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Tablets, deel 1: de iPad en iOS
Boekbespreking door Hein van Dijk

Tablets zijn momenteel populairder dan pc’s. Dat zien we ook bij boeken over tablets. Er
is een hausse aan nieuwe titels verschenen, zo veel dat het niet doenlijk is al die boeken
in één keer te behandelen. We beginnen daarom met de iPad, of liever,met de software
iOS,want daar gaan de boeken over. Daarna volgt Android en danWindows en Ubuntu,

als daar tenminste voldoende materiaal voor te vinden is.

Basisgidsen

Er is een ruime keuze aan boeken over de iPad. Dat heeft
niet alleen te maken met de populariteit ervan, maar ook
met de regelmatige verschijning van nieuwe versies van iOS,
iets om op te letten bij de aanschaf van een boek.
Zo is er van het boek Basisgids tips en trucs voor de iPad
(deel 1 en 2) (ISBN: 978 90 5905 039 6) van visualsteps.nl al‐
weer een nieuwe uitgave: Basisgids Tips en trucs voor de
iPad met iOS 8 en hoger (ISBN: 978 90 5905 270 3). Slim om
de toevoeging ‘en hoger’ te gebruiken, maar er is natuurlijk
geen garantie dat hogere versies op iOS 8 blijven lijken, al is
dat wel waarschijnlijk. Zulke ‘visuele’ gidsen zijn handig,
maar dat bijna alles in plaatjes wordt uitgelegd en een grote
letter wordt gebruikt, betekent wel dat er veel papier nodig
is. Je kunt ook zeggen: weinig informatie per vierkante
meter papier. De glossy gids op A4‐formaat is 230 pagina’s
dik. In de kleurige plaatjes wordt aan de linker‐kant aange‐
geven op welke knoppen getikt moet worden. Lijnen wijzen
naar de plaats op het scherm waar deze knoppen zich bevin‐
den. Het boek is vooral geschikt voor lezers met een relatief
sterk visueel geheugen. En de iPad bedienen met het boek
erbij gaat hier ook het gemakkelijkste. De hoofdstukken be‐
handelen: Algemene opties en instellingen, E‐mail, Surfen,
Tips voor diverse apps, Foto en video, Entertainment en

diverse communicatiemiddelen, zoals Berichtencentrum,
Facebook, Twitter, FaceTime en Flipboard.

Het iPad boek

Van Het iPad boek (ISBN 978 90 4303 159 2; 5e editie) van
Pieter van Groenewoud c.s. zijn intussen al vijf edities ver‐
schenen. Dat wil niet zeggen dat eerdere edities onbruikbaar
zijn omdat ze verouderd zijn. Zoals Apple het iOS in stapjes
verbetert, zo wordt dit boek bij elke nieuwe editie lichtjes
aangepakt. Het boek richt zich op de handigste en leukste
functies in iPads met iOS 7. Om te beginnen is de bediening
van de iPad belangrijk, net als een heldere uitleg van alle
functies, menu’s en instellingen. Naast de basishandelingen
besteedt dit boek de nodige aandacht aan het werken met
tekst, internetinstellingen, iTunes, het afspelen van media,
iCloud, leuke apps en de App Store. De vele praktische tips
en kleurenillustraties maken dit boek onmisbaar voor iedere
iPad‐bezitter! Het boek bevat de volgende hoofdstukken: H1
Aan de slag, H2 Basishandelingen, H3 Verbinding maken met
internet, H4 Werken met tekst, H5 Nog meer functies, H6
Internet, Safari en Mail, H7 iTunes, H8 iCloud, H9 De pro‐
gramma’s, H10 Media afspelen en bekijken, H11 iTunes Sto‐
re, H12 Meer programma’s, H13 Problemen en oplossingen.
Het boek is net zo dik als het vorige, maar in A5‐formaat.
Het bevat relatief meer tekst, dus meer informatie.

iPad voor beginners

Dit rijk geïllustreerde, maar ook rommelige boek, is uitge‐
geven door iCreate (fnl.nl/icreate), een uitgever van
tijdschriften, waaronder iCreate en iPad. Het boek zal niet in
de boekhandel te verkrijgen zijn, want het heeft vreemde
ISBN 1234567891234. Behalve de vele plaatjes, waarvan je je
soms afvraagt wat het nut ervan is, is er ook veel tekst, maar
dan wel met het kleinste lettertype. Als handleiding voor ie‐
mand met goede ogen kan het boek misschien nog nut
hebben. Hoewel de titel het wel suggereert, is het boek niet
geschikt voor beginners. Vanaf iPad 2, iOS 7. De handleiding
bestaat uit zeven afdelingen, te weten: introductie, in‐
stellen, aan de slag (bespreking van de basisprogramma’s),
de volgende stap (bespreking van geavanceerde features),
iLife & iWork en iPhone.
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Haal meer uit je tablet

