Newsflash 15 november 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.
Vergeet je mondkapje niet!!
Meer informatie over het reserveren kijk op de website: www.digital-denhaag.net.
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Digital stopt
Na 34 jaar stopt Computerclub Digital. Dit is de laatste nieuwsbrief. Bedankt voor het trouw lezen van de
nieuwsbrieven, het ga je goed en blijf gezond. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op
ICR gebied, kijk dan op de volgende websites.
Helpmij Netties SchoonePC Hardware.info Tweakers IT Professional Linux Magazine Home
entertaiment magazine Shoot foto magazine Electronica blog Digital stopt.

Nieuws
Windows XP is 20 jaar oud geworden, maar staat nog op meer dan 1% van alle pc's. Microsoft heeft
gisteren de twintigste verjaardag van Windows XP gevierd. Het besturingssysteem werd op 25 oktober
2001 officieel aangekondigd, en officieel ging de Nederlandstalige versie in 2008 met pensioen. Windows
XP is 20 jaar oud geworden, maar staat nog op meer dan 1% van alle pc's.
Windows 11 rammelt aan meerdere kanten: automatische patch ontbreekt. Gebruikers van Windows 11
ervaren problemen met diverse functies van het besturingssysteem. Microsoft wijdt de storing aan een
verlopen certificaat.Update: op dit moment (5 november, 14:13) lijkt een Windows 11-update de
problemen verholpen te hebben. Windows 11 rammelt aan meerdere kanten: automatische patch
ontbreekt.
Adobe test webversies van Photoshop en Illustrator. Photoshop en Illustrator, twee van de
meestgebruikte programma's voor grafisch ontwerp en fotobewerking, zijn binnenkort deels vanaf het web
te gebruiken zonder download. Maker Adobe start vandaag een bèta voor beide programma's. Adobe test
webversies van Photoshop en Illustrator.
Microsoft werkt aan SE-variant Windows 11 en schoollaptop. Microsoft zou werken aan een
instapvariant van Windows 11, die dan de toevoeging 'SE' krijgt. Deze nieuwe Windows-uitvoering is
speciaal ontwikkeld voor goedkope schoolpc's, waarmee Microsoft de opmars van Chromebooks wil
bestrijden. Volgens geruchten hierover komt de Windows-maker ook zelfs met zo'n goedkope
schoollaptop, onder zijn premium merk Surface Laptop. Microsoft werkt aan SE-variant Windows 11 en
schoollaptop.
Microsoft stort zich op metaverse: vergaderen als 3D-avatars. Gebruikers van Microsoft Teams krijgen de
mogelijkheid om als geanimeerde avatars te communiceren in virtuele omgevingen. De avatars tonen dan
hun gezichtsuitdrukkingen. Net als Facebook richt Microsoft zich hiermee op de 'metaverse', een gedeelde
virtuele wereld. Microsoft stort zich op metaverse: vergaderen als 3D-avatars.
Windows 10 21H1-update vanaf nu voor iedereen beschikbaar. Naar verwachting zal de volgende grote
update voor Windows 10, versie 21H2, in de loop van deze maand beschikbaar zijn voor het grote publiek.
Cijfers van AdDuplex tonen aan dat ongeveer een derde van alle Windows 10- en Windows 11-systemen
beschikken over zijn voorganger, versie 21H1. Tot dusver kregen namelijk niet alle gebruikers de optie
voorgeschoteld om te updaten. Windows 10 21H1-update vanaf nu voor iedereen beschikbaar.
Alle providers gaan illegale downloadsites blokkeren. De Nederlandse internetproviders beloven
gezamenlijk websites te blokkeren als die volgens de rechter de auteursrechten schenden. Tot nu toe
moesten rechthebbenden tegen elke provider afzonderlijk een zaak aanspannen. Alle providers gaan
illegale downloadsites blokkeren.
In deze Nederlandse fabriek ontmantelt robot Daisy oude iPhones uit heel Europa. Apple heeft twee
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robots ontwikkeld die oude iPhones uit elkaar halen zodat zo veel mogelijk materialen hergebruikt kunnen
worden. Ze heten Daisy en een ervan staat in Breda. Hoe werkt het? In deze Nederlandse fabriek
ontmantelt robot Daisy oude iPhones uit heel Europa.
Nederland is spamland: nu op plek 5 van bronnen van spam. Nederland is een van de landen waar de
meeste spamberichten vandaan komen. Ons land staat wereldwijd op de vijfde plaats van alle
spambronnen, meldt Kaspersky. Het beveiligingsbedrijf wijt dit onder andere aan 'de Nederlandse
wetgeving'. Nederland is spamland: nu op plek 5 van bronnen van spam.
Google gestart met automatisch aanzetten tweestapsverificatie. Google is begonnen met het
automatisch inschakelen van tweestapsverificatie voor miljoenen gebruikers, ook in Nederland. Zo wil
Google de accounts beter beveiligen Google gestart met automatisch aanzetten tweestapsverificatie.
OneDrive kapt ouder Windows af. Microsoft gaat oudere, niet langer ondersteunde Windows-versies
afsnijden van OneDrive. Die cloudopslagdienst zal stoppen met het synchroniseren van data op pc's met
Windows 7, 8 en 8.1. Daarnaast krijgt de OneDrive-client geen updates meer op die voorgangers van
Windows 10 en 11. Microsoft adviseert upgraden. OneDrive kapt ouder Windows af.

