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Geachte Nieuwsbrieflezer,
Het zal u niet ontgaan zijn: het ooit zo populaire Windows XP wordt niet langer
ondersteund. Er is inmiddels genoeg gewaarschuwd dat het verstandig is om op een
nieuwer besturingssysteem over te stappen. De die hards die besluiten voorlopig toch te
blijven doorwerken met XP, maken zich op voor Russische roulette. Want hoewel het
vooralsnog slechts om voorspellingen gaat (zie het bericht van het Nationaal Cyber
Security Centrum), kunnen de gevolgen ernstig zijn (ik noem maar een internetafsluiting
omdat je XP-computer onderdeel is geworden van een botnet...). Ik vermoed dan ook dat
Poetin met zijn oorlogsretoriek en annexaties eigenlijk een verlengde XP-ondersteuning
voor al zijn Russische onderdanen wil afdwingen, net als zovele overheidsinstanties dat
met een zak geld hebben gedaan! In de tussentijd besluiten wij ons "braaf" te gedragen
en nemen massaal afscheid van Windows XP. Dit wordt mooi geïllustreerd door de
bezoekersstatistieken van mijn website: het percentage XP-gebruikers is gezakt tot 6%,
een schril contrast met de 91% in 2006!

De onderwerpen in deze nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:
•

Gegevens overzetten van Windows XP naar 7/8.x

•

E-mailarchief van Outlook Express overzetten

•

Activeren van de F8-toets voor de veilige modus (8.x)

•

Trage opbouw Startscherm (8.x)

•

Pijltjes uit snelkoppelingen verwijderen

•

Geluid bij CapsLock-, NumLock- en ScrollLock-toets

•

Score Windows 8 Prestatie-index

•

Melding "Locatie is niet beschikbaar" tijdens het verbinden met een NAS

•

Meerdere Dropbox-accounts tegelijkertijd beheren

•

De map C:\Windows\Panther

•

De map C:\Windows\WinSxS

•

De map C:\Gebruikers verplaatsen

Tevens heb ik enkele lezersvragen toegevoegd, wellicht staan er nog interessante tips voor u
tussen!
•

Uitschakelen automatisch tonen schermtoetsenbord

•

Link naar e-mailprogramma i.p.v. de app Mail

•

Openen van per e-mail toegezonden PowerPoint-presentaties

•

Koptekst afgedrukte e-mail Windows Live Mail bevat de tekst 'b1agina 1 van 1'

PS: Bezoek mijn Facebook-pagina en klik op de knop Vind ik leuk om mij via Facebook te
volgen. U bent dan als eerste op de hoogte van interessante tips!
Met vriendelijke groet,
Menno Schoone
www.SchoonePC.nl

Overgestapt van Windows XP?
Ga dan met mijn computerbijbel aan de slag!

"Wat een prima boek. Had ik dat maar eerder geweten. Netjes verzorgd,
duidelijke toelichtingen en prettig geschreven. Klassewerk!!"
Jan van Rooyen
"De SchoonePC 'Windows 8.1 computerbijbel' leest als een jongens-,
avonturenboek! Beste Menno, mijn complimenten voor de zeer fraaie uitvoering
van deze 'bijbel': overzichtelijk, prettige schrijfstijl, niet hoogdravend, naast het
feit dat het grammaticaal gezien feilloos geredigeerd is. Mijn complimenten aan
jou en je team (Astrid e.a.). Ik ben blij dat ik de stap naar Windows 8.1 genomen
heb."
Guus Pfaff

"Ik heb de Computerbijbel voor Windows 7 aangeschaft en ben deze categorisch
aan het doornemen. Steeds weer kom ik onderwerpen en mogelijkheden tegen
die ik niet eerder wist (toe te passen). Ik wil u bij deze mijn complimenten maken
voor de compleetheid van en duidelijke uitleg in dit boek."
Hans Bomert, Lelystad

* Inclusief gratis e-boeken
* Makkelijk leesbare teksten
* Ongekend hoge informatiedichtheid
* 100 dagen niet-tevreden-geld-terug
* Ook vanuit België eenvoudig te bestellen
* Zie de website: www.schoonepc.nl/boek

