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Woordje van het bestuur 
 
Beste leden, 
 
Wanneer ik dit voorwoord schrijf is het 
volop zomer. Het seizoen loopt dan ook 
ten einde en dit is weeral het laatste club-
blad van dit seizoen. Het bestuur zit voor 
volgend seizoen weer boordevol ideeën en 
komende vakantieperiode is het de be-
doeling om ons hardwarepark eens gron-
dig aan te pakken en te vernieuwen.  
 
Niet alleen rest er ons nog 3 maandagen 
in mei en juni, ook op 31 mei is een uit-
stap gepland naar Technopolis. Normaal 
gezien hebben jullie hiervoor al een mail 
ontvangen. Na ons bezoek plannen we 
een etentje om het seizoen af te sluiten. 
Vergeet dus vooral niet tijdig in te schrij-
ven. 
 
We zijn dus ook bezig met de voorberei-
dingen voor komend seizoen. Indien er 
iemand suggesties heeft mag hij deze 
steeds bezorgen bij het bestuur. 
 
Ik ga het voor de rest kort houden want 
het is te warm om voor de computer te 
zitten. Er rest mij enkel nog jullie een fij-
ne vakantie te wensen en hoop jullie al-
lemaal terug te mogen begroeten in sep-
tember 2008. 
 
Tot dan. 
 
Jhonny Van Dam jr. 
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  
Aimée 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 19 mei 2008 Voordracht:  

V Werken met multimedia (deel II) 
20u-22u 

videoklas 

   
 Open clubavond & cybercafé "De Monitor"  

Werkgroep digitale beeldbewerking 
refter 

   
maandag 9 juni 2008 Voordracht 

V PC software optimalisatie en bescherming 
20u-22u 

videoklas 

   
 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" 

Werkgroepen Linux & Hardware 
refter 

   
maandag 16 juni 2008 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" 

Werkgroep digitale beeldbewerking 
Werkgroep Excel 

refter 
 
 

   
 Open clubavond & cybercafé "De Monitor" 

Werkgroepen Linux & Hardware  
Werkgroep Excel 

refter 

   
 
 
 
 

Al deze activiteiten vinden plaats in GBS Niel, Veldstraat 1 – 2845 Niel. 
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Clubnieuws 

Workshops & werkgroepen 

Maandag 12 mei (Pinkstermaandag) is het geen club. 
 
De thema-avond “Werken met multimedia” van 14 april was zo’n succes dat Geert 
Martens er op maandag 19 mei een vervolg aan gaat breien.  
Voor de voordracht van maandag 9 juni gaat dezelfde Geert Martens dieper in op de 
mogelijkheden om je computer te optimaliseren en hem te beschermen. Onderwerpen 
die aangesneden worden zijn o.a. 
V anti-adware 
V spyware 
V antivirus 
V real-time internet protection 

Deze voordrachten vinden plaats in de videoklas en beginnen om 20.00 uur.  
 
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 de bedoeling dat iedereen van iedereen iets opsteekt. 
De volgende bijeenkomsten zijn 19 mei en 9 en 16 juni. 
 
De volgende bijeenkomsten van de werkgroep Excel, ontstaan uit de cursus ‘Er zit 
meer in Excel dan je denkt” zijn 19 mei en 16 juni.  
 
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. 
 
Op al de clubbijeenkomsten kan je natuurlijk gratis komen internetten in het cyberca-
fé "De Monitor", share- en freeware uitwisselen en je computerproblemen aan des-
kundigen voorleggen. 
Je mag natuurlijk ook rustig een pint komen drinken. 

Computerclub Monitor Niel gaat op pad  

Na een onderbreking van een paar jaar gaan we weer op pad. Ditmaal brengen we 
een op zaterdag 31 mei een bezoek aan Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor 
wetenschap en technologie, in Mechelen. Omdat Mechelen niet zo ver van Niel is, zijn 
er 2 opties: ofwel carpoolen vanuit Niel ofwel rechtstreeks naar Mechelen rijden. Het 
bezoek zal plaatsvinden van 13u30 tot 17u. Wie zin heeft om na het bezoek iets te 
gaan eten mag gerust mee. Meer info en een inschrijvingsformulier vind je verder in 
dit clubblad. 

Vooruitblik volgende werkjaar 

Het werkjaar 2007-2008 is bijna afgelopen en dan is het tijd om vooruit te blikken 
naar volgend werkjaar. Noteer volgende 2 data alvast in je agenda: 
V maandag 22 september: algemene ledenvergadering 
V zondag 28 september: opendeurdag 

 



 

  4 

Monitor magazine jaargang 17 | nummer 93 

Voor de opendeurdag hebben we weer iets speciaals gepland. Er zal nl. een barbecue 
zijn.  

Cartridgegigant stopt met dealernet 

Omdat Cartridgegigant zijn dealernetwerk stopzet, is ook het ophaalpunt van Compu-
terclub Monitor geschrapt. Je kan je lege cartridges dus niet meer op de club afgeven. 
Je kan natuurlijk nog steeds terecht in Electro Shop op de Diksmuidelaan 94 in Ber-
chem en in “De Kern” Heistraat 31 in Wilrijk. 
 
