
Windows 10 Fall Creators Update 

Vanaf 17 oktober gaat Microsoft de Windows 10 Fall Creators Update (de opvolger van de 
Anniversary Update en de Creators Update) gefaseerd uitrollen. Deze grote update wordt de 
komende maanden automatisch via Windows Update op alle Windows 10-computers 
geïnstalleerd, dus ook op jouw computer. Wil je goed voorbereid aan de slag? Lees dan 
verder, of bestel direct de nieuwe computerbijbel met 40% voorinschrijvingskorting via 
https://www.schoonepc.nl/boek/voorinschrijving.php?r=20150703002. 

OOK BIJ DE WINDOWS 10 FALL CREATORS UPDATE GAAT ER WEER VEEL VERANDEREN  

Zoals de naam al aangeeft, borduurt de Fall Creators Update voort op de in april verschenen 
Creators Update. De meest opvallende wijziging is wellicht de knop Personen in de taakbalk 
waarmee de in verschillende apps opgeslagen contacten samengevoegd worden zodat ze 
snel toegankelijk zijn. Om de gebruiker te beschermen tegen internetcriminelen die 
Windows en persoonlijke bestanden en Windows zelf willen gijzelen met ransomware, is 
Windows Defender uitgerust met 'Controlled Folder Access' en 'Exploit Protection'. Wat dat 
betreft is deze update een 'must have'! Ook OneDrive gaat op de schop, zo worden de online 
opgeslagen bestanden alleen nog op aanvraag naar de computer gedownload en 
gesynchroniseerd (zodat er meer vrije schijfruimte overblijft). En mijn eigen favoriet: een op 
een telefoon (Windows, Android, iPhone) geopende webpagina is met de Windows 10-
computer te delen zodat deze direct (of op een later tijdstip) kan worden bekeken met de 
browser Edge. Verder is het venster Instellingen weer onder handen genomen: er zijn 
nieuwe categorieën toegevoegd en vele instellingen zijn verplaatst en/of aangepast. 

TIP: De Fall Creators Update is vanaf 17 oktober ook handmatig te installeren via 
https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10 (vanwege mogelijke nog 
niet ontdekte problemen adviseer ik overigens wel hier nog een paar weken mee te 
wachten). 

DE NIEUWE COMPUTERBIJBEL IS DIKKER DAN OOIT  

De SchoonePC-fans die mij al een tijdje volgen, weten dat ik een reputatie hoog te houden 
heb: bij elke nieuwe Windows-versie kom ik als eerste met een compleet herzien Windows-
boek. Zo ook bij de Windows 10 Fall Creators Update! De spreekwoordelijke 'bloed, zweet 
en tranen' zijn wat overdreven, het heeft echter weer enkele maanden gekost om deze 
update uit te testen, tips en trucs te verzamelen, de teksten te (her)schrijven en de vele 
reacties van lezers te verwerken. Deze 6e editie voor Windows 10 (de 26e druk van het 
SchoonePC boek) telt maar liefst 432 pagina's (dikker kan echt niet, anders past hij niet meer 
door de brievenbus). 

40% VOORINSCHRIJVINGSKORTING  

Als koper van de 1e editie van de computerbijbel voor Windows 10  kan je nu met ruim 40% 
voorinschrijvingskorting upgraden naar de 6e editie van de computerbijbel voor Windows 
10. Er wordt dus een compleet vernieuwde computerbijbel verzonden zodat je weer 
helemaal up-to-date bent! 

Meer informatie (inclusief de gehanteerde voorinschrijvingsprijzen) is te vinden op de 
voorinschrijvingspagina:  
https://www.schoonepc.nl/boek/voorinschrijving.php?r=20150703002  

(opent deze link niet vanzelf, kopieer hem dan naar het adresveld van je webbrowser)  
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PLOFT DE NIEUWE COMPUTERBIJBEL EIND OKTOBER OOK OP JOUW DEURMAT?  

De nieuwe druk wordt op 27 oktober door de drukker afgeleverd, het streven is om alle 
bestelde boeken binnen een paar dagen in te pakken en te verzenden. Het e-boek wordt 
(waar mogelijk) voor 17 oktober al in je mailbox afgeleverd zodat je er direct mee aan de 
slag kunt. 

GEÏNTERESSEERD? BESTEL OP TIJD!  
Zodra de nieuwe druk eind deze maand leverbaar is, sluit de voorinschrijving en is het niet 
meer mogelijk de SchoonePC computerbijbel tegen de gereduceerde voorinschrijvingsprijs 
aan te schaffen. Ben je dus geïnteresseerd in deze aanbieding, bestel dan op tijd! 

Tot slot wil ik je als gewaardeerde klant hartelijk bedanken voor je interesse en support. 
Dankzij het succes van de SchoonePC website, nieuwsbrief en computerbijbel is het namelijk 
mogelijk continu te werken aan de verbetering van deze gewaardeerde computerservice.  

Met vriendelijke groet,  

Menno Schoone  
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