Gegevens overzetten van Windows XP naar 7/8
Veel lezers die overstappen van Windows XP naar Windows 7 of 8 ondervinden
problemen bij het overzetten van de persoonlijke gegevens, vandaar in dit artikel extra
informatie over het verzamelen van de over te zetten bestanden en het bepalen van de
methode van overzetten naar de nieuwe computer.
De bestandslocaties van de persoonlijke gegevens
De belangrijkste persoonlijke bestanden die u ongetwijfeld graag wilt overzetten, zijn te
vinden in de volgende mappen:
•

Persoonlijke bestanden: C:\Documents and Settings\inlognaam\Mijn documenten

(inclusief de submappen zoals Mijn afbeeldingen, Mijn muziek en Mijn Video's)
•

Items op bureaublad: C:\Documents and Settings\inlognaam\Bureaublad

•

Favorieten: C:\Documents and Settings\inlognaam\Favorieten

•

RSS-Feeds: C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application
Data\Microsoft\Feeds

•

Adresboek: C:\Documents and Settings\inlognaam\Application
Data\Microsoft\Address Book

•

E-mailarchief Outlook Express: C:\Documents and Settings\inlognaam\Local
Settings\Application Data\Identities\{...}\Microsoft\Outlook Express

•

E-mailarchief Outlook: C:\Documents and Settings\inlognaam\Application
Data\Microsoft\Address Book (vanaf Outlook 2010: C:\Documents and
Settings\inlognaam\Documenten\Outlook-bestanden)
LET OP: Zie www.schoonepc.nl/instal/backup.html voor nog een aantal opslaglocaties van
persoonlijke gegevens.
De methode van overzetten
Er zijn meerdere methoden om deze bestanden van de Windows XP-computer over te
zetten naar de nieuwe computer, waaronder:

•

Via internet: Het makkelijkst is wellicht het installeren van een online
synchronisatietool als Dropbox. Door deze op beide computers te installeren en
gebruik te maken van hetzelfde account zijn de persoonlijke bestanden relatief
eenvoudig (via internet) over te zetten van de oude naar de nieuwe computer. Bedenk
wel dat het up- en downloaden vrij lang kan duren en dat het vanuit privacyoogpunt
wellicht niet wenselijk is de persoonlijke bestanden in de cloud op te slaan.

•

Lokaal: Gaat het om een grote hoeveelheid bestanden dan duurt synchronisatie via

internet vrij lang en kan wellicht beter gebruik worden gemaakt van een via het
netwerk of USB aangesloten externe schijf. De schijf krijgt een eigen schijfletter zodat
de bestanden met behulp van de Windows Verkenner eenvoudig kunnen worden
overgezet.
•

Oude schijf extern aansluiten: Een andere optie is de harde schijf uit de oude
computer te halen en in een extern kastje te plaatsen zodat deze via USB op de
nieuwe computer kan worden aangesloten. De schijf krijgt dan een eigen schijfletter
zodat de bestanden vanuit de Windows Verkenner makkelijk zijn uit te lezen en over
te zetten. Afhankelijk van de grootte van de schijf (3,5 inch voor desktops of 2,5 inch
voor laptops) en de aansluitmethode (een ouderwetse IDE of een moderne SATAaansluiting) zijn er vier typen kastjes met USB-aansluiting:
3,5" IDE: www.paradigit.nl/k-nig-3-5-ide-usb2-0/80001565/details.aspx
3,5" SATA: www.paradigit.nl/k-nig-3-5-sata-usb2-0/80005759/details.aspx
2,5" IDE: www.paradigit.nl/ewent-2-5-ide-usb2-0/80016499/details.aspx
2,5" SATA: www.paradigit.nl/k-nig-2-5-sata-usb2-0/10021991/details.aspx

•

Oude schijf intern aansluiten: Worden de bestanden overgezet naar een
desktopcomputer dan is de oude schijf ook intern op het moederbord aan te sluiten
(maak eventueel gebruik van een converter om een 2,5" IDE-schijf om te zetten naar
een 3,5"-aansluiting, zie www.paradigit.nl/k-nig-montage-adapter-2-5-naar-35/10022083/details.aspx).
LET OP: Zijn de bestanden vanwege de beheerrechten niet te benaderen op de nieuwe
computer, pas dan een take ownership toe.
deze informatie is terug te vinden op de website

