
19

Overige programma’s

Het GigaHits‐team heeft zich in de
vakantieperiode nuttig gemaakt door
weer 450 nieuwe programma’s op de
GigaHits te zetten. Hierboven hebben
we uiteraard slechts enkele daarvan
kunnen noemen.

Geen probleem, de GigaHits heeft een
gemakkelijk toegankelijk menu en is
overzichtelijk. Kijk dus vooral zelf op
de GigaHits.

Foutje, bedankt

De vorige GigaHits had bij enkelen een
(nog niet opgehelderd) technisch
probleem. Deze nieuwe GigaHits brengt
het er ook niet zonder kleerscheuren af.

Bij de Previews staat een Info‐tabel
met compact de belangrijkste informa‐
tie van het programma. Op onverklaar‐
bare wijze zijn die tabelletjes bij een
aantal Previews gekortwiekt.

Dit zal ongetwijfeld bij een van de vele
bewerkingen bij de eindredactie ge‐
beurd zijn. Het kwam pas aan het licht
bij de visuele eindcontrole. De oorzaak
wordt verder onderzocht, om herhaling
te voorkomen.

Herstellen van informatie die verdwe‐
nen is, zou ongeveer neer komen op op‐
nieuw beginnen. Gelukkig konden we
concluderen dat de schade beperkt
blijft tot een vervelend schoonheids‐
foutje.

Het meest vervelende is het wegvallen
van de homepage van een programma
(zoeken met Google & Co!) en de prijs
(zie homepage).

Wellicht ten overvloede vermelden
we hier dat problemen met de
GigaHits DVD alleeen gemeld moe‐
ten worden bij:
discware@compusers.nl.

Het e‐mailadres van de Redactie is
uitsluitend voor correspondentie
over de inhoud van de SoftwareBus.

TiPisch Rhino – Patience
&Mijnenveger

Rein de Jong

Bespaar € 20,- per jaar!

Wanneer je nog nooit Patience, Mijnenveger of Freecell hebt gespeeld, behoor je
tot een kleine minderheid. Deze eenvoudige Windows spelletjes hebben denkelijk
tot meer verloren werkuren geleid dan alle uitgelopen koffiepauzes bij elkaar. Het
grappige is dat deze spelletjes in hun Windows‐uitvoering oorspronkelijk niet ge‐
bracht zijn voor het vermaak. De oudste van deze spellen, Patience, ook wel Soli‐
taire genaamd, is toegevoegd aan Windows 3.0 in 1990 op basis van een al heel
oud spel dat eind 18de eeuw voor het eerst werd gespeeld.
Het digitale spel leek te willen aantonen dat er geen fysiek spel kaarten meer no‐
dig is om in een toekomstige wereld te spelen. Het échte doel was meer be‐
scheiden, namelijk het leren omgaan met de muis. De toenmalige pc‐gebruikers
waren voornamelijk bekend met de commando‐regel. Solitaire was bedoeld om
hen ‘drag‐and‐drop’ aan te leren zonder dat ze zich dat realiseerden. We mogen
constateren dat het ons dat wonderwel goed heeft bijgebracht, gelet op het feit
dat we het ‘sleur‐en‐pleur‐principe’ nog steeds volop gebruiken.

Windows 10 wordt uitgebracht met de Microsoft Solitaire Collection, een Patience‐
versie die je verplicht tot het bekijken van reclamefilmpjes van dertig seconden
om het spel te mogen blijven spelen. Natuurlijk kan het ook zonder reclame, al‐
leen moet je voor het verwijderen daarvan betalen.
Maar … er is een betere manier!
In navolging van Candy Crush c.s. heeft Microsoft het ‘free‐to‐play’ (F2P) spel‐
principe omarmd. Zodat je gratis spelletjes legaal kunt spelen, waarbij de ont‐
wikkelaars geld kunnen verdienen door het verkopen van advertenties of door het
verkopen van uitbreidingen in het spel. Op die manier wordt door het vragen van
relatief weinig geld voor ‘in‐app’‐aankopen flink geld verdiend. Misschien ver‐
klaart dat ook waarom Candy Crush Saga automatisch is geïnstalleerd op nieuwe
Windows 10‐pc’s.
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Patience en Mijnenveger ‘vrij’ spelen?

