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Woordje van het bestuur 
 
Beste leden 
 
Als jullie dit clubblad krijgen zijn de feest-
dagen weeral achter de rug. Er rest mij 
nog enkel om jullie namens het bestuur 
onze beste wensen over te maken. Wij 
hopen van harte jullie ook te mogen be-
groeten in 2007. Niet alleen wensen wij 
jullie een goede gezondheid maar dat 
wensen wij ook voor jullie computers. 
Liefst blijven we gespaard van computer-
virussen, spammail of andere computer-
ziektes. 
 
Januari belooft traditioneel een drukke 
maand te worden. Zowel op twee maan-
dagen als twee zaterdagen staan bijeen-
komsten gepland (voor meer info: zie 
agenda). Maar vergeet vooral niet onze 
6de kaas- en wijnavond op zaterdag 27 
januari. De nodige informatie vinden jullie 
wat verder in het clubblad. De opbreng-
sten van deze avond zijn volledig voor ons 
hardwarefonds maar biedt tevens de mo-
gelijkheid om elkaar te ontmoeten buiten 
de ‘computersfeer’. Iedereen is welkom: 
vrienden, kennissen, familie… hoe meer 
zielen hoe meer vreugde. Alles wordt 
weer in goede banen geleid door Gerda, 
en voor de prijs moet je het zeker niet 
laten. 
 
Er rest mij enkel nog af te sluiten en jullie 
veel leesplezier te wensen met dit club-
blad. 
 
Namens het bestuur 
Jhonny Van Dam 
Voorzitter 

Belangrijk bericht van de Gemeente Niel. 
De gemeente Niel vraagt ons dat we voor het plaatsen van de auto’s zoveel mogelijk de 
parking achter de refter, de Veldstraat en Vredestraat moeten gebruiken en niet de Ai-
mée De Langlestraat omdat dit een straat is voor plaatselijk verkeer. 
 
Wij vragen de leden hiermee dan ook rekening te willen houden. 
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Agenda 

maandag 8 januari 2007 Thema 
 Websites bouwen 

(20u-22u) 
 

computerklas 
 
 

 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" refter 
   
zaterdag 13 januari 2007 Cursussen 

 Word 2003 voor gevorderden 
(10u-12u) 

 Initiatie computergebruik: Word 
(13.30u-15.30u) 
 

computerklas 
 
 
 

 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" refter 
   
maandag 15 januari 2007 Thema 

 Websites bouwen 
(20u-22u) 
 

computerklas 
 
 

 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" refter 
   
zaterdag 27 januari 2007  Cursussen 

 Word 2003 voor gevorderden 
(10u-12u) 

 Initiatie computergebruik 
(13.30u-15.30u) 
 

computerklas 
 
 
 

 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" refter 
   
 Kaas- en wijnavond 

19.00 uur - … 
refter 

   
maandag 12 februari 2007 Thema 

 Een presentatie maken met 100 foto’s 
Deel I 
(20u-22u) 
 

computerklas 

 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" refter 
   
maandag 19 februari 2007 Thema 

 Een presentatie maken met 100 foto’s 
Deel II  
(20u-22u) 
 

computerklas 

 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" refter 
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zaterdag 24 februari 2004 Cursussen 
 Word 2003 voor gevorderden 

(10u-12u) 
 Initiatie computergebruik 

(13.30u-15.30u) 
 

computerklas 

 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" refter 
   
maandag 12 maart 2007 Thema 

 nog niet gekend 
suggesties zijn steeds welkom 
 

computerklas 

 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" refter 
   
maandag 19 maart 2007 Thema 

 nog niet gekend 
suggesties zijn steeds welkom 
 

computerklas 

 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" refter 
   
zaterdag 24 maart 2004 Cursussen 

 Word 2003 voor gevorderden 
(10u-12u) 

 Initiatie computergebruik 
(13.30u-15.30u) 
 

computerklas 

 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" refter 

Al deze activiteiten vinden plaats in GBS Niel, Veldstraat 1 – 2845 Niel. 
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Onze shareware-avonden. 

Wat valt er te beleven? 

Troubleshooting: heb je computerproblemen: breng ze mee? !  

 

Vroeger moest je met heel je hebben en houden afzakken 
naar het lokaal. Gelukkig is dit gedaan. De club heeft enkele 
schermen, toetsenborden, muizen en kabels op overschot - 
dus je computerkast is voldoende. 
 
 
 

 
Kennismaking met andere compu-
terliefhebbers, en met een drankje 
praten over computers of gewoon 
lekker babbelen. 

 
Je kunt ook surfen op het internet op de 2 clubcomputers 
die ter beschikking staan.  
Breng je eigen computerkast mee, voorzien van een 
netwerkkaart, en je surft zoveel je wilt. 
 
 
Meer en meer leden beschikken over een laptop. 

Daarom vonden we het geen slecht idee om een zogenaamd 'wireless access point' 
aan te schaffen. Dan is meteen het probleem van de draden en de overbevolking aan 
de tafel opgelost. Iedereen kan met zijn laptop overal in de refter plaatsnemen en 
toch probleemloos internetten, bestanden uitwisselen, enzovoort enzoverder. 
Het gebruik van deze 'hotspot' is gratis voor de leden. Je zet je aan een tafel, klapt je 
laptop open en je bent draadloos verbonden met de wereld.  
 

Waar? 
De refter van de gemeentelijke basisschool van Niel gelegen in de Veldstraat 1 in Niel. 
 
Wanneer? 
Elke tweede en derde maandag van de maand vanaf 19u tot 23u. 
Elke vierde zaterdag van de maand van 10u tot 16u 
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Clubnieuws 

Workshops 

De werkgroep Webdesign, met François De Jonge aan het roer, is op 8 en 15 januari 
aan zijn laatste twee avonden toe.  
Staf Palmers is bereid gevonden om op 12 februari in een workshop uiteen te zetten 
hoe je met 100 foto’s op een simpele manier een presentatie maakt. 
 
Een aantal enthousiaste digitale beeldbewerkers komen al een aantal weken de 2de 
en 3de maandag van elke maand bij elkaar om zich te verdiepen in deze materie. In 
deze workshop is het bedoeling dat iedereen van iedereen iets opsteekt. 
 
De workshop Linux is eveneens terug van start gegaan onder deskundige leiding van Roger De 
Pauw. Zij komen elke 4de zaterdag van de maand bij elkaar en er wordt gewerkt met Ubuntu-
distributie. 
  
Uiteraard kan op deze clubactiviteiten iedereen nog met computerproblemen terecht, 
er kan gratis gesurft worden en dat kan nog steeds draadloos. Enige voorwaarde is 
dat je een “wireless–card” in je computer hebt steken. 

Kaas- en wijnavond 

Het hoogtepunt van het jaar is natuurlijk onze “kaas- en wijnavond”.  Dit jaar al voor 
de 6de maal. 
Op zaterdag 27 januari 2007 is het weer zover. Dan kunnen alle leden en hun fami-
lieleden weer genieten van een brede waaier van uitgelezen kaas- en/of vleessoorten. 
De leden betalen € 10, niet-leden € 12. 
Je kan je inschrijven met het bijgevoegde formulier. 
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Er is er eentje jarig!! Hiep, hiep hoera 

januari  februari 
François De Jonghe 3  Gilbert Pepermans 9 
Godelieve Brits 14  Jhonny Van Dam Jr. 12 
Luc Van Looy 17  Herman Vanden Herrewegen 17 
Harry Opsommer 19  Victor Blancke 21 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bezoek ons ook op www.gezondheidswerkers-rupelstreek.be 

27 januari 2007 vanaf 19.00  

Refter GBS-Niel, Veldstraat, Niel 
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Wordt een Windows XP-expert (deel 9). 

(Verdachte) processen opsporen: 

 
Via de toetsencombinatie CTRL+ALT+DEL ga je naar het TAAKBEHEER van Windows. 
Daar zie je welke processen er al dan niet actief zijn op je pc. Zaak is natuurlijk om te 
weten welk proces wat doet, daar kan namelijk ook allerlei spyware tussen zitten. 
Taakbeheer is nogal karig met informatie over die processen, een betere tool dien-
aangaande is What's Running (www.whatsrunning.net) 
 
Zodra je de tool opstart, krijg je op het tabblad PROCESSEN een overzicht van de ac-
tieve processen – net zoals bij het Taakbeheer van Windows. Klik je zo'n proces aan, 
dan verschijnt in het RECHTERLUIK meer gedetailleerde informatie. Je kunt via een 
klik met de rechtermuisknop in het snelmenu GET INFO ONLINE selecteren. In veel 
gevallen biedt die info meteen uitsluitsel over de aard van het proces. 
 