E-mailarchief van Outlook Express overzetten
Het overzetten van het e-mailarchief van Outlook Express naar Windows 7 of 8 gaat het
makkelijkst door het archief met de DBX-bestanden over te zetten naar de nieuwe
computer en deze in Windows Live Mail (de opvolger van Outlook Express) te importeren.
Indien gewenst kan het e-mailarchief vervolgens weer vrij eenvoudig vanuit Windows Live
Mail door een ander mailprogramma worden geïmporteerd.
E-mailarchief overzetten
In Outlook Express is de opslaglocatie van het e-mailarchief te achterhalen via Extra,
Opties, tabblad Onderhoud, knop Archiefmap (de standaard opslaglocatie is
C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application
Data\Identities\{....}\Outlook Express). Kopieer de map met de DBX-bestanden naar de
nieuwe computer (wordt deze archiefmap niet getoond, zorg er dan eerst voor dat de
Windows Verkenner verborgen systeembestanden weergeeft). Controleer of het bestand
Folders.dbx aanwezig is en deactiveer (als dat nog niet het geval is) bij alle DBXbestanden het kenmerk Alleen lezen (selecteer alle bestanden, klik met rechts op de
selectie en deactiveer de optie Alleen lezen) anders zal het importeren niet lukken. Open
vervolgens Windows Live Mail en kies tabblad Bestand, optie Berichten importeren,
knop Volgende, knop Bladeren, blader naar de archieflocatie, knop Volgende, knop
Voltooien om het archief te importeren.
Windows-adresboek overzetten
Voor het overzetten van het Windows-adresboek is een vergelijkbare procedure van
toepassing. Kopieer het WAB-bestand (de standaard opslaglocatie is C:\Documents and
Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Address Book\inlognaam.wab) naar
de nieuwe computer, start Windows Live Mail, open de contactpersonen (linksonder in het

venster), knop Importeren, optie Windows-adresboek (.WAB) en blader naar het WABbestand om deze te importeren.
Alternatieve e-mailprogramma's
Zelf ben ik niet zo blij zijn met de door Windows Live Mail gehanteerde indeling en geef
daarom de voorkeur aan Outlook of een van de gratis alternatieven zoals EssentialPIM of
eM Client (download: www.emclient.com). eM Client is wellicht het meest interessant
omdat het niet alleen een prettig e-mailprogramma is, maar ook nog eens direct na
installatie de optie aanbiedt om de berichten uit Windows Live Mail te importeren.
deze informatie is terug te vinden op de website

Activeren van de F8-toets voor de veilige modus (8.x)
Door Windows in de veilige modus op te starten, worden alleen de hoogstnoodzakelijke
processen opgestart waardoor handelingen kunnen worden verricht die bij een normale
opstart niet mogelijk zijn (bijvoorbeeld het uitschakelen en/of verwijderen van
hardnekkige programma's en virussen en het oplossen van opstartproblemen). Waar de
veilige modus in voorgaande versies nog kon worden geactiveerd door tijdens het
opstarten op de F8-toets te drukken, kan dat in Windows 8 alleen nog via MSCONFIG:
activeer op tabblad Computer opstarten de optie Opstarten in veilige modus (om
Windows weer in de 'normale' modus te laten opstarten moet de optie Opstarten in
veilige modus eerst weer worden gedeactiveerd).
Bent u een Windows 8-gebruiker? Activeer dan de F8-toets!
De nieuwe methode is niet alleen omslachtiger maar bij opstartproblemen is de veilige
modus van Windows 8 ook nog eens ontoegankelijk. Immers, MSCONFIG is niet meer te

benaderen wanneer Windows niet kan opstarten... Om een onnodige herinstallatie te
voorkomen, is het verstandig de functionaliteit van de F8-toets weer in ere te herstellen:
open de Opdrachtprompt (opgestart als administrator) en geef het commando BCDEDIT
/set {default} bootmenupolicy legacy (commando BCDEDIT /set {default}
bootmenupolicy standard om de F8-toets weer uit te zetten). Doe dat liefst vandaag nog
zodat het u in geval van opstartproblemen voor ernstigere problemen kan behoeden!