 
 
 

BELANGRIJK – BELANGRIJK 

De tips en trucs uit het clubblad gebruik je uiteraard op eigen risico en computerclub 
Monitor Niel is niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die door het gebruik 
berokkend wordt. 
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Er is er eentje jarig!! Hiep, hiep hoera 

mei  juni 
Boudewijn Bal 2  Ella De Troetsel 3 
Marina Van den Eynde 7  Diana De Kinder 4 
Johan Van der Velde 7  Louis Bertels 4 
Denise Van den Broeck 8  Aline Rijpens 12 
Geert Martens 8  Gisèle Nollet 22 
Jean-Pierre De Jonghe 9  Florent Serrien 26 
Celeste De Graef 10  François Wittock 26 
Gerda Van den Eynde 15  Gerda Verlinden 28 
Marina Swaans 23  Franz Bal 29 
Maria Van Ingelghem 30    
Paul Van Reeth 31    
Yoko Goossens 31    
 
 

juli  augustus 
Willy De Bondt 5  Tom Helleboogh 2 
Guy Schoeter 5  Manuel Cabezas 2 
Suzanne Rypens 11  Vicky De Kock 12 
Charles De Decker 21  Jhonny Van Dam Sr. 12 
David Van Aelst 21  Roger Vermeylen 13 
Monique Verheyden 23  Ludo Van Reeth 17 
Leon Bergmans 24  Walter Schoeters 17 
Guido De Meyer 27  Willy De la Court 19 
Jos Du Lion 29  Hubert Schroyens 23 
     
     
     
 
 

 

 
 
Bezoek ons ook op www.gezondheidswerkers-rupelstreek.be 
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Wordt een Windows Vista expert (deel 3) 

Wat start allemaal op met Vista? 

Wanneer je Vista opstart worden naar alle waarschijnlijkheid 
ook andere programma’s opgestart – en dat is niet altijd echt 
noodzakelijk. Klik op de Startknop, tik msconfig in en druk op 
Enter. Onder Opstarten ziet je een overzicht van alle program-
ma’s die zo zijn ingesteld dat ze samen met Windows worden 
opgestart.   
Verwijder het vinkje bij elk item dat je niet meer automatisch 
wilt laten opstarten. Op het tabblad Hulpprogramma’s vind je 

koppelingen naar een aantal opties en functies. Als de meldingen van Gebruikersac-
countbeheer je ophouden bij uw werk, selecteer dan ‘Gebruikersaccountbeheer uit-
schakelen’ en klik op de knop Starten. Je moet je pc opnieuw opstarten 

Bron: VistaInfo.nl 

Minder services opstarten 

Services zijn ingebouwde programma’s van Windows die soms automatisch bij de op-
start worden uitgevoerd, maar bij de installatie van bepaalde programma’s kunnen 
extra services worden gecreëerd. Klik om precies te controleren wat er zoal gebeurt 
als je uw computer inschakelt op de STARTKNOP, tik in het zoekvak ‘services.msc’ in 
en druk op ENTER. U schakelt de services die je niet nodig hebt uit door te dubbelklik-
ken op het item en ‘Uitgeschakeld’ te selecteren in het uitvouwmenu ‘Opstarttype’. Ga 
voor informatie over de services die je veilig kunt uitschakelen naar de website van 
Black Viper (http://www.blackviper.com/) en kijk daar onder Windows Vista Service 
Configurations. 

Bron: VistaInfo.nl 

Doorzichtigheid uitschakelen 

Het nieuwe Aero-aanzicht van Vista mag dan fraai ogen, het ver-
bruikt ook veel hulpbronnen. Dat is met name merkbaar op een 
systeem dat maar net met de voeten over de sloot de minimale 
systeemeisen haalt. Vooral de doorzichtige taakbalk en titelbalken 
van vensters kosten je pc een hoop energie, maar je kunt ze ge-
lukkig uitschakelen met behoud van een groot deel van de Vista-
look. Klik met rechts op een leeg gedeelte van uw bureaublad en 

selecteer AAN PERSOONLIJKE VOORKEUR AANPASSEN. Klik bovenin op de koppeling 
KLEUR EN VORMGEVING VAN VENSTERS, verwijder het vinkje bij ‘Doorzichtigheid in-
schakelen’ en klik op OK. 

Bron: VistaInfo.nl 

Animaties uit 

Een andere eenvoudige manier om de snelheid op te voeren is door de animaties uit 
te schakelen die je bijvoorbeeld ziet als je een venster minimaliseert. Open het CON-
FIGURATIESCHERM > SYSTEEM en klik aan de linkerzijde op 'Geavanceerde systeem-
instellingen'. Ga naar het tabblad GEAVANCEERD en klik daar op de eerste van de drie 
knoppen INSTELLINGEN. U ziet een lijst met speciale effecten die mogelijk uw compu-
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ter afremmen; je kunt ze uitschakelen door het vinkje voor het ge-
wenste item weg te halen. Eerste kandidaat voor uitschakeling is 
elk item waar het woord ‘schuiven’ of ‘animatie’ in voorkomt. Klik 
op OK nadat je de gewenste vinkjes hebt verwijderd. 

