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DOOR: WALTER WIJNHOVEN

VAN APPLE I  
TOT iPHONE 6S

H
et eerste bedrijfspand was de garage van 

Steve Job’s ouderlijk huis. Hier werd de 

Apple I ontwikkeld, die 666,66 dollar kostte 

en het bedrijfje driekwart miljoen dollar opleverde 

(afbeelding 1). De Apple II deed het nog beter. 

In 1984 verraste Apple met de eerste ‘Mac’: de 

Macintosh, een alles-in-één-computer die kon 

praten en waarmee je kon tekenen.

APPLE BIJNA FAILLIET

Het bleef Apple niet voor de wind gaan. Steve 

Jobs moest in 1985 vertrekken na ruzie met 

toenmalig topman John Sculley. Mede vanwege 

het grote succes van Windows-computers en 

onvoldoende vernieuwing, ging Apple in 1997 

zelfs bijna failliet. De terugkeer van Jobs rond die 

tijd luidde echter een reeks nieuwe succesvolle 

producten in: de iMac (1998), iPod (2001), iPhone 

(2007) en iPad (2010). In opeenvolgende versies 

werden zij steeds gebruikersvriendelijker en 

compacter. Apple ontwerpt zowel de hardware 

Op 1 april 1976 richtten Steve 
Jobs, Steve Wozniak en Ronald 
Wayne ‘Apple Computer’ op. 
Het bleek geen 1 april grap. 
Anno 2015 is Apple een van de 
grootste bedrijven ter wereld.
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De eerste Apple-computer
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REPORTAGE  Van Apple I tot iPhone 6

als de software in eigen huis en perfectioneert 

dit stapsgewijs met steeds meer functies en een 

steeds betere onderlinge samenwerking. Steve 

Jobs overleed in 2011, maar zijn geest leeft voort 

in elk nieuw innovatief Apple-product.

IOS OPVALLEND VEILIG

Apple was het eerste bedrijf dat alle applicaties 

(apps) voor hun mobiele apparatuur uitsluitend 

ging aanbieden via een eigen App Store. 

Alleen na uitgebreide controle worden apps 

hierin toegelaten. Apple voorkomt daarmee dat 

gebruikers in aanraking komen met apps die 

minder goede bedoelingen hebben. Bijzonder is 

ook dat er voor de iPhone en iPad geen apps zijn 

om virussen en malware te bestrijden. Apple heeft 

het eigen besturingssysteem iOS zo ontworpen 

dat elke app in zijn eigen ‘hoekje’ blijft, zodat 

kwaadaardige apps geen toegang krijgen tot 

cruciale informatie op je iPhone of iPad. Daardoor 

kunnen ook antivirusprogramma’s hun werk niet 

doen. Google’s Android is wat betreft veiligheid 

een totaal ander verhaal. Een cybersecurity-

rapport van de Nederlandse overheid telde 

vorig jaar bij Android in iets meer dan een jaar 

ruim 1.000 nieuwe soorten malware. In dezelfde 

periode was bij iOS slechts sprake van één 

nieuwe malware-vorm.

WINSTGEVENDE IPHONE

Wereldwijd opent Apple steeds meer eigen 

winkels voor een optimale klantervaring. In China 

boekt Apple zoveel succes dat de omzet daar 

nu groter is dan in de Verenigde Staten. Ook 

concentreert Apple zich op een relatief klein 

aantal producten met een hoge bouwkwaliteit 

en luxe uitstraling. Apple verdient het meest 

aan de iPhones. Van alle winst die in de hele 

wereld met slimme telefoons wordt verdiend, 

komt 90 procent voor rekening van Apple. In 

het laatste kwartaal van vorig jaar werden er in 

drie maanden bijna 75 miljoen iPhones verkocht, 

omgerekend 34.000 per uur, en verdiende Apple 

200 miljoen dollar per dag!

IS APPLE (TE) DUUR?

Apple-producten zijn bij aanschaf vaak niet het 

goedkoopst, maar gaan meestal langer mee en 

houden langer hun waarde. Er is een levendige 

handel in tweedehands Apple-apparatuur. Zelfs 

het nieuwe iOS 9 is nog op de vier jaar oude 

iPad 2 te gebruiken. Android lijkt in vergelijking 

met Apple goedkoop, maar als je een Apple-

apparaat tweemaal zo lang veilig kunt gebruiken 

of goed kunt verkopen, dan zijn zeker de Android-

toptoestellen uiteindelijk niet goedkoper. Omdat 

iPads zo lang meegaan en de nieuwste iPhones 

een veel groter scherm hebben, verkoopt Apple 

nu wat minder iPads. Voor de iPad zijn echter 

interessante vernieuwingen op komst. Op de 

snelste iPad Air 2 kun je in iOS 9 twee apps 

naast elkaar draaien en gemakkelijk gegevens 

van de ene app overbrengen naar de andere. 

Verder heeft Apple aangekondigd nog dit jaar 

te komen met een grote iPad Pro met extra 

bedieningsmogelijkheden.

