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Met dit nummer zijn we alweer aan de laat-
ste editie van het jaar 2022 gekomen. Een jaar 
waarin we na veel Covid-ellende weer op rede-
lijk normale wijze onze bijeenkomsten hebben 
kunnen organiseren. Het was fijn dat wij u weer 
welkom konden heten op onze locaties.
Onze Activiteiten Commissie Locaties had 
maar liefst 11 onderwerpen voor ons verza-
meld, een syllabus geschreven en een power-
point-presentatie gemaakt. Wij zijn ze hiervoor 
veel dank verschuldigd! Ook voor het komende 
jaar 2023 liggen er alweer diverse presentaties 
op ons te wachten.

Een positief effect van de Covid-tijd is, dat we 
uitgebreid konden kennismaken met video-
meetings. Voorheen in gebruik bij het zaken-
leven, maar nu ook geschikt gemaakt voor con-
sumentengebruik. Het tweede wat we hebben 
geleerd, dat deze videomeetings een prima aan-
vulling zijn op onze bijeenkomsten in de zaal. 
Dus ook als er geen locatie bij u in de buurt is 
of wanneer u minder goed ter been bent, heeft 
u toch nog de mogelijkheid online een bijeen-
komst bij te wonen. HCC creëerde er zelfs een 
eigen platform voor onder de naam wij.hcc.nl 
Samen met ons syllabusabonnement bent u 
dan ook volledig geïnformeerd.

De afgelopen periode was een drukke tijd voor 
onze vrijwilligers. De SeniorenAcademie heeft 
deelgenomen aan diverse evenementen. We 
waren 5 dagen aanwezig op de 50PlusBeurs 
in de Jaarbeurs Utrecht, 2 dagen op de Maker 
Faire Eindhoven, de HCC Kennisdag Houten, 
de Genealogiedag Eindhoven, het Open Huis 
Zuid-Holland. Dankzij het enthousiasme van 
onze vrijwilligers hebben we op al deze evene-
menten ruim 70 nieuwe leden kunnen inschrij-
ven.

Waar we erg trots op zijn, is onze Telefonische 
Helpdesk, die dit jaar een forse uitbreiding heeft 
ondergaan. Hierdoor zijn we op werkdagen be-

reikbaar van 9.00 tot 22.00 uur. Maak er vooral 
gebruik van. Onze vrijwilligers zitten er klaar 
voor. Maar ook als u geen urgente vraag heeft, 
kunt u 24/7 terecht bij onze online Vraagbaak. 
Of ga eens kijken in onze Kennisbank of uw 
probleem al eens aan de orde is gekomen.

Maakt u wel optimaal gebruik van uw HCC-
lidmaatschap? Als HCC lid krijgt u interes-
sante kortingen op het complete verzeke-
ringspakket van Ohra. Of 30% korting op alle 
computerboeken van Van Duuren Media. Of 
voor slechts € 1,- per maand een jaar lang 1 TB 
online opslagruimte bij STRATO HiDrive. 
Laat ons lidmaatschap in uw voordeel werken.

Nog een paar weken en dan maken we alweer 
de overstap naar een nieuw jaar. Voorafgegaan 
door één van de gezelligste maanden van het 
jaar, met veel familiefeesten en gezelligheid.
Geniet van deze editie van CompuLinks met 
een leuke variatie aan artikelen. De redactie 
heeft weer haar uiterste best gedaan.

Ik wens u veel leesplezier!

Dick Elzinga
Voorzitter HCC SeniorenAcademie

Van de voorzitter
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HCC!kennisdag, een terugblik
René Suiker

Ook hier waren we er
De HCC!kennisdag heeft haar vaste intrek 
genomen in de Expo Houten, aan de Mei-
doornkade 24 in Houten; de beurs wordt bo-
vendien gedeeld met de Modelspoorbeurs, die 
ook een groot aantal bezoekers trekt. En deze 
combinatie is perfect, het staat garant voor 
symbiose.

Op 8 oktober jl. was er dus weer zo’n gecom-
bineerde dag en we waren weer van de partij. 
Iedereen die ook behept is met het treintjesvi-
rus vindt de combinatie met de modelspoor-
beurs erg geslaagd. En onze HCC!m is hier 
zo’n beetje de verbindende schakel. Overigens 
is aan HCC-kant de organisatie in handen van 
HCC!SeniorenAcademie, maar deze bijeen-
komsten worden royaal ondersteund door na-
genoeg alle interessegroepen.

Ik heb in elk geval waren er de volgende in-
teressegroepen, maar misschien waren er nog 
wel meer:
3D, Android, Apple, Artificial Intelligence, 
CompUsers, Domotica/Internet of Things, 
Drones, Flight Simulator, Genealogie, Mo-
delbaanautomatisering, MSX, Open Source, 
Programmeren, Retro, Robotica, SeniorenAca-
demie, Train Simulator en Windows. Voorwaar, 
een flink gezelschap, dat dus voor een veelheid 
van bezoekers iets interessants te bieden heeft.

Op de benedenverdieping waren vele groeperin-
gen te vinden met hun stands, waar ze de bezoe-
kers tekst en uitleg gaven over hun respectievelij-
ke competenties.
Om 10:00 uur gingen de deuren open. Wij zaten 
allen klaar om onze bezoekers te ontvangen:
 

Figuur 1 - 10:00 uur - De zaal ging open voor publiek

En veel bezoekers hebben ons gevonden. We 
hebben zo’n 400 HCC-leden begroet en ook 
een paar nieuwe leden geregistreerd. Daar-
naast waren er ook veel bezoekers van de Mo-
delspoorbeurs die toch even bij ons kwamen 
kijken. HCC!m, de mensen van modelbaan-
automatisering, hadden hun uitgebreide stand 
op de grens met de Modelspoorbeurs, dus het 
was een heel natuurlijke overgang van de ene 
beurs naar de andere. Ook de andere kant op, 
uiteraard. Maar digitalisering en automatise-
ring zijn belangrijke items in de hedendaagse 
modelspoorhobby en wij hebben als HCC in 
die zin wel veel te bieden.
Op de bovenverdieping, centraal toegankelijk, 
waren de verschillende lezingen en workshops 
in verschillende zalen. Dat was misschien nog 
even zoeken, maar gelukkig waren overal de 
plattegronden verkrijgbaar en in elk geval bij 
de trap naar boven.

Linux Mint
Ook hier, net als op de CompUfair, uitgebreid 
aandacht voor Linux Mint. Er waren lezingen, 
maar er was ook hier een installatieworkshop, 
net als in De Bilt een joint venture tussen 
HCC! compusers en HCC!SeniorenAcademie. 
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Ook hier was weer de gelegenheid om eigen 
hardware mee te nemen, om met een werkend 
Linuxsysteem naar huis te gaan. Een gele-
genheid die ook hier door velen te baat werd 
genomen. De Wilgenzaal was voor Linux ge-
reserveerd en dat was de grootste zaal. Zowel 
de lezingen (‘Linux Mint Introductie’ en ‘Li-
nux Mint Cinnamongebruik en -beheer’) als 
de workshop (‘Linux Mint Installatie’) werden 
hier gegeven.
 

Figuur 2 - Workshop in de Wilgenzaal

Andere zalen
Naast Linux was er dus veel meer te doen. Ik 
kan niet op alle lezingen ingaan, want ik heb 
ze beslist niet allemaal kunnen volgen, maar ik 
loop ze toch even door.
In de Esdoornzaal waren de lezingen:
– Fotobewerking met Photopea
– Videobewerking met ClipChamp
– Leef gezond, gebruik een Apple

In de Lindenzaal waren de lezingen:
– Virtualisatie in Windows
– Home assistant voor beginners
– Programmeren met Liberty Basic

In de Elzenzaal waren de lezingen:
– Starten met digitaliseren van modelbaan
– Programmeren met Scratch
– Een website bouwen met WordPress

De lezing over modelbaandigitalisering werd 
twee keer gegeven. Ik woonde hem de eerste 
keer bij en het was heel leerzaam en dus inte-
ressant en de zaal was goed gevuld. De lezing 

begon al om 10:30, dus een half uur na ope-
ning van de beurs. En als je naar de plattegrond 
kijkt, dan zie je dat deze zaal zich recht boven 
de ingang bevindt. En het viel mij op, dat er 
buiten een flinke rij met bezoekers stond. He-
laas heb ik deze niet gefotografeerd, maar het 
was indrukwekkend. Uiteraard nog niet zoals 
bij de HCC-dagen in de jaren 80 van de vorige 
eeuw, maar het was gezellig druk.
Na de heel leerzame sessie mocht ik aan de 
lunch, die door HCC werd verzorgd:
 

Figuur 3 - De lunch

Er was goed voor de inwendige mens gezorgd, 
onze vrijwilligers konden kiezen uit diverse soor-
ten beleg en naast de broodjes was er ook fruit 
en waren er wat zoete repen. Er was melk en 
karnemelk, maar ook diverse soorten frisdrank 
en uiteraard koffie. De hele dag was er koffie be-
schikbaar en dat houdt een mens op de been.
In mijn vooruitblik had ik het al aangegeven, 
in de Elzenzaal keerde ik terug na de lunch. 
De lezingen waren wat krap begroot, of de 
inleiders (waaronder ikzelf, zeker wel) waren 
wat te lang van stof. Maar toen mijn tijd aan-
gebroken was, was de vorige spreker nog druk 
aan het uitleggen. Maar de sfeer was goed, de 
zin werd afgemaakt, de laatste dia werd ge-
toond en daarna werd de zaal verlaten, en in 
de lounge werd een zitje gezocht en werd ver-
der gepraat. En dat is goed, zo wordt kennis 
gedeeld en worden contacten aangeknoopt. En 
daar gaat het om op dergelijke dagen.
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Zoals ik ook al in de vooruitblik aangaf, ik had 
aangeboden een lezing te geven en had daarbij 
de keuze gegeven uit twee onderwerpen, maar 
ik stond op het programma voor twee lezin-
gen, voor elk van de onderwerpen. Op zich wel 
leuk, maar de voorbereiding was daardoor wat 
krap en wat gebeurt er als je net niet genoeg 
tijd hebt om voor te bereiden? Dan laat je niet 
genoeg weg en kom je dus in tijdnood. En dat 
overkwam mij in mijn beide lezingen. Nu was 
dat dus niet echt een ramp, want ik schoot al-
leen mijzelf in mijn schoen. Mijn eerste lezing 
ging over Scratch en die liep uit. Althans, de 
wat latere start kon ik niet inlopen en eigenlijk 
liep ik gewoon echt uit, want ik had officieel 
maar 45 minuten en ik had er toch 60 nodig.
De lezing over Scratch dus, daar was niet heel 
veel belangstelling voor, maar het publiek dat 
er wel was, was wel heel geïnteresseerd. En dat 
snap ik, want Scratch is vooral heel leuk. En 
het is ook een veelzijdige programmeertaal, 
waar ik makkelijk uren over kan vertellen en 
met een enthousiast publiek dat vragen stelt, 
loop je dan wel eens uit. En zo kon het ge-
beuren, dat mijn publiek voor WordPress aan 
de poort stond te dringen. En de zaal was ei-
genlijk te klein voor de belangstelling voor de 
tweede lezing, die over WordPress.

