
Klokhuisdag 132 - zaterdag 28 november 
 
Van harte welkom op deze Klokhuisdag! Hieronder het programma. Kijk op het info-bord voor in 
de hal voor eventuele laatste wijzigingen. Houdt u uw pasje bij de hand bij het bijwonen van 
lezingen en cursussen, er kan om gevraagd worden. Pasje vergeten? Bij de Klokhuisbalie kunt u 
een dagpasje afhalen. 

Doorlopend 
De Klokhuis balies voor info en aanmelding, boekverkoop (koopjes!), de hard- en software helpdesk, de 
foto- en film werkgroep, de handelaren met leuke aanbiedingen enz. 
 
Lezingenprogramma blok 1 – start 10.15 uur     [: zie toelichting achterzijde] 
 
Handig omgaan met Updates – Marcel Bos – Zaal 1: Donkereind –  
Regelmatig verschijnen er nieuwe versies van de software die we gebruiken. In de App Store staan de 
updates klaar voor download. Maar wat te doen als na zo’n update een programma niet meer werkt, was 
dat te voorkomen? Marcel Bos vertelt u er alles over. 
 
OS-X 10.11 El Capitan – Tom Prins (bij afwezigheid van Pieter) – Zaal 4: Zuiderwaard –  
Je bent niet snel klaar met het ontdekken van alle opties binnen dit nieuwste Apple besturingssysteem. 
Pieter Hanegraaf maakt er gelukkig zijn hobby van om al die mogelijkheden te ontdekken en aan ons te 
vertellen. Inschrijven noodzakelijk. [volgeboekt]  
 
Kennismaking met Foto’s op de Mac – Sip Ham-Coltof – Zaal 5: De Zuwe –  
Sinds OS X Yosemite is het programma iPhoto verdwenen en vervangen door een nieuwe app genaamd 
Foto’s. Die is onder El Capitan flink verbeterd. Sip Ham-Coltof gaat u alles over deze nieuwe app vertellen. 
 
De Video Helpdesk – Henk van Kuijk en Peter Bouw – Zaal 6: De Heul –  
Henk van Kuijk en Peter Bouw zijn de videospecialisten van Klokhuis. We hebben de hele dag een leslokaal 
voor hen gereserveerd. Daar is een heuse Klokhuis video helpdesk ingericht. Stap vandaag zaal 6 eens 
binnen en laat u daar uitleggen hoe eenvoudig het is om een video te maken.  
 
De iPad in het verkeersonderwijs – Bart Prins – Zaal 7: Botshol –  
Bart Prins is rij-instructeur en gebruikt daarbij regelmatig de iPad. Er zijn inmiddels diverse Nederlandstalige 
apps waarin de verkeerstheorie wordt uitgelegd. Maar er zijn ook apps waarmee verkeerssituaties worden 
uitgetekend tijdens de rijlessen. Interessante lezing voor degenen die rijles hebben én ervaren chauffeurs.  
 
Wachtwoordbeheer – Guy van der Kolk – Zaal 8: Achterbos  –  
Steeds vaker beveiligen we onze gegevens met een wachtwoord. En als we onze gegevens extern in de 
Cloud bewaren,  hoe veilig is dan eigenlijk zo’n wachtwoord? En wat moet je doen wanneer je dat 
wachtwoord niet meer weet? 
 
Lezingenprogramma blok 2 – start 11.45 uur 
 
Mac en iOS tips en trucs – Guy van der Kolk – Zaal 1: Donkereind  –  
Met het nieuwe OS X El Capitan en ook bij iOS 9 zijn er weer een hoop nieuwe mogelijkheden toegevoegd. 
Terwijl velen nog niet eens alle nieuwtjes van het vorige besturingssystemen onder de knie hadden 
gekregen… Voor Guy aanleiding om zijn lezing eens helemaal te vullen met tips & trucs. 
 
Maak snel je eigen website met Sandvox – Arnold Spijker – Zaal 4: Zuiderwaard –  
In deze workshop waarbij u zelf achter de computer zit, maakt u met het programma Sandvox en samen 
met Arnold Spijker binnen één uur een eigen website, fotogalerij, blog of Podcast. Geschikt voor mensen die 
zonder gedoe professionele resultaten willen zien. [volgeboekt] 
 
Betere foto’s printen met colormanagement – René de Caluwé – Zaal 5: De Zuwe  –  
Het verhaal van René de Caluwé gaat over het beheersen van kleuren. Hij benadrukt het belang van het 
‘profileren’ van monitor en printer, zodat daarmee betrouwbare resultaten worden verkregen: een 
fotoafdruk die daadwerkelijk gelijk is aan het eerdere beeld op de monitor. Zijn lezing bevat geen moeilijke 
theorie, maar gewoon praktische tips voor betere foto’s met colormanagement. 
 
De Video Helpdesk – Henk van Kuijk en Peter Bouw – Zaal 6: De Heul –  
Henk van Kuijk en Peter Bouw zijn de videospecialisten van Klokhuis. We hebben de hele dag een leslokaal 
voor hen gereserveerd. Uitgebreide info vindt u onder blok 1. 

De toegang tot de Klokhuisdag is gratis, maar de Klokhuisdiensten zoals lezingen, cursussen, workshops, 
helpdesks, tombola enz. zijn voorbehouden aan donateurs. Geen donateur? Zo geregeld aan de Klokhuis-
balie. Voor € 5,00 kunt u een dagje meedraaien (echter niet deelnemen aan de tombola). Is het u bevallen 
en wordt u vandaag nog donateur, dan wordt de € 5,00 in mindering gebracht op uw donatie van € 30,00.



