
Wat is handig om op een nieuwe computer in te stellen en hoe doe ik dat.

Alle tips die in boekje pctips1 staan, staan hieronder in de volgorde van het boekje (in blauw)

tips die waardig zijn voor een eventueel vervolg, staan in groen

1. Met 1 klik je laptop afsluiten
[2. snel pc uitzetten (snelkoppeling)]
- klikt u met de rechtermuisknop op een lege plek op uw bureaublad en kiest u voor Nieuw / 
Snelkoppeling. Om uw computer snel af te kunnen sluiten voert u vervolgens de opdracht 
shutdown.exe -s -t 00 in. Klik op Volgende en geef de snelkoppeling een naam, bijvoorbeeld 
Afsluiten, en bevestig met Voltooien. Sleep de snelkoppeling in de Taakbalk en verwijder de 
snelkoppeling van het Bureaublad.

2. Windows opstarten zonder wachtwoord
[83. laptop starten zonder wachtwoord in te tikken]
- Type: Windows toets + R (Uitvoeren)
- Type: netplwiz in de uitvoerbalk
- Zet het vinkje uit bij Gebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om deze 
computer te kunnen gebruiken.
- Klik op Toepassen en OK
- Herstart nu de computer en u zal zien dan Windows automatisch inlogt.

3. Verander je naam op het inlogscherm
[51. verander je naam in het inlogscherm]
Configuratiescherm > Gebruikersaccount > Uw accountnaam wijzigen

4. Bibliotheken verwijderen in Verkenner
[28a. bibliotheken verwijderen in verkenner]
Probeer eerst dit:
- verkenner > tabblad Beeld > Opties (rechts) > in venster Mapopties naar tabblad Weergave > 
scroll helemaal naar beneden: Bibliotheken weergeven uitvinken

methode 2 om bibliotheken te verwijderen in de verkenner [niet in boekje 1 pc tips]. 
Als #4 niet werkt, dan moet je aanpassingen maken in het register:
- 1. Type regedit in RUN or Start Menu search box and press Enter. It'll open Registry Editor.
2. Now go to following key:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}\ShellFolder
3. Now you'll need to change the value of "Attributes" DWORD value present in the right-side 
section. But Windows will not allow you to change its value as you won't have proper permissions. 
So take ownership of ShellFolder key with the help of the steps [zie onder, 28b]
4. Now double-click on "Attributes" DWORD value given in right-side section and change its value 
to b090010d
5. That's it. Log off or restart your system and "Libraries" will no longer present in Explorer 
window.

--> If you want to restore "Libraries" in Navigation pane, simply change value of "Attributes" 
DWORD to b080010d using step 4.

NOTE 1: If you are using 64-bit edition of Windows, you may notice that Libraries icon is still 
present in "Browse" dialog box such as Save, Save as or Open in some 3rd party 32-bit programs. 
To remove Libraries icon from there, you'll need to perform the same steps in following key as well:



HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-
E946B44C8DD5}\ShellFolder

Just go to above mentioned key, take ownership of the key and in right-side pane, change value of 
Attributes DWORD to b090010d to remove Libraries icon.

Als je geen rechten hebt om keys aan te passen in het register, zie dan 28b (toestemming).

28b. Toestemming krijgen voor alle KEYS-componenten in het register [ook niet in boekje 
pctips1]
- sommige KEYS zijn niet aan te passen omdat je daar geen toestemming voor hebt. Dit is aan te 
passen (uiteraard).
1. Type regedit in RUN or start menu searchbox and press Enter. It'll open Registry Editor.
2. ga naar de MAP waar de KEY in zit die je wilt aanpassen
3. klik met de rechtermuisknop op de MAP en kies voor Machtigingen
4. klik in het nieuwe venstertje op Geavanceerd
5. Go to "Owner" tab, select your username (ik had voor Administrators gekozen) and click on 
Apply (Toepassen) button. Klik daarna op OK [venster sluit]. If you also want to take ownership of 
the sub-key, enable the option "Replace owner on subcontainers and objects".
6. Now select your username (Administrators weer) in first dialog box and check the "Allow" 
checkbox given for "Full Control" [volledig beheer] option.
7 That's it. Click on Apply and OK buttons and you'll now have full permission on the registry key.

> Meerdere mappen geprobeerd maar geen enkele komt overeen met wat hierboven staat 
beschreven. Er is namelijk bij geen enkele map het tabblad Owner te zien.
Is dan niet voor W10?

5. Verkenner openen met veel gebruikte mappen
[59. veel gebruikte mappen plaatsen in de map 'Snelle toegang' in de verkenner/
verkenner altijd laten openen met je favoriete map]
1. Ga in de Verkenner naar het tabblad Beeld > Opties (rechts in lint) > Map- en zoekopties 
wijzigen
2. In het geopende venster zie je bovenaan in het tabblad Algemeen Verkenner openen in:. Kies 
hierachter voor Snelle toegang
3. In hetzelfde tabblad zie je onderaan de sectie Privacy. Vink hier beide opties uit en klik op 
Toepassen en OK
4. Klik in Verkenner met de rechtermuisknop op de map die je altijd in de linkerkolom wilt zien > 
kies voor Aan Snelle toegang vastmaken

NB Wil je een map verwijderen uit Snelle toegang, dat kan door op die ongewenste map te klikken 
met je rechtermuisknop en te kiezen voor Van Snelle toegang losmaken. Hiermee verwijder je 
alleen de snelkoppeling, niet de 'echte' map, dus dat is veilig.

> ook
eigen map in linker gedeelte van verkenner (zie ook 59)
- lijkt erop dat de eigen map nu onder het kopje van 'favorieten' staat (samen met downloads, 
bureaublad en recente locaties). Het werkt... Dus in/naar het woord 'favorieten' slepen. Heb later de 
map 'Eigen' verwijderd en de mappen 'beeld, docs, geluid en software' naar/in favorieten gesleept. 
Hoef je niet eerst 'Eigen' open te klikken.
> dit zijn in principe snelkoppelingen



6. Verborgen bestanden/items tonen
[115. Verborgen bestanden/items tonen]
Voor sommige tips en trucs is het noodzakelijk om verborgen items > wat houdt dit trouwens in? te 
tonen. Indien je de laptop alleen gebruikt voor internet, films kijken, documenten, etc, heb je deze 
optie niet nodig.

Open de Verkenner > tabblad Beeld > vink hier de optie Verborgen items aan

7. Thumbs.db
[89. thumbs.db]
- Windows maakt regelmatig een thumbs.db-bestand aan voor een map om hiermee sneller de 
thumbnail-afbeeldingen van de bestanden in deze map weer te kunnen geven wanneer je de map 
opnieuw opent.

Ze kunnen gewoon verwijderd worden. In principe maakt windows ze gewoon weer aan als je een 
map of bestand met foto's opent.

8. Eigen map op taakbalk
[8. eigen map op taakbalk]
- Als eerste maak een snelkoppeling op je bureaublad van de gewenste map die je op de taakbalk 
wilt plaatsen. Dit doe je door de map met de rechtermuisknop naar het bureaublad te slepen, zodra 
je de muisknop loslaat kies "Hier snelkoppelingen maken".
Je hebt dan een snelkoppeling staan op je bureaublad. Klik hier met de rechtermuisknop op en klik 
daarna op Eigenschappen waarna een nieuw venster wordt geopend. Je komt dan direct terecht op 
het tabblad 'Snelkoppeling', eronder zie je dan een vermelding 'Doel' staan met daarachter in het 
veld het pad naar de map of schijf die geopend moet worden zodra er op de snelkoppeling wordt 
geklikt. Typ dan direct voor aan het pad 'Explorer.exe'. Zie afbeelding onder:
                                             

Je kunt nu de snelkoppeling met de rechtermuisknop naar de taakbalk slepen en hierop loslaten. 
Overigens de snelkoppeling op het bureaublad kan nadat je deze op de taakbalk hebt geplaatst 
verwijderd worden.

9. Meestgebruikte apps/programma's weergeven in het Startmenu
[79. meestgebruikte apps / programma's weergeven in Startmenu]
- Windows 10 kan de programma's die vaak worden gebruikt, bovenin het Startmenu plaatsen. Op 
die manier zijn ze snel te vinden en te starten. Maak de optie zo actief:

Klik op de Startknop.
Klik op Instellingen.
Klik op Persoonlijke instellingen.
Klik links op Start.
Zet het schuifje onder 'Meestgebruikte apps weergeven' op Aan.
Klik op het kruisje rechtsboven om de instellingen te sluiten.

In sommige gevallen is de optie 'Meestgebruikte apps weergeven' lichtgrijs. Dan is de optie niet te 
gebruiken doordat een bepaalde privacy-instelling uitstaat. Alleen wanneer deze wordt geactiveerd 
werkt de optie 'Meestgebruikte apps weergeven' ook.

Klik op de Startknop.
Klik op Instellingen.
Klik op Privacy.



Zet de optie 'Windows het starten van apps laten traceren om de resultaten voor Start en Zoeken te 
verbeteren' op Aan.
Volg nu de stappen die hierboven staan genoemd.

10. Bestand/document vastmaken als snelkoppeling rechts in Startmenu
[32. bestand/document vastmaken aan startmenu, windows 10]
- To do that, make a shortcut to the file (rechtermuis op bestand in verkenner en kies Snelkoppeling 
maken) and drop it in the start menu directory:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Menu Start\Programs (verborgen bestanden tonen)

Then you can go in the start menu, under all apps, right click your file shortcut, and click 
"Pin to Start". Je kunt het woord ‘snelkoppeling’ gewoon verwijderen. Dat moet wel in de 
bovenstaande map (dus verborgen bestanden weer weergeven om er te komen).