Bron: VistaInfo.nl 

Onderdelen uitzetten 

Vista biedt een aantal extra opties die veel mensen nauwelijks 
zouden missen. Ze hebben namelijk weinig nut, maar remmen 
uw computer wel af. Ga naar START > CONFIGURATIESCHERM > 
PROGRAMMA’S en klik op de koppeling onder PROGRAMMA’S EN 
ONDERDELEN genaamd ‘Windows-onderdelen in- of uitschake-
len’. Welke onderdelen vermeld staan varieert van systeem tot 
systeem, maar als je ‘Externe Differentiële Compressie’, ‘Optio-
nele Componenten van Tablet PC’, ‘Windows DFS Replication 

Service’ en ‘Windows Faxen en Scannen’ uitvinkt (tenzij je een faxmodem hebt), 
schakel je de desbetreffende onderdelen uit en win je de hulpbronnen terug. 

Bron: VistaInfo.nl 

Het startmenu optuigen 

Klik rechts op het Windowslogo in de TAAKBALK. Ga naar het 
venster EIGENSCHAPPEN. Klik op het tabblad Menu Start in het 
venster ‘Eigenschappen voor Taakbalk en Menu Start ‘. Klik dan 
op de knop Aanpassen. Het venster ‘Menu Start aanpassen’ 
springt tevoorschijn. Bij het veld Aantal recente programma's is 
standaard 9 ingevuld en dat is in de praktijk vaak net even te 
weinig... Als uw beeldscherm in een hogere resolutie dan 1024 x 
768 staat, dan kun je hier met gemak de waarde 15 invoeren. 
Met als gevolg dat het Start'menu meteen een stuk 

aantrekkelijker wordt! En als je toch bezig bent, dan kun je voor een groot aantal 
items instellen of ze wel of niet in het Start-menu moeten worden getoond. 

 Bron: VistaInfo.nl 

Sneltoetsen voor sneller starten 

Vista wijst automatisch sneltoetsen toe aan de pictogrammen in 
de werkbalk SNEL STARTEN, zodat je je favoriete programma’s 
nog eenvoudiger kunt openen. Die sneltoets is in principe de 
Windows-toets plus een getal, standaard is dit dus Windows + 
1 voor uw bureaublad, Windows + 2 voor Flip 3D, Windows + 3 
voor Internet Explorer, enzovoort. Let op: dit werkt alleen voor 
de eerste 10 items in uw werkbalk Snel Starten (met Windows 
+ 0 open je het tiende item).. 

Bron: VistaInfo.nl 

Zoekacties opslaan 

Een gloednieuwe zoekoptie in Vista is dat uw zoekopdrachten kunt opslaan om ze 
opnieuw te gebruiken. Stel bijvoorbeeld dat je zoekt naar alle muziek van een 
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bepaalde artiest en niet op album of genre. Ook de locatie van de zoekactie wordt 
bewaard, hoewel de opdrachten zelf bij elkaar worden opgeslagen. 
Kies in dit geval voor Zoekactie Opslaan. Geef de zoekactie een 
naam en klik op Opslaan. Om uw opgeslagen zoekacties te vinden 
klik je op Start en dan op uw gebruikersnaam. In het 
Verkennervenster klik je op het pijltje rechts naast de 
gebruikersnaam in de adresbalk en dan op Zoekacties. U ziet een 
overzicht van alle opgeslagen zoekacties in het hoofdvenster. 
Dubbelklik op een actie om hem opnieuw uit te voeren.. 

Bron: VistaInfo.nl 

Betere prestaties met USB-stick 

Een USB-stick is een eenvoudige manier om Vista beter te laten 
presteren. Windows kan de toegevoegde opslagruimte gebruiken 
als uitbreiding voor het in de pc geïnstalleerde werkgeheugen. 
Daardoor worden data sneller getransporteerd en reageert Vista 
vlotter. Zodra je de USB-stick plaatst, verschijnt het menu AU-
TOMATISCH AFSPELEN, waarin je de optie ‘Mijn systeem versnel-
len’ selecteert. Ga anders naar START > COMPUTER, klik met 

rechts op het icoon van uw USB-stick en selecteer EIGENSCHAPPEN. Vink op het tab-
blad ReadyBoost het vakje ‘Dit apparaat gebruiken’ aan en bepaal met de schuifknop 
hoeveel ruimte wordt gebruikt om Vista te versnellen. Denk erom dat ReadyBoost al-
leen werkt met USB-sticks van 256 MB of meer. 

Bron: VistaInfo.nl 

Contactpersonen importeren 

Mogelijk beschik je al over een uitpuilend adresboek. U kunt con-
tactpersonen importeren uit andere adresboeken. Om contactper-
sonen uit een ander programma te importeren open je het onder-
deel CONTACTPERSONEN met een klik op START > ALLE PRO-
GRAMMA’S > WINDOWS PROGRAMMA’S > WINDOWS CONTACT-
PERSONEN. U klikt op IMPORTEREN in de balk bovenaan het ven-
ster en selecteert een bestandstype. ‘Csv’ dient om te importeren 
uit spreadsheets als Excel, ‘vCard’ is een bekende bestandsinde-
ling die veel programma’s gebruiken. Wil je bestaande contactper-

sonen uit Outlook Express toevoegen, selecteer dan ‘Windows-adresboekbestand’. 
Heb je het juiste bestandstype gekozen klik je op IMPORTEREN. Zoek het bestand op 
uw harde schijf op en klik dan op OPENEN. Nadat ze zijn geïmporteerd worden de 
adressen geconverteerd naar Windows-contactpersonen, die je kunt benaderen via 
Windows Mail en andere onderdelen van Vista. 