Dat laat ik m’n Mac wel even doen! – Marcel Bos – Zaal 7: Botshol  –  
We kennen ze allemaal wel: saaie taken die je op je Mac moet doen, maar waar je eigenlijk totaal geen trek 
in hebt. En regelmatig vragen mensen zich af: kan ik zo’n taak niet automatiseren? In deze lezing toont 
Marcel Bos ons het antwoord op die vraag. Ja, dat kan! En ook: het blijkt helemaal niet moeilijk… 
 
Veilig met uw website het internet op – Ed Boon – Zaal 8: Achterbos –  
Veiligheid wordt steeds belangrijker op internet. Content management systemen en plug-ins worden om die 
reden continue verder ontwikkeld. Gebruikers willen immers onbezorgd kunnen surfen op internet en niet 
worden lastig gevallen door cybercriminelen. Ed Boon zorgt er dagelijks voor dat websites veilig zijn en wil 
graag op de Klokhuisdag zijn kennis met u delen. 
 
Blok 3 – start 13.15 uur  
 
Jailbreaken! – Arthur Donkers – Zaal 1: Donkereind –  
Wanneer een app niet voldoet aan de selectiecriteria van Apple, dan komt hij simpelweg de App Store niet 
in. Niet iedereen is daar even blij mee, dus sommige gebruikers kiezen daarom bewust voor Android. 
Andere gebruikers wilden wel gewoon een iPhone, maar niet die beperkingen. Zij bedachten een manier om 
aan dat strenge regime van Apple te ontsnappen. Dat proces heet jailbreak en gaat aanzienlijk verder dan 
een SIM-unlock. Arthur Donkers komt uitleggen wat dat jailbreaken nu eigenlijk inhoudt.  
 
Werken met afbeeldingen in Pages – Guy van der Kolk – Zaal 4: Zuiderwaard –  
Het opmaakprogramma Pages levert Apple gratis op iedere nieuwe Mac. Guy maakt u deelgenoot van de 
zeer vele mogelijkheden van dit prachtige programma. Omdat deze presentatie in een computerlokaal 
gehouden wordt, kan iedereen mooi meedoen met wat hij vertelt. [nog enkele plaatsen beschikbaar] 
 
De Picture Postcard Workflow – Gerald Bakker – Zaal 5: De Zuwe –  
Fotograaf Gerald Bakker houdt een presentatie over de correctie van digitale opnamen. Wat is de beste 
manier om kleur en contrast te verbeteren? Hij laat zich hierbij leiden door de boeken van Dan Margulis, 
een wereldwijd expert op het gebied van kleurcorrectie. Met zijn gestructureerde aanpak kun je iedere foto 
eruit laten zien als een ansichtkaart. Gerald laat ons middels een stappenplan zien hoe u in Photoshop snel 
een foto kunt verbeteren, zonder dat hierbij allerlei tijdrovende lokale correcties nodig zijn.  
 
De Video Helpdesk – Henk van Kuijk en Peter Bouw – Zaal 6: De Heul –  
Henk van Kuijk en Peter Bouw zijn de videospecialisten van Klokhuis. We hebben de hele dag een leslokaal 
voor hen gereserveerd. Uitgebreide info vindt u onder blok 1. 
 
Stel uw vragen over Filemaker Pro – Hans Besjes – Zaal 7: Botshol –  
Ook deze keer verzorgt Hans Besjes weer zijn traditionele Filemaker Pro vragenuurtje. Hans deelt zijn 
fabelachtige van dit programma met de deelnemers, en helpt bij problemen. Knappe jongen die een vraag 
over dit Apple programma kan stellen die Hans niet weet te beantwoorden. Met de komst van de gratis app 
Filemaker Go voor iPhone en iPad heeft dit vertrouwde programma er ineens een extra platform 
bijgekregen. 
 
Sandvox voor gevorderden – Arnold Spijker – Zaal 8: Achterbos –  
In deze lezing richt Arnold Spijker zich vooral op de bestaande gebruikers van Sandvox, maar het is 
natuurlijk ook een vervolg op zijn eerdere workshop van 11.45 uur. 
 
Tombola 

Tussen blok 3 en 4, rond 14.30 uur vindt de tombola plaats, met als prijzen een Apple TV 4, een iPad mini 4 
en 2 Sandisk Connect Wireless Flash Drives USB 64 GB. 
De tombola is uitsluitend voor donateurs. Het reglement ligt bij de Klokhuisbalie. Door deelname geeft u 
aan akkoord te gaan met dit regelent. 
 
Blok 4 – start rond 15.00 uur (na de tombola) 
 
De Kookshow – Guy, Marcel en Eddie – Zaal 1: Donkereind –  
Inmiddels een vast onderdeel van het lezingenprogramma: de Kookshow, het live vragenuur met een hoog 
entertainmentgehalte. De slimste mannen van de Klokhuis helpdesk zijn hier aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden. Per item is er maximaal 7 minuten. Daarna komt er onherroepelijk een einde aan het 
onderwerp. Doorpraten kan, maar wel op een later moment. Want gaat de wekker, dan moeten we door 
naar de volgende vraag. Donateurs kunnen onderwerpen ter plekke aan de crew van de Klokhuis keuken, of 
vooraf afgeven aan de Klokhuisbalie. 
 
De Video Helpdesk – Henk van Kuijk en Peter Bouw – Zaal 6: De Heul –  
Henk van Kuijk en Peter Bouw zijn de videospecialisten van Klokhuis. We hebben de hele dag een leslokaal 
voor hen gereserveerd. Uitgebreide info vindt u onder blok 1. 

* van : absoluut geen voorkennis vereist, tot     : ruime ervaring / kennis aanbevolen.