Boekversie:
Als je op Start klikt, zie je links zo'n beetje alle programma's onder elkaar staan die je gebruikt. 
Maar stel dat je een bestand, document of programma heel vaak gebruikt en deze staat halverwege 
of zelfs helemaal onderaan? Dan moet je iedere keer weer scrollen om erop te kunnen klikken. Om 
dat te voorkomen, kun je het naar het rechtergedeelte van Start kopiëren als een snelkoppeling. Dan 
heb je het direct in beeld en kun je er dus snel op klikken.

Zet voor deze tip de optie Verborgen items aan (zie tip #6 in dit hoofdstuk).

1. Zoek het programma, document of bestand op in de Verkenner
2. Klik er met de rechtermuisknop op en kies voor Snelkoppeling maken
3. Verplaats met knippen-plakken deze snelkoppeling naar een andere map, te weten: 
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Menu Start\Programma’s
4. Geef eventueel toegang als Administrator als het systeem daar om vraagt om hier het bestand te 
kunnen plakken

Windows plaatst nu deze snelkoppeling direct in het overzicht van alle applicaties in het Startmenu 
(aan de linkerkant).

5. Open het Startmenu en zoek aan de linkerkant naar je gewenste programma, bestand of 
document, klik er met de rechtermuisknop op en kies voor Aan Start vastmaken [zie Afbeelding 3, 
op bladzijde 22]

Nu verschijnt je bestand aan de rechterkant. Je kunt het verschuiven naar een andere plek en ook de 
grootte aanpassen. Wil je ook de naam aanpassen omdat het misschien te lang is? Ook dat is 
mogelijk. Ga terug naar C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Menu Start\Programma’s en pas hier 
de naam aan (bevestig eventueel de naamswijziging als zijnde Administrator). Windows past de 
naam direct aan.

11. Pictogrammen op Bureaublad vrij verplaatsen
[12. pictogrammen op bureaublad vrij ergens neerzetten]
- rechtermuisknop bb - beeld - pictogrammen uitlijnen op raster uitvinken

12. Bluetooth
[67. bluetooth gebruiken]
er zijn 2 mogelijkheden:
a. van laptop naar tel
b. van tel naar laptop



beide werken, maar er zijn wel verschillende handelingen om dit voor elkaar te krijgen!

a. van laptop naar tel
1. sluit op laptop het bestand dat je wilt versturen als het nog open staat!
2. Vlaggetje+a > zet bluetooth aan en laat dit scherm open!
3. Zet nu bluetooth aan op telefoon en zet zichtbaarheid open/aan
4. verwijder de koppeling met de telefoon (sexbom) in het bluetoothmenu in de instellingen op de 
laptop (vlaggetje+i) en zoek naar nieuwe apparaten
5. klik in de telefoon op het beschikbare apparaat, namelijk de laptop (in dit geval 'meneer')
6. hij wil koppelen, en dat zie je nu op de laptop verschijnen in het nog openstaande venster van 
vlaggetje+a!
7. bevestig koppelen op beide apparaten
8. ga in de verkenner naar het bestand dat je naar de telefoon wilt hebben > rechtermuis > kopiëren 
naar > bluetooth-apparaat > telefoon (in dit geval 'sexbom')
9. klik volgende
klaar!

b. van tel naar laptop
1. verbind apparaten met elkaar door bovenstaande stappen te volgen voor verbinden
2. klik met rechtermuisknop op icoon bluetooth in systeemvak > bestand ontvangen. Ga nu naar tel 
> galerij > juiste foto > delen > bluetooth > naam laptop
3. nu zie je dat de foto laadt en kun je een locatie kiezen om op te slaan. Het venster van 
foto/transfer bestand ontvangen op de laptop meteen verdwijnt. Deze moet je steeds weer opnieuw 
openen met stap 2!

13. Snelkoppeling USB-apparaat ontkoppelen in systeemvak
[68. snelkoppeling usb-stick ontkoppelen in systeemvak]
- geen idee hoe het kan, maar het is wel gelukt nadat ik op wat anders zocht. Je ziet het icoon pas als 
je een usb gebruikt.
Oh wacht: ga in instellingen naar taakbalk (of zoek in instellingen naar systeemvak) >  optie 
'Selecteren welke pictogrammen op de taakbalk worden weergegeven'. Een van de opties is: 
Windows Verkenner, met een regeltje er direct onder 'Hardware veilig verwijderen en media 
uitwer...' > schakel deze optie in.

14. USB-stick sneller maken
[74. USB-stick sneller maken]
A. Plugin your pen drive
    Open Verkenner
    Locate your pen drive and right-click it to choose Properties
    Select Hardware tab
    Highlight your drive
    Click Properties button
    Under General tab, click Change settings
    Access Policies tab
    Select Better performance and choose OK

B. Search and open device manager from Start Menu/Screen (Apparaatbeheer)
    Expand Universal Serial Bus controllers in Device Manager window (de onderste? Naam is 
hetzelfde in NL)
    Right-click each component and click Update Driver Software
    Follow the on-screen instructions to install any available updates (ik heb de bovenste optie 



gekozen, welke ook op internet zoekt; wel internet aanzetten)

15. Herstelpunt creëren en terugzetten
[90. Herstelpunt creëren en terugzetten]
1. Configuratiescherm > Systeem > Geavanceerde systeeminstellingen (links) > tabblad 
Systeembeveiliging > Maken (onder)
2. Typ in het invulveld een naam voor uw herstelpunt, bijvoorbeeld 'Installatie nieuwe 
virusscanner'. Kies een goede omschrijving zodat u tijdens een eventueel herstelproces het juiste 
herstelpunt eenvoudig terugvindt.
3. Klik op Maken.

Terugzetten:

1. Configuratiescherm > Systeem > Geavanceerde systeeminstellingen (links) > tabblad 
Systeembeveiliging > Systeemherstel
2. Klik eventueel op Volgende en op Meer herstelpunten weergeven. Windows toont de laatste 
systeemherstelpunten. Bij elk herstelpunt staat de datum/tijd en omschrijving.
3. Klik op het herstelpunt dat u wilt terugzetten.
4. Klik op Zoeken naar programma's die worden beïnvloed. Windows geeft aan wat de gevolgen 
zijn voor uw bestanden als u het gekozen herstelpunt terugzet. Lees dit scherm goed door.
5. Klik op Sluiten.
6. Bent u er zeker van dat u het herstelpunt wilt terugzetten? Klik dan op Volgende.
7. Klik op Voltooien.

16. Schijfopruiming
[64. schijfopruiming W10]
1. zoek schijfopruiming (zowel op schijfopruiming of op cleanmgr)
2. kies wat je wilt verwijderen
3. klik ook op systeembestanden opschonen. 'Windows update opschonen' kan gewoon weg. Kan 
wel heel lang duren.

> dit is wat anders dan defragmenteren; dit is niet nodig (en zelfs onverstandig) als er een SSD-
schijf in de laptop zit.

17. Onderstrepen voor snelle keuze
[1. letters onderstrepen voor snelkeuze]
instellingen > toetsenbord > daar staat ergens de optie Onderstrepen voor sneltoetsen inschakelen.

18. Snelkoppeling/sneltoets Recent geopende items
[58. snelkoppeling/sneltoets meest recent geopende docs]
- tricky. Ik heb het omzeild:

1. maak een snelkoppeling op het bureaublad en verwijs naar (locatie):
C:\Users\eigepcnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent

2. geef het een naam. Weet het niet zeker, ik zie op dit moment geen naam of teken. Ik denk dat ik 
dat gedaan met Alt+255? Die truc om een onzichtbaar karakter te typen. Dus dan zie je geen 
karakters.
3. zoek er een zwart pictogram bij.
4. ik heb er nu de sneltoets Ctrl+Alt+, (komma) aan gekoppeld (dat is hetzelfde als Alt Gr+komma)

Gezien de grootte van de bestanden zijn dit snelkoppelingen, dus niks uit kopiëren.



>> doe dit met AHK!!

19. Venster van programma openen in zelfde ruimte als snelkoppeling op taakbalk
[30. om firefox in hetzelfde 'vakje' (venster) te openen in de taakbalk, en niet dat hij er een 
venster bij opent]
- zoek firefox (of ander programma) met de zoekfunctie, klik op firefox in die zoekfunctie en kies 
voor vastmaken aan taakbalk. Wat je niet moet doen is: firefox openen - in taakbalk op firefox met 
rechtermuisknop klikken en kiezen voor vastmaken aan taakbalk.

> ! Wat je niet moet doen is: het programma openen > in de taakbalk op dat programma met 
de rechtermuisknop klikken en kiezen voor Aan taakbalk vastmaken.

-- Browsers --

20. Meer tabbladen in beeld in Firefox
[38. firefox tabbladen smaller maken/meer tabbladen in beeld]
1. tik in adresbalk about:config
2. zoek naar: browser.tabs.tabMinWidth → meer tabbladen in beeld (worden dus kleiner)
set the value of browser.tabs.tabMinWidth to 0 to disable it. Similarly, if you want Firefox to 
display more tabs before showing the scrolling button, you can reduce the default value to a lower 
value, say 75 pixels. Want de default/standaard is 100.

21. Met de Backspace-toets een pagina teruggaan in opera en firefox
[29. in Opera kun je in eerste instantie met backspace niet terug]
[38b. voor ff]

opera
- ga naar menu - instellingen - browser - toon geavanceerde instellingen (rechtsonder aan) - klik 
onder het kopje sneltoetsen (rechts) op instellingen sneltoetsen - scrol naar beneden naar 'terug', ga 
erop staan met de muis en druk op de backspace.
klik ok.