Bron: VistaInfo.nl 

 

Het aantal vergeten wachtwoorden stijgt exponentieel met het aantal mailbox-
gebruikersindentificaties 
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Screenshots met het ingebouwde knipselprogramma 

Als je een screenshot wil maken van je scherm, ben je vaak aan-
gewezen op aparte software. Maar Windows Vista heeft stan-
daard een programma aan boord dat die klus voor je klaart. 
Je kunt met het ingebouwde knipprogramma schermafdrukken 
maken van je hele scherm (logisch), maar ook van specifieke 
onderdelen en menu's van programma’s. Klik op de Startknop 
van Vista en tik KNIPPROGRAMMA in. Klik er vervolgens op.  
Standaard maak je een ‘rechthoekig knipsel’ door een zone op 
het scherm te selecteren. Klik je echter op het pijltje naast 

NIEUW, dan kan je ook een volledig venster of het hele scherm selecteren. Met een 
VRIJE VORM-KNIPSEL kan je dan weer heel precies aanduiden wat je wilt ‘knippen’. 

Bron: Clickx Magazine 

Meerdere klokken in Vista 

Wil je graag snel weten wat de lokale tijd is in een 
ander werelddeel, dan kan dit met de nieuwe functie 
van Windows Vista.  
Klik om te beginnen met je rechtermuisknop op de 
klok rechtsonder in je taakbalk. Kies vervolgens IN-
STELLINGEN VOOR DATUM EN TIJD WIJZIGEN. Je 
krijgt dan een venster te zien met drie tabbladen. 

Selecteer het tabblad EXTRA KLOKKEN. Nu kan je selecteren of je 1 of 2 extra klokken 
wil toevoegen, en welke tijdszone deze klokken moeten weergeven. Verder kan je de 
klokken een zelfgekozen naam geven. Als je klaar bent, bevestig je alles met een druk 
op APPLY.  
Als je nu terug naar je bureaublad gaat, merk je dat er op het eerste zicht niets is 
veranderd. Maar wanneer je met je muis over het klokje onderaan beweegt, krijg je 
opeens wel de verschillende klokken te zien. Nog beter is als je er op dubbelklikt. 

Bron: Clickx Magazine 

Pictogrammen snel aanpassen 

In XP moest je heel wat klikken om de grootte van je pictogram-
men te veranderen. In Vista is deze optie gelukkig een pak mak-
kelijker bereikbaar. Leve de sneltoets met scroll-functie.  
Natuurlijk kan je nog altijd je pictogramweergave aanpassen 
door in de verkenner op BEELD te klikken en dan de gewenste 
weergave te kiezen. Maar er is een veel betere oplossing.  

Hou in verkenner de CTRL-toets ingedrukt en scroll vervolgens met je muis. Scroll je 
naar boven dan vergroot je de weergave, naar onder scrollen verkleint het pictogram.  
Hetzelfde kan je doen op je bureaublad. Nogmaals het trucje met CTRL en scrollen 
uitvoeren, en je pictogrammen veranderen meteen van grootte. 
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E-mail kraken is doodsimpel 

Via Constant Roodhooft is onderstaand artikel uit de krant De Nieuwe Gazet op de re-
dactie terechtgekomen. Waarvoor onze dank. Wanneer leden interessante weetjes of 
artikels vinden, kunnen zij deze steeds aan Patrick Van Doorslaer bezorgen. Via mail 
of op één van de clubactiviteiten. Zo wordt het clubblad een clubblad van, voor en 
door de leden. 
 
