeheugen zal volgend jaar weer wat betaalbaarder worden. Dat zegt
marktonderzoeker TrendForce. De prijzen zullen met maximaal 5 procent dalen. Prijs flashgeheugen gaat
weer iets dalen in 2022.
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Tips
Snel meerdere mappen aanmaken in Windows 10. Binnen Windows 10 maak je vaak mappen en
submappen aan om het overzicht op je computer te bewaren. Het aanmaken van mappen kost niet heel
veel tijd. Maar er kan wel veel tijd in gaan zitten wanneer je steeds dezelfde handeling moet verrichten
voor grotere projecten. In dit artikel leggen we daarom uit hoe je snel meerdere mappen aanmaken kunt
in Windows 10. Snel meerdere mappen aanmaken in Windows 10.
2 sneltoetsen die je helpen sneller te browsen. We brengen allemaal aardig wat tijd door op het web,
maar wist je dat er bepaalde sneltoetsen zijn die je heel wat tijd kunnen uitsparen? 2 sneltoetsen die je
helpen sneller te browsen.
Uitgebreide zoekfunctie Windows 10 gebruiken: dit wil je weten. Windows 10 beschikt over een
uitgebreide zoekfunctie waarmee je bestanden terugvindt. De extra opties maken het mogelijk in mappen
en op andere plekken te zoeken waar de reguliere functionaliteit tekortschiet. Maar hoe activeer je die en
hoe werkt de functie? Uitgebreide zoekfunctie Windows 10 gebruiken: dit wil je weten.
Brave-browser komt met eigen zoekmachine. Google-concurrent DuckDuckGo krijgt nieuwe
concurrent.De op privacy gerichte opensourcebrowser Brave laat zijn zelfontwikkelde zoekmachine
debuteren, die gebruikers ook meer privacy moet geven. Dit Brave Search wordt de standaardzoekmachine
in deze op Chromium gebaseerde webbrowser. In sommige gevallen vervangt dit Google, in andere
gevallen DuckDuckGo en Qwant. Brave-browser komt met eigen zoekmachine.
Dark mode: donkere modus in Chrome. Zit je in de avonduren nog achter je computer, dan is een
donkere modus een verademing voor je ogen. Ook Chrome heeft zo’n modus. Gezien er diverse versies zijn
van de populaire browser, is het wellicht niet altijd duidelijk hoe je de donkere modus in Chrome instelt op
jouw apparaat. In dit artikel leggen we het uit. Dark mode: donkere modus in Chrome.

