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Computerclub Masano Schaffen 
 

Waterstraat 38 
3290 Schaffen 

Elke zondag van 10.00 tot 12.30 
ccms.catsanddogs.com 

ccms@itconsult.be  
 
 
 
 

 
 

Wat zit er in? 

• Hoe de nieuwsbrief ontstond. 
• Wat gebeurde er in Januari, Februari  en Maart. 
• Wat staat er ons nog allemaal te wachten. 
• Tips en probleemoplossingen. 

 
 

Het CCMS blaadje 
voor iedereen die 
computer als hobby 
heeft. 

V.U. Sabine Sas  
Zelemseweg,103  
3290 Schaffen 

Maandelijkse club informatie       Eerste jaargang nr.1 
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Voorzitter:   Geert Conard 
Vice-voorzitter & PR: Dominique Haesevoets 
Culturele afgevaardigde: Michel Gielens 
Secretaris:   Robert De Vroe 
Webmaster & Auditor: Davy Goris 
Ambassadrice:  Sabine Sas 
 

 
Beste CCMS leden,  
 

Dit is de CCMS-Nieuwsbrief. Dit foldertje zal u elke maand een overzicht geven                             
en beschrijven wat u op de clubmeetings heeft gemist. Ga er niet vanuit dat u 
alles nu gezien en gehoord heeft van de voorbije zondagen. NEEN, daarvoor 
moet u natuurlijk komen om het in levende lijve mee te maken. Dus “ge wet 
het”, KOMEN!!! 
De CCMS-Nieuwsbrief is in het leven geroepen met de bedoeling een 

herinnering te hebben aan de aangename zondagen in de club en als u een zondag 
niet kon komen, niet erg, hier een samenvatting. Dit foldertje is niet alleen dit, 

maar zal u ook inlichten wat er u de volgende maand te doen staat, welke activiteiten 
of veranderingen er zijn. 

Als er iemand van de leden een interessante tip, mop of dergelijke heeft, aarzel dan niet om het ons te laten 
weten.  
 
Redactie  
Hoofdredactrice & Verantwoordelijke Uitgever : 
Sabine Sas ( Ambassadrice Voodoo‘99 ) 
 
Lay-out : 
Frans Van Hoeyveld 
 
U kunt ons beiden bereiken via 013/32.19.09 of via e-mail op on4bab@pi.be  
 
Eindredactie 
Geert Conard ( Voorzitter CCMS ) 
geert.conard@itconsult.be 
 
Uw Club: elke zondag van 10.00 u tot 12.30 u 
Homepage club: http://ccms.catsanddogs.com 
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Beste leden, 
  
Voor de eerste keer richt ik mij tot jullie vanuit een totaal nieuwe periodiek, ontsproten uit het brein van ons 
aller Frans en Sabine. 
De eerste vraag die bij jullie opkomt is natuurlijk: Waarom een nieuwe periodiek??? 
De belangrijkste reden voor deze nieuwe periodiek is de volgende: We weten dat slechts een kleine groep leden 
geabonneerd is op de CCMS-Freelancer,  terwijl we toch regelmatig eigen artikels publiceren in dit tijdschrift. 
Het is ook zo dat we ondertussen toch al een vrij "volwassen" computer-vereniging zijn geworden ( na 7 jaar!!) 
en dat we de feeling met de Freelancer een beetje beginnen te verliezen. Een eigen periodiek is dan niet meer 
dan een logisch gevolg. 
Omdat de bestuursleden sowieso de handen al meer dan vol hebben, werd dit steeds weer uitgesteld.  
Tot op zekere dag Frans en Sabine op de proppen kwamen met een voorstel EN een proefnummer van hun 
eigen periodiek. 
De bedoeling is om deze periodiek in eerste instantie te verzenden via e-mail naar elk ingeschreven lid. De 
leden die nog niet beschikken over een Internet-aansluiting, ontvangen de afgedrukte versie via de post. Deze 
nieuwsbrief zal niet tweemaandelijks worden verzonden zoals de Freelancer, doch maandelijks!!! 
Eventueel, in geval van succes, zal de nieuwsbrief vanaf volgend jaar automatisch via de post worden 
verzonden naar alle leden, maar dan moeten we natuurlijk wel de kosten incalculeren in het lidgeld. 
Naast een saaie intro van het bestuur zal de nieuwsbrief doorspekt zijn met nieuws over de voorbije en 
komende activiteiten, sappige annecdotes, cursus-informatie, de kalender, handige computerweetjes en zelfs 
leuke of interessante websites. 
We wensen alvast onze externe redactie aan de Zelemseweg alle succes toe met dit nieuwe, prachtige initiatief! 
  