Tips
Zo los je al je problemen op in Office. Microsoft Office is ook in onze contreien de populairste
kantoorsuite. Vooral via een abonnementsformule op Microsoft 365. Er is ook een koopversie beschikbaar
is: Microsoft Office 2019. Microsoft Office is een van de krachtigste kantoorsuites, maar af toe kunnen er
onverwachte problemen opduiken. Hoe pak je die aan? We gaan het troubleshooten eens bekijken. Zo los
je al je problemen op in Office.
Van Chrome naar Firefox. Wat veel mensen tegenhoudt is het feit dat ze dan al hun wachtwoorden
opnieuw moeten invoeren.Maar daar hebben zowel Chrome als Firefox een handige functie voor. Je hoeft
dus die ellendige lijst met wachtwoorden en e-mailadressen niet opnieuw in te voeren, met een paar snelle
klikken is de klus zo geklaard. Hoe stap je nu eenvoudig over naar Firefox vanuit Chrome? Van Chrome
naar Firefox.
Hoe verwijder ik mijn Instagram-account definitief? Ben je uitgekeken op Instagram of bezorgd om je
privacy? Dan kan je jouw Instagram-account tijdelijke deactiveren of verwijderen. Hier lees je hoe je dat
doet! Hoe verwijder ik mijn Instagram-account definitief?
Zo stel je een leesbevestiging in voor e-mails. Wil je zeker weten dat je verzonden mails gelezen zijn door
de ontvanger? Stel dan een leesbevestiging in. Wij leggen uit hoe je dat doet voor Gmail, Outlook en
Yahoo!Mail. Zo stel je een leesbevestiging in voor e-mails.
Zo werk je samen met OneDrive. In onze nieuwe samenleving, waar thuiswerken meer regel is dan
uitzondering, is samenwerken een steeds grotere uitdaging. Hoewel… vaak blijkt een gebrek aan kennis het
grootste knelpunt te zijn. Samenwerken kan namelijk op veel verschillende manieren. Ook vanuit de Officeapplicaties zelf. Wij laten je zien hoe je samenwerkt met OneDrive. Zo werk je samen met OneDrive.
Workshop: updateproblemen in Windows 10 oplossen. Wil die laatste update van Windows 10 maar niet
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installeren? Met deze tips kan je updateproblemen zelf oplossen zonder een hulplijn te moeten
inroepen. Workshop: updateproblemen in Windows 10 oplossen.