Op www.reger24.de/processes.php en 
www.answersthatwork.com/Tasklist_pages/tasklist.htm (met een alfabetisch overzicht 
over zowel bonafide als louche processen) en 
www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary (met een lijst van de bekend-
ste bedreigingen) vindt men heel wat nuttige informatie dienaangaande. 
 
Een extra handigheid van What's Running, is de optie TAKE SNAPSHOT. Alle informa-
tie wordt dan in een bestand vastgelegd. Dat kan je nadien altijd nog opvragen en 
bijvoorbeeld vergelijken met een andere situatie. Je kunt op het tabblad STARTUP ook 
een overzicht opvragen van alle programma's die automatisch samen met Windows 
opstarten. Je hoeft maar een vinkje te verwijderen als zo'n mee-eter niet langer wel-
kom is. 

Bron: François De Jonghe 

Wachtwoord in het BIOS instellen of verwijderen 

Er zijn mensen die hun computer willen beveiligen, door in het BIOS een wachtwoord 
in te stellen, en jammer genoeg, daarna dit wachtwoord te vergeten. 
Dit heeft dan tot gevolg dat ze niét meer in hun eigen computer kunnen en deze dus 
niét meer kunnen opstarten. Het is om die reden dus niet aangeraden om in het BIOS 
een wachtwoord in te stellen. Wil men de computer beveiligen tegen ongeoorloofde 
toegang, dan kan men beter een gebruikersaccount mét wachtwoord aanmaken, 
daar kan men altijd nog aan om veranderingen aan te brengen. 
 
Voor hen die het toch via het BIOS willen doen, of die een computer in hun bezit krij-
gen met dergelijk probleem, geef ik hieronder enkele ongedocumenteerde oplossin-
gen. 
 
Ga naar het BIOS (tijdens het opstarten op F8 drukken) en selecteer SUPERVISOR 
(OF ADMINISTRATOR) PASSWORD en druk op Enter. Typ uw wachtwoord in (twee-
maal) en sla de wijziging op.  
Om het wachtwoord te veranderen óf te verwijderen selecteert men SET OR CHANGE 
ADMINISTRATOR PASSWORD of DELETE ADMINISTRATOR PASSWORD.  
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Is men zijn wachtwoord vergeten, dan heeft men géén toegang meer tot het BIOS, de 
meeste fabrikanten hebben echter een ‘achterdeurtje’ voorzien in de vorm van een 
universeel wachtwoord. 
 
Bij een AWARD–bios kan men het proberen met de volgende universele wachtwoor-
den:  
 
01322222, 589589, aPAf, ?award, award, award_sw, AWARD_SW, award_ps, aLLy, 
biostar, BIOSTAR, condo, HLT, j256, j262, j322, Lkwpeter, LKWPETER, SKY_FOX, 
SWITCHES_SW, Syxz, ttptha, wodj en zjaaadc  
 
Houd hierbij wel rekening met hoofdletters en kleine letters en dat tijdens het opstar-
ten het toetsenbord op QUERTY staat.  
 
Bij een AMI–Bios probeert men het met AMI en A.M.I. als universeel wachtwoord. 
 
De hierboven vermelde universele wachtwoorden als achterpoortje werken wel dege-
lijk, hoewel ze nérgens gedocumenteerd staan. Ik heb ze op verschillende oude com-
puters, die beveiligd waren met een wachtwoord in het bios en waarvan de gebruiker 
dit wachtwoord vergeten was, al ettelijke malen gebruikt, om zodoende toch toegang 
te krijgen tot de computer en dat wachtwoord uiteindelijk toch te kunnen verwijderen. 
Bij het opstarten van dergelijk beveiligde computer kan men bovenstaande achter-
poortjes één voor één invoeren, tot men het juiste wachtwoord heeft gevonden, en de 
computer uiteindelijk toch terug opstart, waarna men in het BIOS dat wachtwoord kan 
verwijderen, of veranderen. 

Bron: François De Jonghe 

In/uitschakelen voor Downloads voor Service Pack 2 

Wanneer je een foutmelding krijgt wanneer je updates wil downloaden voor Windows 
XP SP2 kun je dit oplossen met volgende werkwijze:  
 
Start Internet Explorer op klik in de menubalk op: 

 Extra 
 Internet-opties 
 Tabblad programma's 
 Invoegtoepassingen beheren  
 Windows Genuine Advantage selecteren  
 Uitschakelen kiezen  
 OK 

 
Je moet hiervoor wel aangelogd zijn als administrator. 

Bron: François De Jonghe 

Programma verwijderen! 

Een hardnekkig programma de–installeren als het niet gaat via CONFIGURATIE-
SCHERM SOFTWARE of een Uninstall–optie van het bewuste programma. : 
Druk op Start/Uitvoeren en typ Regedit, en OK. Klik in het linkervenster achtereenvol-
gens op de plusjes naast HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, Microsoft, Windows, 
CurrentVersion, Uninstall. Zoek onder Uninstall naar de ingang van het koppige pro-
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gramma, klik desnoods één voor één alle ingangen onder Uninstall aan tot je in het 
rechtervenster bij de optie DisplayName het bewuste programma hebt gevonden. 
Rechtsklik erop en kies verwijderen uit het snelmenu, bevestig je keuze en sluit Re-
gedit af. 

Schijfruimte 

Heb je een harde schijf opgedeeld in partities, en wil je weten hoeveel schijfruimte er nog be-
schikbaar is, dan kan men in 'Deze Computer' met rechtsklikken op elk station en 'Eigenschap-
pen te kiezen die gegevens zien, maar men kan ook als volgt te werk gaan: 
 
Hou de CTRL-toets ingedrukt terwijl je een schijf selecteert, vervolgens klik je met de rechter-
muisknop op een van de schijven. In het snelmenu kies je opnieuw voor EIGENSCHAPPEN en 
je ziet nu dat elke schijf zijn eigen tabblad heeft, dus alle gewenste informatie in een oogwenk. 

Gecrashte programma's afsluiten 

Hoewel Windows XP al veel minder snel in de problemen komt 
dan zijn voorgangers, crasht er nog steeds af en toe een pro-
gramma. In de meeste gevallen kan je dat programma dan af-
sluiten, zonder dat Windows zelf volledige opnieuw opgestart 
moet worden.  
Reageert een programma niet meer, wacht dan toch eerst nog 
een minuut om te na te gaan of het echt vastgelopen is. Is dat 

het geval, druk dan tegelijkertijd de toetsen CTRL, ALT en DEL in. Nu verschijnt het 
Windows Taakbeheer. Klik op het tabblad TOEPASSINGEN en selecteer het program-
ma met de status REAGEERT NIET. Klik nu op TAAK BEËINDIGEN.  
Windows vraagt of je het programma echt wil beëindigen; klik op NU BEËINDIGEN en 
daarna op NIET VERZENDEN als je de vraag krijgt of je de foutmelding naar Microsoft 
wil versturen.  
Als het niet lukt om het programma af te sluiten via NU BEËINDIGEN, kan je in het 
Taakbeheer eens een kijkje nemen op het tabblad PROCESSEN. Als je daar het ge-
crashte programma kan opsporen, kan je het afsluiten via PROCES BEËINDIGEN.  
Vind je het niet meteen terug in die lijst - omdat het een te cryptische naam heeft 
bijvoorbeeld - ga dan terug naar het tabblad TOEPASSINGEN en klik met de rechter-
muisknop op het programma in kwestie. Kies GA NAAR PROCES in het snelmenu, en 
het juiste proces wordt meteen geselecteerd. Nu kan je zonder problemen op PROCES 
BEËINDIGEN klikken.  
Blijkt een bepaald programma wel heel veel te crashen? Ga dan even na of je recent 
niet een nieuw stukje hardware geïnstalleerd hebt, of verifieer je werkgeheugen. 