Figuur 4 - Bezoekers WordPress

Hier werden stoelen uit de lounge erbij ge-
haald, want er waren niet genoeg stoelen in de 
zaal. Ook hier een geïnteresseerd publiek, dat 
ik wat basiselementen rondom WordPress kon 

vertellen. In de korte tijd was geen complete 
website te bouwen, maar de deelnemers kregen 
wel een indruk over wat je zoal nodig hebt, hoe 
je het aanpakt en of WordPress, of een CMS 
in het algemeen, wel de juiste keuze voor je 
is. Ik ben reuze benieuwd of er vele nieuwe 
WordPress-sites bij zijn gekomen, want het 
enthousiasme uit de zaal was overweldigend. 
Ook veel betrokkenheid, veel vragen (en ant-
woorden) en ook applaus na afloop.
Na de lezingen kon ik nog een paar mensen 
in de zaal nadere uitleg geven, want blijkbaar 
waren niet alle vragen beantwoord. Maar dat 
is ook leuk, daarvoor zaten we in de zaal.

Figuur 5 - Uitleg in de zaal

Ik had wel meer lezingen willen bijwonen, 
maar daarvoor ontbrak de tijd. Het program-
ma liep van 10:00 – 15:00 en zo ook de trei-
nenbeurs. Kon ik in het voorjaar nog veel geld 
uitgeven op de modelspoorbeurs, dit jaar ont-
brak de tijd en was ik eigenlijk alleen maar op 
de HCC-stand te vinden, boven en beneden. 
Er waren trouwens, bij mijn weten, door de 
Modelspoorbeurs geen lezingen of workshops, 
die beurs is echt een handelsbeurs. En de uit-
leg in de lezing leerde mij vooral, dat ik eerst 
na moest denken en dan pas kopen, in het ka-
der van digitalisering en automatisering van 
de baan. En zo was het dus ook een geslaagde 
kennisdag voor mijn vrouw, want ik had bijna 
geen geld uitgegeven.
Ik was dus reuze benieuwd naar fotobewerking, 
videobewerking en ook naar programmeren 
met Liberty Basic. De kennisdag is echt de 
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moeite waard, maar je moet je bezoek wel plan-
nen, want je kunt niet overal tegelijk zijn, dat 
kan alleen maar in de boeken van Harry Potter.

Domotica
Domotica timmerde ook aan de weg, inclu-
sief een betaalde Workshop, waarbij er echt 
de techniek werd ingegaan. Rokende soldeer-
bouten, het hoort er allemaal bij. Net als in de 
begindagen van de HCC, waarbij men zelf de 
computers in elkaar zette, want kant en klare 
computers waren onbetaalbaar.

Windows
We zouden het bijna vergeten, maar uiteraard 
was er over de hele linie ook aandacht voor 
Windows. Er is voor Windows 11 een update 
uitgebracht en dat is niet helemaal rozengeur 
en maneschijn. In de Iepenzaal werd er tekst 
en uitleg over gegeven en uiteraard niet alleen 
over de problemen, maar vooral ook over wat je 
eraan kunt doen. Helaas, ik kon ook hier niet 
bij zijn, maar ik denk dat de Iepenzaal afgela-
den vol zat, want Windows is nog steeds het 

meest gebruikte besturingssysteem op de PC.
Met al die lezingen zou je bijna vergeten dat 
we dus ook een flink deel van de beneden-
verdieping tot onze beschikking hadden. De 
stand van HCC!m en HCC!compusers waren 
erg groot, maar er waren ook andere stands 
zeer de moeite waard. 
Zo had de IG Drones een heuse vliegkooi 
ingericht, waar dus met drones gevlogen kon 
worden. Het ‘los’ vliegen door de hele beurs 
was niet toegestaan en dat is wel begrijpelijk, 
maar in de kooi was het veilig:

De collega’s van Retro hadden ook flink uit-
gepakt, ze hadden zelfs nog buizendisplays 
tentoongesteld, die ook nog eens zelf werden 
aangestuurd. Voor wie ze niet meer kent, of 
zelfs nooit gekend heeft:

Figuur 8 - Buizendisplay bij Retro

Ook de stand van de de Flight Simulator IG 
mocht er zijn. Het is niet alleen maar een pc 
met een joystick, maar bijna complete cock-
pits worden nagebouwd:

Figuur 9 – CockpitFiguur 7 - Drones mochten in de kooi vliegen
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Ik heb niets vernomen over eventuele diefstal, 
maar als je het al zou willen overwegen, dan 
doe je er verstandig aan, dat niet bij de Flight 
Simulator te doen, want deze IG wordt al tij-
den serieus bewaakt door hun huisdier, toch 
angstaanjagender dan de penguin van Linux:

Figuur 10 - Bewaker van Flight Simulator

HCC-leden
HCC-leden hadden dus gratis toegang tot de 
Kennisdag, inclusief de Modelspoorbeurs. En 
HCC-leden hadden ook gratis toegang tot de 
lezingen en de Linux-workshop. Je kon ter 
plaatse lid worden, dan hoefde je niet de entree 
te betalen én kreeg je direct toegang tot de le-
zingen en workshop. Als je geen lid was, moest 
je een toegangskaart kopen, ook weer voor bei-
de beurzen. Online tot en met woensdag voor 
de beurs te koop voor 8 euro. Ter plaatse aan 
de kassa kostte het 10 euro. Voorwaar geen ex-
treme prijs en kinderen t/m 11 jaar mochten 
gratis naar binnen.

En via de site van de modelspoorbeurs weten 
we nu ook dat volgend jaar de HCC! Kennis-
dagen gepland zijn op 25 maart, 17 juni en 7 
oktober. Daar kunt u zich dus al op voorbe-
reiden.

Handige tips voor Whatsapp

Privé antwoorden op een groepsgesprek
Wil je privé antwoorden op een vraag die in een groepsgesprek in WhatsApp wordt ge-
steld? Hoe moet je dan te werk gaan?

Op een iPhone
• Open het groepsgesprek in WhatsApp.
• Druk op een bericht van de persoon waar-

naar u een privébericht wilt sturen en houd 
de vinger op het scherm tot er een menubalk 
onderin verschijnt.

• Tik op Meer.
• Tik op Privé antwoorden.
• Het scherm verandert in een chatbericht 

tussen alleen u en de betreffende persoon. 
Typ een bericht en tik op het pictogram van 
een papieren vliegtuig.

Op een Android-telefoon
• Open het groepsgesprek in WhatsApp.
• Druk op een bericht van de persoon waar-

naar u een privébericht wilt sturen en houd 
de vinger op het scherm tot er bovenin een 
menubalk verschijnt.

• Tik op het pictogram van de drie puntjes 
rechtsbovenin.

• Tik op Privé antwoorden.
• Het scherm verandert in een chatbericht 

tussen alleen u en de betreffende persoon. 
Typ een bericht en tik op het pictogram van 
een papieren vliegtuig.
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De online-status uitschakelen
De functies Laatst gezien en Online laten je 
zien wanneer je contacten voor het laatst ge-
bruik hebben gemaakt van WhatsApp, of dat 
ze nu online zijn.

Als een contact online is, betekent dit dat de 
andere gebruiker WhatsApp open heeft staan 
op de voorgrond van diens toestel en verbon-
den is met internet. Dit betekent echter niet 
per definitie dat je contact je bericht heeft ge-
lezen.

Laatst gezien verwijst naar het tijdstip waarop 
de andere gebruiker WhatsApp voor het laatst 
heeft gebruikt. Met onze privacyinstellingen 
bepaal je zelf wie je Laatst gezien-melding kan 
zien. Je kunt de online-status van iemand mo-
gelijk niet zien, tenzij diegene jou als contact 
heeft opgeslagen of jou eerder een bericht heeft 
gestuurd. Je kunt in de instellingen niet aange-
ven wie je online-status mag zien.

Stappenplan: online-status WhatsApp in- of 
uitschakelen:
1 Open WhatsApp en tik rechtsboven op de 

drie verticale puntjes.
2 Tik op Instellingen en druk op Account.
3 Tik op Privacy en kies Laatst gezien en online.
4 Maak jouw keuze en druk linksboven enke-

le keren op Terug.

Nieuw in Whatsapp: Call Links
Aan een audio- of videogesprek in WhatsApp 
kunnen nu ook andere deelnemers aanschui-
ven. Een gebruiker stuurt dan een Call Link 
naar personen die dan ook kunnen deelnemen 
aan het gesprek.

Will Cathcart van WhatsApp heeft via Twit-
ter de nieuwe functie aangekondigd. Waar het 
op neer komt, is dat je via het tabblad Oproe-
pen een link kunt creëren en die kunt sturen 
aan één of meer personen. Die kunnen dan, 
door op de link te klikken, deelnemen aan het 
gesprek.

De functie met de naam Call Links is de afge-
lopen periode bij alle gebruikers beschikbaar 
gemaakt.
 
Bron: HCC!android
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Senioren Expo 17 t/m 22 januari 2023
NH Conference Centre Koningshof

De 19e editie van de Senioren Expo mag u niet missen! De Senioren Expo in NH Confe-
rence Centre Koningshof te Veldhoven is de grootste beurs voor 50-plussers in Brabant. 
Uiteraard is ook de Seniorenacademie weer van de partij.