Freeware
LatencyMon: real time audo. Met deze software kan je testen hoe goed je systeem omkan met real-time
audio. Het enige wat je moet doen, is het proces op gang brengen via de startknop in de linkerbovenhoek.
Dan krijg je een tekstmelding of je systeem realtime audio aankan. De tool biedt ook gedetailleerde
informatie en waarden van alle betrokken componenten. LatencyMon: real time audo.
De beste freeware-tips van oktober 2021. 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 oktober
2021. De beste freeware-tips van oktober 2021.
Tinysheet: mini spreadsheet. Op deze website kan je gratis aan de slag in een rekenblad. De bewerkingen
zijn echter heel beperkt, optellen en aftrekken, en het formatteren van cellen als munteenheid. Toch kan
het voor onderweg een hulp zijn! Tinysheet: mini spreadsheet.
Top 10 gratis software & apps van november 2021.
FooBar 2000. Dit is een gratis audioplayer met heel wat functies, die veel verschillende formaten
aankan. FooBar 2000.

Mobile
Sony onthult smartphone met enorme 1-inch camerasensor. De nieuwe smartphone van Sony is volgens
het bedrijf eerder een camera waar een telefoon aan vastzit dan andersom. De Xperia Pro-I heeft met zijn
1-inch sensor één van de grootste camerasensoren tot nu toe in smartphones. Sony onthult smartphone
met enorme 1-inch camerasensor.
Apple rolt iOS 15.1 met SharePlay uit. Apple heeft iOS/iPadOS 15.1 uitgerold voor iPhones en iPads. De
update brengt ook het langverwachte SharePlay naar je toestellen. Apple rolt iOS 15.1 met SharePlay uit.
Dit zijn de 15 beste smartphones van 2021. In 2021 brengen de grootste smartphone-makers weer een
voor een nieuwe telefoons uit, maar de modellen uit 2020 zijn natuurlijk nog steeds goed. Samsung heeft
de Galaxy S21 en de Galaxy A52, Apple de iPhone 12 en iPhone 13, en er zijn topsmartphones als de
PocoPhone X3 Pro en de OnePlus Nord CE. Wij zetten de beste smartphones van 2021 die je nu kunt kopen
voor je op een rij. Dit zijn de 15 beste smartphones van 2021.
Samsung Galaxy S21 & S21 Ultra - Op de rem voor onderscheid en betere prijs.
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Even lachen

Podcast
Hoe kan data veilig & privacyvriendelijk gedeeld worden?
Waarom hoeven providers bijna nooit consumenten te compenseren na een storing? En als het wel moet,
waarom zijn de bedragen dan zo laag? We praten erover in deze podcast. Verder: de nieuwe MacBook Pro,
energiebesparing en de metaverse. .Waarom hoeven providers bijna nooit consumenten te compenseren
na een storing?
De nieuwe iPhone 13's: hoe zijn ze in het echt? De nieuwe iPhones liggen bijna in de winkel, maar wij
hebben ze al. Hoe werken al die nieuwe functies in het echt? Ook in deze podcast: Xiaomi en Facebook
liggen onder vuur en de aanstaande EU-wet over opladers. De nieuwe iPhone 13's: hoe zijn ze in het echt?