Bron: Andy Stevens – Clickx Magazine 

Schermafdruk van videobeelden 

Als je naar een video of een dvd kijkt op je pc, wil je soms een schermafdruk of een 
afbeelding maken van een bepaalde passage. Normaal kan dat in Windows door op de 
toets PRINT SCREEN van je toetsenbord te drukken, en daarna de afbeelding in een 
Word-document of een beeldbewerkingprogramma te plakken.  
Doe je dat met een video, dan zie je enkel een zwart kader in plaats van de video. Je 
kan dat echter makkelijk oplossen. Klik op START, CONFIGURATIESCHERM, BEELD-
SCHERM en selecteer de tab INSTELLINGEN. Klik nu op GEAVANCEERD en op de tab 
PROBLEMEN OPLOSSEN.  
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Onder HARDWAREVERSNELLING schuif 
je nu de balk naar GEEN. Klik daarna 
tweemaal op OK. Neem nu de nodige 
schermafdrukken van je video. Klaar? 
Voer dan bovenstaande procedure op-
nieuw uit, maar zet de balk nu terug op 
MAXIMAAL. 
 
 
Bron: Clickx Magazine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruikersaccounts aanpassen 

Al bij de installatie van Windows XP kan je een handvol gebruikers toevoegen. Win-
dows heeft de gewoonte die gebruikers meteen ook alle beheerderrechten toe te ken-
nen. Het is echter veel veiliger om je via een account met beperkte rechten aan te 
melden, om zo virussen en andere ondingen minder speelruimte te geven (en om je 
tegen je eigen verstrooidheid te beschermen). 

 
Zelfs als jij de enige bent die gebruik 
maakt van die pc, creëer je voor jezelf 
best twee accounts: een beheerderac-
count (voor als je bijvoorbeeld pro-
gramma's wil installeren) en eentje 
met beperkte rechten (waar je stan-
daard mee inlogt).  
Om het accounttype te wijzigen, log je 
in met een beheerderaccount en ga je 
in het CONFIGURATIESCHERM naar de 
GEBRUIKERSACCOUNTS. Kies hier voor 
EEN ACCOUNT WIJZIGEN. Selecteer de 
gewenste account, en klik HET TYPE 
ACCOUNT WIJZIGEN aan. Stip vervol-

gens het gewenste type aan: COMPUTERBEHEERDER of BEPERKTE MOGELIJKHEDEN. 
Meer uitleg over beide types krijg je in het venster zelf te zien. Bevestig met HET TY-
PE VAN EEN ACCOUNT WIJZIGEN. 

Bron: Clickx Magazine 
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Handige Office tips 

WORD 

Standaardlettertype wijzigen 
Arial is het standaardlettertype in Word en an-
dere Office-toepassingen. Maar wat als je liever 
in Tahoma of Georgia schrijft? Dan moet je 
elke keer het lettertype aanpassen. Of toch 
niet? 
 
Open Word, klik op OPMAAK, LETTERTYPE, en 
pas het lettertype aan. Je kan ook de grootte 
aanpassen. Klik daarna op STANDAARD. Je 
krijgt nu de vraag: WILT U DE STANDAARD 
LETTERTYPE WIJZIGEN NAAR [JOUW KEUZE]. 
Klik op JA. In het vervolg zal Word opstarten 
met dit nieuwe lettertype. 

Bron: Clickx Magazine 
 
 

Lettertype bij een document voegen 
Gebruik je soms speciale lettertypes in 
Word? Als je dat document dan via mail 
naar iemand doorstuurt, dan is de kans 
groot dat hij of zij dat lettertype niet 
heeft, zodat het document er niet meer 
zo mooi uitziet. 
Je kan echter makkelijk het lettertype 
toevoegen bij het bestand zelf. Klik op 
BESTAND, OPSLAAN ALS. Daarna klik je 
rechtsboven op EXTRA en kies je OPTIES 
VOOR OPSLAAN.  
Vink TRUETYPE-LETTERTYPEN INSLUI-
TEN aan en vink daaronder ook ALLEEN 
IN GEBRUIK ZIJNDE TEKENS INSLUITEN 
en GEEN ALGEMENE SYSTEEMLETTERTY-
PEN INSLUITEN aan. Klik daarna op OK 
en bewaar het document. 
Klik daarna op BESTAND, en klik op een van de bestanden. Het wordt meteen uit de 
lijst verwijderd. Maar het document zelf blijft nog wel bestaan, dus daar hoef je je 
geen zorgen om te maken! 

Bron: Clickx Magazine 
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Laatste taak herhalen 
Af en toe moet je in Word dezelfde opdracht een paar keer na 
elkaar uitvoeren, bijvoorbeeld als je een tekst opmaakt en titel-
tjes die over het hele document verspreid staan een bepaalde 
opmaak wil geven. Je moet dan telkens het titeltje selecteren en 
dan met je muis richting knoppenbalk gaan om daar de juiste 

optie te kiezen. In plaats van met de muis telkens dezelfde beweging uit te voeren, kan 
je na het eerste titeltje dat je opgemaakt hebt gewoon het volgende titeltje selecte-
ren en op functietoets F4 drukken. Je zal zien dat je laatste handeling, bijvoorbeeld 
de puntgrootte naar 18 brengen, automatisch herhaald wordt. Trouwens, ook als je 
een stukje tekst één keer geplakt hebt, kan je dat nog eens herhalen met een druk op 
F4. 

Bron: Clickx Magazine 

Geen aanklikbare URL’s 
Telkens je in een Word-document het adres van een website intikt, wordt er automa-
tisch een link van gemaakt. Kan handig zijn, maar meestal is het gewoon overbodig 
en storend. Gelukkig kan je Word leren om nooit meer dergelijke links te maken. 
Klik op EXTRA, AUTOCORRECTIE-OPTIES. Ga naar het tabblad AUTO-OPMAAK TIJDENS 
TYPEN en doe het vinkje weg naast INTERNET- EN NETWERKPADEN DOOR HYPER-
LINKS. Klik tenslotte op OK. 

Bron: Clickx Magazine 

Tekst laten passen 
Bij de voorbeeldweergave van Word vinden we onder het pictogram TEKST PASSEND 
MAKEN een bijzonder handige functie. Als je hier op klikt, zal Word proberen om met 
een minimum aan aanpassingen het document met één pagina in te korten. En dat is 
handig als je bijvoorbeeld een brief hebt waarin slechts enkele regels op de tweede pa-
gina komen. Eigenlijk doet Word niet meer dan de lettergrootte, de marges en de ruim-
te tussen twee regels aanpassen.  
Met de toetsencombinatie CTRL+Z maak je deze aanpassingen weer ongedaan. 

Bron: Clickx Magazine 

EXCEL 

Diagonale titels 
Je hebt ze al wel eens gezien, op schoolrapporten of op facturen: diagonaal geplaatste 
titeltjes. Hoe doe je dat? Niet zo moeilijk. Eerst vergroot je de rij cellen waarin je de 
truc wil toepassen. Nu tikje alvast de hoofdingen voor de kolommen in. Klaar? Selec-
teer dan de rij in kwestie, en ga via de rechtermuisknop en CELEIGENSCHAPPEN eerst 
naar het tabblad UITLIJNING. Je kan rechts in het dialoogvenster je tekst in een be-
paalde hoek zetten, bijvoorbeeld 45 graden.  
Om het af te maken, moet je ook nog even langs het tabblad RAND passeren. Daar se-
lecteer je aan de rechterkant van het venster eerst de dikte (de 'stijl') van de lijn die 
het schuine effect moet accentueren. Daarna klik je in het witte vakje aan de linker-
zijde van het dialoogvenster, waarop in het midden 'tekst' staat. Klik één keer op de 
linker- en één keer op de rechterrand. Staan er twee verticale lijntjes? Goed, dan zal 
je die ook zien verschijnen in het werkblad. 

Bron: Clickx Magazine 
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Titel mee afdrukken 
Druk je een rekenblad afin Excel, dan krijg je enkel de gegevens (kolommen en rijen) 
en eventueel de grafieken. Je kan echter ook makkelijk de titel en de documentnaam 
toevoegen. Gebruik daarvoor de functie PAGINA-INSTELLING in het menu BESTAND. Ga 
naar de tab KOPTEKST/VOETTEKST. Klik op het menu onder KOPTEKST en maak je keu-
ze uit de bestandsnaam, de volledige locatie van het document, de bestandsnaam ge-
volgd door het paginanummer, en ga zo maar door. Klik je daarna op AANGEPASTE 
KOPTEKST, dan kan je het lettertype bepalen. Selecteer de tekst onder MIDDEN en 
klik op de knop met de grote A. Klik vervolgens tweemaal op OK. Op dezelfde manier 
kan je trouwens ook iets aan de voettekst van het document toevoegen. 
Je kunt zelfs instellen dat er meer pagina's op een enkel vel worden afgedrukt, dus 
twee pagina's in het formaat A5 op een enkel blad A4. 
 