Van 17 t/m 22 januari 2023 vindt in het NH 
Conference Centre Koningshof Veldhoven de 
19e editie van de Senioren Expo plaats. De 
Senioren Expo is een beurs waar men uiteen-
lopende producten en diensten kan vinden, 
gericht op de actieve oudere consument. Er is 
veel te zien en te beleven op het gebied van wo-
nen en leven, gezondheid en beweging, reizen, 
hobby en creativiteit.

De Senioren Expo is van dinsdag 17 t/m zon-
dag 22 januari geopend van 10.00 - 17.00 uur. 
Het entreetarief bedraagt € 10,- aan de kassa 
en in de online voorverkoop. 
Wanneer u lid bent van de Seniorenacademie 
betaalt u slechts € 6,-.

De Senioren Expo wordt georganiseerd in sa-
menwerking met de grootste seniorenvereni-
ging van Brabant met ruim 120.000 leden in 

Brabant. De KBO-Brabant is prominent aan-
wezig met een ontmoetingsplein op de beurs-
vloer. U kunt hier terecht met vragen over 
uiteenlopende zaken, zoals cultuur, educatie, 
kadervorming, belangbehartiging en ouderen-
advisering. Ook is het bij uitstek de plaats om 
andere leden en bestuursleden/kaderleden van 
KBO-Brabant te ontmoeten.

In samenwerking met KBO-Brabant is er een 
speciale bus actie voor leden van ouderenorga-
nisaties. Op deze manier kunt u samen met uw 
vereniging voordelig naar de Senioren Expo te 
Veldhoven afreizen.

Entree
Koop online uw entreeticket voor de Senioren 
Expo en vermijd lange wachtrijen voor de kassa.
Uiteraard is het ook mogelijk uw entreeticket 
aan de kassa te kopen!
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De ziekte van Alzheimer 
Willem Hogendoorn

Mijn oudste broer heeft Alzheimer. Toen ik hem pasgeleden een keer 
opbelde, wist hij niet meer wie ik was.
Best heftig als je broer je niet meer kent.
Wat is Alzheimer eigenlijk precies, waar komt de naam vandaan en is er 
verschil met dementie, waren een aantal vragen die bij mij opkwamen. 

Algemeen
De ziekte van Alzheimer, meestal kortweg 
Alzheimer genoemd, is een aandoening waar-
bij er  een progressieve afname van zenuwcel-
structuren of -functies plaatsvindt, waaronder 
het afsterven van zenuwcellen, die geleidelijk 
begint en steeds erger wordt. Het is de oor-
zaak van 60 tot 70 procent van alle gevallen 
van dementie. Dementie is een verzamelnaam 
voor ruim vijftig ziekten, waarbij de hersenen 
informatie niet meer goed kunnen verwerken. 
Het meest herkenbare kenmerk van  Alzhei-
mer is de moeite met het herinneren van re-
cente gebeurtenissen. Uiteindelijk zonderen de 
patiënten zich af van hun naasten en trekken 
ze zich terug uit het dagelijks leven. Hoe snel 
iemand achteruitgaat, verschilt van patiënt tot 
patiënt. De gemiddelde levensverwachting na 
diagnose is drie tot negen jaar. België gaf in 
2020 een postzegel uit over Alzheimer.

Ik vind dit een hele 
treffende postzegel. 
Een vaag beeld. Ik 
denk dat het de ge-
moedstoestand van 
iemand met Alzhei-
mer in een gevorderd 
stadium uitbeeldt. De 
postzegel heeft de ti-
tel: ‘de stilte van Alz-

heimer.’ Dat is ook op de velrand te lezen, in 
het Frans: ‘le silence d’Alzheimer’

 
Alois Alzheimer
De ziekte van Alzheimer is genoemd naar Al-
ois Alzheimer (1864 - 1915) een Duits neuro-
patholoog en psychiater. In 1906 beschreef hij 
voor de eerste keer de ziekte. Hij begeleidde een 
50-jarige vrouw, die in 1901 opgenomen was in 
de psychiatrische inrichting van Frankfurt am 
Main. Zij verbleef in deze inrichting tot aan 
haar dood in 1906. Alois Alzheimer was geïnte-
resseerd in de zaak en na haar dood deed hij een 
autopsie op haar hersenen en beschreef eiwitop-
hopingen - amyloïde plaques - aan de buiten-
kant en rondom de hersencellen. Binnenin de 
hersencellen bemerkte hij de aanwezigheid van 
kluwen vezels, de zogenaamde neurofibrillaire 
kluwen. De daarop volgende vijf jaren werden 
elf vergelijkbare gevallen in de medische litera-
tuur beschreven. In enkele van deze publicaties 
werd al gebruikgemaakt van de term ‘ziekte van 
Alzheimer’. In 2003 gaf Duitsland een gelegen-
heidsstempel uit van Alois Alzheimer.
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De Duitse psychiater Emil Kraepelin wordt 
echter gezien als de naamgever van deze ziekte.
Hij noemde de ziekte in de achtste editie van 
zijn leerboek van de psychiatrie, gepubliceerd 
in 1910, de ziekte van Alois Alzheimer. Krae-
pelin was wel onder de indruk van het onder-
zoek van zijn collega Alzheimer. Hij nodigde 
hem in 1902 daarom uit om in de universi-
teitskliniek van Heidelberg met hem samen te 
werken. Een jaar later ging Alzheimer mee 
met Kraepelin naar de universiteitskliniek van 
München.

Daar leerde Alzheimer diagnosestelling  en in 
1904 verdedigde hij er zijn academisch proef-
schrift . Ook Emil Kraepelin komen we tegen 
in de filatelie op een Duits frankeermachi-
nestempel.

Alzheimer Nederland
Op dit moment leven ruim 280.000 mensen 
in Nederland met Alzheimer. Daar moet iets 
aan gedaan worden, vindt Alzheimer Neder-
land. De stichting zet zich in voor één van de 
grootste uitdagingen van deze tijd: dementie. 
Samen met duizenden vrijwilligers, mensen 
met dementie, mantelzorgers, onderzoekers, 
donateurs en collectanten, werken zij aan een 
toekomst zonder dementie en aan een betere 
kwaliteit van leven voor mensen met demen-

tie en hun mantelzorgers. Zij hebben één doel 
voor ogen: vooruitgang! En dat is heel hard 
nodig want het aantal mensen met dementie 
verdubbelt de komende 20 jaar naar een half 
miljoen.

In mijn filatelistische ‘rariteitenkabinet’ kwam 
ik een Alzheimer-attentiezegel tegen van Alz-
heimer Nederland. Ik was overigens vergeten 
dat ik deze zegel had. 

Alzheimer attentiezegel

Alzheimer verenigingen
Ook in andere landen kwam ik Alzheimer-ver-
enigingen tegen, zoals van Denemarken en 
Luxemburg.

            

Er zijn ook Postadministraties die aandacht 
vragen voor Alzheimer-bestrijding zoals 
Spanje.
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Of de aandacht vestigen op Alzheimer’s  awa-
reness (bewustzijn) zoals de USA.

 
Alzheimerdag
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
van de Verenigde Naties heeft 21 september 
uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag (World 
Alzheimer’s Day).
Op deze dag wordt extra aandacht besteed 
aan alzheimer. Verschillende landen besteden 
hier filatelistische aandacht aan zoals India en 
Italië.

India 2006

Italië 2009

Boek en film
In 1985 verscheen in België het boek “de zaak 
Alzheimer” van de schrijver Jef Geeraerts. Het 
is een detectiveroman over een huurmoorde-
naar bij wie de verschijnselen van de ziekte van 
Alzheimer steeds duidelijker worden (klinkt 
spannend).

In 2003 werd naar dit boek een film gemaakt. 
De film werd een kassucces in Vlaanderen, 
meer dan 750.000 mensen gingen ervoor naar 
de bioscoop.

In de Verenigde Staten werd de film in 2005 
uitgebracht onder de titel The Memory of a Killer 
(Het geheugen van een moordenaar).

De film staat in de top van best bekeken Belgi-
sche films aller tijden.

Bronnen

https://www.alzheimer-nederland.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte_
                van_Alzheimer
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Milieuvriendelijke routes gebruiken in je 
Google Maps-app

De Google Maps-app toont schattingen van de brandstof- of energie-efficiëntie op 
bepaalde routes op basis van het motortype van je voertuig. Hoe brandstof- of ener-
giezuiniger de route is, hoe lager het brandstof- en energieverbruik en de CO2-uitstoot 
van je auto.

De Google Maps-app toont schattingen van 
de brandstof- of energie-efficiëntie op bepaal-
de routes op basis van het motortype van je 
voertuig. Hoe brandstof- of energiezuiniger de 
route is, hoe lager het brandstof- en energie-
verbruik en de CO2-uitstoot van je auto.

Tevens betrekt de app er ook andere factoren 
bij, zoals realtime verkeers- en wegomstandig-
heden om de optimale route te kiezen. Maps 
toont dus niet alleen de snelste route, maar ook 
de meest efficiënte route, ook als deze niet het-
zelfde zijn.

Als je de functie uit zet, krijg je altijd de snel-
ste route en houdt Maps bij routeaanbevelin-
gen geen rekening met de brandstof- of ener-
gie-efficiëntie. Je krijgt nog wel je geschatte 
brandstof- en energie-efficiëntie (op basis van 
het type motor) te zien en er staat een groen 
blaadje bij de meest brandstof- of energiezui-
nige route van de verschillende alternatieven.

Hoe je milieuvriendelijke routes gebruikt
Belangrijk: Energiezuinige routes voor elek-
trische voertuigen omvatten geen oplaadstops.

Dat is wel jammer, maar er verandert veel in de 
wereld van laadlocaties.

In de Google Maps-app
1. Open de Google Maps-app  op je mobiele 

apparaat.
2. Tik op je profielfoto of initiaal     > Instellin-

gen     > Navigatie-instellingen.
3. Scroll naar Routeopties.

• Tik op Voorkeur voor brandstofzuinige rou-
tes als je milieuvriendelijke routes wilt 
aan- of uitzetten.