BRUSSEL—Het best bewaarde geheim in de geschiedenis van de e-mail: iedereen kan 
zich in drie eenvoudige stapjes een e-mailadres toe-eigenen dat niet van hem is. 
«Scheldmailtjes sturen naar de baas met het mailadres van een niet zo geliefde collega is 
maar één van de vele lelijke grapjes die je kunt uithalen. Maar het kan ook erger», zegt infor-
maticus Nico Cool die het fenomeen bij toeval onder ogen kreeg en nu de wereld wil waarschu-
wen. 
Wie denkt dat het wereldwijde e-mailsysteem betrekkelijk veilig is, is een naïef mens. «Ieder-
een, zelfs als je niks van computers snapt, kan zich voordoen als premier Verhofstadt of koning 
Albert, én in hun naam én met hun eigen vertrouwde mailadres mailtjes versturen, zomaar 
van achter zijn pc», zegt Nico Cool, zelfstandig informaticus uit Dendermonde. «Het enige wat je 
moet kennen is het juiste e-mail-adres van Guy Verhofstadt of Albert II van België. Ben je zover, 
dan kan je in hun naam mailtjes sturen naar wie je wilt." Natuurlijk heeft niet iedereen het e-
mailadres van Albert II. «Maar iedereen heeft wel het adres van de baas van zijn firma, van de po-
litie, van zijn ex-lief, van een gehate collega, van een bankdirecteur... En met al die adressen kan 
je al veel schade toebrengen. Hoe? Je doet je voor als inspecteur bij de politie en je mailt naar je 
buur dat hij verdacht wordt van pedofilie. Wees gerust dat die even zal schrikken. Of je gebruikt 
het mailadres van de gehate receptioniste om de baas uit te schelden voor rotte vis... Dat 
wordt leuk.» 
«Vooral omdat alleen na klacht bij de politie kan nagegaan worden wie de mail écht verstuurde. 
En dan nog. Wie het mailtje bijvoorbeeld vanuit een internetcaféverstuurde of via een draadlo-
ze modem die niet de zijne is, blijft onopspoorbaar», zegt Cool. Zowel bij Belgacom als bij Telenet - 
de twee grootste providers van het land - is men op de hoogte van het probleem. «De beveiliging 
van verstuurde mails is een lacune die zou oud is als de e-mail zelf en waarover men op internati-
onaal niveau geen overeenstemming bereikt.» Echt veel kan je er voorlopig niet tegen doen», 
luidt het «Tenzij je een digitale handtekening aankoopt om je e-mails te ondertekenen.» 

GROTE REM 

Gelukkig staat er nog één grote rem op het systeem die maakt dat écht frauderen toch bemoei-
lijkt wordt «Je kunt wel een mail sturen in naam van je collega naar de baas, maar als die laatste 
een reply doet, komt de mail niet bij jou maar wel degelijk bij de collega terecht. Vergelijk het 
met een brief: jij kunt in naam - en met het adres - van kardinaal Danneels een brief sturen 
naar de paus. Maar als de paus dan antwoordt, zal die brief niet bij jou maar wél bij de kardinaal 
terechtkomen, die zich meteen zal afvragen waar dat antwoord vandaan komt» Ook de Computer 
Crime Unit van de federale politie het trucje'. «En er komen daarover ook wel wat klachten bin-
nen. Het gebeurt al eens dat een ex-man van op het gekaapte e-mailadres van zijn vrouw 
intieme foto's van haar doorstuurt naar vrienden en vijanden.  
Eén raad: vertrouw nooit de afzender van een mail, zeker niet als daar rare dingen in staan. Nu, 
de straffen zijn niet min. Op valse naamdracht of valsheid in geschrifte staat telkens vijfjaar 
cel en 100.000 euro boete.» 
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Zo doe je het. 

1. Je opent je e-mailprogramma - in 90% deel van de gevallen heet dat programma Outlook 
Express of Microsoft Ou tlook. Je klikt in het balkje 'Extra' aan en daarna 'e-mailaccount'. Er 
gaat een scherm open waar je kiest 'nieuwe e-mailaccount toevoegen'. Je drukt op 'vol-
gende' en dan op toevoegen'. Er komt een nieuw scherm waar je de keuze 'POP3' maakt. 

 
2. Er gaat een scherm open waarin je een naam en mailadres kan invullen. Je kiest bijvoor-

beeld 'Yves Leterme' en 'yves@cdenv.be' - of welk bestaand mailadres je ook wil. In de vakjes 
'gebruikersnaam' en 'wachtwoord' tik je je eigen gebruikersnaam en wachtwoord dat je van 
je provider (Telenet, Skynet, Versatel,... ) gekregen hebt bij je aansluiting. Soms staan die 
er al. Die laatste gegevens worden niet meeverzonden door het systeem. 

 
3. Je opent het venster om mailtjes te versturen. Je kiest 'account' in het balkje. Je kunt 

nu kiezen tussen je eigen account of je 'Yves-account'. Je kiest het laatste. Je stuurt een 
mailtje naar Guy Verhofstadt en vult je boodschap in: bijvoorbeeld een giftige opmerking over 
de staatshervorming. Kwaad geschied. Als Verhofstadt nu antwoordt, komt de mail bij de ech-
te Yves Leterme terecht. Opgelet. Mensen van wie het bedrijf een server heeft - kunnen enkel 
in hun eigen bedrijf dit grapje uithalen.  
Thuis, met je gewone adres, kan je wel over alle servergrenzen heen adressen aanmaken die 
eindigen op skynet.be, telenet.be, belgacom.be. microsoft.com of wat dan ook.  
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Wordt een Windows XP-expert (deel 15). 

Geen crashlogboek naar Microsoft versturen 

Na een crash krijg je een venstertje te zien met de vraag of 
de softwarefout naar Microsoft verstuurd moet worden.  
Dit heeft echter geen zin: je verliest er niet alleen wat tijd 
door, en het is nog maar de vraag of Microsoft nu echt op de 
gegevens van jouw crash zit te wachten. Je kunt die foutrap-
portage gelukkig uitschakelen. Klik op START > CONFIGURA-
TIESCHERM > SYSTEEM en selecteer de tab GEAVANCEERD.  
Klik nu op FOUTEN MELDEN. Selecteer GEEN FOUTEN MELDEN 

en haal het vinkje weg bij KRITIEKE FOUTEN WEL MELDEN. Klik daarna tweemaal op 
OK. 