Freeware
Top 10 gratis software en apps.
Open Broadcaster Software Studio. Dit is een gratis software om audio en video live op het internet te
streamen. Je kan bijvoorbeeld je eigen 'Let's Play' video's opnemen. Er bestaat ook een Portable versie van,
naast software voor Windows, macOS en Linux. Open Broadcaster Software Studio.
Flashpoint - Toegang tot oude Flash-games. Met het verdwijnen van technologieën raakt ook alles wat
ermee gemaakt is snel in de vergetelheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor het grote aanbod aan Flash-games
en Flash-animaties die door de jaren zijn ontwikkeld. Het Flashpoint-initiatief probeert een soort archief te
zijn voor deze en vergelijkbare content. Met Flashpoint krijg je op een veilige manier toegang tot deze
historische collectie. Voor de meeste gebruikers is de Infinity-versie de beste keus. Deze bevat een index
van de collectie waarin je kunt zoeken en bladeren en waarmee je losse titels kunt
downloaden. Flashpoint - Toegang tot oude Flash-games.
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Mobile
Heeft mijn smartphone echt updates nodig? Wanneer je op zoek gaat naar een smartphone, zijn er
diverse aspecten waar je op kunt letten. Schiet het toestel mooie foto’s? Hoe snel is de chipset onder de
motorkap? Hoe zit het met de batterijduur? Het zijn stuk voor stuk logische vragen. Iets minder belangrijk
achten consumenten vaak hoe sterk het updatebeleid van een telefoon (ofwel fabrikant) is. Dat terwijl
diverse smartphonemakers het juist van de daken schreeuwen als ze jarenlange updategaranties kunnen
geven. In hoeverre is dat nu echt van belang? Heeft mijn smartphone echt updates nodig?
Telefoons werken als autosleutel na update Google Play Services. Google zet binnenkort een volgende
stap richting de digitale autosleutel. Binnenkort volgt een update voor Google Play Services die ervoor
zorgt dat een select aantal telefoons kunnen werken als een autosleutel. Telefoons werken als autosleutel
na update Google Play Services.
Eerste iPhone met USB-C port is al opgedoken. Apple staat bekend om hun aparte opladers en ports,
zoals de Lightning-port. Ze zijn allemaal speciaal ontwikkeld voor Apple producten, maar het bedrijf zal in
de EU binnenkort moeten overgaan op USB-C ports. De eerste iPhone met zo'n port is nu al opgedoken,
maar hij is niet gemaakt door Apple. Eerste iPhone met USB-C port is al opgedoken.
Kabinet wil verbod op neprecensies op internet. Het kabinet wil een verbod op neprecensies op internet.
Het plaatsen - of laten plaatsen ervan - is dan niet langer toegestaan. En dat is hard nodig, want
beoordelingen van anderen zijn belangrijk bij beslissingen over onlineaankopen. Kabinet wil verbod op
neprecensies op internet.
Uitrol 5G in Nederland: Hoe staat het er nu voor? Van nieuws over zendmasten die door actievoerders in
brand zijn gestoken, tot de vele reclames van providers die de nieuwe netwerktechnologie ophemelen en
overheden die elkaar beïnvloeden om vooral niet in zee te gaan met netwerkbouwer Huawei. Er valt veel
te zeggen over 5G. Hoe staat het er inmiddels voor met de uitrol van 5G in Nederland? Uitrol 5G in
Nederland: Hoe staat het er nu voor?
Dit zijn de 3 grote nieuwe functies van Google Chrome. Chrome 95 maakt het Material You-thema
beschikbaar in de browser voor Android. Verder kan je ook de screenshots activeren waarbij je kan scrollen
en tabbladgroepen zijn op desktop een stuk beter geworden. We bespreken alle nieuwigheden. Dit zijn de
3 grote nieuwe functies van Google Chrome.
10 beste smartphones tot 200 euro. Zoek je een betaalbare smartphone die ‘gewoon goed’ is en een paar
jaar mee kan? Computer!Totaal helpt je graag en zet de 10 beste smartphones tot 200 euro op een rijtje.
Zo kun jij een geïnformeerde keuze maken en ben je verzekerd van een fijne, goedkope telefoon. 10 beste
smartphones tot 200 euro.

Thema: De 100 beste series
De Nederlandstalige site Geekster heeft voor zijn lezers een lijstje opgesteld met de 100 beste series van
de afgelopen 20 jaar. De 100 beste series
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Even lachen

Podcast
Kun je de toekomst voorspellen met wiskunde? Hoe bepaal je hoe hoog een dijk moet zijn? Of kun je
altijd voorkomen dat de stroomvoorziening uitvalt? Kun je de kosten van een groot bouwproject van
tevoren bepalen? Het gaat er vooral om dat er robuuste beslissingen worden genomen. Kun je de
toekomst voorspellen met wiskunde?
Tweakers podcast over Mac, DDR5 moederborden en nog veel meer.

Hardware
Zo kies je de beste processor uit. De processor is het hart van je pc en bepaalt in grote lijnen wat je wel of
niet met je computer kunt doen. Waar je jaren geleden praktisch de Intel Core i3-, Core i5- en Core i7stickertjes kon volgen, is het vandaag de dag niet zo heel eenvoudig meer. In dit artikel bespreken we de
belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren en vertellen we je wat op dit moment voor diverse
doeleinden de beste processors zijn. Zo kies je de beste processor uit.
6 beste smart speakers in 2021: daar zit muziek in. Op zoek naar een nieuwe smart speaker? Het aanbod
is enorm. Dit zijn volgens TechPulse de beste smart speakers om te kopen in 2021. 6 beste smart speakers
in 2021: daar zit muziek in.
Getest: dit zijn de beste wifi-mesh-systemen van nu. Het wifi-mesh-systeem begon jaren geleden als een
niche-alternatief voor de traditionele router, maar is inmiddels dé standaardoplossing voor gewoon goede
wifi in de meeste huizen. Zeker wanneer kabels trekken niet gewenst of mogelijk is. Nu de meeste nieuwe
telefoons en laptops voorzien zijn van wifi 6, leek het ons een goed moment voor een vergelijkende test
van systemen op basis van deze wifi-standaard. Welke set is de beste en welke biedt de meeste waar voor
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je geld? Wij zochten het uit. Getest: dit zijn de beste wifi-mesh-systemen van nu.
Nieuwe IKEA-speakerlamp met Spotify-knop uitgelekt. IKEA verkoopt al Sonos-speakers, bluetoothspeakers en allerlei lampen. Nu komt daar ook een draagbare lamp met een ingebouwde speaker en een
speciale Spotify-knop bij. Nieuwe IKEA-speakerlamp met Spotify-knop uitgelekt.