Uw voorzitter,  
  
Geert CONARD 
ccms@itconsult.be 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 CCMS-Nieuwsbrief     
 
 
 
 

 
 
Januari 
07-01 Gewone clubmeeting  
14-01  Geen club 
21-01 Geen club 
28-01 Gewone clubmeeting 
 
Februari 
04-02 Gewone clubmeeting +  

 Start cursus : Programmeren in Basic 
11-02 Gewone clubmeeting ( + Cursus Basic ) 
18-02 Gewone clubmeeting ( + Cursus Basic ) 
25-02 Gewone clubmeeting   
 + Uitstap HMC Beurs Antwerpen 
 
Maart 
04-03 Gewone clubmeeting ( + Cursus Basic ) 
11-02 Gewone clubmeeting ( + Cursus Basic ) 
18-02 Gewone clubmeeting ( + Cursus Basic ) 
25-02 Gewone clubmeeting ( + Cursus Basic ) 
 
April 
01-04 Gewone clubmeeting ( + Cursus Basic ) 
08-04  Gewone clubmeeting ( + Cursus Basic ) 
15-04  Geen club ( Pasen ) 
22-04 Gewone clubmeeting ( + laatste les ) 
29-04 Gewone clubmeeting 
 
Mei 
06-05 Voordracht: door Webmaster van Police.be (voorlopig) 
13-05 Gewone clubmeeting  
20-05 Gewone clubmeeting 
27-05 Gewone clubmeeting 
 
Juni 
03-06 Geen club  
10-06 Gewone clubmeeting  
17-06 Gewone clubmeeting 
23-06 Jaarlijkse Masano BBQ 
24-06 Geen club 
 
Juli 
01-07 Gewone clubmeeting  
08-07 Gewone clubmeeting  
15-07 Gewone clubmeeting 
22-07 Geen club 
29-07 Gewone clubmeeting 
 

 
 
 
Augustus 
05-08 Gewone clubmeeting  
12-08 Gewone clubmeeting  
19-08 Gewone clubmeeting 
26-08 Gewone clubmeeting 
 
September 
02-09 Gewone clubmeeting  
09-09 Gewone clubmeeting  
16-09 Geen club 
23-09 Geen club 
30-09 Gewone clubmeeting 
 
 
Oktober 
07-10 Gewone clubmeeting  
14-10 Gewone clubmeeting  
21-10 Gewone clubmeeting 
28-10 Gewone clubmeeting 
 
November 
04-11 Gewone clubmeeting  
11-11 Gewone clubmeeting  
18-11 Gewone clubmeeting 
25-11 Gewone clubmeeting + Uitstap HCC Dagen 
 

 
 
December 
02-12 Gewone clubmeeting  
09-12 Gewone clubmeeting  
16-12 Gewone clubmeeting 
23-12 Gewone clubmeeting 
30-12 Gewone clubmeeting 
 

Deze kalender wordt wekelijks aangepast. 
Deze kalender staat eveneens op  

ccms.catsanddogs.com 
en natuurlijk ook in ons tweemaandelijks clubblad 

 "CCMS-Freelancer". 
E-mail bestuur : ccms@itconsult.be 
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HCC Antwerpen 2001 Dominique Haesevoets 
Van vrijdag 23 tot zondag 25 februari was er ook dit jaar weer één van de meest populaire Belgische 
computerbeurzen, nl. de HMC beurs (Hobby en MicroComputer Beurs).  Vorig jaar was uw nederige dienaar 
er door omstandigheden niet bij en daardoor was het verlangen naar de beurs voor wat mij betreft net iets groter 
dan bij de andere gegadigden.  Zoals ook de voorbije jaren het geval was ging ook dit jaar 
de uitstap in clubverband door op de zondag, dit omdat het de laatste dag is van de 
beurs en je zo naar het einde van de dag nogal eens wat koopjes in afslag kan doen.  
Dit jaar was er net zoals andere jaren ook weer heel wat belangstelling.  Het leek dat 
er minder mensen waren maar dat was slechts schijn omdat dit jaar de hal 
volledig gebruikt werd en er daardoor meer ‘mensenruimte’ ter beschikking 
was.  Wat viel er nu te zien, wel alles wat ook maar iets met computers te 
maken heeft kwam je tegen.  Van een kabeltje, over een boek tot hele 
multimedia pc’s zowel vaste toestellen als in draagbare uitvoering.  Het viel 
me wel op dat er dit jaar meer standen waren waar je kleine spulletjes kon 
kopen, in tegenstelling tot andere jaren waar de verkoop van hele computersystemen nadrukkelijker was.  Of er 
koopjes geweest zijn ? Wat mij betreft wel, maar hoe het zit met de andere leden, wel ik zou zeggen, kom op 
een zondag naar de club en je zal verwonderd zijn van wat de anderen kochten, en wie weet ben je wel wat 
jaloers en kom je bij de volgende editie in februari 2002 ook wel mee.  En voor wie het nog wist, er kan 
gecarpoold worden of bij een te groot aantal inschrijvingen zelfs voor een democratisch prijsje met de bus mee 
gereden worden. ( TIP : In november is er de jaarlijkse uitstap naar de HCC-beurs in Utrecht !!! ) 
 