Bij het uitkomen van Windows 8 zijn de oude vertrouwde
Patience, Freecell, Hartenjagen, Mijnenveger en andere Mi‐
crosoft‐spelletjes uit Windows verwijderd. Er was geen enkel
spelletje meer aanwezig. Wenste je die wel, dan waren ze
gratis op te halen vanuit de Microsoft Store.
Nu, met het uitkomen van Windows 10, worden de Microsoft

Solitaire Collection en Candy Crush standaard geïnstalleerd.
Mocht je denken dat dit een aardige geste is van Microsoft,
dan heb je het mis. Solitaire toont allerlei reclamebanners
en reclamevideo’s in volledig scherm. Dit is een van de nieu‐
we manieren van Microsoft om inkomsten te genereren.
Wens je die reclameuitingen niet meer, dan kost je dat dus
€ 1,50 per maand of € 10,‐ per jaar, en dat alleen voor de
‘Microsoft Solitaire Collection Premium edition’. Zo ook met
Mijnenveger; dat is nog niet geïnstalleerd, maar wel aan‐
wezig in de Store! Voor Mijnenveger worden dezelfde bedra‐
gen gevraagd om het zonder advertenties te kunnen spelen.
Wens je dus nog steeds van de oude spellen genieten, dan
kost je dat € 20,‐ op jaarbasis.
Buiten het feit dat deze advertenties je tijd kosten en je
aandacht verleggen naar reclame i.p.v. het spel, word je
gevolgd via jouw reclame‐id1 binnen de verschillende
Windows Store Apps. Dit wordt gedaan om een beter profiel
van je te kunnen maken voor gepersonaliseerde reclame‐
uitingen binnen de ooit gratis spelletjes.
Met deze ‘voor een appel en een ei’‐methode van Microsoft
lijkt Windows 10 een gratis upgrade te zijn, maar blijft het
toch een betaald product. Windows 10 kost meer dan € 100,‐
wanneer je zelf een pc bouwt, en ook fabrikanten betalen
voor de installatie van Windows 10. Het is alleen gratis voor
gebruikers die er normaliter ook weinig moeite mee zouden
hebben om voor Windows te betalen. Waarom dan over‐
stappen naar ‘in‐app’ aankopen? Toch is dit niet nieuw voor
Microsoft. In de Windows 10 Weer‐app werd ook reclame ge‐
toond. Luid gebruikersprotest leidde er uiteindelijk toe dat
Microsoft de advertenties verwijderde. Ook de andere uit
Windows 8 bekende Nieuws, Sport en andere apps bevatten
reclameuitingen.

Reclamevrije Patience en Mijnenveger?

In plaats van impulsief te betalen voor deze Microsoft‐versie
van Patience en Mijnenveger zonder advertenties, zijn er be‐
tere bestemmingen voor dat geld dan Microsoft. Er zijn pri‐
ma , reclamevrije, gratis versies van Patience en Mijnen‐
veger te verkrijgen.
De mogelijkheid bestaat om de oude spelletjes die bij
Windows 7 werden geleverd terug te krijgen. Alleen heeft
Microsoft het niet makkelijk gemaakt. Het is een gedoe om
dat voor elkaar te krijgen. Je zou kunnen denken ze gewoon
van Windows 7 te kopiëren naar Windows 10. Alleen heeft
Microsoft een test in de spelletjes zitten die testen of het
onder Windows 7 draait. Helaas verhelpt de compatibiliteits‐
modus daar niets aan. Je zult de spelletjes moeten aanpas‐
sen door de test te verwijderen of ergens aangepaste versies
downloaden, waar de controle is aangepast. Mocht je nog

ergens een Windows XP hebben, dan zijn de spelletjes van
daaruit wel simpelweg te kopiëren naar Windows 10. Ze
werken nog ook!