Media
Dit zijn de 10 beste Italiaanse series en films om te kijken. Italiaanse series en films. Misschien heb je er
nooit één gekeken, misschien ook weer wel maar één ding staat vast: Die Italianen, die kunnen er wat van!
Dit zijn de tien beste Italiaanse series en films die je moet zien! Dit zijn de 10 beste Italiaanse series en
films om te kijken.
Chromebooks nu met dikke korting te scoren! Vandaag de dag kan je niet meer op school of je werk
verschijnen zonder laptop. Gelukkig hoeft dat niet duur te zijn, helemaal nu niet. Amazon heeft namelijk
een actie waarbij je kan profiteren van dikke korting op Chromebooks! Vroeger moest je diep in de buidel
tasten als je een laptop wilde aanschaffen. Daar is gelukkig verandering in gekomen met de komst van de
Chromebooks. Die laptops draaien namelijk niet op Windows of MacOS, maar het vederlichte Chrome OS
van Google. En omdat alle apps van de Play Store af komen, heb je ook geen dikke videokaart of processor
nodig om alles te kunnen draaien, wat weer flink scheelt op de kosten. Chromebooks nu met dikke korting
te scoren!
15 manieren om media af te spelen op je tv. Op een moderne televisie heb je veel verschillende
mogelijkheden om films en series te kijken.Je kunt streamen via een Chromecast, maar ook een
gameconsole leent zich goed voor het afspelen van media. Welke mogelijkheden zijn er? 15 manieren om
media af te spelen op je tv.
Zo maak je een karaokeversie van je favoriete muziek. Karaoke is een populaire bezigheid op feestjes.
Veel heb je er niet voor nodig: een beeldscherm, een audiobestand waarin de zang ontbreekt, en tekst dat
op het juiste moment voorbijkomt. In dit artikel leren we je hoe je van je eigen favoriete nummer een
professionele karaokeversie maakt. Zo kun je lekker ongegeneerd zingen. Zo maak je een karaokeversie
van je favoriete muziek.
Chromecast vs Android TV-box: wat zijn de verschillen?. Geschreven door: Wesley Akkerman - 20-Okt
08:54 De Chromecast en het Android TV-platform zijn twee producten van Google. Ze hebben soortgelijke
functies, maar verschillen op belangrijke punten van elkaar. Wat is het verschil tussen de twee, zijn ze
eigenlijk wel vergelijkbaar en is één van de twee echt beter? Chromecast vs Android TV-box: wat zijn de
verschillen?.

Muziek
Spotify Nederland lanceert Jouw Daily-playlist. Spotify wordt steeds persoonlijker. Spotify Nederland
introduceert Jouw Daily. Dit is een playlist die dagelijks wordt geüpdate met nieuws, podcasts en muziek.
Sterker nog, ze worden gedurende de dag geüpdate. Zo heb je alle actuele zaken bij elkaar: nieuwe muziek,
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nieuwsupdates en de nieuwste podcastafleveringen. Spotify Nederland lanceert Jouw Daily-playlist.
TuneMyMusic: je playlist overzetten. Met veel moeite maak je een of meerdere speellijstjes aan op je
favoriete muziekdienst. Maar dan ontdek je dat een andere muziekdienst je beter bevalt. Moet je nu alle
playlists die je daar aangemaakt hebt vergeten? Gelukkig niet. Deze dienst biedt aan dat je je speellijstjes
kan overdragen. Er worden heel wat muziekdiensten ondersteund, van Spotify, Apple Music, tot Tidal en
YouTube.[Taal: ENG] TuneMyMusic: je playlist overzetten.

Flood the Market

Tous Les Garçons Et Les Filles.

Linda Ronstadt Documentary The Sound Of My Voice - 2019.

