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Onderstaande hulpprogramma’s zijn allen gratis te downloaden en te gebruiken.
De meeste zijn ook nog Nederlandstalig.
Je kunt er de mogelijkheden van je computer behoorlijk mee uitbreiden.
De rood gemerkte items mogen eigenlijk niet op je computer ontbreken.
NAAM

OMSCHRIJVING

DOWNLOADSITE

All CPU Meter
(processor activiteit
zichtbaar maken)

Een handig gereedschap is All CPU Meter.
Het is een klein schermpje op je bureaublad waarin je het
gebruik van de processor en geheugen kunt aflezen.
Als je de link hebt aangeklikt, klik dan op de All CPU Meter.
Je vindt daar onderaan de downloadlinks
Ook kun je daar een extra link downloaden om de
processortemperatuur af te lezen.
Installeer eerst het zip-bestand versie 3.7 en vervolgens de
link Core Temp.

http://addgadget.com/

Allway Sync
(Kopie van bestanden
maken)

Allway Sync is een zeer handig, gratis, Nederlandstalig
programma om bestanden op verschillende computers met
elkaar te synchroniseren.
Ook uitermate geschikt om reservekopieën van mappen en
bestanden op een extra harde schijf op te slaan en courant
te houden. Heeft wel een limiet. (zie ook FreeFileSync)
AShampoo is een gratis brandprogramma waarmee je
nagenoeg alles kunt branden op CD, DVD en BluRay. Ook
geschikt voor Windows7.
Audacity is een gratis programma om audiobestanden te
bewerken.
Ook heel handig als op de line-in van je computer een
audioapparaat zoals b.v. een platenspeler of een
cassetterecorder aansluit om je lp’s of cassettebestanden te
digitaliseren.
Avast! een gratis, Nederlandstalig zeer bruikbaar anti-virus
programma.
Controleert ook in- en uitgaande email.
AVG is een gratis, Nederlandstalig zeer uitgebreid anti-virus
programma.
Is wel een beetje opdringerig.
Controleert ook in- en uitgaande email.
Met dit programmaatje kun je bij het googlen controleren of
een gevonden website veilig is. Na het installeren van
TrafficLight wordt elke gevonden veilige site gemerkt met
een groen vinkje. Dubieuze sites krijgen rood vinkje.
Gebruik je de Explorer-browser installeer dan de Betaversie.
Voor andere browsers kun je een bijbehorende versie
installeren.
Opmerking: Legt nagenoeg geen beslag op de processor en
veroorzaakt nauwelijks traagheid tijdens googlen als de
processor en/of geheugen wat beperkt zijn.
(zie ook McAfee SiteAdvisor)
Met CCleaner kun je je computer controleren op fouten,
ongeregeldheden en malware. Gevonden fouten worden
evt. gerepareerd.
Ook het register opschonen, programma’s te un-installen en
controleren en aanpassen van de opstartbestanden is
mogelijk.
Met dit progamma kun je een Windows-startmenu omzetten
naar een ander startmenu, bv. in Windows10 een startmenu
gebruiken met de Windows8-look.
Naast het maken van een kopie van je beeldsceherm m.b.v.
een screencaptureprogramma zijn er ook
recordingcaptureprogramma's waarmee je bewegende
beelden vanaf je scherm kunt kopiëren.
Handig om bv. filmpjes vanaf internet te kopiëren.
Site's zoals YouTube hebben zelf downloadfaciliteiten die
dan de voorkeur verdienen.
Een screencapture programma heeft n.l. altijd beelden met
je beeldschermresolutie als resultaat.
Dat is in veel gevallen minder dan de orginele
bestandsresolutie.
Een handig, gratis recordingcaptureprogramma is bv.
Debut.
Je kunt het downloaden en installeren via:
http://www.nchsoftware.com/capture/index.html
Onderaan op sitepagina kun je daar voor de versie kiezen

www.allwaysync.com/download.html

AShampoo
(Brandprogramma)
Audacity
(geluid opslaan)

Avast!
(Anti-virus)
AVG Anti-Virus Free Edition
(Anti-virus

BitDefender TrafficLight
(Linkscanner)

CCleaner
(Computeronderhoud)