Firefox
open firefox en typ about:config
browser.backspace_action → Configure Your Backspace Button
Default: 2 (does nothing)
0 – go back previous page
1- page up

22. Kruisje laten verschijnen op inactief tabblad Firefox
[65. tab afsluiten dat niet in gebruik (inactief) is; kruisje verschijnt als je boven inactief 
tabblad met de muis wijst/hoovert]
daar is al eerder een oplossing voor gevonden, maar deze werkt niet bij nieuwere versies van 
firefox. En dus is er weer een nieuwe oplossing:

If you prefer to see a close button, either all the time or when you hover your mouse over the tab, 
you can set that up using a custom style rule. Many (but not all) aspects of the Firefox's UI can be 
tweaked using custom style rules. You would apply those by creating an optional file named 
userChrome.css.



As an example, I'm using some rules that hide the X on ALL tabs until they are hovered, at which 
point the X appears, fading in over a quarter of a second. (There is an exception for pinned tabs, 
which are just the icon and don't have room for the X button.) 

1. zoek op waar je profielmap van firefox is geplaatst in de verkenner
- klik op opties in firefox (de drie streepjes onder elkaar) > help > probleemoplossingsinformatie. 
Klik nu op 'Map openen' achter Profielmap

2. Open your currently active profile folder (in verkenner; als het goed is net gedaan)
2b. Create a desktop shortcut (alias) to the chrome folder for easier future access (optioneel)
3. Create a new folder (map) named chrome (allemaal kleine letters)
4. Create a desktop shortcut (alias) to the chrome folder for easier future access (optioneel)
5. Make sure your OS is set to show you file extensions like .txt and .css (ga in de verkenner naar 
het tabblad Beeld en vink het hokje voor Bestandsnaamextensies aan)
6. Create a new text file inside the chrome folder named userChrome.css

Plak in dit kladblokdoc de code:

/* Show Tab Close buttons only when hovered */
#tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-
button {
  visibility: collapse !important;
  opacity: 0 !important;
  transition: all 250ms ease-in-out !important;
}
#tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]):hover > .tab-stack > .tab-content > .tab-
close-button {
  visibility: visible !important;
  opacity: 1 !important;
  transition: all 250ms ease-in-out !important;;
}
#tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-
button {
  display: -moz-box !important;
}

Opslaan, afsluiten, firefox afsluiten en het werkt weer als een tierelier!
Voor meer info over userChrome.css:
https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

misschien bestaat mijn vraag op het forum van firefox nog:
https://support.mozilla.org/en-US/questions/1194322

boekversie (pc-tips 1):
Zorg ervoor dat de Verkenner de bestandsnaamextensies toont, zoals .txt of .css. Dat doe je zo: klik 
in de Verkenner op het tabblad Beeld > vink Bestandsnaamextensies aan (deze kun je later weer 
uitschakelen).

1. Open Firefox > klik op de drie streepjes om het menu te openen > Help > 
Probleemoplossingsinformatie. Achter Profielmap vind je een locatie in de Verkenner die we nodig 
hebben. Omdat zich daar ook een knop bevindt om direct naar die locatie toe te gaan, kun je meteen 



op die knop klikken
2. Creëer in deze profielmap in de Verkenner een nieuwe map met de naam chrome (allemaal kleine 
letters)
3. Open Kladblok en plak hierin de volgende code (te vinden op internet; zoek op de eerste regel):

/* Show Tab Close buttons only when hovered */
#tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-
button {
  visibility: collapse !important;
  opacity: 0 !important;
  transition: all 250ms ease-in-out !important;
}
#tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]):hover > .tab-stack > .tab-content > .tab-
close-button {
  visibility: visible !important;
  opacity: 1 !important;
  transition: all 250ms ease-in-out !important;;
}
#tabbrowser-tabs > .tabbrowser-tab:not([pinned="true"]) > .tab-stack > .tab-content > .tab-close-
button {
  display: -moz-box !important;
}

4. Sla het document op met de naam userChrome.css in de chrome-folder
5. Sluit Kladblok, (her)start Firefox

23. Zwarte tabbladen in Firefox ongedaan maken
[82. zwarte tabbladen in firefox ongedaan maken]
de vorige keer werden de tabbladen zwart na een grote update van microsoft (waarbij alle privacy 
opties weer 'aan' stonden en andere opties ook ongedaan waren gemaakt). Het komt ook voor als er 
via een app gebruik wordt gemaakt van firefox, maar na een volgend (eigenmatig) gebruik van 
firefox, zijn de tabbladen weer licht.

- ga naar menu (3 streepjes onder elkaar) > customize > themes (onderaan) > kies gewenste kleur

24. Verhinder Google om je locatie in Firefox te volgen
[37. verhinder google om je locatie te volgen in firefox en opera]
- Firefox: Type “about:config” in the search bar and hit enter. On the next page, type “geo.enabled” 
in the search bar and below you will see the option of “geo.enabled”. Klik twee keer op geo.enabled 
om de waarde om te zetten in false.

Opera: klik linksboven op Menu en daarna op Instellingen. Klik rechts op het onderdeel 
Websites. Scrol naar beneden en kies onder het kopje Locatie de juiste optie.

25. Opera sneller maken
[113. opera versnellen]
Hoe sneller een pagina laadt, hoe beter. In Opera is dat makkelijk geregeld. Daarnaast heb je meteen 
minder last van advertenties.

1. Instellingen > tabblad Basis > Blokkeer advertenties > schakel optie Blokkeer advertenties en 
surf tot driemaal sneller over het internet in



NB De optie Opera Turbo bestaat ook, die maakt je browser nog sneller. Nadeel is wel dat hier 
privacy-gegevens mee gemoeid zijn. Opera zegt wel je privacy serieus te nemen. Zo laten ze je 
gegevens met rust als je bv je bankzaken regelt.

1. Instellingen > Geavanceerd > Opera Turbo > Opera Turbo inschakelen

26. Opties in Opera die je misschien wilt aanpassen
[97. Opties in Opera die je misschien wilt aanpassen]
Opera biedt een scala aan opties. Scrol eens door de instellingen en pas aan wat je aanstaat. Of 
zeker ook: pas aan wat je niet aanstaat. Hieronder een paar opties die je misschien interessant vindt 
om aan of uit te zetten. Al deze instellingen vind je in Opera > Instellingen > tabblad ... 

1. ... Basis > Blokkeer advertenties > Uitzonderingen beheren > verwijder de websites die er staan
2. ... Basis > Zijbalk > Zijbalk beheren > voeg toe en verwijder functies
3. ... Geavanceerd > Privacy en beveiliging > Toestaan dat sites controleren of je betaalmethoden 
hebt opgeslagen
4. ... Geavanceerd > Privacy en beveiliging > Bescherm me tegen gevaarlijke websites
5. ... Geavanceerd > Wachtwoorden en formulieren > Adressen en meer > Adressen opslaan en 
invullen
6. ... Geavanceerd > Wachtwoorden en formulieren > Betaalmethoden > Betaalmethoden toevoegen 
en invullen
7. ... Geavanceerd > Wachtwoorden en formulieren > Wachtwoorden > Opgeslagen wachtwoorden 
en ook Nooit opgeslagen
7. ... Geavanceerd > Batterijbesparing > Schakel batterijbesparing in en ook Spaar de batterij 
automatisch
8. ... Basis > Snelle toegang > Beheer Snelle toegang > dit krijg je te zien als je de adresbalk 
selecteert

27. Scrolsnelheid tekstverwerker en browser gelijktrekken
[39. scrolsnelheid aanpassen tekstverwerker en browser]
- de scrolsnelheid verschilde tussen tekstverwerker en browsers. Of hij ging absurd snel in de een, 
of bij de ander. Of hij normaal bij de een maar dan weer absurd traag bij de ander.
Oplossing: ik heb ‘m in windows 10 ingesteld zoals het fijn is om in de tekstverwerker te typen. 
Daarna heb ik in firefox de volgende settings in about:config veranderd:

1. Double click the “mousewheel.acceleration.start” entry and change the value to 1 or more (the 
value is the number of times the wheel is scrolled before the acceleration kicks in).

2. Double click the “mousewheel.acceleration.factor” entry and change the factor to the speed you 
desire. The default factor is 10, which means your scrolling speed will increase by 10 times when 
the acceleration starts. You can change it to higher or lower, depending on your needs.

De eerste van '-1' naar '1' veranderd, de tweede van '10' naar '20', en alles gaat twee maal zoveel 
regels, en een duidelijk snellere reactie
Ik heb zelf andere waarden ingevoerd (0 en 10 ofzo), maar in ieder geval naar normale snelheid.

Voor Opera heb ik de add-on SmoothScroll geïnstalleerd. Dan krijg je meteen een 
instellingenscherm te zien en daarin kun je de instellingen aanpassen en testen (is bewust een hele 
lange pagina).

Firefox
1. Open Firefox, typ in de adresbalk about:config en aanvaard de risico's



2. Typ in de zoekbalk mousewheel.acceleration.start
3. Dubbelklik hierop en verander de waarde naar 0 of 1 (zelf heb ik 0)
4. Typ nu in de zoekbalk mousewheel.acceleration.factor
5. Dubbelklik hierop en verander de waarde naar je gewenste snelheid. Speel hiermee om te kijken 
wat je de prettigste snelheid vindt (zelf heb ik 5)

ook een instelling in FF: open FF > instellingen > opties > algemeen > scrol naar beneden naar 
Navigeren > hier staat alleen 'vloeiend scrollen gebruiken' (en ook 'extensies aanbevelen terwijl u 
surft' maar dat heeft niks met scrollen zelf te maken)

Opera
Voor Opera kun je de add-on SmoothScroll installeren. Deze doet voor mij wat het moet doen. Je 
kunt de instellingen aanpassen naar je wensen. De veranderingen kun je direct testen op dezelfde 
pagina van de add-on. Dit is namelijk bewust een hele lange pagina in het add-on-gedeelte...