Website van de maand
Microsoft Translator gebruiken in Microsoft Edge-browser. Een aantal Engelse websites zijn zeer de
moeiet waard.Met de nieuwe Microsoft Edge zijn deze website goed te lezen, de vertaling is bijzonder
goed. Er worden meer dan 60 talen ondersteunt. De browser vraagt u automatisch een webpagina te
vertalen wanneer de pagina die u wilt openen, in een andere taal wordt weergegeven dan de pagina's die
worden vermeld onder de voorkeurstalen in instellingen. Microsoft Translator gebruiken in Microsoft
Edge-browser.
Wetenschappers ontwikkelen goedkope makkelijke manier om lithium uit zeewater te
extraheren. Wetenschappers van de King Abdullah University of Science and Technology hebben een
systeem ontwikkeld om lithium op een makkelijke en goedkope manier te extraheren uit
zeewater. Wetenschappers ontwikkelen goedkope makkelijke manier om lithium uit zeewater te
extraheren.
Digitaal Gids Consumentenbond.
Apple komt met poetsdoekje voor displays, prijskaartje van 25 euro. Apple heeft gisteren zijn Unleashedevenement gehouden. Naast de nieuwe MacBook Pro’s, M1 Pro- en M1 Max-soc’s en de derde generatie
AirPods, heeft het Amerikaanse bedrijf een minder opvallend product uit de doeken gedaan: een
poetsdoekje om het scherm van allerlei Apple-toestellen te reinigen. Apple komt met poetsdoekje voor
displays, prijskaartje van 25 euro.
Gedachtelezende computer ontwikkeld voor mensen met spraakstoornissen. Machine learning7

technieken stellen mensen met spraakstoornissen in staat te spreken. Een laptop die de woorden
uitspreekt waar jij aan denkt: de ontwikkeling daarvan is een belangrijke stap vooruit voor mensen met
spraakstoornissen. Neurowetenschapper Christian Herff van de Universiteit Maastricht legt uit hoe dit
systeem tot stand is gekomen. Een computer die gedachten kan lezen, hoe werkt zoiets? Gedachtelezende
computer ontwikkeld voor mensen met spraakstoornissen.

Foto
Gratis online cursus fotografie met je smartphone. Omdat smartphonecamera’s steeds beter worden,
ontdekken we steeds meer de mogelijkheden van smartphonefotografie. Maar voor een goed resultaat is
niet alleen een kwalitatieve camera nodig, je moet ook een beetje weten waar je op moet letten. Met deze
gratis online cursus op Zoom Academy maak je straks de mooiste foto’s én video’s met je
smartphone. Gratis online cursus fotografie met je smartphone.

Beveiliging
Meerdere mailadressen beheren met Thunderbird. Meerdere mailadressen beheren kan met software
als Thunderbird, ook als deze adressen bij verschillende providers zijn aangemaakt. Zo komen al je e-mails
op dezelfde plek binnen. We leggen uit hoe Thunderbird installeren werkt en lopen de belangrijkste
instellingen met je door Meerdere mailadressen beheren met Thunderbird.
Heb jij je verdediging tegen ransomware op orde? De kans dat je slachtoffer wordt van cybercrime wordt
met de dag groter. De FBI meldt dat het aantal ransomware meldingen in een jaar tijd met zestig procent is
gestegen. Het Bitdefender Ransomware report noemt een stijging van ransomware aanvallen van 485% in
2020. Maar hoe zit het met jouw online veiligheid? Heb jij je verdediging tegen ransomware op orde?
Hackersgroep REvil nu zelf gehackt. De hackersgroep achter de REvil-ransomware is nu zelf gehackt. Een
internationale operatie geleid door de VS zou de hackers offline hebben gehaald. Hackersgroep REvil nu
zelf gehackt.