• Tik op Type motor om het type motor te 
kiezen. Selecteer het type motor > tik op 
Klaar.

Nadat je een routebeschrijving hebt gekregen
1. Open de Google Maps-app  op je mobiele 

apparaat.
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2. Zoek je bestemming of tik erop op de kaart.
3. Tik linksonder op Route.
4. Swipe omhoog in de balk onderaan.
5. Tik op Type motor wijzigen.
6. Selecteer het type motor >  tik op Klaar.

Je motortype kiezen
Kies de optie die je het meest gebruikt:
• als je een auto met een verbrandingsmotor 

hebt, kies je Benzine of Diesel.
• als je een hybride of een plug-in hybride hebt 

die meestal op brandstof rijdt, kies je Hybride.
• als je een elektrische auto of plug-in hybride 

hebt die voornamelijk op stroom rijdt, kies je 
Elektrisch.

De meest brandstofzuinige routesuggestie kan 
verschillen, afhankelijk van het motortype. Zo 
is een voertuig met verbrandingsmotor ‘zuini-
ger’ op de snelweg dan in de stad. Hybride en 
elektrische voertuigen zijn meestal efficiënter 
bij stadsritten of op routes in heuvelachtige 
omgevingen, waar ze veel gebruikmaken van 
regeneratief remmen.
Als je geen motortype kiest, is benzine de 
standaardoptie als het meest voorkomende 
motortype in de meeste landen.

Hoe Google Maps het brandstofverbruik 
berekent
Google Maps berekent het brandstofverbruik 
met behulp van inzichten van het National 
Renewable Energy Laboratory van het Ameri-
kaanse ministerie van Energie en gegevens van 
het Europees Milieuagentschap. Deze bereke-

ning houdt rekening met factoren die van in-
vloed zijn op je brandstof- en energieverbruik 
en CO2-uitstoot, zoals:
• gemiddeld brandstof- of energieverbruik 

voor voertuigen in je regio
• steilheid van heuvels op je route
• patronen voor langzaam rijdend en stilstaand 

verkeer
• typen wegen (zoals lokale wegen of snelwegen)

Maps laat de meest brandstof- of energiezui-
nige route zien, als die ongeveer dezelfde aan-
komsttijd heeft als de snelste route. Als de 
brandstof- of energiebesparing te klein is of 
de reistijd aanzienlijk langer is, toont Maps de 
relatieve brandstof- of energiebesparing van 
routes zodat je ze kunt vergelijken.

Bron: Google Support
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Aan de slag met OBS Studio

Het kwam aan de orde bij onze presentatie Digitaliseren van analoog materiaal. De soft-
ware van OBS Studio. In dit artikel gaan we hier nader op in.

Wat is OBS Studio?
OBS Studio is open-source software, wat bete-
kent dat het volledig gratis te gebruiken is. Je 
kunt het downloaden van:
                          https://www.obsproject.com
Open-source software kan door iedere ge-
bruiker aangepast worden. Er worden dan ook 
door de gemeenschap ‘plug-ins’ bij gemaakt, 
die eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd. 
De functionaliteit kan aldus sterk worden ver-
groot.
De software is voorbereid op twee toepassings-
gebieden: Bewerken voor opnemen en Bewerken 
voor streamen.

Wizard Automatische configuratie
De eerste keer dat je OBS Studio opent, wordt 
een automatische configuratiewizard uitge-
voerd. Als je net begint, volg je de getoonde 
stappen om de best mogelijke instellingen te 
krijgen die de pc aankan. (Je kunt de wizard 
voor automatische configuratie ook vinden in 
Tools in het hoofdmenu.)
Als je de wizard voor automatische configura-
tie kiest in plaats van een handmatige installa-
tie, kun je de kans op crash- en vertragingspro-
blemen verminderen.

Eerst wordt de mogelijkheid geboden om te 
kiezen tussen Optimaliseren voor streaming of 
Optimaliseren voor opnemen. Dit is duidelijk. 
Selecteer waarvoor je OBS wilt optimaliseren. 
Hiermee worden enkele standaardinstellingen 
op de software toegepast. Maak je geen zor-
gen; je kunt deze in de toekomst altijd gemak-
kelijk wijzigen!

Je kunt dan je video-instellingen opgeven. 

Basiscanvasresolutie: we raden de optie hui-
dig gebruiken aan. Hiermee wordt een resolutie 
geselecteerd die overeenkomt met de resolutie 
van de monitor die je gebruikt.

FPS: hier kun je kiezen tussen prioriteit geven 
aan framesnelheid of resolutie.

Over het algemeen zul je u prioriteit willen ge-
ven aan een hogere framesnelheid bij het opne-
men of streamen van videogames, zelfs in een 
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lagere resolutie. Een lage framesnelheid maakt 
het moeilijk om naar streams van videogames 
te kijken.
Tegelijkertijd is de resolutie echter essentieel 
om ‘bitty’ streams van lage kwaliteit te vermij-
den, die ook ergernis kunnen opleveren. We 
raden een FPS-beginwaarde van 30 aan en een 
resolutie van 1920×1080 of 1280×720 (afhan-
kelijk van de resolutie van de monitor.)

Als je desktop-schermbeelden wilt opnemen of 
streamen, geef dan prioriteit aan resolutie bo-
ven framesnelheid om alle details in het beeld 
vast te leggen.
Klik op Instellingen toepassen.

De wizard voor automatische configuratie 
werkt voor de meeste mensen goed. Maar er 
zijn geavanceerde aanpassingen, die je kunt 
maken om de videokwaliteit te maximaliseren. 
We zullen ze later in de tutorial behandelen.

OBS Studio-omgeving
Nadat de configuratiewizard is uitgevoerd, is 
het tijd om de gebruikersinterface te bekijken. 
Deze tutorial geeft een korte uitleg van OBS 
Studio en elk van de belangrijkste functies.
Als je OBS hebt geopend, ziet het er ongeveer 
zo uit.

Onder het afspeelscherm (de grote zwarte 
rechthoek bovenaan uw scherm) bevinden zich 
drie panelen met de namen Scenes,  Sources en 
Audio Mixer. Dit zijn de cruciale onderdelen 
voor het opzetten van je livestream.

Scènes

In OBS zijn scènes een verza me ling bron nen. 
Je kunt ze zien als mappen met een lay-out 
voor je stream. Je kunt scènes opslaan of scha-
kelen tussen scènes om verschillende instellin-
gen voor je stream te krijgen.

Populaire scènes voor streamers zijn onder 
meer live-scènes, direct terug-scènes, begin-
scènes streamen en eindscènes streamen. Je 
kunt er gemakkelijk tussen schakelen door ze 
allemaal in de scènelijst te selecteren of ze snel-
toetsen toe te wijzen.

Bronnen

Bronnen zijn waar je video, audio, logo’s en 
overlays aan de stream toevoegt. Eén scène 
kan meerdere bronnen hebben, bijvoorbeeld 
één bron voor de webcam, één voor desktop-
opname, enz.

Audiomixer – Je vindt alle audiobronnen in de 
audiomixer. Hier kun je het volume aanpassen 
of een bron dempen. Je kunt ook filters toevoe-
gen en instellen voor elke audiobron.

Een scène instellen in OBS Studio
Om een scène in OBS Studio in te stellen, klik 
je eenvoudig op het pictogram Toevoegen (+) 
om bronnen aan de scène toe te voegen.

Bronnen
Zoals hierboven vermeld, voegen bronnen de 
componenten toe aan je stream. Dit is een kort 
overzicht van de meest voorkomende bronnen:
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• Audio Input Capture – Audio van uw micro-
foon of lijningang.

• Audio-uitvoer vastleggen - Audio komt van 
jouw apparaat.

• Browser – Invoer van een URL, gebruikt 
voor widgets en overlays. Ex. Live chatten.

• Display Capture - Neemt het bureaublad op.
• Game Capture – Neemt alleen je game-ven-

ster op.
• Afbeelding - JPEG, PNG en overlays toe-

voegen.
• Video-opnameapparaat - Video-invoer van 

de camera.
• Window Capture – Neemt alleen een venster 

op. Het kan worden gebruikt om software 
op te nemen of voor games, wanneer het 
vastleggen van games niet werkt.

Videofilters toevoegen

Met videofilters kun je het beeld van de video 
aanpassen en de productiekwaliteit verbeteren.
Hieronder vind je een korte handleiding over 
het toevoegen van videofilters in OBS Studio.
1. Ga eerst naar het bronpaneel.
2. Klik met de linkermuisknop op de bron 

waaraan je een filter wilt toevoegen.
3. Selecteer Filters.
4. In het filterpaneel voeg je een filter toe door 

op de knop + te klikken.
Je hebt veel filters om uit te kiezen in OBS en 
je kunt bijna elk aspect van je afbeelding aan-
passen. Hieronder staan de twee meest voor-
komende filters die mensen gebruiken.

LUT - toepassen
LUT’s zijn filterbestanden die je bovenop een 
bron kunt toepassen om deze een specifieke 
kleur te geven. Stel je voor dat je een social 
media-applicatie gebruikt en een foto maakt. 
Je voegt een sepiafilter toe aan de afbeelding 
om deze er ouderwets of verouderd uit te laten 
zien. Dit is in feite een LUT en ze zijn gewel-
dig in het verkrijgen van consistente kleurre-
sultaten in veel verschillende bronnen.

Chromakey en kleursleutel
Beide filters worden gebruikt om groene 
schermachtergronden in OBS te verwijderen. 
Zorg ervoor dat de video die je vastlegt zich 
in een goed verlichte omgeving bevindt om de 
beste resultaten te krijgen. Dit bestaat meestal 
uit een groen of blauw scherm dat achter de 
streamer wordt geplaatst.
De schuifregelaars voor gelijkenis en gladheid 
bepalen de hoeveelheid van een specifieke 
kleur die moet worden verwijderd en kunnen 
enigszins worden aangepast om betere resulta-
ten te krijgen.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je 
routine opdoet met het scherm zelf, kreukels 
moeten voorkomen worden en een gelijkma-
tige verlichting door een paar heldere licht-
bronnen is noodzakelijk. Hoe consistenter het 
groen of blauw van het scherm, hoe effectiever 
het chroma key-filter zal zijn.
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Kleurcorrectie
Met dit filter kun je de helderheid, het gam-
ma, het contrast, de dekking en meer van de 
afbeelding wijzigen en aanpassen. Dit is ge-
weldig om het uiterlijk van de livestream of 
opname te verbeteren. Maar ga niet te gek met 
deze instellingen, want ze kunnen tot overdrij-
ving leiden.