Kom naar de inloopavonden  
Ben je Apple-gebruiker en wil je 

alles uit je device halen? Kom 

dan eens langs op één van de 

inloopavonden van HCC!apple in 

Utrecht-de Meern, Amersfoort 

en Veenendaal. Bert van Dijk: 

“Met uitzondering van de 

zomermaanden kun je daar op de 

1e, 3e en 4e maandagavond van de maand persoonlijk met ons spreken. 

Dit najaar ondersteunen we ook Apple-activiteiten in de Regio Noord 

Oost-Brabant in Den Bosch. We starten daar met twee presentaties over 

‘handig organiseren en bewerken van foto’s op iPhone, iPad en Mac’.”
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De nieuwste versie: de iPhone 6S
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HCC!APPLE

Ook binnen HCC kende Apple een moeilijke 

periode. Samenwerking met Stichting Klokhuis 

leek de enige manier om nog iets te doen voor 

HCC-leden met een Apple-computer. Maar het 

tij keerde. Met de komst van de iPhone en iPad 

kwamen steeds meer HCC-leden in aanraking 

met Apple. Binnen HCC!utrecht bestond een 

actieve Apple-werkgroep die werd gevraagd 

om als nieuwe Interessegroep landelijk actief te 

worden. De enige manier om snel alle leden in 

heel Nederland te bereiken, was om meer via 

internet te gaan doen, zoals via de succesvolle 

maandelijkse tiplijsten. 

APPLE TIPLIJSTEN

HCC!apple bestuurslid Bert van Dijk volgt via RSS 

feeds met de Feedly-app tientallen websites om 

de meest bruikbare tips via tiplijsten te delen 

(afbeelding 3). “Ook niet-leden kunnen gratis 

de iPhone-, iPad- en Mac-tiplijsten ontvangen 

en komen zo in aanraking met HCC”, vertelt 

Bert. “Via www.tiplijsten.nl kan iedereen zich 

direct inschrijven. Maandelijks worden al aan 

meer dan 8.000 mensen tiplijsten verstuurd.” Er 

is ook veel belangstelling om meer leerzame 

videofragmenten via de tiplijsten te ontvangen, 

weet Bert. “Om die reden zoekt HCC!apple 

liefhebbers die mee willen helpen om de beste 

Apple-filmpjes op te sporen. Of nog beter: 

die het leuk vinden om zelf korte duidelijke 

filmpjes te maken. De vrijwilligers kunnen hierbij 

gebruikmaken van het professionele Mac-

programma Screenflow.” 

HCC!APPLE GROEIT

In het bestuur van HCC!apple is veel 

internetkennis en ervaring aanwezig. Voorzitter 

en secretaris Frits Hamann, al HCC-lid sinds 1998, 

richt zich op OS X en support op bijeenkomsten. 

Bestuurslid Bert van Dijk richt zich vooral op 

mobiele apparaten en is bezig om in enkele 

Regio’s meer iPad-activiteiten op te starten. 

Bestuurslid Will Hanselaar verzorgt onder meer 

de techniek van de website. Bert: “Bij veel 

nieuwe leden merken we dat de ondersteuning 

een belangrijk aspect is om lid te worden. De 

komende tijd gaan we onderzoeken hoe we dit 

ook online kunnen verbeteren. Nu gebeurt dit via 

het Apple-hoekje van www.hccforums.nl. Met extra 

vrijwilligers kunnen we bijvoorbeeld via FaceTime 

een gratis videoverbinding opzetten met leden 

die thuis zijn. De nieuwe diensten kunnen we 

via onze website relatief eenvoudig exclusief 

beschikbaar stellen voor HCC-leden.”

SAMENWERKING MET SENIORENACADEMIE

Op landelijke HCC-bijeenkomsten bemensen 

HCC!apple en HCC!seniorenacademie regelmatig 

een gecombineerde stand. Omdat steeds meer 

ouderen de iPad als belangrijkste computer 

gebruiken, worden in de maandelijkse tiplijsten 

behalve de bijeenkomsten van HCC!apple ook de 

25 locaties van de Seniorenacademie vermeld. 

Via deze samenwerking zijn ook locaties in de 

bibliotheken van Houten en IJsselstein geopend 

voor ondersteuning van tabletgebruik. 

Dit artikel is geschreven in samenwerking met 
HCC!apple, één van de Interessegroepen van 
HCC, www.applehcc.nl

Oproep: Apple vrijwilligers gezocht!
HCC!apple zoekt voor elke regio contactpersonen die op HCC-

bijeenkomsten willen meewerken om vragen te beantwoorden. 

Daarbij kun je terugvallen op de kennis van andere vrijwilligers 

binnen HCC!apple, zodat je er zelf ook van kunt leren. We zoeken ook 

vrijwilligers voor ondersteuning op afstand en het opsporen of maken 

van leerzame filmpjes om meer uit je iPhone of iPad te halen. Lijkt het 

je leuk om hieraan mee te werken? Stuur een e-mail met je naam en 

telefoonnummer naar vrijwilliger@applehcc.nl en we nemen contact 

met je op. 
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De tiplijsten van 

HCC!apple kun je 

maandelijks gratis 

ontvangen

Maandelijks 
ontvangen ruim 8.000 

mensen een tiplijst!