Classic Shell
(Klassiek menu in Win7)
Debut
(Bewegende schermbeelden
opslaan)

http://www.ashampoo.com/en/usd/pin/0710
/Offline/Ashampoo-Burning-Studio-6

http://audacity.sourceforge.net/?lang=nl

http://www.av.eu/

http://free.avg.com/us-en/download-avganti-virus-free

http://trafficlight.bitdefender.com/extension
s.html

http://www.piriform.com/ccleaner

http://classicshell.sourceforge.net/

http://www.nchsoftware.com/capture/index.
html

Digital 3D Photo’s
(2D-foto omzetten naar 3D)
Duplicate Cleaner
(Dubbele bestanden)
DVD Ripper
(geluid van een video
opslaan)

Filehippo
(Downloadsite)
FreeFileSync
(kopie van bestanden
maken)

Freemake Video Converter
(Mediaconverter)

GIMP
(Fotobewerker)

Greenshot
(screendump maken)

Handbrake
VideoDVDschijf omzetten in
afspeelbaar bestand.

IE New Windows Maximizer
(IE-scherm maximaliseren)
IMGburner
(ISO-bestand maken en
branden)

Irfan View
(Foto-bestanden renamen
en resizen)

Keepass
(Digitale wachtwoordenkluis)

Mailwasher
(Email vooraf controleren)

McAfee SiteAdvisor
(Linkscanner)

die voor je besturingssysteem bedoeld is.
Met dit programma kun je van een losse 2d-foto een 3D-foto
maken. Het werkt eenvoudig. De stereo-effecten zijn
beperkt maar wel aanwezig.
Met dit programma kun je dubbele bestanden, bv. foto’s en
muziek, op je computer opsporen en evt. verwijderen.
DVD ripper is een een eenvoudig, gratis te downloaden
programmaatje waarmee je het geluid van een video dvd
apart kunt opslaan.
Handig als je b.v. de muziek als losse muziek-bestanden
wilt gebruiken
Op deze site staat een zeer uitgebreide verzameling gratis
programma’s die je kunnen helpen met het gebruik en
onderhoud van je computer
FreeFileSync is een gratis, Nederlandstalig programma om
bestanden op verschillende computers met elkaar te
synchroniseren.
Ook uitermate geschikt om reservekopieën van mappen en
bestanden op een extra harde schijf op te slaan en courant
te houden. Heeft geen limiet. (zie ook Allway Sync)
Zeer handig gratis (Engelstalig) conversieprogramma om
o.a. video- en muziekbestanden om te zetten in nagenoeg
elk ander gewenst formaat.
Je kunt er ook ongewenste fragmenten, bv. reclame, mee
verwijderen.
Let er op dat je tijdens het installeren geen overbodige extra
programma’s of toolbars mee installeert.
Als je nog geen uitgebreid fotobewerkingsprogramma hebt
dan is dit gratis en Nederlandstalig programma een zeer
goede oplossing. Het heeft nagenoeg alles aan boord om je
foto’s uitgebreid te bewerken.
De toets PrtScn (printscreen) op je toetsenbord heeft maar
beperkte mogelijkheden om een schermkopie te maken.
Windows 7 heeft bij bureauaccessoires het programmaatje
‘Knipprogramma’ waarmee je hele of gedeeltelijke kopieën
kunt maken van je beeldscherm
Het programmaatje Greenshot kan dat ook maar met wat
meer mogelijkheden o.a. direct printen.
Heel handig om bv. een adres of een plaatje vanaf een
internetsite te bewaren of te printen.
Als je het hebt geïnstalleerd krijg je een dradenkruis als je
op PrtScn klikt. Daarmee kun je dan een te kopiëren
schermgedeelte aangeven.
Heb je video-dvd’s waarvan je de inhoud ook op je externe
harddisk wilt plaatsen digitaliseer die schijf dan met het
gratis programma Handbrake. Je kunt er ook de resolutie,
bitrate en framerate mee aanpassen.
Opslaan kan alleen in .MP4 (lagere kwaliteit) of .MKV
(maximale kwaliteit).
Converteer evt. naar .MPEG m.b.v. Freemake.
Met dit programma kun je zorgen dat je Internet Explorerschermen altijd op het maximale schermformaat getoond
worden.
Met dit gratis, ook Nederlandstalig, programma kan men
o.a. een ISO-bestand maken van een CD, DVD of BluRayschijf.
Men kan er ook een ISO-bestand gebruiken om een CD,
DVD of BluRay schijf mee te branden.
Met het gratis programma IrfanView kun je veel
hoedanigheden van je foto’s wijzigen.
De optie Thumbs is een van de vele praktische opties om
batchgewijs bestandsgrootten of bestandsnamen te
wijzigen.
Je kunt via deze site ook de Nederlandse taalmodule
installeren.
Door de veelheid aan wachtwoorden en gebruikersnamen
gaat er wel eens iets mee mis.
Keepass is een handig, gratis-databaseprogramma waarin
je al je wachtwoorden en gebruikersnamen veilig kunt
bewaren en weer opvragen. Je moet het ook openen met
een eigen wachtwoord.
Met Mailwasher kun je bij je internetprovider al kijken of
email aanwezig is.
Verdachte email kan daar evt. al worden gesignaleerd en
verwijderd, voordat je het via je browser op je computer
binnen haalt. Dit geeft een extra stuk veiligheid.
Met dit programmaatje kun je bij het googlen controleren of
een gevonden website veilig is. Na het installeren van
SiteAdvisor wordt elke gevonden veilige site gemerkt met
een groen vinkje. Dubieuze sites krijgen een geel of rood
vinkje. Je kunt kiezen voor een betaalde versie (SiteAdvisor
Live) of een gratis versie (SiteAdvisor) Beiden zijn een
aanrader.
Opmerking: Legt nogal wat beslag op de processor en