Bijsnijden/pad
Dit filter past de grenzen van de bron aan en 
stelt je in staat de boven- of zijlimieten te ver-
slepen om het formaat van de bron te wijzi-
gen. Dit is geweldig voor het bewerken van de 
grenzen van bronnen zoals webcams of video’s, 
zodat ze binnen een bepaald frame of overlay 
passen.

Afbeeldingsmasker/-blend
Een afbeeldingsmasker past duidelijke trans-
parante grenzen toe op de bron, beperkt door 
een vooraf bepaalde afbeelding. Het klinkt 
heel ingewikkeld, maar is in feite eenvoudig. 
Als je een afbeelding hebt van een witte cirkel 
op een zwarte achtergrond en deze als mas-
ker op je webcam toepast, zijn alleen de delen 
van de webcam in de witte cirkel zichtbaar en 
wordt al het andere niet weergegeven. Het is 
een geweldig hulpmiddel en kan helpen bij het 
maken van unieke overlays en functies.

Scroll
Misschien wel het meest gebruikte filter op 
OBS is het scrollfilter. Hiermee kunt u bewe-
ging toepassen op uw bron. Dit wordt geregeld 
als horizontale en verticale snelheden, waarbij 
je bron zijwaarts of op en neer beweegt. Het 
wordt meestal op tekst gebruikt om een ticker-
tape in nieuwsstijl boven of onder aan je stream 
te maken.

Audiofilters toevoegen
De kwaliteit van je audio op je stream of op-
name hangt grotendeels af van je microfoon en 
omgeving. Maar door filters op OBS Studio 
kunt u de geluidskwaliteit van een stem ver-

beteren. Je kunt deze filters toevoegen aan het 
microfoonsignaal en al je audiobronnen. 
Hier is een handleiding over het toevoegen van 
audiofilters in OBS Studio:

1. Om een filter toe te voegen, ga je eerst naar 
het Mixer-paneel op het OBS-startscherm. 

2. Klik op Instellingen (tandwielpictogram) op 
de audiobron.

3. Selecteer Filters
4. In het filterpaneel voeg je een filter toe door 

op de knop + te klikken.
Hieronder staan de handigste filters voor het 
verbeteren van de geluidskwaliteit. Misschien 
wilt u deze instellingen aanpassen om te zien 
wat voor u en uw instellingen werkt.

Ruispoort
Een noise gate-filter dempt alle achtergrond-
geluiden als je niet praat. Gebruik een dichte 
drempel boven het geluidsvolume en een open 
drempel iets lager om de beste resultaten te krij-
gen.

Geluidsonderdrukking
Met dit filter kun je achtergrondgeluiden uit 
de audio verwijderen terwijl je praat. Dit is 
geweldig als je je in een lawaaierige omgeving 
bevindt. Speel met het onderdrukkingsniveau 
totdat je iets vindt dat voor jou werkt. Er zijn 
twee vooraf geïnstalleerde plug-ins voor ruis-
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onderdrukking beschikbaar in dit menu, RN-
Noise en Speex.

Speex biedt een handmatige schuifregelaar 
voor onderdrukking en stelt gebruikers in staat 
te kiezen hoeveel onderdrukking ze op een 
bron zetten. Dit kan handig zijn voor audio-
bronnen die minimale onderdrukking verei-
sen, niet om de kwaliteit van de belangrijkste 
audiofocus (dwz een stem of instrument) te 
verpesten.
RNNoise filtert automatisch achtergrondge-
luid. Het doet uitstekend werk, maar verwart 
zang op hoge tonen soms met ruis en kan deze 
soms ook uitschakelen. Het vereist minder in-
stellingen, maar de resultaten zijn niet zo be-
trouwbaar.

Ingangsversterking
Met de Gain kun je instellen hoe veel het in-
gangssignaal (microfoon) versterkt wordt. Als 
je een microfoon met een zwak signaal hebt, 
kun je deze versterking gebruiken om het lui-
der te maken.

Compressor
Een compressor verkleint de dynamiek (het 
verschil tussen luid en zwak) van het signaal. 
Wanneer het signaal het piekvolume bereikt, 
neemt de vervorming enorm toe. Daarom kan 
het gewenst zijn pieken te voorkomen zonder 
dat zwakke geluiden onhoorbaar worden.
Het is aan te bevelen te experimenteren met 
de mate van compressie en de reactiesnelheid 
(attack/hold/release) om het meest bevredi-
gende resultaat te krijgen. Te veel compressie 
en zeer korte reactietijden kunnen een onna-
tuurlijk ‘gehijg’ opleveren.

Widgets toevoegen
Als je OBS gebruikt voor live 
streaming, kun je de inhoud 
aantrekkelijker maken door een 
livechat op het scherm, waar-
schuwingen en andere widgets 
toe te voegen.

Widgets worden meestal extern gehost en 
moeten als browserbron aan de stream worden 
toegevoegd. Je hoeft alleen de widget op een 
website (Streamlabs, StreamElements, Night-
bot) in te stellen en de URL van de widget in 
de browserbroninstellingen te plakken.

Widgets zijn te vinden op Streamlabs, You tube 
of Twitch.  Hier volgen enkele van de meest 
populaire stream-widgets.

Chatten
De Chatbox is een widget die bovenop je stream 
zit en je livechat weergeeft. Het toont de naam 
van elke gebruiker en hun bericht. Het is een 
geweldige toevoeging voor streamers die hun 
streams graag uploaden als VOD’s, omdat het 
niet altijd mogelijk is om de livechat opnieuw 
af te spelen op deze video’s.
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Meldingsvenster

Als je een widget voor een waarschuwings-
venster in je scène hebt, kunnen er waarschu-
wingen verschijnen wanneer er belangrijke 
gebeurtenissen plaatsvinden, zoals donaties, 
nieuwe abonnees en merchandise-aankopen. 
De details over hoe deze eruitzien en klinken, 
kunnen worden beheerd vanaf de externe web-
site zoals Streamlabs of Streamelements.

Donatiedoel

Een donatiedoelwidget houdt je voortgang bij 
naar een specifiek donatiedoel. De balk vult 
naarmate je meer donaties ontvangt en wordt 
automatisch bijgewerkt met een percentage en 
het exacte bedrag dat je hebt gedoneerd. Het 
kan een geweldige toevoeging zijn als je spaart 
voor een bepaald stuk hardware of geld inza-
melt voor een goed doel.

Evenementenlijst

Evenementenlijsten zijn widgets die nieu-
we activiteiten weergeven, zoals donaties of 
nieuwe leden. In tegenstelling tot waarschu-
wingsvensters tonen gebeurtenislijsten geen 
grote gifs en maken ze geen geluid. Ze geven 
de informatie weer in een regel tekst en sta-
pelen deze op elkaar terwijl de gebeurtenissen 
plaatsvinden. Ze kunnen ook permanent op 
het scherm blijven.

Geavanceerde instellingen in OBS Studio
Beeldinstellingen - Ga naar bestanden en dan 
instellingen. In het gedeelte Uitvoer vind je 
exportinstellingen voor streamen en opnemen. 
Daar kun je de uitvoerkwaliteit voor de video/
stream wijzigen.

Opmaakopties - Hoewel u misschien meer 
bekend bent met de .mp4- of .mov-indelingen, 
raden we u aan .flv te gebruiken bij het opne-
men van video op OBS. Dit zorgt ervoor dat 
als OBS om de een of andere reden crasht, niet 
alle gegevens verloren gaan. Terwijl andere 
formaten zoals .mp4 eenvoudiger te importe-
ren zijn in bewerkingssoftware, verlies je al het 
beeldmateriaal als OBS crasht.

Bitrate-opties - De bitrate-waarde ontcijfert 
hoeveel informatie er van uw streamingsoft-
ware naar uw online streamingplatform wordt 
verzonden. Hoe hoger de bitrate, hoe meer in-
formatie er wordt verzonden en dus hoe hoger 
de kwaliteit van de stream.
Je zou kunnen denken dat je deze waarde ge-
woon op 1 miljoen moet zetten, en dan... denk 
nog eens goed na. De uploadsnelheid van je 
internet beperkt je bitrate-mogelijkheden. Als 
je een uploadsnelheid van 6Mb/s hebt, moet je 
deze niet hoger instellen dan 3500kb/s. Pro-
beer over het algemeen een buffer van 2-5 
Mb/s aan te houden voor andere services om 
voldoende internetbandbreedte te gebruiken.
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Op dezelfde manier is je bitsnelheid van in-
vloed op wie je streams kan bekijken. Als je 
streamt met een bitrate van 6 Mb/s, maar je 
kijkers slechts een downloadsnelheid van 3 
Mb/s hebben, kunnen ze je stream niet bekij-
ken. Het verhogen van deze waarde kan be-
paalde kijkers vervreemden die mogelijk lagere 
internetsnelheden hebben. Onthoud dat.
De meeste streamers hebben de neiging om 
ergens tussen de 3500kb/s (3,5 Mb/s) en 
6000kb/s (6 Mb/s) te streamen.

Encoder-opties - In het gedeelte met uitvoer-
instellingen kun je kiezen tussen verschillende 
coderingsopties. Er zijn voor- en nadelen aan 
elke optie.

Software (x264) – Met deze optie kan de CPU 
van de computer alle codering uitvoeren. 
Als je een krachtige CPU in de computer hebt, 
kun je deze optie kiezen. Als je een trager ap-
paraat hebt, bestaat de kans dat de CPU het 
niet aankan, vooral als je een videogame op-
neemt, omdat de processor de game op het 
scherm moet weergeven en de codering moet 
uitvoeren. Dit heeft invloed op de kwaliteit 
van de opname.