Deze aangepaste versies van de Windows 7‐spelletjes staan
op WinAero2. Deze zijn op eigen risico te downloaden en in
het Nederlands te installeren op Windows 8 en Windows 10.
Let wel op de misleidende advertenties van MediaFire wan‐
neer je dit doet. De MediaFire website probeert je te ver‐
leiden tot het downloaden van andere, onaangename en
mogelijk malware bevattende software. Download alleen het
bestand: Windows‐7‐Games‐For‐Windows‐8‐and‐10‐Multi‐
language‐x86‐x64.zip. Heb je geen Windows XP meer, waar
je zelf de spelletjes uit zou kunnen halen, dan kun je via de
link onderaan3 de oude Windows XP‐spelletjes Patience,
Freecell, Hartenjagen, Mijnenveger, Spider en 3D Pinball op‐
halen. Plaats ze ergens op je pc en ze zijn via het aanklikken
van het exe‐bestand direct speelbaar.

Je zou natuurlijk ook de klassieke Windows‐spelletjes kunnen
overslaan en op zoek gaan naar andere varianten van je ge‐
liefde spelletje. Veel zijn er daar niet van. Wie zou er im‐
mers een vervanger willen maken voor iets wat al goed is?
Bovendien moet je dan ook nog oppassen dat de vervangers
zelf geen reclame of, nog erger, malware meebrengen. De
Engelstalige PySol Collectie4 komt daarvoor in aanmerking.
Hiervan is de ontwikkeling echter gestopt. Helaas staat de
downloadlocatie (SourceForge.net) nogal eens op een zwarte
lijst. Voor zover vast te stellen is voor de PySol Collectie zijn
het ‘zuivere’ programma’s.
Ook zijn er varianten van Patience en Mijnenveger te vinden
die te spelen zijn vanuit de browser. Ik heb er maar één
kunnen vinden die geen advertenties toont en dat is de
Engelstalige site: solitaireforfree.com.
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De enige mij bekende reclamevrije Mijnenveger is
http://michaelbutler.github.io/Mijnenveger/ Helaas heb ik
geen reclamevrije FreeCell kunnen vinden.
Mocht dat niet genoeg zijn, laat dan een zoekmachine
zoeken naar de tekenreeks:
Windows ‐Spelletje‐ gratis reclamevrij –Android ‐iOS

Voor ‐Spelletje‐ vul je dan de naam van je favoriete spel in.
Veel van wat je vindt is niet vrij van advertenties. Die zijn
vrij simpel te blokkeren met AdBlockPlus of uBlock. Mocht
iemand méér sites vinden waar men dit soort spelen
reclamevrij aanbiedt, dan wil ik dat graag horen via het con‐
tactformulier op mijn site.

Wanneer wij, met ons allen, Microsoft intensief bestoken
met klachten over de reclame in de genoemde spellen, zou
het zomaar kunnen zijn dat Microsoft zwicht, net zoals bij de
Weer‐ en Nieuws‐app is gebeurd. Klachten over Windows 10
kunnen worden ingediend via de Windows Feedback app.
Doen!

Links:

1 Privacy en Cookies http://bit.ly/r‐mspriv
2 Win7 spel op Windows 10 http://bit.ly/r‐w7spel10
3 WinXP spel op Windows 10 http://bit.ly/r‐XPspel
4 PySol collectie4 http://bit.ly/r‐pysol

Dit artikel + links http://reindejong.nl/
Windows10_vrij_spelen

Mijn eigen site http://reindejong.nl

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 Soft‐
wareBus 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
telefonisch bereikbaar, maar is te bereiken via een contactformulier op de
website 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 betalingstermijn wordt de toezending van de SoftwareBus onder‐
broken totdat de betaling binnen is. Niet verzonden nummers geven geen
recht op restitutie 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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Informeer bij de redactie: redactie@CompUsers.nl
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