Hardware
Hoe presteert deze goedkope Samsung-tablet? De Galaxy Tab A7 Lite is een zeer betaalbare Androidtablet van Samsung. Voor een paar tientjes meer bestaat er ook de reguliere Tab A7. De grote vraag is dan
ook of doorsparen loont, of dat de Lite op zichzelf al een interessante koop is. Hoe presteert deze
goedkope Samsung-tablet?
Prijsverhoging voor Raspberry Pi vanwege schaarste onderdelen. De prijsverhoging is tijdelijk maar kan
zeker een jaar duren, aldus de Raspberry Pi Foundation De fabrikant van Raspberry Pi-computers verhoogt
de verkoopprijzen van zijn producten. Dat is nodig vanwege de schaarse onderdelen, zegt Raspberry Pidirecteur Eben Upton. Volgens hem is het niet meer financieel rendabel om de Pi-computers voor de oude
prijzen te verkopen. Upton belooft dat de prijsverhoging tijdelijk is, maar zeker een jaar kan
duren. Prijsverhoging voor Raspberry Pi vanwege schaarste onderdelen.
D-Link introduceert nieuwe Wi-Fi 6 Smart Router voor 72 euro. WiFi 6 wordt steeds betaalbaarder. Dat
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bewijst D-Link met zijn nieuwe R15 dualband WiFi 6-router voor 72 euro.D-Link heeft een nieuwe WiFi 6router uitgebracht. De router combineert de Wi-Fi 6-technologie met kunstmatige intelligentie van D-Link
en zou volgens het bedrijf complete WiFi-dekking en hoge snelheden bieden. D-Link introduceert nieuwe
Wi-Fi 6 Smart Router voor 72 euro.
Onderzoekers kunnen 500TB aan data in '5D' voor eeuwig op een schijfje. Onderzoekers kunnen 500TB
aan data in '5D' voor eeuwig op een schijfje van DVD-formaat branden Onderzoekers van de universiteit
van Southampton hebben een techniek ontwikkeld waarmee in '5D' data op siliciumdioxideglas (een soort
quartz) gebrand kan worden. De techniek kan gebruikt worden om tot wel 500 TB aan data op een schijfje
ter grootte van een dvd te kunnen branden. Een dergelijk schijfje zou dan een 10.000 keer hogere
datadichtheid hebben dan een Blu-ray-schijf. Vooralsnog is de doorbraak slechts een van de vele stappen
in het proces om extreme datadichtheid te creëren, aangezien het brandproces zeer langzaam
verloopt. Onderzoekers kunnen 500TB aan data in '5D' voor eeuwig op een schijfje.

Media
Beste tv van 2021: welke smart-tv moet je kopen?
Flick Metrix: films zoeken. Deze website helpt je om interessante films te zoeken. Voor het klassement
gebruikt de zoekmachine de kwoteringen van grote filmsites zoalsIMDbenz. Je kan ook filteren op genre,
jaar, op film of reeks, en op de dienst waar de film te vinden is.[Taal: ENG] Flick Metrix: films zoeken.
Netflix gaat ook games aanbieden op iPhones. Netflix is eerder dit jaar begonnen met het aanbieden van
games voor Android-toestellen. Online werd door veel gebruikers de vraag gesteld of en zo ja, wanneer
Netflix hetzelfde zou doen voor iPhones. Hoewel Apple altijd streng optreedt tegen diensten die applicaties
buiten de App store om aanbieden lijkt Netflix het toch voor elkaar te krijgen. Netflix gaat ook games
aanbieden op iPhones.

Muziek
FooBar 2000. Dit is een gratis audioplayer met heel wat functies, die veel verschillende formaten
aankan. FooBar 2000.
McCartney 3,2,1. Niet eerder kijk, luister en voel je van zo dichtbij mee hoe McCartney al die geniale songs
daadwerkelijk maakte. Omdat Sir James Paul McCartney mysterieus blijft, gaan we de beelden maar
analyseren. We zien McCartney en Rick Rubin, een Amerikaanse muziekproducent die met zowat alle grote
artiesten op aarde heeft gewerkt. Rubin heeft meermaals toegegeven dat The Beatles voor hem de
allergrootste band en inspiratiebron aller tijden is. Een ideale gesprekspartner voor McCartney dus, want
Rubin zal het repetoire van The Beatles en de solocarrière van McCartney van voor tot achter
kennen. McCartney 3,2,1.
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The Last Post by Dire Straits
guitarist, Mark Knopfler.

It's All Over Now Rolling Stones

Sarah Brightman & Andrea
Bocelli - Time to Say Goodbye..