Dit boek is een uitgave van de Consumentenbond. In 2013
verscheen een eerdere uitgave, Haal meer uit je tablet en
daarin werden zowel iOS 7 als Android behandeld. Nu zijn er
twee aparte edities verschenen. Dit boek wijst de weg bin‐
nen het iOS‐besturingssysteem (iOS 8): het vertelt hoe u be‐
langrijke zaken instelt, aan de slag gaat met de browser en
het gedrag en uiterlijk van uw iPad personaliseert. Met veel
aandacht voor foto’s en video’s en het afspelen van muziek
en films. Er wordt ook een link gegeven naar ‘Inclusief 14
handige online‐instructievideo’s’: www.consumentenbond.nl/
tablet/extra/videos‐haal‐meer‐uit‐je‐tablet/. Tot mijn ver‐
bazing waren deze video’s gratis te bekijken. Ze zijn wel
kort, wat minder handig is. Op de site vindt u nog veel meer
nuttige informatie en u kunt er de eerste achttien pagina’s
downloaden. Het boek kopen wordt zo een bijna overbodige
luxe. Het is het meest objectieve en (uiteraard) minst com‐
merciële boek, meer geschikt om door te lezen terwijl de
iPad naast u ligt. Speciale aandacht gaat uit naar e‐mail,
contacten en de agenda; veel tips over het opslaan, archive‐
ren en bewerken van foto’s en video’s, en informatie om uw
privacy te beschermen en uw tablet te beveiligen.
En er is meer: de Con‐
sumentenbond verlengt
op ons verzoek haar
actie waarbij u via het
gratis nummer 0800‐
6161 op werkdagen een
gratis mini‐gids voor
tablets kunt bestellen
(OP=OP) met tips voor
en info over iOS en ook
Android, testen,
ruimte creëren op je
tablet, alles over
privacy, inclusief tips
om spiekende apps te
bestrijden, tablet per‐
sonaliseren, batterij
sparen, beveiligen, en
onmisbare apps: van
bankieren tot het weer.

Colofon
De SoftwareBus is het officiële periodiek van de Vereniging CompUsers en
verschijnt zes keer per jaar, steeds vergezeld van de GigaHits: een DVD‐
ROM met geselecteerde software. Uitgever: ProgrammaTheek BV.

Artikelen
De SoftwareBus bevat veelal bijdragen van onze leden. Daarnaast werkt
CompUsers samen met andere computerbladen. Auteurs die voor de Softwa‐
reBus schrijven geven impliciet toestemming om hun artikelen door te
plaatsen in deze bladen. Uiteraard gebeurt dit met vermelding van auteur
en bron, en eventuele vergoedingen hiervoor komen ten goede aan de au‐
teur(s). Indien u als auteur bezwaar hebt tegen doorplaatsing, ontvangen
we toch graag uw bijdragen voor de SoftwareBus. Uw standpunt in dezen
wordt uiteraard gerespecteerd.

Abonnementen
Het jaarabonnement kost voor niet‐leden van CompUsers en HCC € 26,50,
inclusief verzendkosten binnen Nederland. Leden en donateurs van Comp‐
Users en leden van HCC krijgen € 9,00 korting. Bij betaling door middel van
automatische incasso wordt € 2,50 korting gegeven.
Verzendkosten: voor verzending buiten Nederland, maar binnen de EU:
€ 6,00 en buiten de EU: € 12,00. Wijzigingen van tarieven worden ten minste
twee nummers tevoren in het colofon gemeld. Losse nummers: € 5,‐. Voor
visueel gehandicapte abonnees is gratis een elektronische versie beschikbaar.

Aanvragen: redactie@CompUsers.nl

Abonneren en bestellen: www.CompUsers.nl/eshop
Een abonnement wordt aangegaan voor een periode van één jaar, tenzij bij
het aangaan expliciet een andere termijn is overeengekomen. Na afloop van
deze periode wordt het abonnement verlengd voor onbepaalde tijd.
Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging CompUsers of HCC be‐
tekent niet automatisch dat het abonnement wordt opgezegd.

Een abonnement kan op ieder moment worden beëindigd; daarbij geldt een
opzegtermijn van drie maanden, tenzij de abonnee een langere termijn
aangeeft. Opzeggen kan uitsluitend via de abonnementenadministratie van
CompUsers, dus niet via de HCC. De contactgegevens staan hieronder bij
Adresmutaties. Na opzegging wordt het abonnementsgeld herrekend op
basis van het aantal verzonden nummers. Hierbij worden de ledenkorting en
de verzendkosten wel berekend, maar niet de eventueel ontvangen korting
voor automatische incasso. De abonnementenadministratie is niet telefo‐
nisch bereikbaar, maar is te bereiken via een contactformulier op de web‐
site www.CompUsers.nl, en per mail: abonnementen@CompUsers.nl en
per post:
CompUsersabonnementen, Postbus 23, 5100 AA Dongen, Nederland.
Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam en adres en, indien HCC‐lid, uw HCC‐lid‐
maatschapsnummer.

N.B.: De abonnementenadministratie is niet gekoppeld aan de HCC‐admini‐
stratie. Als de abonnee inmiddels geen HCC‐ of CompUserslid meer is, geldt
voor de verlenging de niet‐ledenprijs.

Betalingen
Bij voorkeur via automatische incasso onder vermelding van de abonnee‐
naam en het abonnementsnummer. Bij niet‐tijdige betaling wordt een aan‐
maning verzonden; hiervoor geldt een toeslag van € 2,50. Bij betaling
anders dan via automatische incasso geldt een betaaltermijn van één maand
na verzending van de factuur/acceptgirokaart. Bij overschrijding van de be‐
talingstermijn wordt de toezending van de SoftwareBus onderbroken totdat
de betaling binnen is. Niet verzonden nummers geven geen recht op restitu‐
tie in geld of anderszins.

ING‐bankrekeningnr. IBAN: NL13 INGB 0000 206202 BIC: INGBNL2A
t.n.v. ProgrammaTheek BV

Adresmutaties
CompUsersleden: mailen naar abonnementen@CompUsers.nl
HCC‐leden: ga naar www.hcc.nl/contact en volg de aanwijzingen.
Voor overigen: mail naar abonnementen@CompUsers.nl het oude en het
nieuwe adres.
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