Voor me mezelf: alle instellingen heb ik bij default gelaten en alle aanvinkmogelijkheden zijn 
aangevinkt. De snelheid daarmee is erg prettig.

Instellinegn
Step size [px] 100; Default value: 100 (how much)
Animation time [ms] 400; Default value: 400 (how quick)
Acceleration scale 3; Default value: 3 (how swift)
Acceleration delta [ms] 50; Default value: 50 (time between scroll events)
Pulse Scale 4; Default value: 4 (ratio of "tail" to "acceleration")
Arrow key step size [px] 50; Default value: 50

Alles van onderstaande opties aangevinkt
Features
Enable keyboard support
Enable touchpad support
Enable pulse algorithm
Enable middle mouse scrolling
Enable fixed backgrounds

>>>> LIBREOFFICE <<<<

28. Document openen waar je de vorige keer geëindigd bent
[20. document openen waar je geëindigd bent (cursor)]
- geen idee hoe, maar hij doet het plotseling na de herinstallatie en het bevalt erg goed!
> dat is geen antwoord op de wens...

dit wel voor (Libre Office):
1. sla het document op als .odt
2. vul een naam of woord of tekens in bij menu Extra > Opties > Gebruikersgegevens (meteen 
onder Libre Office bovenaan). Alleen bedrijf en naam/initialen volstaat (misschien hoeft bedrijf ook 
niet eens).

Waarschijnlijke verklaring hiervoor: zo kan Writer onderscheiden welke gebruiker er aan een 
document werkt, waardoor het per gebruiker specifiek een instelling kan aanmaken. In dit geval per 
gebruiker een eigen locatie van de cursor plaatsen.



29. Zelf knoppen van veelgebruikte functies in de werkbalken plaatsen
[23. Zelf knoppen van veelgebruikte functies in de werkbalken plaatsen van Writer]
- Ik neem het voorbeeld van Doorhalen
1. Extra > Aanpassen... > tabblad Werkbalken
2. Kies bovenaan, achter Werkbalk, de werkbalk waarin je de knop voor de functie wilt plaatsen. Ik 
wil Doorhalen in de werkbalk Opmaak hebben.
3. Kies rechts voor Opdracht toevoegen. Er verschijnt een nieuw venster waarin je moet zoeken 
waar jouw gewenste functie zich bevindt. Tip, sommige categorieën corresponderen met dezelfde 
categorie in de menubalk. Voor mij snel gevonden, want Doorhalen zit in de categorie Opmaak.
4. Als je de functie gevonden hebt, selecteer deze dan en klik op Toevoegen.

Hij staat nu tussen de andere opdrachten in de eerder gekozen werkbalk (bij mij kwam hij bovenaan 
te staan). Schuif de opdracht naar beneden tot de gewenste positie. Dit moet dus nog in het venster 
Aanpassen, tabblad Werkbalken, niet op de werkbalk zelf in het document.

30. Je eigen sneltoetsen maken
[87. je eigen sneltoetsen maken in een tekstverwerker]
vb van venstertje Autocorrectie: - extra - aanpassen - tabblad toetsenbord - kies in categorie voor 
opties en scrol naar 'Opties voor autocorrectie' - kies een vrije sneltoets - klik op wijzigen (laptop 
eerst herstarten? --> nee). Heb nu Alt+W, en dat werkt snel en makkelijk.

Overige sneltoetsen:
ctrl+d doorhalen staat bij Opmaak > doorhalen
alt+v plakken zonder opmaak staat bij Bewerken > niet opgemaakte tekst plakken
alt+s opslaan als staat bij Documenten > opslaan als
alt+m marges
kleuren groen, rood en zwart
> opties voor autocorrecties staat bij Opties > opties voor autocorrecties

standaard:
vlaggetje+tab: overzicht alle openstaande vensters
vlaggetje+i: instellingen windows
vlag+x: direct lijst van windowsonderdelen (schijfbeheer, energiebeheer, apps, systeem, 
opdrachtprompt, etc)
Vlaggetje+W: stickies/memo's op bureaublad
Vlaggetje+A: openen van het Actiecentrum (handig voor bluetooth)
alt+d in browser: selecteer adresbalk

31. Zelf sneltoets creëren met macro
[114. zelf sneltoets maken met macro LO]
In dit voorbeeld neem ik een tekstkleur, die niet als sneltoets bestaat.

1. Ga naar Extra > Macro’s > Macro opnemen. De macro begint meteen met opnemen
2. Klik met de muis op het kleine pijltje naast het icoon van Tekstkleur op de werkbalk  > kies een 
kleur
3. Klik op Opname stoppen (linksboven in het eerder geopende macro-venstertje)
4. Typ onder Macronaam een gewenste naam/omschrijving
5. Kies een locatie om het op te slaan. Het handigst is om de standaardlocatie aan te houden: Mijn 
macro’s > Standard > Module1 en klik op Opslaan

De macro met het selecteren van een tekstkleur is gemaakt en opgeslagen. Nu gaan we er een 
sneltoets aan verbinden.



6. Menu > Extra > Aanpassen...  > tabblad Toetsenbord
7. In dit venster zie je linksonder een kolom genaamd Categorie. Scrol in deze kolom naar beneden 
totdat je LibreOffice-macro’s ziet. Klik op het plusje ervoor (accepteer de waarschuwing), er komen 
dan meer opties tevoorschijn
8. Klik op de plusjes voor user en Standard en daarna op het woord Module1. Je ziet onder Functies 
je opgeslagen macro(’s) staan
9. Klik op je macro en selecteer een sneltoets die vrij is uit het bovenste gedeelte (onder 
Sneltoetsen) en daarna op Aanpassen

Als je nu een woord of tekst in je document selecteert en je gebruikt je sneltoets, dan zal de tekst 
veranderen van kleur. Om een sneltoets voor een ander lettertype te maken, kies je bij #2. een 
lettertype in plaats van een kleur. Ook andere opdrachten (in brede zin) waar geen knoppen of 
sneltoetsen voor zijn, kun je op deze manier zelf creëren.
NB Staat de optie ‘Macro opnemen’ niet in het menu, ga naar Extra > Opties... tabblad 
Geavanceerd > ‘Het opnemen van macro’s (beperkt) mogelijk maken’ aanvinken en optioneel 
aanvinken ‘Zet experimentele functies aan’.

32. Dubbele woorden vinden
[76. dubbele woorden vinden (libre office) (ook boek)]
- ga naar zoeken en vervangen (ctrl+H)
- typ in de regel van 'Zoeken:' \b(\w+)\s+\1\b
- vink onder bij 'Andere opties' 'Reguliere expressie' aan
- klik op alles zoeken of volgende zoeken

indien je alle dubbele woorden wilt vervangen voor gewoon 1 woord, typ dan bij 'Vervangen:' $1

volgens mij pakt hij nu niet bv je jezelf. Dus dat is goed.

33. Paginanummers laten beginnen op latere pagina in een document
[72. paginanummers laten beginnen op latere pagina (voor bv boek)]
- open 'stijlen en opmaak (F11 in libre office; en anders menu > opmaakprofielen > stijlen en 
opmaak)
- klik op icoon 'pagina-opmaakprofielen' (4e icoon bovenaan)
- klik op icoon 'nieuw opmaakprofiel...' (8e) en maak nieuw profiel aan (om te testen 'Latere 
paginanummers' gekozen; kennelijk zie je het nog niet meteen, klik op ander icoon en dan weer op 
pagina-opmaakprofielen
- klik op de laatste pagina waar je het nummeren niet wilt zien (bv paginanummers vanaf pagina 13, 
dan klik op pagina 12)
- menu > invoegen > handmatig einde... > Type: pagina-einde; Opmaakprofiel: kies het profiel dat 
je net hebt aangemaakt (in vb is dat latere paginanummers); vink 'Paginanummer wijzigen' aan en 
geef als getal 13 op > OK
- klik helemaal onderaan pagina 13 (in vb) op het voettekstgedeelte
- klik op het plusje (daardoor gaat de cursor in het voettekstgedeelte staan)
- menu > invoegen > veld > paginanummer
- om een paginanummer op te maken: klik op een paginanummer en gebruik de gewoonlijke 
opmaakiconen in de algemene menubalken, zoals lettergrootte verkleinen of centreren
- om de nummers op linkerpagina links te krijgen en op de rechterpagina rechts: klik in het 
voettekstgedeelte van een pagina met nummering > voettekst opmaken > vinkje weg bij 'dezelfde 
inhoud op linker en rechter pagina's'. nu kun je de linkerpagina's links uitlijnen en rechts de rechter. 
Alle volgende pagina's gaan respectievelijk (gelukkig!) automatisch mee.



Bij een groot document kan het zijn dat ie alle pagina's zelf langsgaat, dus 1 voor 1…

34. Binnenmarges voor boekvorm
[77.  linker en rechter marges op linker- en rechterpagina gelijk laten lopen (ook boek)]
- bij een boek kun je de rechter marge wel kleiner maken, maar dan verschuift de tekst op de andere 
pagina ook. Dan is het op de rechterpagina wel goed, maar de marge op de linkerpagina wordt dan 
ook kleiner waardoor de tekst meer naar het midden van het boek gaat. Dan wordt de linkerpagina 
moeilijker leesbaar. Echter, je kunt dit spiegelen:

1, menu > pagina... (of Alt+P) > tabblad pagina's
2. rechts zie je lay-outinstellingen. Kies bij paginaopmaak 'gespiegeld'
3. de marges rechts en links veranderen nu in binnenste en buitenste.