Website van de maand
Natuurwandelaars. Deze website is bedoeld voor de mensen die een "wandeling" als een stevige tocht
beschouwen, om van de natuur te genieten. De vzw die deze website aanbiedt, overschrijdt gemeenten en
provincies. Natuurwandelaars.
The Battle for Wesnoth. De boog kan niet altijd gespannen staan: dit is een spannend Fantasy-spelletje,
dat bovendien open source is. The Battle for Wesnoth.
Sneller op je e-bike: 'Het mag niet, we willen het wel'. E-bikes, e-stepjes en andere elektrische voertuigen
kunnen steeds meer, mensen doen dat ook, maar de wet hobbelt er achteraan. In deze podcast: wat kan er
en wat is illegaal? En hoe lang nog? Sneller op je e-bike: 'Het mag niet, we willen het wel'.
Apple 1 gebouwd door Jobs en Wozniak onder de hamer. Eerste bod op allereerste Apple-computer zit
op 2 ton. Een originele Apple I-computer die 45 jaar geleden door Apple-oprichters Steve Jobs en Steve
Wozniak werd gemaakt, gaat dinsdag onder de hamer in veilinghuis John Moran in het zuiden van
Californië. Experts verwachten volgens de Los Angeles Times dat het apparaat minstens 500.000 dollar zal
opbrengen, omdat het om "de heilige graal" voor verzamelaars van antieke computers en elektronica
gaat. Apple 1 gebouwd door Jobs en Wozniak onder de hamer.

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.
De wereld volgens Roger Ballen. Het zijn de marge van de samenleving en de schaduwkant van de
menselijke geest die de wereldberoemde fotograaf en kunstenaar Roger Ballen (Amerikaan, woont en
werkt in Johannesburg, Zuid-Afrika) altijd al hebben gefascineerd. Benieuwd naar de foto's? Zijn expositie
is van 16 oktober t/m 6 maart 2022 te zien in het Fotomuseum Den Haag. De wereld volgens Roger Ballen.
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Beveiliging
Server beveiligen doe je optimaal met deze tips. Serverbeveiliging is allerminst een statisch gegeven en
daarom bepalen we in dit artikel een security-strategie. Het begrip server definiëren we vrij ruim: elk
apparaat waarop services actief zijn en dus door clients benaderbaar. J Server beveiligen doe je optimaal
met deze tips.
Waar moet je op letten bij virusscanners? Je zal het maar hebben: je werkt op je computer en ineens
blijkt dat deze geïnfecteerd is met een virus. Dat kan vervelend zijn of zelfs vergaande gevolgen hebben.
Gelukkig kan je jezelf beschermen met virusscanners. We leggen in dit artikel uit waar je op moet
letten. Waar moet je op letten bij virusscanners?
Mac's vooral doelwit van adware. Systemen die onder macOS draaien, worden nog altijd vooral
geïnfecteerd via adware. ‘Gewone malware’ wordt veel minder gebruikt om Apple-systemen aan te
vallen. Mac's vooral doelwit van adware.
Defender-antivirussoftware in Windows 11 lijkt grote update te krijgen. Microsoft blijkt te werken aan
een vernieuwde versie van Windows Defender voor Windows 11. Dat het nieuwe besturingssysteem extra
beveiligingseisen krijgt wisten we al, zo is een tpm 2.0-module en Secure Boot nu verplicht. De Defenderantivirussoftware krijgt ook aanpassingen. Defender-antivirussoftware in Windows 11 lijkt grote update te
krijgen.
EU wil minimumeisen voor beveiliging gadgets invoeren. De Europese Commissie wil minimumeisen voor
de beveiliging van 'draadloze apparaten' gaan invoeren. Fabrikanten zouden daar vanaf medio 2024 aan
moeten voldoen als ze hun producten in de EU willen verkopen. EU wil minimumeisen voor beveiliging
gadgets invoeren.
VS zet Israëlische maker spyware op zwarte lijst. Het Israëlische bedrijf NSO dat software levert waarmee
wereldwijd tal van staatshoofden, oppositieleiders en activisten werden afgeluisterd is door de Verenigde
Staten op een zwarte lijst geplaatst. VS zet Israëlische maker spyware op zwarte lijst.
Assisted selfie-fraude: wat is het en waar moet je op letten? Er zijn inmiddels tientallen vormen van
digitale fraude, zoals phishing, spoofing, catfishing, sim-swapping, doxing, pretexting, social engineering en
ransomware. Consumenten geven soms onbewust kwaadwillenden toegang tot hun privégegevens. Met
zogeheten ‘assisted selfie-fraude’ is dat niet anders. We leggen uit hoe dit werk en hoe je jezelf kunt
beschermen. Assisted selfie-fraude: wat is het en waar moet je op letten?

