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 Virtueel wandelen

 

Correspondent te Las Palmas 

 

e bemanning van de Zeezwaluw is voor veel zaken afhankelijk van de laptop. Oa; Navigatie, 

contact via e-mail met familie en vrienden, websites bijwerken, (boot)spullen bestellen via 

internet, bankieren, downloaden van films en E-boeken en ga zo maar door. 

 

Zonder internettoegang met behulp van een goed Wi-Fi signaal of prepaid USB-stickje én een 

feilloos werkende laptop blijven ze dus verstoten van essentiële informatie. Zolang alles naar 

behoren functioneert, is er niets aan de hand, maar o wee als er een kink in de cyber-kabel komt 

....... 

3 weken geleden, moesten de Zeezwaluwtjes hun 5½ jaar oude Toshiba laptop opeens reanimeren. 

Het opstarten wilde niet meer vlotten. De bij aankoop meegeleverde re-boot schijfjes zorgen na 

installatie gelukkig weer voor een probleemloze start. Na 3 dagen programma’s laden, downloaden 

en installeren, draait het oude beestje weer helemaal vlekkeloos. Opscheppen over het verkregen 

resultaat duurde slechts 1 week waarna de laptop opnieuw en deze keer een fatale harddisk-

attaque kreeg. De bemanning was helaas niet in staat om de Toshiba opnieuw te reanimeren. 

 

Gezien de leeftijd van de laptop en de beschikbaarheid van een (net gehuurd) autootje, 

aarzelden de Zeezwaluwtjes niet lang en 

gingen op zoek naar een nieuwe laptop met 17-

inch scherm. De eerste hindernis, het lezen 

van de Spaanse prijskaartjes en technische 

gegevens was niet bijzonder moeilijk. Het 

probleem bleek te zitten in de 

beschikbaarheid (meeleveren) van re-

bootschijfjes en om het geïnstalleerde 

Spaanse Windows 8 te vervangen door een 

Nederlandstalige versie. 

 

De zoektocht eindigde uiteindelijk om 4 uur in 

de middag bij een zaak op loopafstand van de 

marina. Hier werd duidelijk dat bij aanschaf 

van de door de Zeezwaluwtjes gewenste HP-

laptop, Windows 8 Home versie vervangen diende te worden door de Professional versie, waarna 

omzetten van Spaans naar Nederlands pas mogelijk werd. De zeer behulpzame heren konden dat 

voor hen zonder meerprijs, verzorgen. 

Perfect geregeld dus. 

 

Na 2 dagen staat de nieuwe HP trots te 

pronken aan boord van de Zeezwaluw en 

gaat het echte werk beginnen. De 

overstap van het zo vertrouwde Windos 

Vista naar Windows-8, een wereld van 

verschil. De dagen rijgen zich aaneen bij 

het leren kennen/begrijpen van de 

nieuwe Windows 8 lay-out. Van 32 naar 

64bits, wat zijn apps (geen fancy 

telefoon of i-Pad hebbedingen gewend) 

en wat heb je eraan, gevolgd door de vele eigen programma’s installeren. 
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Niet al deze programma’s bleken te werken onder Windos-8. Opzoek op het internet naar goede 

vervangers, deze downloaden en installeren. Geen sinecure voor de grijze cellen van de 

Zeezwaluwtjes. 

Zodra de nieuwe HP goed functioneert, wordt de oude Toshiba toch nog even voor onderzoek 

(nieuwsgierigheid naar de oorzaak van de attaque) naar een computerdokter gebracht. Bij 

inspectie blijkt dat de harde schijf een kapotte sector vertoont. Na betaling van €96,= voor een 

nieuwe 500 Giga-bytes harde schijf, installatie van Windows 7 en vele andere programma’s in het 

Nederlands, draait het oude beestje met het nieuwe hart weer perfect. 

 

Oud maar zeker nog goed te gebruiken zoals het spreekwoord luid! 

 

___/)___ 