De linker- en rechterpagina worden automatisch herkend en aangepast!

35. Ongewenste lichtgrijze lijn in Writer
[25. soms krijg je op een of andere manier een lichtgrijze lijn in openoffice writer]
- Alle ruimte (harde enters) tussen tekst en die lijn verwijderen, zodat de lijn direct onder tekst staat. 
Dan zul je in de statusbalk (onder) zien dat het een 'sectie' betreft (beetje rechts). Klik er twee keer 
op en er verschijnt een venster. Weet niet meer wat het was maar daarin kun je de lijn weg klikken.

>>>> REGISTER-EDITOR <<<<

36. Kopie maken en weer terugzetten van de Register-editor
[42. kopie register maken en weer terugzetten]
1. Open het startmenu en typ regedit. Druk op Enter en kies voor 'Ja' bij de popup om het register te 
openen.
2. Ga nu naar Bestand > Exporteren om een backup te maken. Geef het bestand eerst nog wel een 
naam en kies een doellocatie.
3. Je kunt in het vervolg je oude register terugkrijgen door in hetzelfde menu te kiezen voor 
Importeren, of door op het backup-bestand te dubbelklikken.

37. Niet opnieuw opstarten na een verandering in de Register-editor
[49. niet opnieuw opstarten na verandering regedit of iets anders, maar heel snel:]
1. Open Task Manager by right-click on Taskbar and select Start Task Manager or by using 
keyboard shortcut "Ctrl+Shift+Esc".
2. Click on More Details button and go to "Processes" tab.
3. Now look for "Windows Explorer" process. As soon as you click on it, you'll get a new button 
"Restart" at the bottom-right corner of the window. Of rechtermuisknop en kies voor opnieuw 
starten

in boekje pctips 1:
1. Open Taakbeheer met Ctrl+Shift+Esc
2. Klik eventueel op Meer details (onderaan) om de tabbladen te zien. Klik op het tabblad Processen
3. Zoek naar het proces Windows Verkenner. Als je erop klikt zie je rechtsonder in het venster in de 
grijze knop de woorden Opnieuw starten verschijnen. Klik daarop

38. Geen achtergrond bij inlogscherm
[31. geen achtergrond bij loginscherm]
1. In Registry Editor, go to following key:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System



2. In right-side pane, create new DWORD DisableLogonBackgroundImage and set its value to 1
3. Restart your computer and it'll remove the background image from login screen.

If you want to restore Login Screen background image in future, delete the DWORD 
DisableLogonBackgroundImage.

39. Direct je wachtwoord invoeren na opstarten
[93. Direct je wachtwoord invoeren na opstarten]
Er is een verschil tussen lock screen en het inlogscherm. Als je Windows opstart krijg je eerst een 
scherm te zien waar je niks mee kunt, het lock screen. Dit scherm moet je wegklikken om 
vervolgens bij het scherm te komen waarin je je wachtwoord kunt typen. Waarom eerst een extra 
scherm wegklikken voordat je je wachtwoord kunt typen? Een kleine moeite om de laptop zo in te 
stellen om dat over te slaan.

1. Open de register-editor
2. Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
3. Creëer een nieuwe map (Sleutel) in de map Windows en noem deze Personalization
4. Ga nu naar deze nieuwe map (Sleutel) en creëer hierin een DWORD (32 bits)-waarde en noem 
deze NoLockScreen
5. Klik twee keer op deze nieuwe waarde en voer bij Waardegegevens 1 in. Hexadecimaal laat je 
gewoon staan
6. Sluit de register-editor af

40. Voorbeeld van venster tonen in taakbalk uitschakelen
[21. thumbnail preview van geopende programma's op de taakbalk deactiveren]
- als je een programma geopend hebt en je gaat met je muis op het icoon daarvan staan (in de 
taakbalk), laat hij een klein venster zien van dat programma. Dat is irritant.
1. Click Start, type regedit.exe in the Start search box and hit ENTER.
2. Navigate to the following location:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ 
Advanced
3. Create a new DWORD (32-bit)value named ExtendedUIHoverTime
4. Double-click ExtendedUIHoverTime and click Decimal
5. To increase the hover delay to 10 seconds, type 10000. Type 50000 for 50 seconds (heb ik 
gedaan), etc.
6. Exit the Registry Editor.
7. Restart the computer.

Wat er gebeurt is het volgende: als je met de muis op een icoon gaat staan, wacht hij een x-aantal 
seconden om de preview te laten zien. hoe hoger het getal, hoe langer hij wacht. niet ideaal, maar 
beter dan niks.

41. Linken in navigatiemenu Verkenner verwijderen
[73. linken in navigatievenster / navigatiemenu in de verkenner verwijderen]

- OneDrive
Open de registereditor, navigeer naar de registersleutel HKCR*\CLSID\{018D5C66-4533-4307-
9B53-224DE2ED1FE6}\ShellFolder, wijzig de DWORD-registerwaarde Attributes in f090004d (in 
plaats van f080004d) en herstart Windows.

Bij de 64-bits versie van Windows moet deze procedure worden herhaald voor de registersleutel 



HKCR*\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\ShellFolder.
> ik heb dit laatste niet gedaan en toch werkt het.

* (HKEY_CLASSES_ROOT)
> de registersleutels kunnen worden gekopieerd en geplakt in de register-editor.

Wordt bij het wijzigen van de registerwaarde een foutmelding getoond, voer dan voor de 
betreffende registersleutel eerst een take ownership uit (zie onderstaand).

TAKE OWNERSHIP VAN EEN REGISTERSLEUTEL
Wordt bij het wijzigen van de registerwaarde Attributes een foutmelding getoond, pas dan eerst nog 
de machtigingen van de registersleutel ShellFolder aan door voor de groep Administrators een take 
ownership uit te voeren. Dit kan handmatig of met een tool. Klik voor de handmatige wijze met 
rechts op de sleutel ShellFolder (in de linkerkolom), optie Machtigingen, knop Geavanceerd, link 
Wijzigen (bovenin het venster), geef de naam Administrators op, knop Namen controleren en 
sluit af met OK.
Selecteer vervolgens in het nog openstaande venster Machtigingen voor ShellFolder de groep 
Administrators, activeer bij Volledig beheer de kolom Toestaan en sla de gewijzigde 
machtigingen op met OK.

- Netwerk
Open de registereditor, navigeer naar de registersleutel HKCR\CLSID\{F02C1A0D-BE21-4350-
88B0-7367FC96EF3C}\ShellFolder, wijzig de DWORD-registerwaarde Atributes in b0940064 (in 
plaats van b0040064) en herstart Windows. Wordt bij het wijzigen van de registerwaarde een 
foutmelding getoond, voer dan voor de betreffende registersleutel eerst een take ownership uit (zie 
boven). Bij de 64-bits versie van Windows moet deze procedure worden herhaald voor de 
registersleutel HKCR\Wow6432Node\CLSID\{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-
7367FC96EF3C}\ShellFolder.

- Thuisgroep
Door met rechts op de vermelding Thuisgroep te klikken, optie Instellingen voor thuisgroep 
wijzigen, kan worden gecontroleerd of de computer is aangemeld bij een thuisgroep. Is de computer 
aangemeld maar wordt er geen gebruik van de thuisgroep gemaakt, verwijder de computer dan eerst 
uit de thuisgroep (met de link De computer uit de thuisgroep verwijderen; ontbreekt deze link 
dan is de computer geen onderdeel van een thuisgroep). Open vervolgens Computerbeheer via het 
Win-X menu (Vlaggetje+X), navigeer via Services en toepassingen naar sub Services, wijzig het 
opstarttype van de services HomeGroup Listener en HomeGroup Provider in Uitgeschakeld (zie 
onder*) en herstart Windows.
Als alternatief kan de vermelding ook via het register worden verwijderd: open de registereditor, 
navigeer naar de registersleutel HKCR\CLSID\{B4FB3F98-C1EA-428D-A78A-
D1F5659CBA93}\ShellFolder, wijzig de DWORD-registerwaarde Attributes in b094010c (in 
plaats van b084010c) en herstart Windows. Wordt bij het wijzigen van de registerwaarde een 
foutmelding getoond, voer dan voor de betreffende registersleutel eerst een take ownership uit (zie 
boven). Bij de 64-bits versie van Windows moet deze procedure worden herhaald voor de 
registersleutel HKCR\Wow6432Node\CLSID\{B4FB3F98-C1EA-428D-A78A-
D1F5659CBA93}\ShellFolder.

*Service uitschakelen:
Dubbelklik op een service om de instellingen in te zien (en indien gewenst te wijzigen). Op het 
eerste tabblad kan de betreffende service met de knop Starten dan wel Stoppen worden in- of 



uitgeschakeld, tevens kan hier het opstarttype (Automatisch (vertraagd starten), Automatisch, 
Handmatig of Uitgeschakeld) worden gewijzigd.

42. Laptop-ID uitzetten voor advertenties
[94. Laptop-ID uitzetten voor advertenties]
Apps gebruiken je laptop-ID om je van advertenties te voorzien die relevant voor jou zijn. Door dat 
ID weten ze namelijk waar je graag naar kijkt of wat je vaak opzoekt op internet. Ofwel, wat je 
voorkeuren zijn. Dit kan zeker handig zijn omdat je daardoor ook wel eens kortingen krijgt. Hou je 
je voorkeuren liever voor jezelf, dan kun je je laptop-ID uitschakelen. Let op: privacy-instellingen 
kunnen het functioneren van apps beïnvloeden. Schakel in dat geval terug naar de oude optie.