Bron: Clickx Magazine 

Tekst laten aanpassen in een cel 
Excel is niet bepaald de ideale tekstpartner. Een cel is 
zelden lang genoeg om een woord, titel of zin in te 
plaatsen. Daarom haal je best de trukendoos boven die 
je bij OPMAAK, CELEIGENSCHAPPEN terugvindt. We ver-
onderstellen datje de cel met de te lange tekst al gese-
lecteerd had. Wil je de tekst binnen de cel houden zon-
der de cel breder te maken, dan zal je ze moeten ver-
hogen. Zet in het tabblad UITLIJNING een vinkje voor 
terugloop, druk op OK, en de cel zal hoger worden mét 
alle letters en woorden netjes binnen de lijnen.  
Wil je geen hogere cel, dan moet je eerst alle cellen 
selecteren waarover de tekst loopt. Vervolgens keer je 

terug naar de CELEIGENSCHAPPEN en zet je een vinkje voor CELLEN SAMENVOEGEN. 
Het resultaat is één erg brede cel met al je tekst. Aan jou de keuze. 

Bron: Clickx Magazine 

Meerdere lettertypes in één cel 
In Excel kan je binnen één cel meerdere lettertypes plaatsen. Maar je moet er wel een 
trucje voor gebruiken. Tik eerst de tekst in de cel, zonder opmaak. Klik op ENTER en ga 
terug naar de zopas aangemaakte cel. Ga nu naar de formulebalk boven rij A en selec-
teer één of meerdere woorden in de cel. Kies een lettertype, of maak het woord vet of 
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cursief. Doe hetzelfde voor de andere woorden. Via OPMAAK, CELEIGENSCHAPPEN kan je nog 
meer opties instellen. 

Bron: Clickx Magazine 

POWERPOINT 

Maak een opstartbare CD 

In de PowerPoint versie 2003 zijn de mogelijkheden veel groter dan de vorige versies. 
Zo zijn er meer animaties mogelijk. Is een presentatie compleet met geluiden, dan is 
het maar even en CD in de brander plaatsen en de optie INPAKKEN VOOR CD te kie-
zen, daarbij wordt automatisch de PowerPoint Viewer 2003 ook op de CD gezet. De 
CD start dan automatisch op bij computers met Windows er op. Ook is er de moge-
lijkheid de presentatie naar een map te kopiëren. Of de gemaakte opstartbare CD op-
slaan in een map. Als men dan de map opent, zien we naast de presentatie en ge-
bruikte muziek... ook de bestanden welke de CD opstarten evenals de Viewer. 

Bron: Clickx Magazine  

Zwart scherm tijdens presentatie 
Door de letter Z (voor Zwart) in te drukken tijdens een presentatie maakt u het 
scherm tijdelijk helemaal zwart. In de Engelstalige versie is het overigens de letter B 
van black. U kunt deze truc bijvoorbeeld gebruiken om de presentatie snel in beeld te 
brengen wanneer u gaat spreken. Druk direct op Z als u de presentatie hebt gestart 
en daarna nogmaals op de Z-toets als u gaat beginnen. Wanneer u dit soort toetsen 
niet goed kunt onthouden is er redding: rechtsklik tijdens de presentatie gewoon in 
een dia en kies SCHERM, ZWART SCHERM aan.  
Tenslotte: wanneer u gebruik maakt van twee monitoren tijdens de presentatie, dan 
kunt u in de presentatorweergave (op de ene monitor) op de optie Zwart scherm klik-
ken. 

Bron: Clickx Magazine  

OFFICE 

Het nieuwe klembord van Office 2003 
In Office 2000 kon u al maximaal twaalf items op het Klembord hebben staan. In Offi-
ce 2003 is dit uitgebreid naar 24. Daarnaast is het venster nu verwerkt in een taak-
venster en niet meer in een apart dialoogvenster. U kunt dit taakvenster oproepen 
door BEWERKEN, OFFICE KLEMBORD te kiezen of door twee items te kopiëren. Daar-
na kunt u een item plakken door op het item te klikken. Ook kunt u een item wissen 
uit de lijst door op het pijltje rechts naast het item te klikken en vervolgens voor Wis-
sen te kiezen. Alle items plakken of wissen doet u door middel van de knoppen bo-
venaan. 

Bron: Clickx Magazine  

 
 

De virusmythe 
Op mijn computer komen geen virussen terecht. 
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Nieuws van Linux-front 

Mandriva maakt Linux voor USB-sticks 

Mandriva brengt een speciale uitvoering van zijn Linux-distributie 
op USB-stick uit. Gebruikers krijgen met Mandriva Flash een 
kant-en-klare Linux waarmee ze meteen aan de slag kunnen. Met 
de gespecialiseerde distributie speelt het Franse bedrijf in op de 
trend bij mobiele werkers om besturingssystemen en applicaties 
van pc naar pc mee te nemen. 
Het Franse bedrijf ziet Mandriva Flash als een volwaardig alterna-
tief voor zogenaamde 'live' Linux-versies die rechtstreeks van een 
cd of dvd opstarten. Volgens Mandriva is een USB-versie vergele-
ken met Linux op een schijfje stukken sneller - althans op USB 
2.0-machines. Omdat gebruikers bestanden op de USB-stick kun-

nen opslaan, zou een USB-editie van Linux ook veel nuttiger zijn. Gebruikers kunnen 
immers verder blijven bouwen aan hun Linux, terwijl een live Linux bij elke opstart 
opnieuw vanaf nul begint.  
Mandriva is een van de eerste bedrijven die een product bouwen rond Linux op een 
geheugenstaafje. Toch is het concept niet nieuw: voor een groot aantal Linux-versies 
bestaan instructies om te booten vanaf een USB-stick. Bovendien zijn er toegewijde 
en kant-en-klare Linux-distributies, zoals Damn Small Linux, Feather Linux of Slax.  
Mandriva Flash wordt geleverd op een USB-stick van 2 GB, waarvan het merendeel 
bestemd is voor gebruikersbestanden. Het is gebouwd rond kernel 2.6.17 en KDE, en 
komt met de gebruikelijke rits applicaties, zoals OpenOffice.org, The Gimp en Firefox. 
Een tikkeltje minder gewoon is de aanwezigheid van proprietary drivers en software. 
Ook present zijn AIGLX en Xgl om 3D-effecten op het bureaublad los te laten. De prijs 
van de geheugenstick met Mandriva Flash daarop geïnstalleerd bedraagt 59 euro. 

Bron: Jamie Biesemans – ZDNet 

Wenen kiest voor Red Hat Linux op servers 
Het stadsbestuur is tevreden met de overstap: "Sinds we Red Hat 
gebruiken, hebben we nog nooit een significant probleem onder-
vonden dat gerelateerd was aan het besturingssysteem", aldus 
Franz Brauneder, verantwoordelijk voor het servermanagement.  
In november begon Wenen met de grootschalige migratie. Het 
bestuur stapt echter niet volledig over op openbronsoftware. Zo 
mogen ambtenaren zelf kiezen of ze van het huidige besturings-
systeem, Windows 2000, willen overstappen op 'Wienux', een 

Debian-variant die speciaal voor de stad is ontwikkeld. Ook mogen ze kiezen tussen 
Microsoft Office en OpenOffice.org.  
Eind november meldde de Oostenrijkse hoofdstad dat de belangstelling voor Wienux tegenvalt, 
terwijl OpenOffice.org veel vaker wordt geïnstalleerd dan verwacht. Het IT-park van de stede-
lijke diensten van Wenen telt in totaal zestienduizend desktopcomputers. 
Het stadsbestuur is tevreden met de overstap: "Sinds we Red Hat gebruiken, hebben 
we nog nooit een significant probleem ondervonden dat gerelateerd was aan het be-
sturingssysteem", aldus Franz Brauneder, verantwoordelijk voor het servermanage-
ment.  
In november begon Wenen met de grootschalige migratie. Het bestuur stapt echter 
niet volledig over op openbronsoftware. Zo mogen ambtenaren zelf kiezen of ze van 

 

 



 

  17

Monitor magazine jaargang 17 | nummer 86 

het huidige besturingssysteem, Windows 2000, willen overstappen op 'Wienux', een 
Debian-variant die speciaal voor de stad is ontwikkeld. Ook mogen ze kiezen tussen 
Microsoft Office en OpenOffice.org.  
Eind november meldde de Oostenrijkse hoofdstad dat de belangstelling voor Wienux 
tegenvalt, terwijl OpenOffice.org veel vaker wordt geïnstalleerd dan verwacht. Het IT-
park van de stedelijke diensten van Wenen telt in totaal zestienduizend desktopcom-
puters. 