http://www.heuristicresearch.com/media/d3
d.html

http://www.digitalvolcano.co.uk/content/
http://www.computeridee.nl/free-dvd-mp3ripper

http://www.filehippo.com/

http://sourceforge.net/projects/freefilesync/

http://www.freemake.com/

http://www.gratissoftwaresite.nl/downloads/
GIMP+fotobewerking

http://sourceforge.net/projects/gr
eenshot/

https://handbrake.fr/

http://www.jiisoft.com/iemaximizer/Downloa
d.aspx

http://www.imgburn.com/index.php?act=do
wnload

http://www.irfanview.com/

http://keepass-passwordsafe.nl.softonic.com/

http://download.cnet.com/MailWasherFree/3640-2382_4-11424504.html

http://www.siteadvisor.com/download/wind
ows.html

Microsoft Image Composite
Editor
(Panorama-maker)
MPC-HC mediaplayer
Primo
(bestanden omzetten in een
.PDF-formaat)
Printfolder
(Directory printen)
Quick Media Converter
(Bestanden converteren)
Recuva
(Verwijderde bestanden
redden)

Revo
(Programma’s uninstallen)
RIOT
(bestandsgrootte aanpassen
voor email)

Search Everything
(Bestanden zoeken)

SchoonePC
(Alles over computers)
Speccy
(Alle computergegevens)

Speedtest UPC
(Internetsnelheid meten)
Stphmkr
(Stereo Photo Maker)

TeamViewer

Tree Size Free
(Grootte van bestanden
inventariseren)
Virtual Windows XP Mode
(In Windows 7)

VLC Media Player
(Alle soorten media
afspelen)
What is my computer doing?
(Info over internetactiviteit)

WinIso 6
Iso-bestanden openen en
bekijken.