Workshops
De beste instellingen voor je beeldscherm in Windows 10. Geschreven door: Robbin Ooijevaar - 12-Okt
17:06 Ben je niet helemaal tevreden over de instellingen van je monitor? Gelukkig kun je in Windows 10
zelf het een en ander aanpassen. Wat kun je doen om de beste instellingen voor je beeldscherm te
krijgen? De beste instellingen voor je beeldscherm in Windows 10.
Van NTFS naar FAT. Voordat je een usb-stick of een externe harde schijf in gebruik neemt, dien je deze te
formatteren. Geen probleem, want dat weten en kunnen we allemaal. Daarbij moet je dan de keuze
maken tussen FAT en NTFS. En die keuze kan weleens verkeerd uitpakken … Zo formateer je een usb-stick
of harde schijf van NTFS naar FAT. Van NTFS naar FAT.
Hoe geef ik een account adminrechten in Windows? In Windows is elke nieuwe account die je aanmaakt
standaard een gewone gebruikersaccount. Dat volstaat niet altijd wanneer je geavanceerde instellingen
wilt doorvoeren of een andere gebruiker op je pc de vrijheid wil geven om programma’s te installeren. We
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tonen je hoe je van een gebruikersaccount een administrator met beheerrechten maakt. Hoe geef ik een
account adminrechten in Windows?

Besturings systemen
Mac mini met nieuw dunner ontwerp en M1X-chip . Mac mini met nieuw dunner ontwerp en
M1X-chip verschijnt mogelijk binnenkort. Sinds de introductie van Apple silicon brengt Apple de
ene nieuwe Mac uit na de andere. Zo is dit jaar de 24-inch iMac verschenen en staan er nog een
hoop nieuwe Macs op de planning. Mogelijk hoort daar ook een nieuwe Mac mini bij. Mac mini met nieuw
dunner ontwerp en M1X-chip .
Enkele interessante details over de nieuwe MacBook Pro 2021. Apple brengt met de nieuwe MacBook
Pro weer een echte power notebook op de markt met een vertrouwd nieuw ontwerp. De specificaties zijn
krachtig en indrukwekkend te noemen. De 14-inch en 16-inch MacBook Pro hebben enkele verrassende
vernieuwingen en interessante details. Enkele interessante details over de nieuwe MacBook Pro 2021.
Apple brengt HDMI-poort en F-toetsen terug in MacBook Pro. Eerste MacBook Pro-laptops met prouitvoeringen van M1-chip onthuld. Apple heeft de eerste modellen onthuld van zijn MacBook Pro met M1
Pro- en M1 Max-chips. De nieuwe laptops hebben ook weer een HDMI-aansluiting en een SDXC-kaartsleuf,
die bij vorige modellen ontbraken. Daarnaast is de omstreden Touch Bar ingeruild voor wat Apple
mechanische functietoetsen noemt. Apple brengt HDMI-poort en F-toetsen terug in MacBook Pro.
Krijgt jouw Mac macOS Monterey? Check het hier. Apple rolt macOS Monterey uit op 25 oktober voor
alle compatibele Mac-toestellen. macOS Monterey bevat een enorme waslijst aan nieuwe functies die heel
wat gebruikers graag zullen zien komen. Sinds Big Sur heeft macOS al een enorme visuele vernieuwing
gekregen, nu wordt er gefocust op nieuwe functies en prestaties in combinatie met de nieuwe M1-chip. Of
er een opvolger van die chip uit eigen huis komt? Mogelijk. Momenteel is het vooral belangrijk om te
weten of ook jouw Mac mee kan genieten van al dat nieuws. Krijgt jouw Mac macOS Monterey? Check het
hier;.
Zonder Linux geen public cloud, smartphone of smart tv. Linux bestaat inmiddels alweer 30 jaar.
Naar aanleiding van dit nieuws besloten wij een podcast te maken over 30 jaar Linux. Hoe het zich
heeft ontwikkeld, waar het onmisbaar is, gefaald heeft en waar er nog werk aan de winkel
is. Zonder Linux geen public cloud, smartphone of smart tv.
AMD’s SME zorgt voor opstartproblemen op Linux systemen. De Secure Memory Encrytion-functie (SME)
van AMD zorgt voor problemen op systemen die Linux draaien. Verschillende gebruikers melden dat de
systemen niet starten of op een gegeven moment een zwart scherm weergeven. Het probleem is ontdekt
door Linux engineer Paul Menzel en lijkt zich vooral voor te doen op bepaalde AMD Raven Ridge systemen.
Menzel was bezig met een systeem met een MSI B320M MORTAR moederbord en een Ryzen 3
2200G. AMD’s SME zorgt voor opstartproblemen op Linux systemen.
Dit is er nieuw in de Windows 10 21H1-update. Microsoft heeft een nieuwe update voor
Windows 10 uitgerold, de zogenaamde lente-update. In de afgelopen jaren was deze update de
grootste van de twee updates die Microsoft jaarlijks uitbrengt. Dat is dit jaar anders: pas in de
herfst zal er voor Windows 10 een grote update komen. De Windows 10 21H1-update brengt wel wat
verbeteringen aan de veiligheid en werken op afstand. Dit is er nieuw in de Windows 10 21H1-update.
Zo kun je je Windows 11-wachtwoord verwijderen. Als jij de enige bent die jouw pc gebruikt, dan kun je
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overwegen om het wachtwoord waarmee je inlogt op Windows 11 te verwijderen. Je computer start dan
automatisch op, zonder dat je je hoeft aan te melden. Zo kun je je Windows 11-wachtwoord verwijderen.
Windows 11 is uit, zo download en installeer je het nieuwe besturingssysteem. Windows 11 is officieel
uit, al kan het nog even duren voordat alle pc's die in aanmerking komen ook daadwerkelijk een update
ontvangen. De uitrol kan tot halverwege 2022 duren. Desalniettemin biedt Microsoft meerdere manieren
om het besturingssysteem alsnog legaal en relatief gemakkelijk te downloaden en installeren. In dit artikel
nemen we je stap voor stap mee en kijken we per installatiemethode wat je eventueel nog moet doen en
waar je tegenaan kunt lopen. Windows 11 is uit, zo download en installeer je het nieuwe
besturingssysteem.
Zo kun je het startmenu in Windows 10 repareren. Windows 10 is verre van perfect, terwijl Windows 11
zich nog moet bewijzen. De vorige versie van het besturingssysteem kent een hardnekkig probleem met
het startmenu, die hierdoor vast komt te zitten en onbruikbaar wordt. Heb jij ook last van dit probleem in
Windows 10? In dit artikel lossen we het voor je op. Zo kun je het startmenu in Windows 10 repareren.