Workshops

Meldingen in Chrome-browser in bedwang houden. Als je Google Chrome gebruikt, krijg je vaak de vraag
of je een bericht wilt krijgen van updates van de betreffende websites. Wordt dat wat teveel van het
goede, duik dan eens in de instellingen van de browser om het notificatiegedrag aan te passen. Meldingen
in Chrome-browser in bedwang houden.
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Opstartpogramma’s beheren: start Windows 10 sneller op. Vaak merk je bij het opstarten van je
computer dat een programma de boel nodeloos vertraagt. Recent nog startte elke computer plots op met
Microsoft Teams, terwijl bijna niemand dat programma gebruikt. Verwijderen leek een hele klus, maar
voorkomen dat het opstart bij het laden van Windows 10 is eigenlijk heel eenvoudig. Opstartpogramma’s
beheren: start Windows 10 sneller op.
Hoe sluit ik mijn laptop aan op mijn TV? Soms is het best praktisch om het beeld van je laptop op je TV uit
te zenden. Bijvoorbeeld als je een video-uitzending via de laptopbrowser wilt bekijken of een presentatie
geeft en daarbij wel het grote scherm kunt gebruiken. Hoe sluit ik mijn laptop aan op mijn TV?
Probeer Windows PowerToys en vind je cursor snel terug. Onder de noemer PowerToys brengt Microsoft
geregeld nieuwe handigheidjes uit voor Windows 10 en inmiddels ook Windows 11. Zo is er nu Find My
Mouse, waarmee je snel een muisaanwijzer terug vindt. Op grote schermen verlies je de cursor immers wel
eens uit het oog. Lees hier hoe het werkt. Probeer Windows PowerToys en vind je cursor snel terug.
16 wachtwoordmanagers getest: welke is de beste?. Een wachtwoordmanager is een digitale kluis die je
gebruikersnamen en wachtwoorden van onlinediensten veilig bewaart, net als betaalgegevens en
persoonlijke notities. De inhoud van de kluis moet ondanks de strenge beveiliging gemakkelijk te gebruiken
zijn. Bijvoorbeeld doordat de wachtwoordmanager inloggegevens automatisch invult. De kluis zelf is
daarbij het liefst toegankelijk vanaf meerdere apparaten via internet of een goede app. Wij testen zestien
wachtwoordmanagers op functionaliteit, gebruiksgemak én prijs en kijken welke onze goedkeuring
krijgen. 16 wachtwoordmanagers getest: welke is de beste?.
Werkt bluetooth niet in Windows? Zo los je dat op. Heb je problemen met bluetooth en Windows? Dat
kan verschillende oorzaken hebben. In dit artikel presenteren we een aantal oplossingen die kunnen
helpen. Probeer ze dus allemaal uit wanneer eentje niet werkte voor je. Werkt bluetooth niet in
Windows? Zo los je dat op.
Zo laat je Windows 11 gewoon op Windows 10 lijken. Het is geen geheim dat Windows 11 er heel anders
uitziet dan Windows 10. Voor sommige mensen kan zo’n overstap voor onoverzichtelijkheid zorgen.
Daarom kan het een goed idee zijn om Windows 11 iets meer op Windows 10 te laten lijken. Met deze
stappen moet dat lukken. Zo laat je Windows 11 gewoon op Windows 10 lijken.