Hardware (QSV) & Hardware (NVENC) – 
Met deze twee opties kan de grafische kaart 
het grootste deel van de codering uitvoeren. 
De QVS-optie is beschikbar op Intel-hardwa-
re, terwijl NVENC voor NVIDIA beschik-
baar is. Kies tussen de twee, afhankelijk van 
welke grafische processor je hebt.

Profielen
In OBS is een profiel een opgeslagen instel-
lingenbestand. Je hebt bijvoorbeeld één profiel 
voor het opnemen van 720p en een ander voor 
1080p.

Geluidsinstellingen
In instellingen vind je een audiogedeelte. Voor 
beginners hoef je in dit venster slechts twee in-
stellingen te kennen.

Bureaubladaudio
Hiermee wordt de audio vastgelegd die van 
de computer komt. Kies het apparaat waar 
het geluid vandaan komt; het kunnen de luid-
sprekers, hoofdtelefoon of een audio-interface 
zijn.

Microfoon/Auxiliary Audio
Hier kies je van welke aangesloten microfoon 
je audio wilt opnemen. In veel gevallen zal de 
microfoon verschijnen met zijn naam en het 
audiostuurprogramma dat hij gebruikt (in dit 
geval Microphone (Realtek(R) Audio).

Steekproef
Een hogere samplefrequentie helpt om een 
zuiverder geluid te produceren. Hoe hoger de 
waarde, hoe meer informatie en data er wordt 
verwerkt, waardoor de audio dieper en helder-
der wordt. De meeste audio die je hoort op 
cd’s, mp3-bestanden enz., wordt gesampled 
op 48kHz, hoewel het verschil tussen 48 en 
44,1 voor de meeste luisteraars onhoorbaar zal 
zijn.
Je kunt nog geavanceerder gaan, maar dit valt 
buiten het bestek van deze tutorial. Deze in-
stellingen zouden meer dan genoeg moeten 
zijn om je op weg te helpen.

Sneltoetsen
Door sneltoetsen toe te wijzen aan processen 
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in OBS Studio kun je tijd besparen tijdens het 
streamen. In plaats van over te schakelen naar 
OBS om van scène te wisselen of een bron in 
te schakelen, kun je dit allemaal doen met een 
druk op de knop op het toetsenbord. Het ziet 
er veel professioneler uit en stroomlijnt het hele 
streamingproces. 

Laten we zeg-
gen dat we een 
sneltoets wil-
len toepassen 

op onze ‘Live’-scène zodat onze stream naar 
die scène overschakelt, wanneer de sneltoets 
wordt ingedrukt. 

Ga naar je stream-instellingen en selecteer het 
tabblad Sneltoetsen. Als je door het sneltoetsen-
menu naar beneden scrolt, zie je uiteindelijk de 
scènetitel aan de linkerkant van de opties, zo-
als hierboven omcirkeld.
Naast waar ‘Overschakelen naar scène’ staat, 
zie je een lege grijze regel. Klik in dit vak en 
typ de toets die je als sneltoets wilt toewijzen. 
Voor nu gebruiken we NUM 1.

Klik op ‘sollici-
teer’ en ok. De 
toets NUM 1 is 
nu sneltoets om 

over te schakelen naar de Live-scène.
Je kunt op dezelfde manier sneltoetsen toepas-
sen op elke bron of scène, wat betekent dat elk 
aspect van de scène kan worden bediend vanaf 
het toetsenbord of de muis!

Test je stream
Hopelijk heb je met deze tutorial de basis van 
OBS Studio onder de knie. Nu is het tijd om je 
stream te testen.
Test je stream altijd een paar minuten voordat 
je live gaat. Dit zorgt ervoor dat alle video en 
audio correct worden vastgelegd.
De meest effectieve manier om te testen of al 
de widgets, overlays en andere functies correct 
werken, is door een segment van 1 minuut van 
jouw stream op te nemen voordat je daadwer-
kelijk live gaat. Klik hiervoor rechtsonder op 
Opname starten. Je kunt vervolgens de opname 
afspelen en ervoor zorgen dat het beeld en ge-
luid correct zijn geconfigureerd om live te gaan.

Helaas is er geen ingebouwde testfunctie voor 
het streamen naar een specifieke server. De 
beste manier om dit te doen is door middel van 
vallen en opstaan! 

Tot slot
Met deze OBS Studio-zelfstudie zou je hele-
maal klaar moeten zijn voor je eerste livestream 
of video-opname met OBS. Je zult altijd in 
staat zijn om de instellingen aan te passen en je 
streams in de loop van de tijd te verbeteren, en 
terwijl je streamt, zul je je ongetwijfeld meer 
en meer op je gemak voelen met alle ongeloof-
lijke mogelijkheden van OBS Studio.

Als je wilt beginnen met livestreamen, be-
kijk dan onze ultieme gids over  hoe je een 
livestreamer1 wordt.  Misschien wil je ook 
onze lijst met    Top 10 camera’s voor live-
streaming2 bekijken.

Bron: OBS Studio - https://obsproject.com/

Links

1. https://www.youtube.com/watch?v=
                   BgpDb1XDDfY 
2. https://www.youtube.com/watch?v=
                   SiqmSzeRSTk
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Tips bij het verhelpen van een wifistoring

Wat is er nu vervelender dan een internetverbinding die iedere keer hapert of – nog er-
ger – uitvalt? Heb jij problemen met je wifi-ontvangst en is je verbinding niet altijd even 
stabiel, dan hebben wij een aantal tips voor je die je hierbij kunnen ondersteunen.

Vooral wanneer je thuis aan het werk bent of 
je favoriete film of serie aan het kijken bent, 
wil je geen problemen met je wifi-ontvangst 
of een instabiele internetverbinding. Omdat 
we tegenwoordig bijna overal internet voor ge-
bruiken, is het dus belangrijk ervoor te zorgen 
dat we ons wifisignaal weer zo snel mogelijk op 
orde krijgen.

De plek van je router
De router is natuurlijk de plek van waaruit het 
signaal verstuurd en ontvangen wordt. Heb jij 
een slechte verbinding of misschien zelfs wel 
helemaal geen verbinding, dan is het goed om 
eens te kijken of je de router op een andere plek 
in je woning kunt zetten. Wat je vaak ziet, is 
dat de router in de meterkast of kelder wordt 
geplaatst. Omdat de router de straling wel op 

de juiste manier moet kunnen verspreiden, is 
het belangrijk dat er zo min mogelijk obstakels 
tussen router en computer/smartphone zitten. 
Het is daarom ook goed om je router bijvoor-
beeld in het zicht en op ooghoogte  te zetten, 
zodat er geen kastjes, muren of deuren zijn die 
het signaal tegen kunnen houden. Vooral be-
tonnen en stenen muren en vloeren kunnen het 
signaal ernstig verzwakken.

Ga aan de slag met een wifiversterker
Hoe goed je internet beneden ook is, de kans 
is vrij groot dat degene die op zolder slaapt een 
wat minder signaal heeft. Logisch, het signaal 
moet namelijk door twee of meer verdiepingen 
naar boven en weer terug. Een wifiversterker 
kan dan uitkomst bieden. Een wifiversterker 
steek je in het stopcontact, zodat het signaal 
vanuit daar verder kan worden verspreid. Wel 
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zo handig wanneer je op zolder bezig bent je 
vaste lasten onder de loep te nemen. Je zit er 
niet op te wachten dat wanneer jij net je tele-
visie-abonnement of zorgverzekering aan het 
vergelijken bent, je internet er telkens uit ligt. 
Een wifiversterker zorgt ervoor dat het signaal 
wordt opgepikt en op dezelfde frequentie (in 
de 2,4 en/of 5 GHz-band) opnieuw wordt uit-
gezonden.

Beveilig je netwerk met een wachtwoord
Hoewel het ontzettend logisch klinkt, zijn er 
nog altijd mensen die hun wifi-netwerk niet 
hebben beveiligd met een wachtwoord. Het 
wachtwoord dat vaak standaard staat inge-
steld, vindt men veel te ingewikkeld, waardoor 
de gebruiker – in plaats van dit te veranderen 
– de keuze maakt het volledig te verwijderen. 
Niet heel verstandig natuurlijk. Je kunt wel na-
gaan wat er gebeurt als er ook andere mensen 
gebruikmaken van jouw netwerk, dan zul je dit 
direct merken aan de snelheid en is het dus niet 
zo gek dat je een trage verbinding hebt.

Zet je router op een ander kanaal
Je wifi-router kun je instellen op verschillen-
de kanalen: frequenties. Wanneer er meerdere 
mensen op dezelfde frequentie zitten, dan kan 
het zijn dat je verbinding hierdoor trager wordt 
of zelfs uitvalt. Dit treedt vooral op in de 2,4 
GHz-band, waar het aantal kanalen zeer be-
perkt is en er dus veel gebruikers bij elkaar in 
de buurt het dataverkeer kunnen bemoeilijken. 
Gelukkig kun je dit eenvoudig zelf ondervan-
gen door het kanaal van je router aan te passen 
of over te stappen op de 5GHz-band, waar het 
signaal echter nog meer gedempt wordt door 
muren en obstakels. Veel routers zijn met beide 

banden uitgerust. Het instellen van een ander 
kanaal kun je vaak eenvoudig via de meege-
leverde handleiding doen. Heb je deze niet 
meer, dan is er ook meestal online een uitleg 
te vinden en anders kun je altijd de servicedesk 
raadplegen. Maar bedenk wel dat ook uw lap-
top of smartphone op dezelfde band moet zijn 
ingesteld.

Gebruik in uiterste gevallen een draadver-
binding (Powerline)
Als u de keus hebt en er niet tegen opziet een 
kabel te gebruiken, kunt u altijd een bekabelde 
ethernetverbinding tussen pc en router aan-
sluiten. Dan bent u verzekerd van een snelle en 
betrouwbare verbinding en een (wifi)wacht-
woord is daarbij niet nodig. 
Er zijn ook apparaten op de markt (van Devolo 
en Fritz, bijvoorbeeld) die via het lichtnet wer-
ken en daardoor het bereik door het hele huis 
garanderen. Daar is alleen een ethernetkabeltje 
nodig vanuit de stopcontact-unit. Er zijn zelfs 
gecombineerde modellen: met kabel-ethernet 
èn wifi. Let wel: er zijn altijd twee stopcontac-
ten bij betrokken, één bij de router en één op 
de plaats waar u uw computer wilt neerzetten.
De beste/snelste verbinding bereik je als ge-
bruik gemaakt word van randaarde stopcontac-
ten. De opbouw van het signaal verloopt dan 
niet alleen over de plus- en min-stroomaan-
sluiting, maar ook over de randaarde kabel.