Video
Specificaties van je pc bekijken met Speccy .
QR-codes zijn overal: let hier op als je ze scant (en scan onze verrassing!).
E-bike opvoeren: steeds makkelijker EN gevaarlijker?
Dichter bij de leeftijd van de persoonlijke vlucht komen. In de toekomst vliegen we misschien allemaal
door de lucht van plaats naar plaats. Jetpacks, vliegende boards en persoonlijke eVTOL's komen allemaal
dichter bij de realiteit. Dus maak je klaar en maak een keuze uit prachtige vliegmachines. Dichter bij de
leeftijd van de persoonlijke vlucht komen.

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
Laatste bijeenkomst van Computer Hobby Club Digital
Voor de laatste bijeenkomst van 20 november reserveren via e-mail info@digital-denhaag.net
En daarin vermelden:
- Naam.
- E-mail adres.
- Telefoon nummer.
Natuurlijk, de laatste clubdag in november gaat gepaard met een lach en een traan. En de trouwe leden
krijgen ook nog een presentje, als ze tenminste langs komen. Als aandenken.

Het ga jullie allen goed, blijf gezond.
Het bestuur.
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Digital stopt, maar de Senioren Helpdesk gaat door.

Senioren Helpdesk
Senioren Helpdesk was een onderdeel van de Computer Hobby Club Digital in Den Haag.
De vrijwilligers van de voormalige computer club verzorgen voor stichting Mooi met ingang van 7
oktober weer wekelijks op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur een inloop voor computer
problemen voor zowel:
Windows (8.1, 10 en 11) als Linux (Ubuntu, Linux Mint en PCLinuxOS) systemen.
Wat doen wij:
•
•
•
•

Helpen bij installeren van programma's
Storingen oplossen
Harddisk testen
Computer opschonen

De Senioren Helpdesk installeerd geen illegale software van welke aard ook. Het opnieuw installeren
van een Windows systeem kunnen wij vanwege tijdgebrek niet op de bijeenkomst zelf voor u doen.
De kosten: € 1,= per bezoek.
Voor de Senioren Helpdesk bijeenkomsten liefst van te voren aanmelden (niet verplicht) via e-mail:
fluitenberg12@gmail.com
Eventueel door u vrijwillig per mail beschikbaar gestelde gegevens worden nooit doorgegeven aan
derden en de dag na de bijeenkomsten definitief verwijderd.
Tot ziens.
Senioren Helpdesk vrijwilligers: Nico, Chris en Ed.
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