Trage opbouw Startscherm (8.x)
Volgens de standaard instellingen worden bij het openen van het Startscherm de tegels
van links naar rechts opgebouwd, de instellingen kunnen echter ook worden aangepast
zodat alle tegels gelijk zichtbaar zijn. Ga daarvoor naar het configuratiescherm, onderdeel
Systeem, taak Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Geavanceerd, onderdeel
Prestaties, knop Instellingen, tabblad Visuele effecten en deactiveer de optie
Besturings- en andere elementen binnen vensters laten bewegen (de tweede optie in
de afbeelding).

met dank aan Aart Everts

Pijltjes uit snelkoppelingen verwijderen
Snelkoppelingen op het bureaublad worden door middel van een overlay (een extra
plaatje dat over de pictogrammen wordt gelegd) voorzien van een pijltje. Dat pijltje is
bedoeld om duidelijk te maken dat het om een snelkoppeling gaat, maar is menigeen een
doorn in het oog. In plaats van het vervangen van de overlay door een blanco 'afbeelding'

(zoals ik eerder adviseerde) kan het eenvoudiger door met de registereditor de
registerwaarde IsShortcut te verwijderen uit de registersleutels HKCR\InternetShortcut,
HKCR\lnkfile, HKCR\piffile en HKCR\WSHFile. De wijziging kan ongedaan worden
gemaakt door de registerwaarde IsShortcut weer als tekenreekswaarde aan deze
registersleutels toe te voegen (alleen de registerwaarde bij de laatstgenoemde
registersleutel heeft een waarde, namelijk Yes).
met dank aan Erik D'Hondt

Geluid bij CapsLock-, NumLock- en ScrollLock-toets
Moet Windows een geluid afspelen bij het indrukken van de CapsLock-, NumLock- of
ScrollLock-toets? Open dan via het configuratiescherm het Toegankelijkheidscentrum
en vink bij het onderdeel Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken de optie
Wisseltoetsen inschakelen aan.
met dank aan Karel Vandeputte

Score Windows 8 Prestatie-index
In Windows 8 is de eigenzinnige Windows Prestatie-index (voor het bepalen van de
geschiktheid van de hardware voor de verschillende functionaliteiten van Windows) niet
langer via het configuratiescherm op te roepen, hij wordt echter nog wel berekend! Aan
de hand van die informatie wordt namelijk bepaald welke functies in Windows geactiveerd
kunnen worden. Met het commando WINSAT formal in de Opdrachtprompt

(toegankelijk via het Win-X startmenu) is handmatig een prestatietest uit te voeren (met
het commando WINSAT /? worden alle mogelijkheden van het WINSAT-commando
getoond).
De resultaten van de prestatietest worden (in XML-formaat) opgeslagen In de map
C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore. De waarde van de prestatie-index is
terug te vinden in het bestand ....Formal.Assessment (Initial).WinSAT.xml bij de tag
<SystemScore>, met daaronder de subonderdelen (de laagste waarde is bepalend voor
de totaalscore). Wilt u deze scores visualiseren (zoals bij de Prestatie-index van Windows
7), kijk dan eens naar de Winaero WEI tool (download:
www.winaero.com/download.php?view.79).

met dank aan T. van Wessum
deze informatie is terug te vinden op de website

Melding "Locatie is niet beschikbaar" tijdens het verbinden
met een NAS
Toont Windows tijdens het verbinden met de NAS (een via het netwerk aangesloten
opslagmedium) een foutmelding als Locatie is niet beschikbaar (of is de gedeelde locatie
geheel ontoegankelijk) maar lukt het wel verbinding te maken nadat
Gebruikersaccountbeheer is uitgeschakeld? Dan kan dit probleem worden opgelost door
met de registereditor de DWORD-registerwaarde EnableLinkedConnections met de
waarde 1 toe te voegen aan de registersleutel:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Meerdere Dropbox-accounts tegelijkertijd beheren
Is de opslagruimte van één Dropbox-account niet voldoende maar wilt u geen geld
uitgeven aan een uitgebreider account dan zou u natuurlijk ook gewoon een tweede
account kunnen aanmaken. Volgens de standaard instellingen kan per Windowsgebruikersaccount slechts één Dropbox-account worden beheerd, maar met behulp van
de volgende workaround kunnen meerdere Dropbox-accounts vanuit eenzelfde
gebruikersaccount worden beheerd.
•

Maak een nieuw gebruikersaccount met administratorrechten aan en geef het een
logische naam, bijvoorbeeld Dropbox. Let op: om deze workaround te laten werken,
móet dit account worden voorzien van een wachtwoord!