Bron: PC-Active (met aanvullingen door de 
redactie van CompuLinks)
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Foto’s beheren, hoe dan?
Brigitte van Berkel

(Vakantie)Foto’s maken we veel en dus is het altijd de vraag hoe we ze terugvinden.

Door dit goed te organiseren en door gebruik 
te maken van eenvoudige tools is dit goed mo-
gelijk.

Wat is daarvoor belangrijk?
• opslag en organisatie
• labelen

Opslag en organisatie
Foto’s terug kunnen vinden begint in de basis 
ook al bij een goede organisatie tijdens de op-
slag. Laat je foto’s niet ergens los op je compu-
ter of telefoon staan, maar maak gebruik van 
mappen. Ook als u ervoor kiest de foto’s ‘in de 
cloud’ op te slaan.

Maar wat is dan een goede structuur, zodat de 
foto’s een beetje overzichtelijk worden opgesla-
gen?
Een logische mappenstructuur die over het 
algemeen wordt geadviseerd is op datum of 
op onderwerp/datum. Waarbij je bij gebruik 
van de datum altijd de volgorde kiest van jaar/
maand/dag. Hieronder zie je een voorbeeld van 
hoe mijn mappenstructuur eruit ziet.
 

Bestanden labelen
Bestanden kunnen we op diverse manieren la-
belen. Dat kan in de Windows Verkenner of 
met een speciaal programma, desnoods met 
een spreadsheet of een database, als u daarmee 
overweg kunt. Speciale en gebruiksvriendelij-
ke programma’s zijn zowel gratis als betaald 
beschikbaar. Ik zal zowel een gratis als een be-
taald programma behandelen, alsook de moge-
lijkheid op Android-telefoons. 
Als eerste volgt hier een beschrijving hoe te 
labelen in Windows.

Om een bestand te labelen in Windows 10 Ver-
kenner:
- Klik met de rechtermuisknop op het te labe-

len bestand en klik op Eigenschappen.
- Ga in het eigenschappenvenster naar het 

tabblad Details Het item Labels wordt weer-
gegeven in het gedeelte Beschrijving.

- Rechts van het item Labels klikt u op de lege 
ruimte in de kolom Waarde en er verschijnt 
een tekstvak met de tekst Een label toevoegen. 
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- Typ een label dat u wilt toevoegen. Er zijn 
geen vooraf gedefinieerde labels, dus wat u 
typt is aan u. 

 Een label kan elke lengte hebben en elk 
standaardteken gebruiken, inclusief spaties, 
maar we raden aan ze redelijk kort te houden 
en gemakkelijk te onthouden.

- Als u meerdere tags tegelijk wilt toevoegen, 
scheidt u ze met een puntkomma.

 

Als u klaar bent met labelen, klikt u gewoon 
op Ok om te voltooien.

Labels gebruiken om te zoeken:
Als uw bestanden zijn gelabeld, kunt u deze 
labels gebruiken als zoekopdracht.
Als u bijvoorbeeld zoekt op het label ‘Paal-
klimmen’, dan typt u in het zoekvenster: 
Label: Paalklimmen

Een andere manier om te zoeken is om in het 
zoekvenster alleen het te zoeken label te typen 
en dan de zoekopdracht te verfijnen door in de 
vensterbalk te kiezen voor Labels bij Andere ei-
genschappen.

Bij het zoekresultaat komen dan wel ook alle 
mappen tevoorschijn die in hun bestands-
naam ook de naam van het te zoeken label 
hebben.
 

U kunt op deze manier niet alleen uw foto’s 
labelen, maar ook al uw andere bestanden. Bij 
de programma’s van MS Office kunt u zelfs 
tijdens het opslaan van het bestand al meteen 
een label toevoegen. U hoeft dat dan niet meer 
achteraf te doen.

 
Volgende keer meer…
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Linux en virussen
Cees Heij

Nu had ik het in de vorige editie van CompuLinks 2022-3 over de vele mooie kanten van 
Linux Mint en de niet alledaagse volgorde van artikelen. Nou heb ik de absoluut niet 
onbelangrijke kant ‘veiligheid’ er eens uit gepakt, vooral de vele nieuwe gebruikers die 
wij spraken tijdens de succesvolle workshops de wij hebben gegeven in de Bilt en Houten 
waren dan ook verbaasd over het niet noodzakelijk installeren van virusbeveiligers.

Nou draai ik al sinds 2014 Linux Mint Cinna-
mon en ben ik nog nooit een virus of Malware 
tegengekomen! Het staat dus voor mij als een 
paal boven water dat Linux veilige software 
is, mits men zich aan bepaalde voorwaarden 
houdt.
Maar mede doordat Windows Linux aan het 
omarmen/emuleren is met WSL2 (Windows 
Subsysteem voor Linux), waar wij als Linux-
gebruikers niet echt blij mee zijn, richten de 
kwaadwillende nu ook meer hun aandacht op 
Linux, en wel via de connectie met Windows!!

De (on)gevoeligheid van het LINUX Opera-
ting System
Mede door de opkomst van Linux, (ook stevig 
gepromoot door HCC), proberen antivirusbe-
drijven zeker een nieuwe markt aan te boren. 
Nieuwe Linuxgebruikers denken dan ook, 
door de reclamepropaganda van deze bedrij-
ven (met die vervelende pop-ups) daadwerkelijk 
een (onnodig) antiviruspakket te moeten aan-
schaffen. 
Het maken van een virus voor Linux blijkt op 
zich niet moeilijk te zijn, maar het maken van 
een doeltreffend virus is zowat onmogelijk (in 
tegenstelling tot de situatie bij andere besturings-
systemen). 
Uw Linux Mint-software is net zo goed een 
doelwit als computers die een ander bestu-
ringssysteem gebruiken. Motivatie om Linux 
te kraken is in dat wereldje echt wel aanwezig, 

dankzij de vele populaire websites die ook op 
Linux draaien.

Er wordt dan ook gesuggereerd dat de Linux-
gemeenschap zichzelf zo goed vindt dat ze 
achterlopen als het om virussen of andere vei-
ligheidskwesties gaat. No way, echt niet, deze 
suggestie is absoluut niet waar. Men heeft bij 
het ontwikkelen van Linux de virussen abso-
luut niet genegeerd; men heeft het systeem dan 
ook zodanig opgebouwd dat het goed bestand 
is tegen virussen. Het is gewoon een uiterst 
veilig ontworpen besturing.
Daar de broncode open is, wordt deze door 
duizenden mensen wereldwijd dagelijks ge-
controleerd op fouten. Daarom ook het advies 
om Linux updates automatisch te laten uitvoe-
ren, anderen wijzen dit dan weer af, omdat het 
een programma waar u op dat moment in zit te 
werken zou kunnen onderbreken, nou ik ver-
zeker u in de 8 jaar dat ik er nu mee werk is 
dat nog nooit voorgekomen. Dus door de snel-
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le ontdekking van een eventueel ‘foutje’ in de 
veiligheid en de reparatie daarvan, wordt uw 
systeem up-to-date en veilig gehouden met 
deze automatische instelling.

Even logisch…
Een virusscanner werkt in bijna alle gevallen 
‘reactief ’, dat wil zeggen dat die alleen bescher-
ming biedt tegen een virus als het bekend is bij 
de makers van de virusscanner! Voorbeeld: Het 
Coronavirus was/is hier een overduidelijk voor-
beeld van! We werden eerst besmet en daarna 
werd de antistof gemaakt.
Wat u niet moet vergeten is dat antiviruspro-
gramma’s zelf ook een gewild doelwit kunnen 
zijn van kwaadwillenden, omdat antiviruspro-
gramma’s, om hun werk te kunnen doen, toe-
gang moeten hebben tot het hele systeem en 
dat is een prima open deur voor de hackers!
Zoals ik al eerder schreef, is het uiterst moei-
lijk om een virus te installeren op een Linux 
computer, maar het is niet onmogelijk. Het 
grootste gevaar zit in het toevoegen van onbe-
trouwbare en ongecontroleerde applicaties via 
internet door de gebruiker en waar u, met uw 
wachtwoord, toestemming voor geeft om het 
te installeren. En daar zit nou net de kneep.
U moet steeds bij een aanpassing van het sys-
teem uw wachtwoord opgeven en dat heeft de 
andere partij niet. En ik geef volmondig toe, 
dat gevraag om het wachtwoord is wel eens 
irritant, maar daar staat dus veiligheid tegen-
over, inderdaad vet gedrukt.

Op dit moment van schrijven zijn er in elk ge-
val geen Linuxvirussen ‘in het wild’ te vinden.
Het enige waar u zeer terughoudend mee moet 
zijn, is het installeren van programma’s van in-
ternet. Losse installatiebestanden (doorgaans 
met de extensie .deb) die u binnenhaalt vanaf 
een website, net zoals u dat gewend bent in 
Windows.
Vage schermbeveiligers, onduidelijke ‘leuke’ 
grafische thema’s enz. verhullen vaak bepaald 
inbrekersgereedschap. Kortom, de (on)bekende 
rotzooi. Blijf ervan af, dan loopt u geen risico.

Dan hebben we ook nog de Firewall
De firewall is al standaard aanwezig maar is 
niet ingeschakeld, want achter de poorten die 
vanaf internet bereikbaar zijn, liggen stan-
daard geen diensten te luisteren die de poort 
openhouden. Een aanvaller kan niks beginnen 
zonder een luisterende dienst die een poort 
openhoudt.
Kortom; de firewall aanzetten is bij een stan-
daardinstallatie en bij gebruik van Linux Mint 
eigenlijk niet nodig. Maar… omdat u er (ui-
teraard) het nodige zoekwerk op internet zult 
doen, kan dat anders komen te liggen, zelfs 
zonder dat u dat beseft. Voor alle zekerheid ad-
viseer ik u, om in alle gevallen de firewall dus wel 
standaard in te schakelen.