Bron: Remco Mourits – ZDNet 

Red Hat wil rpm-community vernieuwen 
Red Hat heeft ambitieuze plannen om het Red Hat Package Ma-
nager-platform te herstructureren. Momenteel zijn de bijdragen 
van bedrijven en community 'ongestructureerd' en 'zonder fo-
cus', en dat kan beter, aldus de Linux-bouwer. 
Het werk aan het rpm-systeem, waarmee gebruikers hun softwa-
re eenvoudig up-to-date kunnen houden, is in de loop der jaren 
versplinterd bij gebrek aan een gemeenschappelijk doel en een 
gestructureerde community. Schuldbewust geeft het bedrijf aan 

dat het daar zelf aan heeft bijgedragen: toen de oorspronkelijke ontwikkelaar van rpm 
Red Hat verliet, is er geen enkele poging geweest om met hem te blijven samenwer-
ken. Diverse distributies, zoals Red Hat/Fedora, Suse en Mandriva, hebben tegen-
woordig dan ook min of meer eigen versies; bugfixes worden niet gedeeld en de ont-
wikkeling van het systeem wordt daardoor belemmerd. Daarom heeft Red Hat, na uit-
voerig overleg met diverse betrokkenen, besloten dat een gemeenschappelijk platform 
voor onderhoud en ontwikkeling noodzakelijk is voor een gezonde toekomst voor het 
beheerprogramma. 
Op de site rpm.org zijn daarom een nieuwe repository en een wiki opgezet, waar ie-
dereen die bij het rpm-pakket betrokken is, zijn bijdrage kwijt kan. 'Een gezonde 
upstream van goede ideeën en bijdragen is essentieel', schrijft Red Hat-ontwikkelaar 
Max Spevack. Een eerste doel is het opschonen van de rpm-codebase, waarvoor ver-
sie 4.4.2 als uitgangspunt wordt genomen. Te zijner tijd moet de nieuwe samenwer-
kingsvorm ook ruimte bieden aan het verbeteren en uitbreiden van zowel de software 
als het bestandsformaat, maar dat is nu nog niet aan de orde, schrijft Spevack: 'De 
basis is goed. Misschien levert dit project alleen maar weer een extra fork op, maar 
het is bijzonder belangrijk voor de toekomst van rpm dat we proberen om alle neuzen 
dezelfde kant op te krijgen. Dit is de eerste stap.' 

Bron: René Wichers - Tweakers.net 
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World Weird Web 

 De Kerstmannen die in Vlaanderen aan de gevels hangen zijn gewaarschuwd. 
Klaas Geldof en Bart Van Lijsebetten uit Dendermonde voeren een actie tegen 
hen. Op www.wegmetdegevelkerstman.be verneem je waarom.   
 

 'Will it blend?': op deze prangende vraag biedt de gelijknamige website (een 
uitstekend gecamoufleerde productsite voor een merk van tafelmixers, maar 
soit) het proefondervindelijke antwoord. Letterlijk álles wordt in de blender ge-
gooid en vervolgens tot moes, pulp of gruis gemalen: oesters, knikkers, een 
hele roeispaan, barbiepoppen, golfballen, blokken piepschuim, kredietkaarten 
een complete iPod (het giftige hoopje dat overblijft, is trouwens te koop via 
eBay, de opbrengst gaat naar een goed doel). 
Meer filmpjes met blendertests - netjes ingedeeld in de categorieën 'Try this at 
home' en 'Don't try this at home' - vindt u op de homepage van Will It Blend 
www.willitblend.com 
 

 Verschrikkelijk kerstcadeau gekregen? Snel surfen naar Fout cadeau 
(www.foutcadeau.be), dan: daar zijn grappige filmpjes te zien met tips om zo 
enthousiast mogelijk te reageren op ongewenste cadeaus.  
 

 Mocht u tijdens verstikkende kerst- of Nieuwjaarsdiners even stoom willen afla-
ten: in Rudolph's Revenge speelt u een moorddadig rendier dat - terwijl Gene 
Autry op de achtergrond 'Rudolph the Red-Nosed Reindeer' croont - aanstor-
mende kamikazerendieren moet afschieten. Graag gedaan! En vreet ze! 
www.freeworldgroup.com/games2/gameindex/rudolphtherednosedreindeer.htm 
 

 Kate Moss verleende onlangs haar bevallige lijf aan vier commercials. De film-
pjes voor het lingeriemerk Agent Provocateur werd door niemand minder dan 
Mike Figgis gedraaid. De twee reeds verschenen fragmenten uit de spookachti-
ge zwart-witfilm ‘The Four Dreams of Miss X’ zijn nu te bekijken op de site van 
Agent Provocateur www.agentprovocateur.com (u moet zich wel - gratis - regi-
streren). 
 

 SWFRoads is een knap vormgegeven ride-game waarin u een ruimteschip met 
vaste hand over platte vlakken moet loodsen. Dat lijkt simpeler dan het is. 
Nog een troef: de bloedmooie groove 'n bass op de soundtrack. 
www.hummezum.hu/swfroads 
 

 Voor de echte cyberwaaghalzen serveren wij The end of the Internet, de ideale 
site voor wie eindelijk een deftige hobby heeft gevonden en dus nog op zoek 
was naar de gepaste manier om zijn vertrouwde informatiesnelweg vaarwel te 
zeggen. Ook zeer geschikt om uw internetverslaafde man/vrouw/zoon/dochter 
een loer mee te draaien! Surf naar www.shibumi.org/eoti.htm. 
 

 Waarom ontvang uitgerekend jij e-mails over hoe je het libido krijgt van een 
Tasmaanse Duivel? Spam treft heel wat mensen maar de een toch wat meer 
dan de ander. Het hoe en waarom vind je terug op www.spamsquad.be, een si-
te van de Federale Overheid. 

Bron: Humo’s linke boel 
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Hardwarenieuws 

HD-dvd of blu-Ray 

Wat wordt de opvolger van de dvd, Hd-dvd of Blu-ray? LG gokt 
op twee paarden, hun nieuwste speler kan met beide formaten 
overweg. 
De strijd tussen beide standaarden doet denken aan de beruchte 
concurrentieslag tussen de VHS en betamax videoformaten in de 
jaren 80. Het technische mindere maar door meer fabrikanten 
ondersteunde VHS-formaat won deze concurrentie, de bezitters 
van een betamax-recorder zaten met de gebakken peren en een 

videorecorder waarvoor steeds minder films beschikbaar kwamen. 
Ook Hd-dvd en Blu-ray zijn onderling niet uitwisselbaar, en het is dan ook de ver-
wachting dat er maar één formaat over zal blijven. Voor de Blu-ray aanhangers is de 
keuze van LG een strop, want tot dusver koos het Koreaanse merk alleen voor Blu-
ray.  
Blu-ray heeft meer capaciteit dan Hd-dvd, namelijk 25 in plaats van 15 gigabyte per 
kant (een dubbellaags schijfje kan dus twee keer zoveel data bevatten). Hierdoor kan 
Blu-ray meer filmbeelden en dergelijke bevatten, of kunnen de beelden in een hogere 
kwaliteit opgeslagen worden. De Blu-ray disks zijn echter wel weer duurder om te fa-
briceren. 
 