1. Open de Register-editor
2. Navigeer naar 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo
3. Dubbelklik op DisabledByGroupPolicy en zet de waarde op 0
4. Bestaat DisabledByGroupPolicy nog niet? Deze kun je aanmaken door in het rechter gedeelte 
met je rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor DWORD (32 bits)-waarde

>> eeh, dit zorgt ervoor dat de Woordinvulling van Writer het niet meer doet?? 

Voor mezelf:
De sleutel bestond al maar als waarde stond er bij niet 1 (aanzetten) of 0 (uitzetten) maar ffff (4 keer 
de kleine letter f naast elkaar)

NB In mijn geval stond er bij DisabledByGroupPolicy geen 0 of een 1, maar ffff. Ik heb dit 
veranderd in 0. Zover heb ik er nog geen hinder van ondervonden. Vertrouw je het niet, dan is het 
beter om geen aanpassingen te doen in de register-editor.

43. Pijltjes verwijderen in snelkoppelingen op Bureaublad
[43. pijltjes verwijderen snelkoppeling op icoontjes bureaublad (windows 10)]
- Het kan zijn dat alle icoontjes een zwart vierkant over zich heen krijgen. Dat is een bekend 
probleem. Gebeurt dat hier ook, zet dan een opgeslagen kopie van de register editor terug. Zie 
nummer 42.

1. open register editor
2. ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
3. Right click on the word \Explorer and using the dialog menu choose New > Key and name it 
Shell Icons. Press Enter.
4. In the right pane of Shell Icons, right click on an empty area, and click/tap on New and String 
Value (=Tekenreekswaarde). Name it 29.
5. Double click/tap on the 29 String Value to modify it. You should see a blank box called Value 
data.
6. let op: hier werd de tip in het forum gegeven om de -50 te veranderen in -1018. dat laatste heb ik 
in die regel toegepast. Ik plak hier wel het origineel:
In the Value data box enter (or copy and paste): %windir%\System32\shell32.dll,-50 and hit OK 
when done.
Let op: dit ook niet doen. De regel (%windir%\System32\...) helemaal niet typen, gewoon leeg 
laten. Zie onder.
--> je ziet deze regel ook terug de kolom 'Gegevens'
7. start opnieuw op

--> getest: de pijltjes zijn weg, en ik zie geen zwart vierkant maar juist een wit vierkant. Welk 



pictogram ik ook kies, dat witte vierkant blijf je zien.
--> andere tip: vul niks in in hde value data box, dus geen %windir%\... . Dit werkt!

How can you confirm whether an unknown desktop icon is a shortcut or an original?
right-click on any icon or file and select Properties. The General tab of a file’s Properties window 
will tell you what type of file you’re dealing with. In the example featured in the screenshot above, 
the icon is correctly identified as a Shortcut.

<<< OVERIG >>>>

44. Functie rechtermuisknop op touchpad
[5. rechtermuisknop met twee vingers op touchpad]
W10: Instellingen > Apparaten > Touchpad > Tikken met twee vingers om rechts te klikken

als dat niet werkt:
- start - typ regedit - ga naar HKEY_CURRENT_USER\Software\Synaptics\SynTP\TouchPadPS2. 
Klik in het rechter venster op 2FingerTapAction en verander de waarde in '2'.
als dit niet bestaat, creëer deze dan.

45. Scrollen met twee vingers
[6. scrollen met twee vingers]
W10: Instellingen > Apparaten > Touchpad > Slepen met twee vingers om te scrollen

> is W7? : ga naar configuratiescherm - muis - tab apparaatinstellingen - klik op instellingen - 
scrollen met twee vingers

46. Snelheid scrollen met touchpad aanpassen
[bestond niet?]
1. Instellingen > Apparaten > Muis > Draai aan het muiswiel om > kies tussen

a. meerdere regels in een keer te verschuiven
b. één scherm in een keer te verschuiven

2. Instellingen > Apparaten > Muis > Kies hoeveel regels worden verschoven

niet in boekje pctips1:
Configuratiescherm > Muis > tabblad Bladerwieltje > sectie Verticaal schuiven > Dit aantal regels 
per keer verschuiven (correspondeert met bovenstaande instelling?)
voor mezelf: die laatste optie staat bij mij op 1

47. Tijd wanneer de laptop/het beeldscherm wordt uitgeschakeld na niet gebruiken
[117. energie-instelling: automatisch uitschakelen van beeldscherm na periode niet gebruiken]
Je kunt instellen wanneer de laptop/het beeldscherm automatisch moet worden uitgeschakeld als je 
er niet mee bezig bent. Dit zorgt ervoor dat je accu minder snel leeg raakt.

Configuratiescherm > Energiebeheer > Selecteren wanneer het beeldscherm moet worden 
uitgeschakeld

48. Gedrag laptop bepalen na sluiten klep
[86. energiebesparing / sluiten deksel laptop]
- als je de laptop sluit, gaat hij 'uit'. Als je 'm weer aandoet, gaat hij weer aan. Er zit een verschil 
tussen de slaapstand en de sluimerstand. De sluimerstand vraagt minder energie dan de slaapstand. 
Je kunt instellen dat de laptop in sluimerstand (ipv slaapstand) gaat als je de laptop dichtklapt.



1. configuratiescherm > energiebeheer
2. aan de linkerkant zie je meteen al 'het gedrag van het sluiten van het deksel bepalen'

49. Uitschakelen van automatisch aanpassen helderheid
[36. automatische aanpassing helderheid (beeldscherm) deactiveren]
het beeldscherm wordt automatisch lichter of donkerder afhankelijk van wat voor pagina/website je 
open hebt staan. De helderheid is dus afhankelijk van wat je ziet. Heel irritant.
1. Kies "Grafische eigenschappen” by right clicking on Intel HD Graphics in the tray icon
2. Click Power (energie)
3. Choose "On battery" (accuvoeding)
4. Select "Disable" for Display Power Saving Technology
5. Click Apply

of?

press Win+r
type regedit and press Enter
navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\Display\igfxcui\profiles\media\Brighten 
Movie and change ProcAmpBrightness to 0
also navigate to 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\Display\igfxcui\profiles\media\Darken Movie and 
change ProcAmpBrightness to 0

50. Nachtlamp
[52. nachtlamp]
laptop toont met nachtlamp 's avonds geler (warmer) beeldscherm. Is beter voor je ogen en je valt er 
makkelijker door in slaap
- instellingen > systeem > Beeldscherm > nachtlamp > aan/uitschakelen
> en stel ook de tijd (uren) in

51. Donkerder beeldscherm
[35. om beeldscherm minder licht maken dan de donkerste optie]
- download laatste release van dimscreen (heb ik daarna in de taakbalk geplaatst, want het komt niet 
in de system tray te staan)
> heb het later zelfs in de opstartmap geplaatst (kopieren/plakken). Nu start het meteen op als je de 
laptop aanzet.

52. Star Wars afspelen in de Opdrachtprompt
[110. star wars afspelen in de opdrachtprompt (in eerste boek pc-tips)]
1. open de opdrachtprompt (zoek via Start)
2. typ: telnet towel.blinkenlights.nl.

Het kan zijn dat de optie telnet niet ingeschakeld is. Doe dat als volgt:
1. open het configuratiescherm en ga naar Programma’s en onderdelen
2. klik links op de link Windows-onderdelen in- of uitschakelen en vink in het geopende venster 
Telnet-client aan > OK. Er wordt nu gezocht naar de vereiste bestanden. Zodra de wijzigingen zijn 
voltooid, kun je de stappen in de opdrachtprompt nogmaals proberen

53. Commando's met eigen sneltoets (volume, tekst en browser)
[40. sneltoets AHK autohotkey voor volume, automatische tekst, dubbele punt wisselen met 
puntkomma, datum, browser, etc]
- om het volume te regelen moet ik nu de functie-toets indrukken en een pijltoets. Deze toetsen 



kunnen niet met 1 hand worden bediend; heel irritant! Maar er is een oplossing.

Download en installeer het programma AutoHotkeys, daarna
•1. Right-Click on your desktop.
•2. Find "New" in the menu.
•3. Click "AutoHotkey Script" inside the "New" menu.
•4. Give the script a new name. Note: It must end with a .ahk extension. Ex. MyScript.ahk
•5. Find the newly created file on your desktop and Right-Click it.
•6. Click "Edit Script".
•7. A window should have popped up, probably Notepad. If so, SUCCESS! 

Volume:
Voor volume (het beeldscherm dimmen is niet gelukt), klopt de volgende invoer. Gewoon dit typen 
in kladblok en het de extensie .ahk geven:

F6::Volume_Down
Return

F7::Volume_Up
Return

> ik had eerst Alt+3 en Alt+4 voor het volume, maar dit is nog makkelijker!
> conflicteert wel met Spellingcheck in Word/LO

Automatisch invullen van tekst:
om zinnen, e-mailadressen, naam, adresgegevens, tel. etc, te creëren, tik je Send, (met komma en 
spatie achter de komma). Dan wordt het dit:
!5::
Send, jan.jansen@jans.nl
Return

Gebruik je nu de combinatie Alt+5, dan zie je automatisch jan.jansen@jans.nl verschijnen.