De firewall is voorzien van verstandige en 
praktische standaardinstellingen, die voor ver-
reweg de meeste thuisgebruikers prima vol-
doen. U hoeft er dus verder niets aan te doen, 
tenzij u bijzondere wensen heeft.

Bron:
https://makkelijkelinuxtips.blogspot.com
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Made by 2022

Op 6 oktober jl. maakte Google tijdens een groot (online) event de nieuwe plannen voor 
2023 bekend, waaronder de Google Pixel Watch.

Google Pixel Watch
Als onderdeel van  het 
nieuwste aanbod van 
Google-apparaten dit 
najaar, werd officieel de 
eerste full-featured pre-
mium smartwatch Goog-
le Pixel Watch  ont-
huld. Een uitbreiding van de Pixel-familie, de 
Google Pixel Watch combineert de slimheid 
en behulpzaamheid van Google met Fitbit’s 
gezondheids- en fitnessexpertise.
Ontworpen met het oog op comfort en duur-
zaamheid is de Google Pixel Watch verfijnd 
voor een avondje uit of een zakelijke bijeen-
komst, kan hij uw activiteiten en trainingen 
aan en is hij aangenaam om mee in slaap te 
vallen. Het gedurfde, ronde 3D-koepelglas 
past naadloos in de roestvrij stalen behui-
zing, waardoor het een slanke look op de 
pols biedt. Het is zowel waterbestendig (tot 5 
Atm/50 meter) als krasbestendig, bedoeld om 
de hele dag en nacht te worden gedragen. Net 
als bij een klassiek uurwerk, regelt de tactiele 
‘kroon’ het scrollen op het scherm, geeft toe-
gang tot snelkoppelingen en start de app-la-
de om je de informatie te geven die je nodig 
hebt.  De zijknop, subtiel boven de kroon, 
opent je meest recent gebruikte apps, dus favo-
rieten zijn slechts een klik verwijderd.

Het unieke bandbevestigingsmechanisme - 
geïnspireerd op hoe een cameralens aan een 
camerabody wordt bevestigd - maakt het ge-
makkelijk om banden te verwisselen om het 
algehele uiterlijk van het horloge te transfor-
meren. Verander je stijl met 20 beschikbare 

bandkeuzes en kies uit een breed assortiment 
klassieke of moderne banden in geweven, elas-
tische, actieve en leren stijlen. Een metalen 
band verschijnt volgend voorjaar.

En de uitgebreide familie van 19 aanpasbare 
wijzerplaten, elk met veel personalisatie-opties 
- van de kleuren tot de lay-out en de informatie 
die u het meest raadpleegt - biedt duizenden 
opties. U kunt zelfs met Google Foto’s uw favo-
riete foto’s instellen als uw wijzerplaat.

Google Pixel Watch wordt aangedreven door 
Wear OS by Google (Wear OS 3.5) en levert 
de informatie die u wenst in één oogopslag, 
waardoor taken gemakkelijker worden en u 
altijd en overal hulp kunt oproepen. Interactie 
is extreem soepel, responsief en gemakkelijk 
te gebruiken.  Met tegels en wijzerplaten die 
je gemakkelijk kunt aanpassen om vol met in-
formatie of minimaal te zijn - de unieke erva-
ring is aan jou om in één oogopslag te kiezen 
wat je ziet.  Met de ingebouwde Google As-
sistent is uw persoonlijke hulp onderweg snel 
en handsfree.  Je kunt je smart home-appara-
ten eenvoudig bedienen via de  Google Home-
app of gewoon ‘Hey, Google’ tegen je horloge 
zeggen om de thermostaat aan te passen, de 
lichten in of uit te schakelen en meldingen van 
je Nest-deurbel te ontvangen, wanneer er een 
persoon of pakketje bij de deur is. Werkt met 
compatibele slimme apparaten.

Controleer uw meldingen van Gmail en 
Google Agenda, betaal contactloos in winkels 
en in het openbaar vervoer met Google Wal-
let en ontvang stapsgewijze routebeschrijving 
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met Maps, inclusief een interactieve weergave 
waarmee u gemakkelijk kunt zien waar u bent 
en waar u bent geweest. Geniet van toegang 
tot meer dan 100 miljoen nummers met You-
Tube Music Premium (drie maanden inbegre-
pen) en sla je favoriete afspeellijsten op in de 
cache met ruim 32 GB aan opslagruimte op 
het apparaat, of stream zonder telefoon via de 
ingebouwde 4G LTE-mobiel. En krijg toe-
gang tot nog meer apps met Google Play Store 
om je pols, waaronder Adidas Running, Calm, 
Spotify, MyFitnessPal en Strava.

De Google Pixel Watch is een aanvulling op 
de Pixel-apparaten.  Met Fast Pair maken je 
Pixel Buds automatisch verbinding met je hor-
loge zodra ze aan je telefoon zijn gekoppeld. U 
krijgt bedieningselementen voor het afspelen 
van muziek en stapsgewijze aanwijzingen op 
uw horloge, zelfs als u ze op de telefoon start.

Om u extra gemoedsrust te geven is Goog-
le Pixel Watch uitgerust met een Emergency 
SOS-functie om hulpdiensten of vertrouw-
de contacten te waarschuwen wanneer u zich 
in een noodsituatie bevindt of zich onveilig 
voelt. Valdetectie (komt in 2023) kan detecte-
ren of je een harde val hebt gemaakt, je door-
verbinden met hulpdiensten en zelfs automa-
tisch bellen als je niet reageert.

Google Pixel Watch heeft een diepe integra-
tie met Fitbit om betrouwbare gezondheids- 
en fitnessfuncties te bieden, waaronder onze 
meest nauwkeurige hartslagmeting tot nu toe. 
Met machine learning op het apparaat en diepe 
optimalisatie tot op processorniveau, geeft het 
u een nauwkeurige meting van uw hartslag, die 
continu wordt gevolgd, één keer per seconde. 
De Fitbit-ervaring is volledig opnieuw ont-
worpen voor Google Pixel Watch, met 40 trai-
ningsmodi beschikbaar om je favoriete work-
outs en de hele dag activiteiten bij te houden, 
inclusief stappen, afstand met ingebouwde 
GPS en Active Zone Minutes, om je te helpen 
die extra rep tijdens trainingen te krijgen.

Het helpt u uw gezondheid in de gaten te hou-
den met een ECG-app om tekenen van atriale 
fibrillatie (AFib) te detecteren, uw slaap beter 
te begrijpen met Sleep Score en Sleep Stages, 
en begeleiding te ontvangen, mogelijk gemaakt 
door Fitbit’s 20 miljard bijgehouden nachten. 
Krijg inzicht in belangrijke statistieken zoals je 
ademhalingsfrequentie, hartslagvariabili teit en 
meer - allemaal op het Health Metrics-dash-
board in de Fitbit-app.  Met  Fitbit Premi-
um  krijg je diepere inzichten en toegang tot 
functies zoals de dagelijkse gereedheidsscore , 
zodat je weet wanneer je je uiterste best moet 
doen voor je training of prioriteit moet geven 
aan rust.  Meer dan 1.000 trainingen en 400 
mindfulness-sessies zijn beschikbaar om u te 
helpen elke dag actie te ondernemen en te be-
naderen op basis van wat uw lichaam u vertelt.

Naast compatibiliteit met Pixel-telefoons, 
werkt Google Pixel Watch ook met andere 
Android 8.0+ telefoons en is beschikbaar in 
twee connectiviteitsconfiguraties: ingebouwde 
4G LTE voor gemak zonder telefoon of alleen 
Bluetooth/Wi-Fi. Google Fi-abonnees kun-
nen bij de meeste abonnementen zelfs LTE in-
stellen zonder extra lijnkosten. Fast Pair maakt 
het gemakkelijk om je Google Pixel Watch in 
te stellen met je Pixel-telefoon. En bestaande 
Fitbit-gebruikers kunnen vanaf hun huidige 
apparaat verdergaan waar ze waren gebleven 
en verliezen geen statistieken of persoonlijke 
gegevens.

Google Pixel Watch zorgt ervoor dat je de dag 
betrouwbaar doorkomt met een batterijduur 
van maximaal 24 uur, zelfs met de hele dag 
continue hartslag per seconde, en het volgen 
van je gezondheid en activiteit. En als je snel 
moet opladen, krijg je 50% batterijduur terug 
in slechts 30 minuten, ideaal om voor het sla-
pengaan op te laden voor het bijhouden van je 
slaap

Bron: Google



Mijn belangrijke 
gegevens overzichtelijk 
bij elkaar
Dit boek is, wanneer u het heeft ingevuld, 
zowel een persoonlijk archief als een bron van 
informatie voor nabestaanden voor wanneer u er 
niet meer bent of niet meer in staat bent om uw 
eigen belangen te behartigen. Op eenvoudige 
wijze noteert u allerhande informatie, van 
gegevens over uzelf en anderen in uw leven tot 
verzekeringen en klantnummers. De boorgaten 
en perforatielijn zorgen ervoor dat u de bladzijden 
uit kunt scheuren en naar wens op kunt bergen op 
een voor u veilige plek. 
Dit boek, dat door vele notarissen is omarmd, zou 
bij niemand mogen ontbreken.

ISBN 978 90 5905 416 5
Meer informatie:
www.visualsteps.nl/gegevens

Uw persoonlijke 
internetadressen en 
wachtwoorden logboek
Al uw gebruikersnamen en wachtwoorden op één 
handige en verantwoorde manier verzameld:
• Al uw gegevens op alfabet geordend
• Veel ruimte om internetadressen, gebruikersnamen, 

wachtwoorden en aantekeningen te maken
• Door de spiraalbinding kunnen de pagina’s plat 

worden gelegd
• Afneembaar hulsel en discreet omslagontwerp
• Achterin vindt u notitiepagina’s waar u nuttige 

informatie kunt schrijven, zoals gegevens over uw 
thuisnetwerk en software

ISBN 978 90 5905 401 1
Meer informatie:
www.visualsteps.nl/logboek
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Nieuwe boeken gemaakt 
voor de nieuwste update

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief van Visual Steps en blijf op de hoogte! www.visualsteps.nl/nieuwsbrief.php

€ 15,99 € 8,99