Cursus QBASIC. 

De eerste drie maanden van dit CCMS jaar zijn achter de rug. Ben jij er recent ook  
geweest? Dan weet jij toch ook dat er momenteel een cursus QBASIC loopt. Michel 

doet zijn best als leraar en aan de reacties te horen kunnen de studenten best nog 
volgen. Hij was begonnen met een kleine herhaling van DOS, waaruit blijkt dat er 
toch nog interesse is voor DOS. De cursus loopt nog tot en met 22-04-2001. De 

QBASIC-cursus kan je bekomen via zijn homepage: http://home.pi.be/~gielensm. 
Heel waarschijnlijk komt er een vervolg in september of oktober. 

 
Iets plezants? 
Komt er binnenkort in de CCMS-Freelancer een geweldig actueel plezant artikel? Misschien gaat het wel over 
onze club en onze leden (maar dan gefantaseerd). Is Frank Biesmans met iets op til? U zal het resultaat 
waarschijnlijk wel zien in de Freelancer. Of volgende maand in de CCMS-nieuwsbrief. Wie weet ;o) 
 
ADSL 
Frans is zaterdag 17 februari ll. naar een demonstratie ADSL geweest in de Belgacomwinkel van Diest.  
De extra benodigdheden bestaan uit een ADSL-modem, een netwerkkaart en een ADSL-Splitter, d.i. een 
telefoonstekker met analoge voorkant en onderaan een digitale aansluiting voor de ADSL-modem.  
De technieker zei dat Napster heel snel was zodat de muziek goed was maar het videosignaal schokte nog 
lichtjes. Het hangt natuurlijk veel af met welke configuratie u werkt. We kregen veel uitleg, maar wat wil je met 
een bijna privé demonstratie. 
 
Fdisk 
Zondag 25 februari 2001 werd er in de club een computer onder handen genomen en Fdisk op losgelaten. Even 
later was er Windows 98 al geïnstalleerd. Zo te zien zijn ze vanaf 0 begonnen. 
Zijn er nog mensen die moeilijkheden hebben met Fdisk? Sabine heeft een kleine uitleg of handleiding (hoe u 
het zeggen wil) gemaakt. Het bevat 11 bladzijden (met screenshots). 
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Vensters Schikken  (in Windows) 
Hoe kan ik met 2 verschillende programma’s werken en deze tegelijkertijd laten zien op mijn scherm? Simpel, 
u opent de programma’s en u klikt met de rechtermuisknop (snelmenu) in een leeg gedeelte van uw taakbalk op 
“vensters onder elkaar schikken” of “vensters naast elkaar schikken”. Ik ben er zeker van dat dit lukt in 
Windows 98 NL alsook in Windows 95, maar daar is de beschrijving “naast of onder elkaar” 
Indien u met 2 verschillende documenten bezig bent in 1 programma kunt u dit ook doen. Dit in uw programma 
onder “Venster” of “View” in de menubalk. 
 
NIEUW en toch niet opstarten!! 

Op 18 maart werd een nieuwe computer voorgesteld die niet wou opstarten. Wat zou de 
oorzaak zijn? De stekker stak in, er was spanning op het stopcontact, de voeding 
werkte,… Het Moederbord? De processor? Jaja, ten eerste werd er vastgesteld, dat er 

tussen de processor en de koelvin schuimrubber te vinden was en maar een klein beetje 
vast zat zonder koelpasta. (Men kon er tussendoor kijken.) En ten tweede de schroefjes 

met afstandbusjes die het moederbord vast hielden gaven kortsluiting op de achterzijde van 
het moederbord. Na dit alles zijn wij allen tevreden naar huis gekeerd. 
 