Voor de datum van vandaag (Ctrl+Shift+D):
^+D::
FormatTime, CurrentDate,, dd MMMM yyyy
SendInput %CurrentDate%
return

wat je ziet is 01 September 2005

om de dubbele punt en puntkomma te wisselen:
$+;:: Send {Shift Up};{Shift Down}
$;:: Send {Shift Down};{Shift Up}
Return

standaard browser openen met F12:
F12::
Run, C:\Program Files\Opera\launcher.exe [dit is het pad waar opera zich bevindt, mijn standaard 
browser nu]
Return



Dat is alles. Het uitroepteken staat voor een bepaalde toets (Alt; # staat bv voor de Windows-toets 
en ^ voor Ctrl, of iets in die trant; met niks ervoor overschrijft de software de 'kale' F-knop, dus 
gewoon F1 of F2 of F...). In dit geval geef je het commando volume down en up dus aan Alt+3 en 
Alt+4. Return moet erin, zodat het commando stopt en zich niet blijft herhalen.
Tot slot moet je het kladblokbestand opslaan in de map van opstarten, zodat de computer er meteen 
mee opstart, zodat hij het altijd doet. Zodoende hoef je het niet steeds te activeren. Voor locatie van 
die map, zie nummer 34 (boven). Of hier:
C:\Users\eigenpcnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menu Start\Programma's\Opstarten

Er verschijnt misschien een icoon in het systeemvak (groene kleur met witte H erin). Ik heb daarop 
geklikt en gesleept naar het pijltje in het systeemvak. Daarna kon ik het in het schermpje plaatsen 
dat verschijnt als je op dat pijltje klikt. Apart, maar het werkt wel, en de sneltoetsen werken ook 
nog.

in boekje pctips1 (staat iets meer in):
Download en installeer eerst de laatste release van AutoHotkey (AHK). Zet voor deze tip ook de 
optie Verborgen items aan (zie tip #6 in hoofdstuk Windows).

1. Zoek het exe.-bestand van AutoHotkey op in de Verkenner en klik er 2 keer op
2. Een Help-venster opent, welke je weer meteen kunt sluiten om meteen te kunnen beginnen (al 
leer je veel door het te lezen)
3. Ga naar het Bureaublad en klik met de rechtermuisknop op een leeg plekje
4. Kies Nieuw > AutoHotkey Script
5. Er verschijnt een snelkoppeling op je Bureaublad. Geef deze een naam die je logisch vindt. Het 
maakt niet uit welke, zolang het maar eindigt met .ahk. Bijvoorbeeld Sneltoetsen.ahk
6. Klik op de aangemaakte snelkoppeling met de rechtermuisknop en kies Edit Script
7. Het Kladblok opent nu waarin je kunt beginnen. De bovenste regels, die er (eventueel) al in 
staan, kun je verwijderen

In dit document kun je al je commando's typen. We beginnen met een commando voor betere 
sneltoetsen voor het volume. Die combinatietoetsen heeft mijn laptop wel (ik heb geen 
mediaknoppen), maar daar heb je twee handen voor nodig. Voor de nieuwe combinatie kun je het 
volume met 1 hand regelen. Wel zo makkelijk! Je kunt de sneltoetsen zelf kiezen. Bedenk wel dat 
het uniek moet zijn. Als je bijvoorbeeld Ctrl+V kiest, dan heb je een conflict in Writer, want Ctrl+V 
bestaat al (gekopieerde tekst plakken).

A.
Ik heb gekozen voor de combinatietoetsen Alt+3 (volume omlaag) en Alt+4 (volume omhoog).  Typ 
in het lege, eerder geopende Kladblokdocument:

!3::Volume_Down
Return

!4::Volume_Up
Return

Dat is alles! Nu is het zaak om het goed op te slaan en om het script zijn werk te laten doen, zodat 
we de combinatie kunnen gebruiken:

1. Ga in het Kladblokdocument naar Menu > Opslaan als...
2. Navigeer naar de map 
C:\Users\jouwgebruikersnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menu 



Start\Programma's\Opstarten en klik op Opslaan

Waarom in deze (opstart)map? Omdat het dan automatisch gestart wordt als je de laptop aanzet en 
je het dus nooit handmatig hoeft te activeren. Wel is het zo dat je na iedere wijziging/toevoeging in 
dit document, je het script opnieuw moet laden. Anders weet AHK niet dat er een verandering heeft 
plaatsgevonden. Dat doe je zo:

1. Klik met de rechtermuisknop op het icoon van AHK in het systeemvak (groen vierkant met een 
witte H erin) > Reload this Script

Even testen... Ja, met Alt+3 en Alt+4 gaat inderdaad het volume omlaag en omhoog! :D

Om een commando toe te voegen of te verwijderen kun je steeds dit Kladblokdocument openen*. Je 
kunt daarvoor direct met de rechtermuisknop op het icoon van AHK in het systeemvak klikken en 
kiezen voor Edit this Script. Ben je klaar met je toevoeging of aanpassing, sla het 
Kladblokdocument dan op de gebruikelijke manier op en vergeet niet om deze nieuwe input te 
laden.

Op deze manier kun je allerlei verschillende sneltoetsen creëren. Maar dat niet alleen, je kunt ook 
tekst met een sneltoets laten typen. Bijvoorbeeld: als je Alt+5 gebruikt, dan typt de app automatisch 
een e-mailadres daar waar de cursor zich bevindt. Dus geen getyp meer van lange input die je veel 
gebruikt (je naam, adres of standaard tekst die je veel gebruikt), je gebruikt gewoon een sneltoets.

B.
Het commando voor tekst laten typen met een sneltoets, is als volgt:

1. Open een nieuw of bestaand Kladblokdocument/-script (rechtermuisknop AHK in systeemvak > 
Edit this Script)
2. Typ het volgende commando:

!5::
Send, jan.jansen@jans.nl
Return

3. Opslaan en activeer het script

Gebruik je nu de combinatie Alt+5 (het uitroepteken correspondeert met Alt), dan zie je 
automatisch jan.jansen@jans.nl in je beeldscherm verschijnen. Op deze manier kun je in het 
vervolg lappen tekst snel ‘typen’!

C.
Wil je met een sneltoets je favoriete browser openen en je laptop heeft geen mediatoetsen? Voer dan 
deze code in:

F12::
Run, C:\Program Files\Opera\launcher.exe [dit is het pad in mijn Verkenner van de browser 
Opera]
Return

Druk je nu op de F12-toets, dan opent de browser Opera.

D.



Ook de datum van vandaag kun je oproepen met een sneltoets:

^+D::
FormatTime, CurrentDate,, dd MMMM yyyy
SendInput %CurrentDate%
Return

Met de combinatie Ctrl+Shift+D zie je de datum van vandaag verschijnen. De notatie van de datum 
kun je naar eigen voorkeur aanpassen, bijvoorbeeld dd MMM yy (10 mrt 19). Overigens is de 
notatie dd MMMM yyyy > 10 maart 2019.

E.
Kladblok openen met een sneltoets:

^!K::
Run "%windir%\system32\notepad.exe"
Return

Ook hier zie je weer het pad in de Verkenner, in dit geval waar het Kladblok zich bevindt. Gebruik 
je de combinatie Ctrl+Alt+K (of Alt Gr+K; Alt Gr is de toets rechts naast de spatiebalk), dan opent 
een nieuw Kladblokdocument.

F.
De toetsen van de puntkomma en de dubbele punt (met Shift) kun je omdraaien als je de dubbele 
punt vaker gebruikt. Dat gaat in het begin vaak fout, maar geef niet op, uiteindelijk is het toch veel 
makkelijker:

$+;:: Send `;
$;:: Send :
Return

Het teken achter de bovenste Send is een accent grave.

G.
Automatisch tekst kopiëren na het geselecteerd te hebben met Ctrl+A:

~^a::Send, ^c
Return

Dit commando werkt alleen met Ctrl+A (alles selecteren). Het is echter fors uit te breiden. Zo kun 
je bijvoorbeeld geselecteerde tekst kopiëren dat met de muis is geselecteerd of met de pijltjestoets.

H.
Een sneltoets voor je favoriete map:

#Z::Run "C:\Users\jouwgebruikersnaam\pad naar jouw favoriete map\"
Return

Met de combinatie Windows-toets+Z open je je favoriete map.

NB De karakters vóór de twee dubbele punten, in de eerste rij van een commando, bestaan uit een 



teken en een karakter op je toetsenbord. De tekens zijn: het uitroepteken (!) voor Alt, het dakje (^) 
voor Ctrl, de plus (+) voor Shift en de hashtag (#) voor de Windows-toets. Als je bijvoorbeeld 
alleen F12 gebruikt (zoals in het voorbeeld met de browser), dan correspondeert dat met de 'kale' 
F12-toets (dus zonder ander karakter).

* Commando’s in één Kladblokdocument is makkelijk, maar het is geen probleem om de 
commando’s te verspreiden over meerdere documenten als je dat wilt.

54. Percentage accu tonen
[78. percentage accu tonen]
- hier is geen optie voor binnen windows dus moet je iets downloaden.

1. zoek naar github percentage battery (github is een website)
2. daar kun je de exe downloaden: percentage.exe
3. installeer

nadeel is dat je het steeds opnieuw moet opstarten. Daar is een workaround voor (net als de hotkeys 
sneltoetsen). Dat doen we zo:

a. Create a shortcut of the application by right clicking the “percentage.exe” and select Send to > 
Desktop (create shortcut)
b. Open run window by pressing Windows+R
c. Type: shell:startup and hit enter
d. A folder for startup programs will be opened. Copy and paste the shortcut you have created to 
this folder.

