Met Internet op vakantie notities bij dit thema zoals besproken op clubdag 11 juni.
Door Ad en Hans
Vooraf: zoals je bekend zal zijn kun je naar de opgegeven websites gaan door ctrl-toets
ingedrukt te houden en met de linkermuis-toets op de gekleurde link te klikken
Tips 1:
Schaf een POWER BANK voor je mobiele apparatuur. Daarmee kun je verder computeren als de
batterij leeg is. Als je met de auto gaat, kun je de batterij ook opladen met een aparte plug via de
aanstekeraansluiting van de auto. Let op bij aanschaf of de powerbank wel voldoende vermogen
heeft, zodat hij niet meteen leeg is.
Tips 2:
Als je veel fotografeert, reserveer dan geheugenruimte in de cloud, bijvoorbeeld van DROPBOX of
BOX. Als de mobiel vol raakt kun je de foto’ s daarin opslaan.
Je kunt de foto’ s met WE TRANSFER ook naar een E-mail adres sturen. De foto’ s moeten dan wel
binnen 10 dagen worden opgehaald. Daarna wordt een vergoeding in rekening gebracht als je ze
langer wilt laten staan. https://www.wetransfer.com

Tips 3:
De plaats van bestemming kun je natuurlijk van te voren verkennen via GOOGLE MAPS. Maar
kijk ook eens naar www.viamichelin.com. Geeft ook duidelijke info.
Tips 4:
Nachtverblijf kun je vinden met www.viamichelin.com. Maar natuurlijk ook met
www.booking.com en www.trivago.nl. Aanbiedingen zouden zijn te vinden op
www.hotelspecials.com. Tijdens de presentatie is geadviseerd om ook lagere tarieven te bereiken
door rechtstreeks te bellen naar het hotel, B&B (chambre d’ hote) etc.
Tips 5:
www.vertalen.nu is een vertaalprogramma, dat naast Google kan worden gebruikt. Je kunt in de
zoekbalk van google typen ‘hoeveel euro is 10 dollar ?
Tips 6:
Je kunt goedkoop telefoneren als er WiFi beschikbaar is. Natuurlijk www.skype.com. Beide
gesprekspartners moeten dan wel aangesloten zijn.
Bellen naar gewone vaste of mobiele telefoons gaat met VoIP = Voice over Internet Protocol. Via te
installeren Apps. Www.VOIPbuster.com, www.talk.360.com en Ringcredible. (Kun je opzoeken
vanuit je iPad en smartphone.) Allemaal nadat je een beltegoed hebt gerealiseerd.
Prijsindicaties:
Beltegoed 5 of 10 euro
Starttarief: soms 5 ct.
Beltarief: naar vaste telefoon 2 ct/min, naar mobiel 7 ct/min.
Berichten kunnen ook worden uitgewisseld via Facebook met PB’ s, Whatsapp, Messenger en met
je gewone E-mail natuurlijk.

Tip 7 van Sjaan:
Ziggo BAP is gestopt; je kunt via Whatsapp en met Skype ook bellen (zie tip 6)

Tip 8 : Opsporen van leden van je reisgezelschap of partner die je uit t oog bent verloren.:
http://computertotaal.nl/smartphone/traceer-je-partner-met-gps-tracking-pro-voor-android-63325
of http://nl.wikihow.com/Zo-traceer-je-een-mobiele-telefoon-via-GPS
Tip 9 televisie kijken/ uitzending gemist:
http://computertotaal.nl/apps-software/gemistdownloader-2-9-kijk-alle-tv-programma-s-offline69930?utm_source=facebook&utm_medium=social_unpaid&utm_campaign=gemistdownloader
Tip 9 b
http://www.allekanalen.nl/
bovenaan kun je ook buitenlands zenders kiezen of thema kanalen. Soms moet je in de meest
rechtse kolom “website’aanklikken om via internet tv te kijken
tip 10 : spelletjes (schaken etc)
http://www.msn.com/nl-nl/entertainment/windowsstore/nostalgie-klassieke-games-voor-windows10/ar-BBqtiBN?ocid=apptabed
tip 10 waar komt dat luxe jacht vandaan ? boten volgen:
http://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:243467/zoom:10
tip 11 heel vaak kun je alvast een kijkje nemen in je vakantieplaats als die een webcam heeft staan
op beroemde plaatsen (bijvoorbeeld San Marco plein Venetie:
https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/italia/veneto/venezia/piazza-san-marco.html
of kies zelf door google naar webcams te laten zoeken: webcam boulevard Vlissingen: www.zeegat.nl
; Mijn dochter heb ik wel eens zien zwaaien vanaf de skipiste.
tip 12
mooie zomernacht? Sterrenkijken op http://www.heavens-above.com/
of met google sky:
http://www.google.com/earth/explore/showcase/sky.html
tip 13 Bootje varen ? strandwandeling? ‘ getijde eb en vloed opzoeken:
http://www.nauticlink.com/nieuws/rws/getij.html

tip 14 en als je wilt weten of het de moeite waard is om rond het meer te rijden kijk dan eerst in
panoramio:
http://www.panoramio.com/map/#lt=30.778458&ln=81.401241&z=6&k=0&a=1&tab=1&pl=all
tip 15
buiten het euro-gebied ?
valuta omrekenen: http://www.wisselkoersen.nl/
We wensen je een fijne vakantie. De volgende clubdag is zaterdag 10 september
De laatste dinsdag –digitalis is 26 juli ’s avonds en de eerste na de vakantie is 30 augustus 2016 ‘s
middags