•

Log in op dit nieuwe account, installeer Dropbox en maak een nieuw Dropbox-account

aan (of meld je aan op het tweede account indien deze reeds was aangemaakt). Kies
voor de geavanceerde setup van Dropbox omdat alleen dan de opslaglocatie kan
worden gewijzigd naar een locatie buiten de standaard opslagmap van het
gebruikersaccount (C:\Gebruikers), bijvoorbeeld in D:\Dropbox2\.
•

Log weer in op het eigen gebruikersaccount, navigeer naar de map
C:\Gebruikers\Dropbox\AppData\Roaming\Dropbox\bin en maak een
snelkoppeling van het toepassingsbestand Dropbox door er met rechts op te klikken
en de optie Kopiëren naar, Bureaublad (snelkoppeling maken) te kiezen.

•

Klik met rechts op de aangemaakte snelkoppeling, optie Eigenschappen en voeg bij
Doel de tekst “runas /user:Dropbox /savecred ” toe voorafgaande aan het reeds
aanwezige commando. De tekst bij Doel wordt dan dus als volgt: runas
/user:Dropbox /savecred C:\Users\Dropbox\AppData\Roaming\
Dropbox\bin\Dropbox.exe (zie afbeelding).

•

Met een dubbelklik op deze snelkoppeling kan een tweede Dropbox-sessie worden
gestart (er wordt direct om het wachtwoord van het gebruikersaccount gevraagd).
Zodra ook voor dit tweede Dropbox-account een icoontje in het systeemvak is
verschenen, weet je dat de workaround is gelukt.

•

Plaats deze snelkoppeling naar de map
C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menu
Start\Programma’s\Opstarten zodat ook het tweede Dropbox-account automatisch
met Windows wordt opgestart.

TIP: Met de tool MultCloud (download: www.multcloud.com) zijn verschillende
synchronisatietools (Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc.) samen te voegen tot één tool
voor online opslag.
Met dank aan Harm en Patrick Hopmans
deze informatie is terug te vinden op de website

De map C:\Windows\Panther
Computers worden tegenwoordig allemaal met een snelle SSD-schijf uitgerust. De
schijfruimte van deze schijven is vaak beperkt, het is dus raadzaam om behoedzaam met

de beschikbare ruimte om te gaan. Met dit uitgangspunt in het achterhoofd wil ik de
aandacht vestigen op de submap C:\Windows\Panther die wordt gebruikt voor het
opslaan van bestanden die tijdens een upgrade-installatie van Windows zijn gebruikt
(deze map is dus niet altijd aanwezig). Met name bij een installatie met behoud van de
geïnstalleerde programma’s, bestanden en instellingen is deze map al snel enkele Gb’s
groot. Is Windows eenmaal geïnstalleerd dan zijn deze bestanden echter niet meer nodig
en kan de map, in het kader van de ruimtebesparing, gerust worden verwijderd.

De map C:\Windows\WinSxS
Omdat de map C:\Windows\WinSxS vaak uitgroeit tot enkele (zo niet tientallen) Gb's,
krijg ik vaak vragen als "Wat is het doel van deze map?", "Waarom is die map zo
omvangrijk?" en "Kunnen de bestanden in deze map worden verwijderd?". Reden genoeg
om wat aandacht te besteden aan de map WinSxS.
Het doel van de map WinSxS
De map C:\Windows\WinSxS bevat installatiebestanden van verschillende Windowsonderdelen zodat niet telkens de Windows-DVD moet worden gebruikt wanneer de
gebruiker een onderdeel (opnieuw) wil installeren. De map kan (met name onder Windows
Vista en Windows 7) met gemak uitgroeien tot ruim 10 Gb, behoorlijk groot dus voor een
relatief kleine SSD! Ook bij Windows 8 kan deze map flink groeien, maar minder drastisch
omdat dit besturingsprogramma de verouderde installatiebestanden na 30 dagen
automatisch verwijdert.
Het verwijderen van bestanden uit de map WinSxS
Windows Update vult de map regelmatig aan met de laatst beschikbare versies van de

installatiebestanden. Moet een geïnstalleerde update weer worden teruggedraaid dan
kunnen de verouderde installatiebestanden nog van nut zijn. Werkt Windows echter naar
behoren dan kunnen deze bestanden probleemloos worden verwijderd. Het is niet zo
eenvoudig te bepalen wat de overbodige bestanden zijn, maar gelukkig zijn ze altijd nog
met Windows Schijfopruiming, knop Systeembestanden opschonen, onderdeel
Windows Update opschonen te verwijderen.