veroorzaakt nogal wat traagheid tijdens googlen als de
processor en/of geheugen wat beperkt zijn.
(zie ook BitDefender Trafficlight )
Microsoft Image Composite Editor (Microsoft ICE).
Dit is een zeer goed, eenvoudig en gratis programma van
Microsoft om panoramafoto’s mee samen te stellen.
De gratis MPC-HC mediaplayer maakt het mogelijk om BluRay of AVCHD schijven op je PC af te spelen.
Een simpele, deugdelijke en gratis PDF- converter is Primo.
Deze installeert zich als een virtuele printer die i.p.v. een
papieren afdruk een PDF-bestand aanmaakt.
Met PrintFolder kun je een lijst printen van de gehele
inhoud van een directory.
Met de Quich Media Converter kunnen nagenoeg alle
media-bestandsformaten worden omgezet naar een ander
media-bestandsformaat.
Als je per abuis een bestand van je schijf en ook uit de
Prullenbak verwijderd hebt, kun je het met Recuva
hoogstwaarschijnlijk nog wel redden.
Dit lukt alleen maar als je na het verwijderen niets of weinig
meer naar je harde schijf hebt geschreven..
Revo is een zeer handig programma om programma’s te
un-installen, Het verwijdert ook achtergebleven
restbestanden schoont het register.
Meerdere foto’s als email-bijlage verzenden geeft dikwijls
veel problemen. De meeste providers laten maar ongeveer
8 MB/verzendsessie door.
Met RIOT kun je heel simpel de bestandsgrootte van een
foto verkleinen zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies.
Ben je aan het zoeken naar een bestand zonder dat je weet
in welke directory het is opgeslagen, dan kan dit programma
helpen.
Geef een bestandnaam of een naamfragment op en het
wordt in een flits gevonden.
SchoonePC is een zeer uirgebreide site waar je nagenoeg
alle informatie over computer, computeronderhoud,
computergebruik en netwerken kunt vinden
Met Speccy kun je alle gegevens vinden over de hardware
van je computer, b.v. over de processor, geheugen, videoen audiokaart en harde schijf.
Ook optredende temperaturen kunnen worden afgelezen.
Dit is een simpel programmaatje om de up- en
downloadsnelheid van je internetverbinding te meten.
Met dit gratis (Engelstalig) programma kun je zelf
stereofoto’s aanmaken in anaglyph die je kunt printen of op
TV kunt vertonen. Je kunt ze bekijken met een rood/cyaanbril. Uiteraard moet je de basisopnamen dan eerst zelf met
je fototoestel maken.
Computer op afstand
Het kan gebeuren dat vrienden of kennissen om hulp
vragen bij problemen met hun computer.
Het kan dan handig zijn om vanaf je eigen computer hun
computerscherm te kunnen bekijken.
Dat is vrij eenvoudig mogelijk met het gratis Nederlandstalig
hulpprogrammaatje Teamviewer.
Wil je meer weten kijk dan bij Computer - Tips voor
Windows en kijk bij ‘Computer op afstand’.
Soms staan er onvermoed ergens zeer grote bestanden op
je harde schijf, b.v. gedownloadde video’s.
Met dit programma worden alle bestanden op je schijf
getoond, gesorteerd op bestandsgrootte.
Met dit Microsoft-programma kun je een virtuele XPomgeving in Windows 7 maken.
Hierin kun je programma’s die wel in XP maar niet in
Windows 7 werken toch nog installeren en gebruiken.
Met de VLC Mediaplayer kunnen nagenoeg alle mediabestandsformaten worden afgespeeld op je computer.
Als je veel onverwachte schijf- of processoractiviteit
opmerkt, kun je met dit programma zien welke
internetactiviteiten gaande zijn en zo een evt. schadelijk
proces vinden.
Wil je een BluRay-iso of AVCHD-iso bekijken dan kun je het
met dit gratis programma openen en evt. bekijken door in
Stream het grootste .ts-bestand uit te pakken door op
Extract te klikken en (bestanden < 500Mb) op te slaan.
Vervolgens kun je het uitgepakte bestand afspelen in bv. de
VLP-player. Voor grotere bestanden moet je de betaalde
versie aanschaffen.

http://research.microsoft.com/enus/um/redmond/groups/ivm/ice/

http://download.cnet.com/Media-PlayerClassic-Home-Cinema/3000-13632_4199375.html
http://www.filehippo.com/download_primop
df/

http://no-nonsense-software.com/freeware/
http://www.cocoonsoftware.com/index.php
?Itemid=1&option=com_frontpage

http://www.piriform.com/recuva

http://www.revouninstaller.com/revo_uninst
aller_free_download.html

http://luci.criosweb.ro/riot/

http://www.voidtools.com/

http://www.schoonepc.nl

http://www.piriform.com/speccy

http://www.upc.nl/internet/snel_internet/spe
edtest/?ecmp=GOUPC_Brand_Internet_AlgemeenUPC_Speedtest&gclid=CIaJ28jPhacCFcR
G3godagzm8Q
http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/

http://www.teamviewer.com/nl/in
dex.aspx

http://www.jam-software.com/treesize_free/

http://www.microsoft.com/netherlands/wind
ows/virtual-pc/

http://www.videolan.org/vlc/

http://www.itsth.com/en/produkte/Whatsmy-computer-doing.php?fromwmcd

http://www.winiso.com/download.html