Bron: Clickx Magazine 

Snel documenten kopiëren 

Als je in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op 
een of meer bestanden klikt, kan je onder andere voor KO-
PIËREN NAAR kiezen. Zo kan je makkelijk een bestand ko-
piëren naar het bureaublad, naar een diskettestation of naar 
MIJN DOCUMENTEN.  
Met een klein trucje kan je aan dat lijstje ook mappen toe-
voegen die je veel gebruikt - een map waar je al je down-

loads verzamelt, of waar je facturen bewaart bijvoorbeeld. Klik op START >UITVOE-
REN, tik SENDTO en klik op OK. De map ‘Sendto’ verschijnt nu. Maak gewoon een 
nieuwe snelkoppeling aan naar de map die je wilt toevoegen.  
Klik op BESTAND > NIEUW > SNELKOPPELING en blader naar de locatie van de map. 
Klik op VOLGENDE en geef de nieuwe map eventueel een andere naam; klik op OK. 
Sluit nu de Sendto-map. Als je nu het menu KOPIËREN NAAR in de Verkenner bekijkt, 
is de map die je zonet gekozen hebt, toegevoegd! 

Bron: Clickx Magazine 

Gebruikersprofielen kopiëren 

Heel wat instellingen worden in Windows XP per gebruiker opge-
slagen, zoals het bureaublad, het lettertype, enzovoort. Als je na 
vele uren fijnregelen je ideale instellingen gevonden hebt, wil je 
misschien met dezelfde instellingen een tweede gebruiker aan-
maken, bijvoorbeeld voor een familielid of voor jezelf.  
Normaal moet je dan alles van voren af aan beginnen voor de 
tweede gebruiker. Je kunt echter ook je instellingen kopiëren. 
Maak eerst een nieuwe gebruiker aan via START, CONFIGURA-

TIESCHERM, GEBRUIKERSACCOUNTS. Klik dan op EEN NIEUWE ACCOUNT MAKEN. 
Meld nu éénmaal aan met de nieuwe gebruiker, en meld daarna onmiddellijk weer af. 
Meld vervolgens aan met een beheerdersaccount. Klik met de rechtermuisknop op 
DEZE COMPUTER op je bureaublad en kies EIGENSCHAPPEN.  
Klik op het tabblad GEAVANCEERD, en dan op INSTELLINGEN (onder de hoofding GE-
BRUIKERSPROFIELEN). Selecteer de account waarvan je de instellingen wil overne-
men, en klik op KOPIËREN NAAR. Blader naar DOCUMENTS AND SETTINGS en kies 
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dan de map van de nieuwe gebruiker. Klik WIJZIGEN, GEAVANCEERD en NU ZOEKEN, 
en kies de nieuwe gebruikersaccount, waarna je een paar keer op OK klikt. Als je nu 
met de nieuwe gebruiker inlogt, zijn alle instellingen gelijk aan die van de oorspronke-
lijke gebruiker. 

Bron: Clickx Magazine 

Orde in je snelkoppelingen 

Soms staat je bureaublad vol met snelkoppelingen, en dan is 
het overzichtelijk om een map te maken met die snelkoppelin-
gen in. Maar dan heb je ze wel niet snel bij de hand.  
Als je ordelijk en in een knip bij die snelkoppelingen wil kunnen, 
kan je een werkbalk op je bureaublad plaatsen. Maak een map 
waarin je al je snelkoppelingen naar games of programma's zet, 
en noem deze map bijvoorbeeld GAMES.  
Zorg er vervolgens voor dat je taakbalk (de balk onderaan) 

ontgrendeld is. Hiervoor klik je met de rechtermuisknop op de taakbalk en daarna op 
TAAKBALK VERGRENDELEN, zodat het vinkje weg is. Klik nog eens met de rechter-
muisknop op de taakbalk en daarna op WERKBALKEN > NIEUWE WERKBALK.  
Blader in het venster dat verschijnt naar je map met snelkoppelingen (in ons geval 
GAMES) en klik op OK. Er verschijnt een nieuwe werkbalk in je taakbalk. Om die op je 
bureaublad te krijgen, minimaliseer je alle vensters en sleep je deze werkbalk naar de 
gewenste plaats.  
Nu kan je hem ook tegen de rand van je bureaublad zetten en eventueel nog verschil-
lende zaken aanpassen (zoals TEKST WEERGEVEN, TITEL WEERGEVEN en BEELD) 
door er met de rechtermuisknop op te klikken. 

Bron: Clickx Magazine 

Ben je de pictogrammen op je bureaubad beu? 

De systeemiconen van Windows XP, zoals PRULLENBAK, MIJN 
DOCUMENTEN en NETWERKFAVORIETEN, worden door Win-
dows bepaald. Kies je een nieuw thema, dan veranderen deze 
iconen soms mee. Maar je kunt ze ook zelf aanpassen.  
Dat gaat als volgt: ga naar START> CONFIGURATIESCHERM > 
BEELDSCHERM en klik op het tabblad BUREAUBLAD. Klik daar-
na op BUREAUBLAD AANPASSEN en vervolgens klik je in de tab 

ALGEMEEN een icoon aan. Klik nu op ANDER PICTOGRAM en je krijgt meteen een aan-
tal iconen waaruit je kunt kiezen.  
Wil je er nog meer? Klik op BLADEREN en ga op zoek naar dll-, exe- of ico-bestanden. 
Let wel op: sommige bestanden bevatten geen iconen. Druk driemaal op OK om je 
keuze te bevestigen. 