LET OP: Een aantal bestanden in de map WinSxS zijn nodig voor het functioneren van
Windows en kunnen dus niet zomaar worden verwijderd. Ook het verplaatsen van de map
naar een andere partitie door middel van het aanmaken van een symbolische link op de
oorspronkelijke locatie (een beproefd concept voor mappen die door Windows en/of
andere programma's worden gebruikt) leidt onvermijdelijk tot foutmeldingen bij Windows
Update.

De map C:\Gebruikers verplaatsen
Als alternatief voor het verplaatsen van de submappen kan de map C:\Gebruikers ook in
zijn geheel worden verplaatst. Dat kan door de setupbestanden van Windows aan te
passen, deze (hier niet nader beschreven) ingreep is echter niet eenvoudig en daarom niet
voor iedereen weggelegd. Gelukkig zijn er eenvoudigere technieken die hetzelfde
resultaat hebben: een registeraanpassing (direct na de installatie van Windows) danwel
door middel van een symbolische link (een link die de oude locatie doorlinkt naar de
nieuwe locatie, met als voordeel dat een reeds aangemaakte gebruikersaccount behouden
kan blijven).
LET OP: Ook al lijkt het in één keer verplaatsen van de gehele map C:\Gebruikers een
snelle oplossing, toch gaat de voorkeur uit naar het verplaatsen van de afzonderlijke
persoonlijke mappen (zoals eerder in deze paragraaf beschreven). De reden is eenvoudig:
in de persoonlijke submappen van C:\Gebruikers wordt naast de persoonlijke data ook
veel informatie geplaatst die eigenlijk niet op een datapartitie thuishoort. Geen probleem
dus wanneer deze bestanden bij het terugzetten van een image van Windows worden
overschreven.
Verplaatsen door middel van een registeringreep
Kopieer de (standaard verborgen) systeemmappen C:\Gebruikers\Default en
C:\Gebruikers\Openbaar naar de map D:\Gebruikers. Wijzig vervolgens met behulp van
de regsitereditor in de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\ProfileList de registerwaarden Default, Public en Profile Directory
in respectievelijk D:\Gebruikers\Default, D:\Gebruikers\Public en D:\Gebruikers.

Er moet nu een nieuw gebruikersaccount worden aangemaakt, de bestaande accounts
maken namelijk nog gebruik van de oude locatie. Nadat het oude account is afgemeld en
het nieuwe account is aangemeld, kunnen de persoonlijke gegevens van het oude account
worden overgezet naar het nieuwe account. Wanneer met zekerheid alle persoonlijke
gegevens zijn overgezet, kan ter afronding het oude account worden verwijderd.
Verplaatsen door middel van een symbolische link
Start de computer op vanaf de Windows-DVD, kies achtereenvolgens voor Uw computer
herstellen, Problemen oplossen, Geavanceerde opties, Opdrachtprompt en geef de
onderstaande commando’s (secuur overtypen!):
XCOPY /e /k /o /h C:\users D:\Gebruikers
RD /s C:\users

MKLINK /d C:\users D:\Gebruikers
EXIT

Met deze commando’s worden achtereenvolgens (1) de map C:\Gebruikers (ook wel
users genoemd) gekopieerd naar de map D:\Gebruikers, (2) de map C:\Gebruikers
verwijderd, (3) een symbolische link voor de nieuwe locatie aangemaakt en (4) de
opdrachtprompt weer verlaten.
Met dank aan Mark Wolters
deze informatie is terug te vinden op de website

LEZERSVRAGEN (Q&A)
In deze rubriek leest u over specifieke computerproblemen van lezers. De pagina
www.schoonepc.nl/vragen.html bevat een overzicht van eerder gepubliceerde
lezersvragen.