Het verschil tussen Blu-ray en hd-dvd 
 
De kortere golflengte van de gebruikte blauwe laser maakt het mogelijk een hogere 
informatiedichtheid te behalen zodat meer informatie op dezelfde schijf kan worden 
opgeslagen. Een schijf heeft de capaciteit van ongeveer 25 GB of twee uren van 
HDTV-audio + -video tussen 36 en 72 Mbps. Het is tevens mogelijk om meerdere la-
gen boven op elkaar te zetten welke elk 25 GB hebben, hierdoor is het mogelijk om 
meer dan 50 GB op één schijf op te slaan. De Blu-Ray Disc heeft een zeer dunne be-
schermlaag, 100 micrometer, en werd bij de eerste versies ter bescherming tegen 
krassen en vingerafdrukken verpakt in een cartridge. In een later stadium werden de-
ze vervangen, zodat ze qua uiterlijk hetzelfde zijn als de huidige cd's en Dvd’s. De 
coating van de Blu-ray Disc bevat op dit moment ook een harde beschermlaag van 
0,1 mm. 
Door de hoge informatiedichtheid is het niet eenvoudig mogelijk om van aangepaste 
Dvd-replicatieapparatuur gebruik te maken om platen te fabriceren. De concurrent 
HD-DVD heeft een dikkere beschermlaag en een lagere dichtheid, 17 Gigabyte per 
laag, en kan met minder problemen op bestaande Dvd-replicatieapparatuur gefabri-
ceerd worden, omdat HD-DVD voortborduurt op de bestaande DVD. HD-DVD spelers 
kunnen eenvoudig compatibel gemaakt worden met cd en DVD. De concurrerende 
systemen hebben dus duidelijke voor- en nadelen, zodat het niet goed mogelijk is om 
aan te geven welk van de twee het zal 'winnen'. 

bron: De digitale revolutie 
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Bluetooth ondersteuning voor je computer 

Het is heel eenvoudig om je computer draadloos te laten communiceren met je Blue-
tooth telefoon, camera of printer. het enige dat je nodig hebt is een adapter. 
 

Steeds meer apparatuur ondersteunt Bluetooth. Telefoons, maar 
ook PDA's, printers en mp3-spelers. Via Bluetooth kun je draad-
loos printopdrachten naar de printer sturen of kun je een telefoon 
of PDA met de computer synchroniseren. Daarvoor moet je com-
puter zelf natuurlijk ook Bluetooth ondersteunen, en van huis uit 
hebben de meeste computers deze ondersteuning helaas niet 

meegekregen. Gelukkig is het heel eenvoudig om Bluetooth aan je computer toe te 
voegen. Hiervoor heb je slechts een adapter nodig. Dit kan een insteekkaart zijn, 
maar ook een externe adapter. Deze laatste lijkt als twee druppels water op een USB-
geheugenstick, maar is niet bedoeld voor geheugenopslag, maar bevat een Bluetooth 
zender/ontvanger. 
Deze stick is ideaal om je telefoon of PDA draadloos te synchroniseren met je compu-
ter.  
 
2008 wil AMD een chip uitbrengen die tegelijkertijd CPU én GPU is. Het einde van de 
aparte grafische kaart? Niet helemaal. AMD zegt voor gamers en andere veeleisende 
gebruikers nog altijd discrete oplossingen te gaan ondersteunen. 

bron: De digitale revolutie 

Langere garantie op Maxtor-schijven 

Seagate verlengt de garantieperiode op interne harde schijven 
die onder de Maxtor-merknaam verkocht worden. De Maxtor-HD's 
zijn nu voor drie jaar gedekt tegen fabricagefouten.  
 
Goed nieuws is dat de garantieverlenging met terugwerkende 
kracht ingevoerd is. Schijven die na 1 oktober verkocht werden 
zijn gedekt.  

Op garantiegebied was de kloof tussen de zustermerken Maxtor en Seagate tot voor 
kort bijzonder groot. Maxtor-schijven waren slechts voor een jaar gedekt, terwijl Sea-
gate-schijven vijf jaar garantiebescherming genieten. Door de aangekondigde garan-
tieverlenging naar drie jaar behouden Seagate-schijven hun status als premiumpro-
ducten, maar kunnen Maxtor-schijven beter concurreren met Western Digital. De gro-
te concurrent van Seagate biedt doorgaans een garantie van drie jaar op interne 
schijven.  
In het segment van harde schijven zijn garantieperiodes een belangrijk verkoopargu-
ment geworden. Door de bikkelharde concurrentie, quasi-gelijke specificaties en be-
perkte marges is spelen op de prijs immers nauwelijks meer mogelijk. 

Bron: Jamie Biesemans - ZDNet 

Intel legt laatste hand aan kleinste chip 
Amper een jaar nadat de eerste 65 nanometerchips van de band 
rolden, is Intel erin geslaagd om chips te maken van 45 nanome-
ter. Een dergelijke vooruitgang wordt gemiddeld om de twee jaar 
geboekt. Opnieuw vergroot Intel zijn voorsprong op AMD.  
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Nadat AMD enkele jaren de positie als marktleider had ingenomen, kon Intel terug-
slaan met zijn Core 2 Duo-processors. Het bedrijf lijkt met de nieuwe Penryn-chip niet 
van plan de opgebouwde voorsprong prijs te geven.  
Waar Intel al 65 nanometerchips maakte in 2005, zal AMD zijn eerste 65 nanometer-
exemplaren pas volgende maand op de markt kunnen brengen. AMD doet er alles aan 
om zijn achterstand in te halen en ook zo snel mogelijk met 45 nanometergeheugen-
chips op de markt te komen.  
Kleinere chips zorgen voor snelheidswinst en een lager energieverbruik. Ze zijn voor 
de fabrikant ook goedkoper om te maken. De nieuwe Intel-chip is vernoemd naar een 
dorp bij Sacramento, Californië. 

 Bron: Kenny Weytens - ZDNet 

Samsung maakt 27 inch-monitor voor Dell 
Dell wil zijn gamma lcd-monitors verrijken met een 27 inch-
model. De computerfabrikant kiest daarvoor Samsung als part-
ner. Het scherm komt in januari op de markt.  
 
Klanten van Dell kunnen op dit moment kiezen tussen 20 inch, 24 
inch en 30 inch. In dit rijtje hoort volgens de computerfabrikant 
ook een 27 inch-scherm thuis.  

Een geschikte partner vinden bleek voor Dell niet zo eenvoudig. Veel fabrikanten van 
lcd-monitors, hebben wel een 26 inch in productie, maar geen 27 inch. Samsung 
bleek daarin de enige uitzondering.  
Het scherm zal een resolutie van 1.920 x 1.200 aankunnen met 16,7 miljoen kleuren, 
500 cd/m' brightness, 1.000:1 contrastratio en een responstijd van 8 ms. De volledige 
lijst met specificaties vindt u hier. Met die afmetingen en kenmerken is het volgens 
Samsung ook perfect mogelijk om de monitor als lcd-televisie te gebruiken.  
Onlangs maakte Samsung nog furore met het dunste lcd-scherm ooit: 0,82 mm. 

Bron: Kenny Weytens - ZDNet 
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Ergonomisch met computers werken 

Nu iedereen meerdere uren voor zijn/haar computer gekluisterd zit, vonden wij het 
wel nuttig om een aantal tips te geven om dit op een gezonde manier te doen. 
Dit is zelfs vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 7 september 1993. 
De inhoud bestaat uit voorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking 
tot het werken met beeldschermapparatuur. 
 
De meest voorkomende klachten bij beeldschermarbeid zijn: 
 

 Oogvermoeidheid. 
Deze vermoeidheid leidt tot een gevoel van zwaarte in de oogleden, een gevoel van 
tintelingen, branderigheid of echte pijn in de ogen. Soms ontstaan er stoornissen in 
de gezichtsscherpte, tijdelijk dubbel zien, lichtschuwheid en tranende ogen. Deze 
symptomen zijn voorbijgaand na rust en zijn het gevolg van: 

 decompensatie van reeds bestaande gezichtsstoornissen die klinisch alleen dui-
delijk worden door de intense belasting van het oog; 

 een te grote belasting van het accommodatiesysteem als gevolg van reflexies, 
te sterk contrast of een te grote afstand tussen documenten, scherm en kla-
vier. 
 

 Hoofdpijn. 
Kan ontstaan als gevolg van de gezichtsvermoeidheid. 
 

 Spier- en gewrichtsklachten (nekpijn, rugpijn, ...). 
Deze klachten zijn meestal het gevolg van een langdurig verkeerde houding. 
 