Hoeveel hitte kan een monitor aan? 
Ja, Michel jij kunt dit nu misschien wel weten. Jij hebt toch een monitor laten “dampen”. Er kwam wel degelijk 
rook uit met een erg wansmakelijke geur. De oorzaak ervan is hoogst waarschijnlijk te wijten aan vocht. Er is 
een vonkoverslag geweest veroorzaakt door vochtig stof. Omdat deze in een nogal vochtige plaats werd 
bewaard, leek dit de enige zinnige reden. 
 

 
Nieuwe activiteiten!! 
Wat kunnen wij doen om onze club nog aantrekkelijker te maken? Activiteiten? Ja dat kan wel zijn. Maar wie 
gaat ons meehelpen om die te verwezenlijken? U kan ons helpen. Wij hebben ideeën in overvloed alleen nog 
helpende handen. Vb. onze jaarlijkse brunch of pannenkoekendag, onze tweejaarlijkse Opendeurdag, de 
Summer-quiz, …  
Ook nieuwe activiteiten willen wij gaan toepassen: themaweek of –maand inlassen. Dit wil zeggen dat wij een 
thema vb. Internet gaan bespreken met informatie en documentatie. Als er een thema te groot is kunnen wij dit 
gaan splitsen in onderwerpen vb. ADSL, Nieuwsgroepen, … en dan wordt deze een themamaand-Internet 
genoemd. Als onze ideeën niet goed zijn voor u hopen wij graag op uw reactie en andere voorstellen. Heeft u 
geen interesse in dat onderwerp, geen probleem, naast deze thema’s is er nog altijd de gewone clubmeeting. 
 
Nieuw op TV 

Vanaf 2 april kunt u de nieuwe, derde zender van de VMM verwachten JIMtv staat voor Jong 
Interactief Méér. Dit wil zeggen dat JIMtv jong is, interactief en muzikaal is ingesteld. JIMtv 
richt zich dus vooral tot de jongeren tussen 15 en 25 jaar. Ze willen in de doelgroep van 
“jonge gasten” een marktaandeel bereiken van 10%.  
Een ploeg van 20 mensen zal die doelstelling moeten behalen. Enkele BV’s die meewerken 
aan JIMTV zijn Peter Hoogland van Topradio en bijna alle mannelijke ex-bewoners van het 

Big Brother huis. JIMtv is ook te zien via internet: JIM.be. JIMtv is uniek ter wereld voor zijn bereikbaarheid. 
Als kijker of surfer kan u ALTIJD bij hen terecht met je eigen mening, vragen en andere uitspattingen! 
Als onderwerpen verwachten we onder meer nieuws, muziekclips en interactieve TV. Bijvoorbeeld. De 
nieuwste en tofste surftips worden ook besproken. JIMtv lanceert meteen ook een nieuwe genre presentators: I-
Jays. 
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IT-Consult 
Indien er zich problemen voordoen met uw PC kunt u steeds beroep doen op IT-Consult. Zij komen uw 
computerproblemen bij u thuis oplossen. Heeft u een vraag of wilt u schriftelijke hulp, dan kan u steeds terecht 
op hun volledig vernieuwde Website:  
http://www.itconsult.be 
 
IT Consult is overigens één van de sponsors van onze vereniging! 
Andere sponsors zijn:  
Sporthal Masano, die ons toelaten elke zondag in hun cafetaria bijeen te komen.  
Radio Lorali, die er steeds bij is op de opendeurdag en geregeld reclamespotjes draaien. 
Compuserv, verwent ons regelmatig met geschenken voor de summer-quiz e.d. 
Last but not least: Cats and Dogs, deze geven ons een plaatsje op het World  Wide Web.  
 
Stoute surftips 
Heb je zin om het nieuws met een ander oog te bekijken? Dit is het dan: 
http://www.nakednews.com 
 
Technisch gezien zou ze nog maagd zijn:  
http://www.technicalvirgin.com 
 
Het papier voor deze periodiek werd gesponsord door de vriendenkring die we elke zondag terugvinden aan de 
rechterkant van de toog. Sponsering uit sympathie voor onze club,  
ze noemen zichzelf:  
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Printed by: on4bab@pi.be 