Uitschakelen automatisch tonen schermtoetsenbord
Willem vraagt: "Sinds kort hebben wij een notebook met touchscreen en Windows 8.1besturing. Bij elke invoersituatie verschijnt een virtueel toetsenbord op het scherm wat nogal
hinderlijk is en totaal overbodig omdat het notebook natuurlijk zelf een toetsenbord heeft."
Antwoord: Het schermtoetsenbord kan worden uitgeschakeld via het configuratiescherm,
onderdeel Toegankelijkheidscentrum, optie De computer zonder muis of toetsenbord
gebruiken. Deze optie bleek bij Willem's notebook echter al uit te staan, maar door deze
optie aan en weer uit te zetten werd het probleem alsnog opgelost. Later bleek dat deze
optie ook is uit te zetten door met een rechter muisklik op de taakbalk van het bureaublad
via de optie Werkbalken de optie Schermtoetsenbord te deactiveren.

deze informatie is terug te vinden op de website

Link naar e-mailprogramma i.p.v. de app Mail
Rob Tausk vraagt: "Ik gebruik Outlook als e-mailprogramma. Wanneer ik vanuit een
webpagina op een e-maillink klik dan wordt automatisch de app Mail opgestart in plaats
van het programma Outlook. Wanneer ik vroeger zo’n link aanklikte, startte hij direct
Outlook op. Is hier een oplossing voor?"
Jan van Elst vraagt: "Ik gebruik het e-mailprogramma Outlook 2013 onder Windows 8.
Echter als ik op een e-maillink klik, kom ik niet bij Microsoft Outlook maar bij de app
Outlook terecht. Ik wil dit graag wijzigen, de vraag is alleen hoe?"
Antwoord: Dit probleem wordt opgelost door het gebruikte e-mailprogramma (in dit
geval Outlook, maar het kan net zo goed Windows Live Mail of een ander mailprogramma
zijn) in te stellen als standaard programma voor het beheren van e-mail. Ga daarvoor naar
het configuratiescherm, onderdeel Standaardprogramma’s, optie Uw
standaardprogramma’s instellen, selecteer Microsoft Outlook en activeer onderin het
scherm de optie Dit programma als standaard instellen.

deze informatie is terug te vinden op de website

Openen van per e-mail toegezonden PowerPointpresentaties
Henny Behrens vraagt: "Als ik een e-mail ontvang met een PowerPoint-bijlage, wordt deze
niet geopend. Bij mijn oude PC ging dat probleemloos. Betekent dit dat ik bepaalde software
‘mis’ of is dat een kwestie van een aanpassing verrichten?"
Antwoord: Een PowerPoint-presentatie (te herkennen aan de extensies PPS, PPT, PPSX of
PPTX) wordt veelvuldig gebruikt om de nodige grappen en grollen rond te sturen. Deze
bestanden worden gemaakt met PowerPoint (onderdeel van het Office-pakket van
Microsoft). Voor het bekijken van deze bestanden hoeft PowerPoint echter niet te worden
aangeschaft, u kunt namelijk ook de gratis PowerPoint Viewer (download:
www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=13) gebruiken.
deze informatie is terug te vinden op de website

Koptekst afgedrukte e-mail Windows Live Mail bevat de
tekst 'b1agina 1 van 1'
K. Lanser vraagt: "Als ik mails afdruk dan krijg boven aan de pagina de vermelding 'b1agina
1 van 1'. Het maakt niet uit welke printer ik gebruik, de vermelding blijft fout geschreven.
Hoe kan ik deze melding weer correct krijgen? Ik gebruik Windows Live Mail 2012."
Antwoord: Dit is een bekend probleem van de Nederlandstalige versie van Windows Live
Mail 2012. Bij een afgedrukte e-mail van 21 pagina’s staat er bijvoorbeeld b21agina, de
letter p wordt dus vervangen door b21. Om dit op te lossen moet met een tool als

Resource Hacker (download: www.angusj.com/resourcehacker/) het bestand C:\Program
Files(x86)\Windows Live\Mail\nl\maillang.dll.mui worden bewerkt. Open Resource
Hacker als administrator (via een rechter muisklik op de snelkoppeling, optie Als
administrator uitvoeren), kies File, Open, blader naar de map C:\Program
Files(x86)\Windows Live\Mail\nl\, wijzig het bestandstype in All files (*.*) en open het
bestand maillang.dll.mui. Zoek vervolgens via View, Find Text naar de tekst b&Pagina,
wijzig deze in Pagina en klik de knop Compile Script om deze wijziging door te voeren.
Bewaar het aangepaste bestand met File, Save, sluit Resource Hacker en controleer of het
probleem is opgelost.

