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Erik Monninkhof 

Afscheid van mijn Apple!
nog steeds zijn hiervoor extra handelingen nodig. Met de browser 

heb je mogelijk voordelen, echter schrijven is niet mogelijk.  

Maar goed, als echte Apple fan ben ik afgelopen zaterdag toch 

maar even naar de Apple Store in Amsterdam gegaan. In principe 

ging mijn voorkeur uit naar een iPad om hierop OneNote te 

gebruiken. Voor mij is dit de manier om aantekeningen goed te 

organiseren, en automatisch te updaten tussen groepen. Dus 

heb ik aan de verkoper gevraagd om hiervan een demo te laten 

zien. Helaas, OneNote werkt wel, maar wordt niet ondersteund 

in schrijfmodus en al helemaal niet met handschriftherkenning. 

Maar dat gebruikte ik tien jaar geleden al op mijn Acer notebook! 

Apple adviseert andere software. Welke dan? Nu, die zoeken 

we op in de Apple Store. De verkoper begint mij duidelijk lastig 

te vinden. Hij heeft de vraag blijkbaar eerder gehad en weet 

dat de oplossing er niet is. Hij zegt graag te weten waarom ik 

teleurgesteld ben, maar op alle redenen die ik hierboven heb 

vermeld, reageert hij alsof ik onrealistische problemen aan het 

verzinnen ben. Werkelijk? 

Microsoft, here I come. Jammer dat er in Amsterdam geen 

Microsoft store is naast de Apple Store zoals in de meeste 

Amerikaanse shopping malls, want dan was de overstap al 

gemaakt. Maar dat ik nu een Microsoft Surface ga kopen staat wel 

vast. Ook hier ervaar ik vast een aantal tekortkomingen tijdens 

het gebruik, maar mijn Apple gevoel is helaas verleden tijd.  

En onbedoeld heb ik daar toch wel een beetje de pest over in.

Normaal ben ik nogal trouw aan de merken die ik gebruik. 

Vliegen met KLM, alhoewel het soms goedkoper kan, 

maar ja die Nederlandse trots hè. Of Volvo, iedereen 

bij Dupaco moest erin rijden van mij. Het heeft dan ook heel 

lang geduurd voordat ik een jaar of zeven geleden besloot 

over te stappen naar Apple. Ingegeven door een aantal zaken. 

De opstarttijd van de notebook was misschien wel de meest 

belangrijke. Daarnaast had ik een coole iPhone gekocht en 

eerlijk is eerlijk, die was echt ‘cool’ en over de integratie met 

je notebook of PC was echt goed nagedacht. Met oog voor 

de gebruiker en functionaliteiten die je kan toepassen. Kortom 

optimale gebruiksvriendelijkheid.  

Nu zijn we een aantal jaren verder, en het lijkt erop dat Apple 

niet veel nieuws te bieden heeft voor de zakelijke gebruiker. Aan 

de telefoon is dan wel iets aan functionaliteit toegevoegd, maar 

voornamelijk zijn er toepassingen opgezet die je niet zelf kan 

verwijderen. Zoals game apps, irritante pop-ups om een update 

uit te voeren enzovoort. Je hebt geen keuze om geen update uit 

te voeren, alleen om deze uit te stellen naar een later tijdstip. Dit 

is iets wat ik als gebruiker zelf wil bepalen, het is tenslotte mijn 

telefoon! De iPad’s zijn natuurlijk geweldig, maar om dezelfde 

reden als bij je iPhone zijn alle Apple apps die je niet wilt hebben 

niet te verwijderen. Tevens zijn er nogal wat plug-ins die niet 

werken op de iPad, maar wel weer op de iMac. 

Ik heb met smart zitten wachten op de nieuwe iMac Pro. De 15” 

versie wel te verstaan, en ik had tevens een beetje gehoopt dat 

er een touchscreen op zou zitten. Met name een scherm waarop 

je op kan schrijven, iPad en MacBook ineen. Helaas, na meer dan 

twee jaar wachten is de enige echte nieuwe functie een touchbar. 

Als je nu de ‘F’ toetsen wilt gebruiken moet je ze eerst aanzetten, 
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