 Stress. 
 

Diverse studies hebben aangetoond dat er geen gevaar bestaat voor zwangere vrouwen.  
De straling van beeldschermen is ongevaarlijk en bovendien te gering om miskramen of 
geboorteafwijkingen te veroorzaken. 
De straling van het scherm tast evenmin de ogen aan, maar voorafbestaande oogpro-
blemen zullen bij beeldschermwerk eerder aan het licht komen, doordat zij klachten 
kunnen veroorzaken. 
 
Een aantal eenvoudige maatregelen kunnen tal van klachten verhelpen.   
In deze tekst vindt u enkele nuttige wenken om de werkpost te verbeteren. 
 
1. Het scherm 

De afstand van het scherm tot de operator bedraagt 40 a 70 cm en de bovenste 
rand van het scherm staat op ooghoogte. Het scherm moet zo geplaatst zijn dat de 
operator het hoofd niet te veel hoeft te knikken of te draaien.  Daarom moet het 
scherm in hoogte verstelbaar zijn, draaibaar en kantelbaar.  Het contrast tussen 
scherm en omgeving mag iet te groot zijn. Plaats het scherm dus niet voor het 
raam. Gebruik zonodig zonnewering.  Beter is het om het scherm dwars en op enige 
afstand van de vensters te plaatsen (spijtig genoeg laat niet elk kantoorontwerp dit 
toe). Glans en spiegeling moeten voorkomen worden.  Door het scherm te draaien 
en/of te kantelen, kan hieraan verholpen worden. Meestal staat het scherm best zo 
recht mogelijk op het bureau.  Plaats de bureaulamp zo, dat ze de papieren belicht, 
zonder op het scherm te weerkaatsen. Verlichting die weerkaatsing veroorzaakt, 
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moet eventueel gedoofd worden. Een positief scherm, d.i. een witte achtergrond 
met donkere letters, geniet de voorkeur.  Een polarisatiefilter voor het scherm plaat-
sen ter voorkoming van reflecties kan een hulpmiddel zijn, maar is niet de eerste 
keuze.  Helderheid en het contrast moeten afgesteld worden om een goede lees-
baarheid te bekomen. 
 

2. Het toetsenbord 
Het toetsenbord mag niet te hoog staan.  Het is licht hellend. Zorg ervoor dat er vol-
doende ruimte blijft vóór het klavier om voorarmen en handen te steunen. 
 

3. Randapparatuur 
Laserprinters zijn uitgerust met ozonfilters.  Deze dienen regelmatig vervangen te 
worden. 
 

4. Het bureel 
De elektrische draden moeten netjes gebundeld en zo mogelijk verdoken worden 
aangebracht.  Dit zal de veiligheid ten goede komen door een vermindering van het 
valrisico, en zal tevens het bureel een veel aangenamere indruk geven! 
 

5. De werktafel 
De werkruimte op het werkblad moet voldoende groot zijn om alle activiteiten te 
kunnen uitvoeren!  De werktafel of het werkvlak mogen niet spiegelen.  Een docu-
menthouder is bij het overtypen van grote hoeveelheden tekst een zeer nuttig hulp-
middel.  Het voorkomt veelvuldige hoofd- en oogbewegingen.  De documenthouder 
wordt best op dezelfde hoogte als het scherm of tussen het scherm en het klavier 
geplaatst. 
 

6. De stoel 
Een goede stoel is stabiel en verstelbaar.  Hij dient op minimaal 5 punten te steunen 
en is best verrijdbaar. Zowel de hoogte van de zitting als de rugleuning dienen aan-
gepast te kunnen worden. De rugleuning dient een steun te geven in de lende (als 
je je arm in de rug plooit, rust je voorarm in de lende ...).  U zit goed wanneer de 
hoek tussen boven- en onderbenen ongeveer 90° bedraagt (een rechte hoek); klei-
nere mensen zullen hiervoor eventueel een voetensteun nodig hebben.  De ellebo-
gen bevinden zich op gelijke hoogte met het werkblad. 
 

7. Software 
Gebruiksvriendelijke software werkt minder stresserend.  Naast de ergonomie van 
de hardware is dus ook de ergonomie van de software een belangrijke parameter in 
het kader van veilig en gezond beeldschermwerk. 
 

8. Verlichting 
Elke lichtbron van de algemene verlichting geeft een gelijkmatige en diffuse lichtver-
spreiding.  De armaturen zijn best voorzien van een lamellenrooster en ingewerkt in 
het plafond. Te sterke algemene verlichting moet vermeden wordei, en wordt even-
tueel aangevuld met plaatselijke, bijkomende verlichting van de documenten. 
 

9. Het binnenklimaat 
De warmte die door beeldschermen wordt afgegeven, is niet te verwaarlozen.  Eén 
scherm levert dezelfde warmte als één persoon in een werkvertrek.  Dus aandacht 
voor het warmte- en vochtklimaat is nodig. Te droge lucht kan huid- of oogirritatie 
veroorzaken.  Beeldschermapparatuur zoemt. Ten aanzien van geluidsoverlast gel-
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den de normen van kantoorwerkzaamheden.  Hoe meer concentratie wordt vereist, 
hoe sneller geluid als hinderlijk wordt ervaren. Als hoofdregel geldt dat zonder 
stemverheffing met elkaar moet kunnen gesproken worden. 
 

10. De taak 
Het is belangrijk te zorgen voor afwisseling, beweging en contact. Wissel dus het 
beeldscherm af met andere klussen die ook gedaan moeten worden.  In de regel 
geldt dat na 2 uur continue werken aan een beeldscherm, een afwisseling van 15 
minuten aangewezen is. 
 

11. De ogen 
Een leesbril of een correctie voor verzicht volstaan niet altijd voor lezen op beeld-
schermafstand. 

 

Welke factoren kun je zelf beïnvloeden? 
Iedereen heeft manoeuvreerruimte en draagt dus zelf een stuk verantwoordelijkheid 
in het ergonomisch verantwoord gebruik van zijn beeldscherm en meubilair. 
De volgende ergonomische vuistregels zijn geen wondermiddel, maar ze helpen be-
paalde problemen, zoals vermoeidheid, rugklachten en dergelijke te voorkomen. 
 

 Waarop moet je vooral letten om tot een goede werkhouding te komen? 
 Welk zijn de meest gemaakte fouten? 

Mijn werkpost en ik: ergonomische bedenkingen. 

Wat is de correcte basishouding? 
1. Voorarm ongeveer horizontaal ==> ellebogen op 90°; 
2. Rug ondersteunt door een voldoende hoge rugleuning; 
3. In de hoogte geregelde stoel zo dat spiervermoeidheid vermeden wordt; 
4. Dij ongeveer horizontaal: hoek van de knie 90° tot 95°; 
5. Voeten vlak op de grond; 
6. Voetsteun: voor kleinere personen die met de voeten de grond niet raken bij cor-

rect afgestelde stoel; 
7. Eén bandbreedte tussen stoelrand en kuit. 

Het klavier? 
1. Het klavier recht voor je; 
2. Zorg voor voldoende ruimte tussen bureaurand en klavier om pols en begin van 

de voorarm op het werkvlak te steunen; 
3. Regeling van de hellingshoek van het klavier in twee standen; zoek de stand die 

bij je best past; 
4. Handen ontspannen/niet samengetrokken bij gebruik van het klavier; 
5. Voorarm ongeveer horizontaal = ellebogen op 90°; 
6. Het klavier staat vrij van het scherm en kan geregeld verschoven worden, waar-

door vermoeidheid van de armspieren vermeden wordt. 

Het scherm? 
1. Hoogteregeling: de bovenrand van het scherm moet net onder de horizontale lijn 

van het blikveld liggen (l 5 a 30°). Ofwel kan de hoogte van de tafel geregeld 
worden ofwel deze van de stoel. 
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2. Hellingshoek van het beeldscherm: om weerkaatsing te voorkomen wordt het 
scherm best 
vertikaal opgesteld. 

3. Regeling van lichtsterkte en contrast: de lichtsterkte verandert in de loop van de 
dag - dus 
regelmatig bijregelen verdient de voorkeur. Regel het scherm voldoende af zodat 
je het 
makkelijk kunt lezen zonder je ogen te vermoeien. 