deze informatie is terug te vinden op de website

Een greep uit de vele reacties van
gebruikers van het SchoonePC boek
"Ik heb een heel dik boek van Windows 7,

"Ik heb je boeken in bezit en ben er zeer

maar dat valt behoorlijk tegen voor

mee in mijn sas."

datgene wat ik wil weten. Jouw boek is vele
malen interessanter."

"Heel erg behulpzaam bij allerlei vragen."

"Je boek is erg goed en duidelijk."

"Jullie boeken zijn voor mij een niet te
evenaren naslagwerk. Duidelijk en volledig."

"Jouw boek is zowel geschikt voor
beginners als voor gevorderden. Je gaat

"Wij hebben als oudjes 61 en 65 al veel

nog wel meer van me horen want met jouw

plezier en zeer zeker NUT van jouw boek

boek durf je dingen die ik anders nagelaten

gehad om ons te helpen met Windows 8."

zou hebben."
"ik ben niet gelovig, maar volg uw bijbel
"Mijn complimenten voor de supersnelle en

trouw!"

zeer correcte afwikkeling van mijn
bestelling bij u. Een voorbeeld voor velen!"

"Zonder het Schoone boek kan je
eenvoudigweg niet, dus toch maar weer

"Uw boeken zijn echt de Max en een

bestellen."

aanrader voor iedereen, zelfs voor
gevorderden zoals ik."

"Er staan erg veel dingen in die ik als
absolute leek niet wist."

"Ik ben onwijs blij met je boek. Helemaal
TOP!!!"

"Zeer nuttig, ik heb er geregeld gebruik van
gemaakt."

"Ondanks de voor mij moeilijke materie heb
ik er toch veel aan gehad!"

"Van je vorige boek heb ik veel gemak

"Het SchoonePC boek voor Windows 8.1 is

gehad, de nieuwe computer was toen direct

net zo onmisbaar als het moederbord in je

sneller na optimalisatie. Bedankt."

pc."

"Een nuttig boek, waarvoor hulde!"

"Dank voor uw geweldige uitgaven. Het is
mij erg kostbaar, ik zal er met zorg mee

"Ik dank u voor de snelle afwikkeling, Haast

omgaan."

niet te bedenken dat dit allemaal nog via
de reguliere wegen zo super snel is

"Ik kan je boeken iedereen aanbevelen. En

gegaan."

dat ga ik doen ook!"

"Heerlijk leesvoer voor de hobbyist!"

"Ik was stomverbaasd de boeken nu al in
huis te hebben! Jullie zijn sneller dan het

"Ik wil even melden dat ik zeer tevreden

licht! Bedankt."

ben over de manier waarop je het contact
met de klant onderhoudt, Ik heb heel veel

"Ik heb de vorige boeken tot op de draad

aan je boek van Windows 7 gehad, erg

versleten en ik heb daar ontzettend veel uit

duidelijk en to the point, ga zo door,

geleerd."

nogmaals, erg bedankt."

Zie www.schoonepc.nl/boek voor meer informatie over het boek

Deze nieuwsbrief wordt u gratis toegezonden
Deze nieuwsbrief wordt gratis toegezonden, het kost echter erg veel tijd om de kwaliteit op een hoog
niveau te houden. Daarom zou ik het zeer waarderen als u zich inschrijft op mijn boek. U krijgt daarmee
voor een klein bedrag een computerbijbel met waardevolle informatie toegezonden.
Een nieuwsbrief gemist?
De laatste 5 nieuwsbrieven zijn nog via de website op te vragen.
Nieuw project
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom mijn nieuwe project?
Schrijf dan via de website www.MennoSchoone.nl in op mijn berichtgeving.
Mijn overige websites
www.OptimizingPC.com (de Engelse vertaling van SchoonePC)
www.InZakenGaan.nl (informatie voor de startende ondernemer)
www.Uitvaartinfotheek.nl (alles over de uitvaart, samenwerkingsverband)
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