Bron: Clickx Magazine 
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Het welkomstscherm overslaan 

Beschikt de computer over meerdere gebruikersaccounts, dan toont Windows bij het 
opstarten standaard een keuzemenu waaruit handmatig het gewenste account kan 
worden gekozen. Wordt slechts één van de accounts veelvuldig gebruikt, dan kan de-
ze extra handeling op den duur gaan irriteren. Gelukkig is het ook mogelijk het wel-
komstscherm over te slaan en automatisch op het meest gebruikte account in te log-
gen (ongeacht of dit account met een wachtwoord is beveiligd!). Geef in het uitvoer-
venster van het startmenu het commando Control Userpasswords2 waarna het 
volgende venster opent: 

 
Selecteer het account waarmee automatisch moet worden ingelogd, deactiveer de op-
tie GEBRUIKERS MOETEN EEN GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD OPGEVEN OM 
DEZE COMPUTER TE KUNNEN GEBRUIKEN en klik op TOEPASSEN. Vervolgens wordt 
de gebruikersnaam van de vaste gebruiker gevraagd (het eerder geselecteerde ac-
count is reeds ingevuld), eventueel aangevuld met het wachtwoord. Nadat deze gege-
vens met de knop OK zijn bevestigd, wordt het betreffende gebruikersaccount 
voortaan automatisch aangemeld. 
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Bron: Louis Bertels 

Niet meer vragen om wachtwoord bij ontwaken uit stand-by/slaapstand 

Is het gebruikersaccount voorzien van een wachtwoord, dan vraagt Windows er stan-
daard om nadat de computer uit de stand-by/slaapstand ontwaakt. Deze beveiliging 
kan desgewenst via het onderdeel ENERGIEBEHEER in het configuratiescherm worden 
uitgeschakeld. Kies in Windows XP voor het tabblad GEAVANCEERD en deactiveer de 
optie WACHTWOORD VRAGEN ALS COMPUTER UIT STAND-BY WORDT GEHAALD.  
In Windows Vista moet in het taakvenster worden gekozen voor de taak EEN 
WACHTWOORD VEREISEN BIJ UIT SLAAPSTAND KOMEN, waarna (via de link INSTEL-
LINGEN WIJZIGEN DIE MOMENTEEL NIET BESCHIKBAAR ZIJN) de optie GEEN 
WACHTWOORD VEREISEN geactiveerd kan worden. 

Bron: Louis Bertels 

Problemen met het welkomstscherm van Windows XP 

Slechts één account en tóch het welkomstscherm? 

Is de Windows XP-installatie voorzien van slechts één gebruikersaccount (zonder 
wachtwoordbeveiliging), dan behoort het zonder tussenkomst van het welkomst-
scherm automatisch door te starten naar het bureaublad. Wordt het welkomstscherm 
tóch getoond, dan is dat waarschijnlijk te wijten aan de installatie van de aanvullende 
Windows-updates: na installatie van Microsoft.NET Framework v1.1 (onderdeel 
van de Windows-updates) wordt het welkomstscherm namelijk standaard getoond, 
ook al is slechts één gebruikersaccount zichtbaar. Dat komt omdat deze update een 
nieuw (maar in het welkomstscherm verborgen) gebruikersaccount onder de naam 
ASP. NET Machine Account aanmaakt. 
Dit probleem wordt opgelost door Service Pack 1 voor. NET Framework v1.1 te in-
stalleren (ga daarvoor nogmaals naar de aanvullende updates van Windows Update). 
Als alternatieve oplossing kan het betreffende ASP. NET-account ook worden verwij-
derd via het onderdeel Gebruikersaccounts in het configuratiescherm. Let op: het is 
daarna niet meer mogelijk ASP. NET-applicaties te ontwikkelen (weinig gebruikers 
zullen daar echter problemen mee hebben). Het verwijderde account kan altijd weer 
worden aangemaakt met het volgende commando (wijzig indien nodig het versie-
nummer): ·C: \Windows\Microsoft. NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis 
/i 

Bron: Louis Bertels 
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Handige Office tips 

Word 

Document openen als kopie 
Je gebruikt een bestaand document wellicht weleens als basis voor een nieuw 
document. Hierbij loop je het risico dat je het originele document overschrijft. Om dit 
te voorkomen kiest u BESTAND > OPENEN en blader je naar het bestand. Klik 
vervolgens onder aan het venster op het pijltje rechts naast de knop OPENEN en kies 
voor OPENEN ALS KOPIE. 