Besturings systemen
TechTip macOS: geforceerd applicaties sluiten. Blijven sommige apps in macOS bij jou sputteren?
Grijp in en sluit ze op een gefoceerde (doch vriendelijke) manier in enkele stappen.Over het
algemeen scoort macOS heel goed op vlak van prestaties. Het komt zelden voor dat apps
bevriezen en dat ze daardoor onbruikbaar worden. Maar we moeten natuurlijk ook toegeven dat geen
enkel besturingssysteem voor 100% perfect is. Ook in macOS komt het wel eens voor dat een app komt
vast te zitten. Vooral als je de overstap maakt naar Big Sur of Monterey binnenkort. TechTip macOS:
geforceerd applicaties sluiten.
Nieuwe MacBook Pro 16” met M1 Max krijgt High Power Mode. Apples High Power Mode voor de
nieuwe MacBook Pro 16" met M1 Max-chipset blijkt dan toch waar te zijn. De eerste aanwijzingen waren al
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verschenen in de bèta van macOS Monterey, maar nu heeft Apple het zelf bekendgemaakt. Met de uitrol
van het nieuwe OS vanavond zal Monterey een nieuwe modus naar de recent aangekondigde MacBook Pro
16” met M1 Max-chipset brengen. Het gaat hierbij om de zogenaamde High Power Mode waarmee je
volgens Apple geoptimaliseerde prestaties activeert. Nieuwe MacBook Pro 16” met M1 Max krijgt High
Power Mode.
Krijgt jouw Mac macOS Monterey. Er werd deze zomer hard gewerkt aan de ontwikeling van macOS
Monterey. In de komende weken zal het OS uitgerold worden. Ook voor jouw Mac? Krijgt jouw Mac
macOS Monterey.
Nieuwe MacBook Pro heeft makkelijk te vervangen onderdelen. Apple lijkt een nieuwe weg te zijn
ingeslagen met de nieuwe MacBooks en daarbij geluisterd te hebben naar gebruikers. Niet alleen heeft de
laptop een aantal poorten die het bedrijf bij oudere modellen wegliet, ook de modulariteit van de
computer is onder handen genomen. Nieuwe MacBook Pro heeft makkelijk te vervangen onderdelen.
macOS Monterey installeren vanaf een USB stick. macOS Monterey is nu gratis te downloaden vanuit de
Mac App Store en Systeemvoorkeuren. Met behulp van deze handleiding leggen we je uit hoe je makkelijk
en snel een bootable USB-stick maakt voor macOS 12 en dat is handig als je problemen ondervindt met je
Mac. macOS Monterey installeren vanaf een USB stick.
De nieuwe MacBook Pro is indrukwekkend (en de prijzen ook). De nieuwe MacBook Pro is veel krachtiger
geworden en heeft meer goede verbeteringen. Maar maakt dat de dure MacBook Pro voor jou een goede
keus? De nieuwe MacBook Pro is indrukwekkend (en de prijzen ook).
HP Linux Imaging and Printing (HPLIP)-stuurprogramma’s ondersteunen nu Ubuntu 21.10 en
Debian 11.
Windows vs Linux (Ubuntu vs Linux Mint.
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.
Windows 11: tips, nieuws, systeemeisen en meer. Windows 11 is hier. Maar wat is er nieuw? Kun je
überhaupt upgraden? En wat is er met die TPM-chip die je nodig hebt? Hier vind je alles wat je moet weten
over Windows 11. Windows 11: tips, nieuws, systeemeisen en meer.
Verwacht niet teveel van de Windows 10 November 2021 Update. Hoewel alle ogen de laatste tijd op
Windows 11 gericht zijn, brengt Microsoft volgende maand voor Windows 10 ook nog een
onderdelenupdate uit. De omvang van de Windows 10 November 2021 Update (21H2) is echter beperkt,
met weinig nieuwe functies. Verwacht niet teveel van de Windows 10 November 2021 Update.
Windows 7 en 8.1 onder voorwaarden naar Windows 11 te upgraden. Een computer die nu op Windows
7 of Windows 8.1 draait, is naar Windows 11 over te zetten door een schone installatie uit te voeren (met
verlies van bestanden) of door eerst een upgrade naar Windows 10 uit te voeren. Windows 7 en 8.1
onder voorwaarden naar Windows 11 te upgraden.
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Opstartprogramma's wijzigen in Windows 11. Wanneer je je pc aanzet, starten er direct ook diverse apps
op. Dat kan handig zijn: je kunt direct browsen op het internet of muziek luisteren via Spotify.