4. Plaats het scherm recht voor je wanneer je het regelmatig gebruikt. Bij beperkt 
gebruik is een opstelling op 45° ten opzichte van jezelf ideaal. Draai je stoel bij 
gebruik tot hij recht voor het scherm komt. 

Je werkruimte? 
1. Inrichting van je bureau: 

Maak het jezelf gemakkelijk: telefoon, dossiers, notaboek horen onder handbereik 
te liggen. Schrijven gaat gemakkelijker met de telefoon links van je zo je rechts-
handig bent. 

2. Weerkaatsing en verblinding: 
De beste opstelling van het scherm is loodrecht op de vensters (een opstelling tot 
45° is behoorlijk). 
  verblinding treedt op wanneer je de zon in het gezicht hebt; 
  weerkaatsing treedt op wanneer je de zon in de rug hebt; 
 Oplossing: gebruik de zonneblinden, zelfs tijdelijk! 
 Opmerking: door het gebrek aan horizon kunnen je ogen niet tot rust komen 
 als je vlak tegen een blinde muur opkijkt! 

Meest voorkomende fouten in de werkhouding. 
 Met het aangezicht naar het venster zitten; 
 Rug is niet ondersteund door de rugleuning; 
 Lichaam is te ver naar voren gebogen; 
 Klavier te dicht bij de rand van het werkblad waardoor de handen niet onder-

steund worden; 
 Scherm te hoog of verkeerd opgesteld; 
 Slecht geregelde stoel. 

Organiseer je werk. 
 Ontspan je van tijd tot tijd en kijk in de verte om je ogen te ontspannen, 
 Indien mogelijk, doe dan niet de ganse dag hetzelfde werk; 
 Wissel werken aan het scherm af met andere opdrachten; 
 Sta regelmatig eens op; 
 Blijf niet onafgebroken voor het scherm zitten. 

Draag zorg voor je ogen!'!.' en... onderhoud je beeldscherm!! 
 Laat je ogen regelmatig controleren; 
 Een vuil of slecht onderhouden scherm vermoeit je ogen. 

 

De fundamentele virusstelling 
Computervirussen worden principieel verspreid via ‘gegarandeerd virusvrije’ pro-
gramma- en systeems-diskettes. 
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Adobe Lightroom 

Lightroom is (voorlopig gratis) fotobewerkingssoftware van Adobe, de maker van Pho-
toshop. Hiermee kun je foto's in het RAW-formaat bewerken. 

Lightroom is Adobe's nieuwste fotobewerkingssoftware die is gericht op voor professi-
onele fotografen en amateurs die alleen met het beste genoegen nemen. Adobe 
bracht de software aanvankelijk uit voor  Apple Mac OS X. In juli 2006 volgde de eer-
ste Windows-versie. Zolang de Windows-versie in beta-fase is, is hij gratis te down-
loaden en te gebruiken. 
Met Lightroom kunnen fotografen grote hoeveelheden foto's importeren, bekijken, 
beheren en bewerken. Iedere bewerking wordt in een aparte laag opgeslagen en kan 
zodoende altijd weer achteraf ongedaan gemaakt worden. De bewerkingen gaan ech-
ter lang niet zo ver als bij dat andere product van Adobe, Photoshop. Het betreft 
vooral de basis bewerkingsfuncties zoals je deze ook aantreft in veel gratis fotobewer-
kingsprogramma's (maar dan meer uitgebreid). Denk daarbij aan het aanpassen van 
de helderheid, het contrast en de kleurbalans. De grootste meerwaarde van Lightroom 
zit hem er echter  in dat het niet alleen het JPG en Tiff ondersteund, maar ook de 
RAW formaten van vrijwel alle camera's. Je kunt de niet geconverteerde foto dus be-
werken, en dat komt de kwaliteit natuurlijk ten goede.  
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Wat Adobe Lightroom ook biedt is een managementfunctie. De foto's kunnen in een 
bibliotheek worden opgeslagen, en van trefwoorden worden voorzien. De fotograaf 
kan zijn eigen gegevens en eventuele beeldmerken toevoegen om zo de foto's te ge-
bruiken om zich te presenteren. Handig hierbij zijn de mogelijkheden om fotoshows te 
maken en deze te exporteren naar html-, flash- en pdf-formaat. Zo kun je heel mak-
kelijk presentaties maken. 
Adobe heeft bij het ontwerpen van de interface duidelijk rekening gehouden met het 
doel waarvoor de software geschreven is. De donkere interface zorgt ervoor dat de 
aandacht niet van de foto's wordt afgeleid. Met slechts één klik verdwijnen zowel de 
besturingsbalk als de tools naar de achtergrond in de Lights-Out-modus. Hierdoor zie 
je alleen de foto en wordt alle aandacht daarop gericht.  
Dit is een bètaversie en te gebruiken op eigen risico. Computerclub Monitor Niel is ui-
teraard niet verantwoordelijk voor eventueel vastlopen van je computer. 
 
Downloads: 
http://labs.adobe.com/technologies/lightroom 

Bron: De digitale revolutie 
 

 

Em. Vanderveldelaan 47 
2845 Niel 

Telefoon : 03/888.07.73 
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Een harde schijf klonen met DriveImage XML 

DriveImage XML is een programma om een identieke kopie van een harde schijf te 
maken. Alle instellingen, drivers, register e.d. worden letterlijk overgenomen. Zo 
wordt de PC waar de image naartoe wordt gekopieerd een kloon van de eerste PC, 
maar ook als back-up.  
 

Dit is een bijzonder handige tool voor als je 
meerdere computers op identieke wijze wilt in-
stalleren. Images worden zodoende veel gebruikt 
door systeembeheerders bij bedrijven en scho-
len. Een image is echter ook bijzonder handig als 
je de harde schijf van een computer vervangt. 
Bijvoorbeeld omdat je een grotere disk wilt ge-
bruiken. Je maakt dan eerst een image, vervangt 
de schijf en zet dan de image terug. Vervolgens 
staan programma's en data op de nieuwe schijf. 

Werkend en al, je hoeft alle software niet opnieuw te installeren. 
 
Een derde toepassing is de image gebruiken als back-
up. Ook dan hoef je na het terugzetten niets te instal-
leren. Alles is weer zoals het was op het moment dat 
je de kopie maakte. 
Maar DriveImage XML kan nog meer op back-
upgebied. Je kunt namelijk ook losse bestanden en 
mappen terugzetten.  
 
Dit maakt DriveImage XML tot een serieus back-
upprogramma. Automatische back-ups maken kan in 
combinatie met de Windows-scheduler.  Kortom, dit 
gratis programma is een aanrader, zowel voor het 
maken van een back-up als voor het geval je een schijf wilt klonen. 
 
Downloads 
www.runtime.org/dixml.htm 

Bron: De digitale revolutie 
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Vijfhonderd films op 1 DVD 

Wetenschappers van de University of Central Florida werken aan een dvd die duizend 
gigabyte aan data kan bevatten. Dit is voldoende om een collectie van ruim vijfhon-
derd films op één schijfje te plaatsen. Je kunt er ook een muziekverzameling van 
tienduizend audio-cd's op kwijt.  
 

De enorme opslagcapaciteit 
wordt bereikt via 3D-
technieken. Hierbij worden 
er niet alleen meerdere la-
gen, maar ook meerdere 
golflengtes gebruikt (via 
verschillende kleuren). Hier-
voor wordt de disc beschre-
ven met twee lasers die de 
lagen beschrijven met een 
veel grotere nauwkeurigheid 
dan nu het geval is.  
De Willie Wortels uit Florida 
kunnen de nieuwe dvd de 
vorm geven die we nu van 
zo'n schijfje gewend zijn. 
Hoogstens iets dikker.  

Er wordt echter ook gedacht aan een totaal andere vorm, bijvoorbeeld een kleine ku-
bus.  
Hoelang het nog duurt voor dit soort disks voor de consumentenmarkt beschikbaar 
komen durft de University of Central Florida nog niet te zeggen. 

Bron: De digitale revolutie 
 
 

 



 

  

 



 

  

 

Wij zouden graag willen 
dat het krioelt van de  

muismatten bij Monitor Niel 
om eindelijk in het 

Guiness Book of Records 
te komen. 

 
Wie kan er ons een paar 

duizend bezorgen 
A.U.B. 

 
één voor één is ook goed 