Bron: Zibb.nl 

Datum invoegen en opslaan  
Je kunt de huidige datum (systeemdatum) in een Word-document invoegen door de 
toetscombinatie [Shift] + [Alt] + [D] te gebruiken.  
Wil je kunnen kiezen uit verschillende notatiemogelijkheden, dan selecteer je 
INVOEGEN > DATUM EN TIJD.  
Als je vindt dat de datum vast moet blijven staan, met andere woorden dat hij niet 
meeverandert met de systeemdatum, dient u het hokje AUTOMATISCH BIJWERKEN te 
ontvinken. 

Bron: Zibb.nl 

Kies uw eigen opsommingsteken 
Ga op de plaats in het document staan waar u een opsomming wilt beginnen.  
V Kies in de werkbalk OPMAAK voor OPSOMMINGSTEKENS EN NUMMERING het tab-

blad OPSOMMINGSTEKENS.  
V Kies uit de standaard symbolen of zoek naar een speciaal symbool.  
V Klik op AANPASSEN en dan op de knop TEKEN.  

 

 



 

  17 

Monitor magazine jaargang 17 | nummer 93 

V Kies als Lettertype bv. Wingdings. Zoek nu het symbool van uw keuze en klik op 
OK. 

V U keert nu weer terug in het dialoogvenster titel LIJST MET OPSOMMINGSTEKENS 
AANPASSEN, klik hier op OK om de wijzigingen vast te leggen en het dialoogven-
ster te sluiten.  

V Het nieuwe symbool zal nu standaard worden gebruikt totdat u tot verandering 
besluit. 

Bron: Zibb.nl 

Standaardteksten via Autocorrectie 
V Maak een standaardtekst in de door u gewenste opmaak.  
V Selecteer deze tekst.  
V Klik op EXTRA> AUTOCORRECTIE.  
V In het venster VERVANGEN typ je een tekstje dat absoluut geen gewone woorden 

mag bevatten anders corrigeert Word die ook. Kies bijvoorbeeld: brfhfd, mijn_fax, 
@fsluiting.  

V Zorg ervoor dat de optie TEKST MET OPMAAK is geactiveerd.  
V Klik op TOEPASSEN en OK. De volgende keer dat je je 'toverwoord' invoert en 

daarna de spatiebalk of de [Enter]-toets beroert, komt de bijbehorende 
standaardtekst te voorschijn 

 

Bron: Zibb.nl 

Woorden en opmaak vervangen 
Heb je net een tekst van een tiental bladzijden geschreven in Word, en ontdek je nu 
pas dat een veelvoorkomend woord fout gespeld is? Elk woord manueel zoeken en 
verbeteren neemt heel wat tijd in beslag. Gelukkig kan je met de Vervangen-functie 
van Word alles in één keer vervangen.  
Open je tekst en klik op BEWERKEN > VERVANGEN. In ZOEKEN NAAR tik je nu het 
foute woord en in VERVANGEN DOOR de juiste versie. Klik tenslotte op ALLES VER-
VANGEN.  
Maar de optie 'Zoeken en vervangen' kan nog meer. Stel dat je in heel je tekst het 
woord 'computer' in het vet wil plaatsen. Ga opnieuw naar BEWERKEN > VERVANGEN 
en klik daar op MEER.  
Geef in ZOEKEN NAAR het woord 'computer' in, en in VERVANGEN DOOR ook 'compu-
ter'. Klik nu op OPMAAK en kies LETTERTYPE. Selecteer VET en klik op OK. Klik nu op 
ALLES VERVANGEN; elke 'computer' staat nu in het vet. 
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Bron: Clickx Magazine 

Geprinte documenten opsporen 
Druk je regelmatig Worddocumenten af voor jezelf? Misschien wil je een wijziging 
aanbrengen, maar weet je niet meer precies waar het document zich op de harde 
schijf bevindt.  
Maak het jezelf gemakkelijk en druk de documentnaam en de map mee af als hoofd-
ing van je Worddocument. Klik op BEELD > KOPTEKST EN VOETTEKST.  
Klik daarna op het pijltje links van de werkbalk en selecteer BESTANDSNAAM EN PAD. 
Selecteer eventueel de tekst en verklein of verander het lettertype. Klik tenslotte op 
SLUITEN. 

Bron: Clickx Magazine 

 

 



 

  19 

Monitor magazine jaargang 17 | nummer 93 

Excel 

Nulwaarden niet weergeven 
In bepaalde gevallen is het handig om nulwaarden niet te zien in een Excelwerkblad. 
Stel dat je bijvoorbeeld berekeningen maakt en wil dat een cel gewoon leeg is als de 
waarde nul is.  
Dat kan: klik op EXTRA > OPTIES en ga naar het tabblad WEERGAVE. Onder VEN-
STEROPTIES vink je NULWAARDEN uit. Klik op OK, en klaar is Kees. 
 

Bron: Clickx Magazine  

Lijstje met gebruikte tekst 
Als je de cursor in een cel plaatst en de toetsen-
combinatie ALT+PIJLTJE NAAR BENEDEN indrukt, 
krijg je onmiddellijk een alfabetische keuzelijst 
voorgeschoteld van alle tekst die in de verschillende 
cellen van die kolom werd ingevoerd.  
Dit kan handig zijn als je vaak (niet aaneensluiten-
de) cellen moet voorzien van (nagenoeg) dezelfde 
tekst. 

Bron: Clickx Magazine 

 

 