Opstartprogramma’s kunnen je computer ook onnodig traag maken. Daarom is het verstandig om eens in
de zoveel tijd je opstartprogramma’s onder de loep te nemen. In dit artikel leggen we uit hoe je dat in
Windows 11 doet. Opstartprogramma's wijzigen in Windows 11.
Windows 11: 7 dingen die je moet uitproberen. Je hebt een gloednieuwe computer of laptop met
Windows 11 of hebt de mazzel dat je je oude systeem kunt upgraden naar Windows 11. Tijd om het
nieuwe besturingssysteem te leren kennen. Maar waar moet je precies beginnen? Wij helpen je een
handje. Windows 11: 7 dingen die je moet uitproberen.
Windows 10 krijgt automatisch updatetool voor Windows 11. Herhaalt Microsoft z'n updatepush van
debuut Windows 10? Windows Update brengt nu automatisch de PC Health Check-tool om van Windows
10 over te gaan naar Windows 11. De controletool of een systeem geschikt is voor upgraden naar de
nieuwste Windows-versie moest eerst door gebruikers zelf worden gedownload. Microsoft distribueert
deze app nu direct naar gebruikers. .
Microsoft installeert statuscontrole-app automatisch na Windows 10-update. Microsoft installeert
statuscontrole-app automatisch na Windows 10-update: push naar Windows 11 begint? Microsoft brengt
een nieuwe optionele update voor Windows 10 uit waardoor onder meer de omstreden PC Health Checkapp automatisch geïnstalleerd wordt, zo spot OnMST. Windows-update KB5005463 bevat naast de
automatische installatie van de Pc-statuscontrole-app ook beveiligingsupdates en enkele nieuwe
mogelijkheden tot het monitoren van de batterijduur en opslagruimte. Microsoft installeert
statuscontrole-app automatisch na Windows 10-update.
Windows-update installeert Windows 11-check. Benieuwd of jouw pc geschikt is voor Windows 11? Om
dat te controleren, ontwikkelde Microsoft de statuscontrole-app. Voorheen moest je die zelf opzoeken,
maar een nieuwe Windows-update zorgt ervoor dat het programmaatje vanzelf op je Windows 10-pc
komt. Hoe dat zit en hoe je er eventueel weer vanaf komt, lees je hier. Windows-update installeert
Windows 11-check.
Windows 11 maakt op sommige computers heel veel lege mappen aan. Windows 11 maakt op sommige
computers heel veel lege mappen aan in System32 directory Windows 11 lijkt in bepaalde gevallen een
hoop lege mappen aan te maken in de System32 directory. Steeds meer gebruikers melden dat er lege
tmp-mappen te vinden zijn in deze systeemmap. Verschillende onderzoekers hebben een test uitgevoerd
en troffen ruim 100 lege mappen aan, maar er zijn ook gebruikers die melden duizenden van zulke mappen
te hebben gezien in de systeemmap. Windows 11 maakt op sommige computers heel veel lege mappen
aan.
Problemen functies Windows 11 grotendeels verholpen. Vanwege een verlopen certificaat konden
sommige Windows 11-gebruikers al bijna een week geen gebruik meer maken van het emoji-panel,
spraakinvoer en andere functies. Met de nieuwe patch is dat verholpen. Problemen functies Windows 11
grotendeels verholpen.
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Video
Wat is het quantuminternet? Zo'n vijftig jaar geleden stonden we aan de vooravond van het internet zoals
we dat nu kennen. Niemand had toen gedacht dat we vandaag de dag online videocolleges konden kijken.
Inmiddels is het niet meer weg te denken. Maar hoe ziet het internet van de toekomst eruit? Sophie
Hermans (Technische Universiteit Delft & QuTech) vertelt je alles over het quantuminternet. Wat is het
quantuminternet?
Review: de nieuwe MacBook Pro is indrukwekkend. De nieuwe MacBook Pro is veel krachtiger geworden
en heeft meer goede verbeteringen. Maar maakt dat de dure MacBook Pro voor jou een goede
keus? Review: de nieuwe MacBook Pro is indrukwekkend.
Elf nieuwe features in Windows 11 - Eerste ervaringen met previewbuild.

Club nieuws
Laatste bijeenkomst van Computer Hobby Club Digital
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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