In NL (andere methode?):
2. Open de Verkenner en zoek percentage.exe
3. Rechtermuisknop op bestand > Kopiëren naar > Bureaublad (snelkoppeling maken)
4. Ga naar de map Opstarten. Let op: deze zie je alleen als je de verborgen items toont. De map 
Opstarten vind je hier: C:\Users\jouwgebruikersnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menu 
Start\Programma's\Opstarten
5. Knip en plak de zojuist gemaakte snelkoppeling in deze map

Ik heb hierna de snelkoppeling verwijderd van het bureaublad; geen idee of het dan nog werkt…

> in de originele tip staat kopiëren en plakken. Bij de test had ik de snelkoppeling van het 
bureaublad verwijderd en het bleef werken

55. Map in Verkenner met wachtwoord beschermen
[88. Map in verkenner met wachtwoord beschermen]
1. Right-click inside the folder where the files you want to protect are located. The folder you want 
to hide can even be on your desktop.
2. Select "New" from the contextual menu.
3. Click on "Text Document."
4. Hit Enter. It doesn't matter what the file will be named. You can delete this text file once the 
lockable folder has been made.
5. Double-click the text file to open it.
6. Paste the below text into the new document:

cls
@ECHO OFF



title Folder Locker
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==Your-Password-Here goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End

7. Find where it says "Your-Password-Here" in the document.
8. Replace "Your-Password-Here" with the password you want to lock the folder with.
9. Click File in de menu.
10. "Select Save As..."
11. Click on the "Text Documents (*.txt)" menu bar that's next to "Save as type:" (onder waar je de 
naam van het bestand typt)
12. Select "All Files"
13. Change the file name to "FolderLocker.bat" (ik had een andere naam gekozen. Dat maakt niet 
veel uit voor de naam van de map waar een wachtwoord op komt, want die wordt automatisch 
aangemaakt en heet altijd Locker).
14. Click "Save."
15. Double-click op het tekstbestand dat je net gemaakt hebt
> The Locker folder has been generated!
16. Fill the Locker folder with the items you want to protect.
17. Open het tekstbestand, because it's time to lock that folder up!
18. een promptvenster opent. Type "Y" into the screen.
19. Click Enter, and the Folder Locker window will disappear, along with the Locker folder itself! 
Your secrets are safe!



A. To unlock the folder, double-click het aangemaakte tekstbestand to open it.
B. Enter the password you entered in Step 8, and click Enter.
C. The Locker folder is back. You can open it to find your hidden files. Repeat Steps 17, 18 and 19 
to lock the folder again.

In het NL:
1. Open de map die je met een wachtwoord wilt beschermen en klik in het rechter gedeelte, op een 
lege plek, op de rechtermuisknop > kies Nieuw > Tekstdocument > geef het een naam
2. Open het tekstdocument en plak de bovenstaande code erin
3. Iets verder dan het midden staat Your-Password-Here. Vervang deze woorden met je eigen 
wachtwoord
4. Ga naar menu > Opslaan als
5. Onder de naam waar je de naam voor het document kunt typen staat nog een regel met standaard 
de keuze Tekstdocumenten (*.txt). Kies hier de optie Alle bestanden (*.*)
6. Kies daarna als bestandsnaam FolderLocker.bat, klik op Opslaan en sluit het tekstdocument
(ik had een andere naam gekozen. Dat maakt niet veel uit voor de naam van de map waar een 
wachtwoord op komt, want die wordt automatisch aangemaakt en heet altijd Locker).
7. Dubbelklik op het .bat-bestand dat je net gemaakt hebt en je ziet een nieuwe map verschijnen met 
de naam Locker
8. Verplaats de documenten die je wilt beschermen in deze map (aan deze map gaan we namelijk 
een wachtwoord toevoegen)
9. Dubbelklik nog een keer op het .bat-bestand. Nu verschijnt er een venster waarin je gevraagd 
wordt of je zeker weet dat je het wachtwoord wilt gebruiken voor de map Locker
10. Typ een y en druk daarna op Enter. Je ziet nu dat de map Locker is verdwenen

Nu is het zaak om de Locker-map weer terug te halen. Dat gaat helaas niet meer. Oh ja, toch wel : ). 
Hoe je dat doet, lees je hieronder.

A. Dubbelklik weer op het bat.bestand
B. Tik in het geopende venster het wachtwoord dat je in stap 3 aangemaakt hebt en druk op Enter
C. De map Locker is weer zichtbaar en je kunt ook weer bij al je bestanden. Hoor ik daar een zucht 
van verlichting?
D. Herhaal stappen 9 en 10 om het wachtwoord te activeren voor de map

Het lege tekstbestand met de extensie .txt (niet het .bat-bestand) kun je verwijderen nadat je de map 
Locker hebt aangemaakt.

56. Opnemen wat je doet op het scherm
[50. opnemen wat je doet op het scherm, w10]
- Je start de applicatie met Win + G, waarna je een pop-up krijgt om de 'game bar' te openen. Lieg 
hier door 'Ja, dit is een game' aan te klikken, en je kunt beginnen met het opnemen van je video.

57. Onzichtbare karakters typen
[24. onzichtbare karakters typen]
- handig om snelkoppelingen onzichtbaar mee te maken op je bureaublad. Activeer het 
cijfertoetsenbord op de laptop (dus de j=1, k=2 etc.) door Fn+F11. De combinatie alt+255 of 
alt+225 is een onzichtbaar karakter dat wordt geaccepteerd door windows. Dat kan ook op een 
desktop. Schuif daarna de snelkoppeling helemaal naar links of naar beneden, zodat je zelfs het 
pijltje niet meer ziet (al zie je de tekst dan ook niet meer...). Kies dan ook een ander pictogram. Als 
je een zwarte foto maakt, deze omzet in een .ico-bestand, kun je dat gebruiken. Daar is software 
voor.



58. Stopzetten van locatie bepalen in Windows
[92. Stopzetten van locatie bepalen]
Privacy is belangrijk in dit digitale tijdperk. Vind je dit een groot goed, dan hier twee tips om je 
privacy wat te vergroten. Let op: door het uitschakelen van privacy-instellingen kan het voorkomen 
dat bepaalde apps en functies niet goed meer werken. Onthoud deze acties dan ook voor het geval je 
je afvraagt waarom iets niet goed meer functioneert.

1. Ga naar Start en typ Services
2. Zoek Geolocation Serice en klik er twee keer op
3. In het tabblad Algemeen, klik onder op Stoppen en kies eventueel bij Opstarttype voor 
Handmatig
4. Kies voor Starten als je het proces weer wilt laten lopen. Je kunt ook een herstelpunt terugzetten 
(zie # ...)

geen idee of dit gevolgen heeft voor de werking van het systeem of bepaalde apps. Heb ook alleen 
maar 'Stoppen' gekozen en nog niet voor Opstarttype Uitgeschakeld

mochten er problemen zijn: klik op Starten in bovengenoemde optie. Daarna nog steeds problemen: 
systeemherstel.

Manier twee om locatie uit te schakelen:
Instellingen Windows > Privacy > Locatie > Locatieservice uitzetten

59. Extra scanmogelijkheid
[81. extra scanmogelijkheid]
- Ga naar Starten > typ cmd > rechtermuisknop > Uitvoeren als administrator > achter de prompt 
c:\.... > typ sfc /scannow

Met de opdracht sfc /scannow worden alle beschermde systeembestanden gescand en beschadigde 
bestanden vervangen.

60. Andere kleur muisaanwijzer
[96. Andere kleur muisaanwijzer]
Soms is de muisaanwijzer niet makkelijk te zien waardoor je met de muis moet bewegen. En dan 
zie je 'm soms nog niet. Je kunt voor een kleurverandering kiezen waardoor de muis zwart is/wordt 
bij een lichte achtergrond en wit bij een donkere achtergrond.

Instellingen > Toegankelijkheid > Cursor- en aanwijzergrootte > Aanwijzerkleur wijzigen

Overigens kun je ook instellen dat je kort een grote cirkel rond de muisaanwijzer ziet verschijnen 
als je Ctrl indrukt. Dat is een instelling in het Configuratiescherm.

1. Configuratiescherm > Muis > tabblad Opties voor de aanwijzer > Locatie van de aanwijzer 
weergeven als ik op CTRL druk

<<<< APPENDIX >>>>

Sneltoetsen

Tot slot nog wat extra sneltoetsen die standaard in Windows, browsers en LibreOffice zitten. Niet 
de overal te vinden sneltoetsen, zoals kopiëren en plakken. Het zijn er niet veel, maar deze zijn wel 



erg handig om te weten. En te gebruiken...

Windows
Windows-toets (Wt)
Wt + Tab = Vasthangend, duidelijk overzicht van alle openstaande vensters
Wt + I = Instellingen Windows
Wt + X = Lijst van Windowsonderdelen (Schijfbeheer, Energiebeheer, Systeem, Opdrachtprompt, 
etc)
Wt + W = Windows ink-ruimte (stickies/memo's op Bureaublad, schrijven op het scherm, 
schetsblok, etc)
Wt + A = Actiecentrum (handig voor verbindingen als Bluetooth, Wifi)
Wt + D = Bureaublad (alle vensters in 1x minimaliseren)

Browser
Alt + D = Selecteer adresbalk

LibreOffice
shift + F3 = Snel omzetten van tekst in HOOFDLETTERS naar kleine letters (of andersom)

Handig om zelf in te stellen
 Browser Opera:

Alt + H = Laatst gesloten tab of venster heropenen (Instellingen > Browser > Sneltoetsen > 
Instellingen sneltoetsen)

 LibreOffice:
Alt + V = Plakken zonder opmaak
Alt + S = Opslaan als
Alt + R = Tekstkleur rood
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