ool<Windows7 de hatdu/arevan de
eindete brengen,dan zie je Windows
Mac optimaalin. Applelaathet daar
ben
daarmee
komen.
Maar
in beeld
je er nog niet. Eenbesturingssysteem ni crbi j :di r pakket' chui h al l erl ci' o h
narecr dri versop i e hardJi skuaa r ir
met
praatnameliil<niet rechtstreeks
helemaalniet om gevraagdhebt.Een
de hardware.Het iaat zich veftegenprogrammaom je iPod te vullen, zelfs
woordigendoor stul{jessoftwaredie
voor de video alsje gecniPodhcbt.Eenpakketom
zijn geschreven
speciliel<
je iPhonete beheren,zclfsals je een
lGat, toetsenbod,hardeschijf,usb
zietiTunes,QuickTime,
Nokia bezit..Je
pooft etccten: d.ezogehelendriaers.
Bonjour en Salbriverschijnen.Een deel
Mac hardwareheeftWindows
Voor
Bert Rozenberg
eF convandi t al l e")l an aul omari sch
die niet. Op de installatiedvd van
alsje ze
oo1<
sl aatecnapanepani l i e sumeeftdusprocessorlijd,
Sn o u L e opa" d
gcbruikt.
nooit
Windows
\ool
onder
mal cri arl
m e th (l ro ud/akel i j l (e
ncemt
Het heleinstallatieproces
Windows7, maar de verzamelingis
r zijn grohveg twee maniercn om
slechtseen kwaftieftjein beslag.Het
Macsdie in 2006zijn
Windows op je Mac te gebruiken. niet compleet.
aallgeschall,val]enop het momentvan verwijderenvan de ongewaagdeextra's
De eersteoptierichl ie comPuter
kost eenhalf uur en dan ben jc er nog
schrijvennogbuitendc boot.Apple
gewoonin als eenpc. Direct bij hct
niet vanaf.Hct Apple programmadat
op
te
Lossen.
voor
2010
dit
heell
beioofd
de
opstartenneemtMicrosoftva1-Iaf
regelmatigcontroleeftof er updates
. et
" h a n d c nH
h a r des c hijlJ et r - , u u ti ctn
zijn,verleltjc eikeheeropnieuw
Vervuiling
Applc gevoelbcperkt zjch ltu tot de
voor je is om het
Windowsheeftdustijdensde installatie dat het belangrijl<
kast,de muis en het toetsenbord.Ben
voor de iPhone
je
X
dvd.
beheerprogramma
Mac
OS
nodigvan
je klaarmetde pc en is het tijd voor de materiaal
Zelfs
de mcestrelaxtc
te
installeren.
APPIe
de
door
je
staft
Het
systeem
o
p
n
i
e
u
de
m
u
c
h
i
n
c
\4 a c ,danm oet
schreeuwtal
Windows-gebruiker
geschreven
installeren na afloop zet
staften.
get lost,
uerschuilde,
Apple!
sncl
'
Bij dc tweede
'
BootcanP.altlrenr.
..
orsaind in gspunk t, ka toam ista,
"
f
methodestaal de
^
saanire,aerdtuijn,
fuga!!'
syslemennlqt met
Partnio voor Windoes aanmaken
onder
Jekunt Software-update
de rug naar elhaar
windows vertellendat het nooit naar
Voor€lI be*urinqssy(eem is €€n afzond.rliike paiirie op de
toe, maarwcrken
schtfver€ !t. Ve6leep de !.heLd nqd4n om de qroote van
updateshoeft te zoeken.Dat levert
ze min ol meer
de pa(ires te wijziged af kLikop een van de knoppen.
natuurl i j l <u el eenri si coop al ser eel
samen.Jeactrveerl
! Macintosh HD wordt in dtvoqende padnes ve/deerd
in de ddversopduikt.
veiligheidslck
Windowsbinnen
9a
En verder?Ie doet wat je wilt met
eenvenslervanult
Windows.Zodla je er genoegvan hebt,
Mac OS X en andere
startje weer op met de Mac-partitic.
programma's
blijven
je
gewoonactief.Of
Met elkaar:virtuele machines
het meesteprotlteeft
sratus: s.hijr pan rionei€n...
ICesje tijdenshet opstarlenliever
van eentweede
niettussenMac OS X of Windows,
virtuelecomputerol
van
dan helpt de vidualisatietechniek
juistvan eenpc in
je verder.
Intel-processorc
de
hujdigc
eenMac behuizilg,
De chip bedicntop verzoekmeerdcre
hangtaf van de rcl
je
die Windowsin
levcn speelt.

Op de Intel-processor in de Mac draaien
Windows XP en Vista als een zonnetje,
maar lukt dat ook met Windows 7, de
jongste telg van de Miclosoft-familie?
En wat is de beste manier om van beide
computerwerelden te profiteren: naast
elkaar of met elkaar?

I

Naast elkaar: Boot Camp
Om op te kunnen staftenmet zowel
Windowsals Mac OS X. heb je eigenliik
tweehardeschijvennodig.Op de ene
van Apple
zet je het besturingssysteem
en op de andetedat van Microsoft.
Denknu nietdatje iMac,MacBoohof
Mac mini vanwegezijn vasteintemc
harddiskafualt:dic verdeelje gewoonin
stukken.Boot Camp assistentneemtdlt
hlusjcgraagvoor ziin rehening.In een
paar stappenmaal<thet prograrnmade
Windows-paftitieaan. Plaatsven',olgcns
de cd of dvd van het anderebcsturings
a c ti re e ni e
en na eenh e rs ra n
sy c r eem
Mac dc windows installer.
Weetje dezcprocedurctot eengocd
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ResidentEvil toont aan dat de test-iMac m€t Boot Campgoed meekan als machinevoor

Veel usLapparatenmoeten kiezen:luisterenze 6aar je pc of
naar Mac OS X?

merk je daarnietsvan. Met een dubbele
muisklik verschijnthet bureaubladvan
Windowsin eenvenster.
Er zijn drie bruikbareViftual
MachineManagersvoor Mac OS X
op de markt: VMware Fusion,
Je kunt de viduele pc's tot in detail instellen.
Panllels Desktopen VirlualBoxvan
besturingssystemen
tegelijk.Elke
naar het beeldschermschrilven,valt er
Sun Microsystems.
De jongsteversies
moderneMac druaitzonderproblemen weinig meerte zien.
van VMware en Parallelskunnen de
gelijktijdigMac OS X, Windows,
De oplossingligt voor de hand:
64-bitstandvan Snow Leopardaan.
ClearOS,Ubuntu, CentOS,Fedora
Mac OS X beheeftals belansriihsre
Voordatje het efira bestudngssysteem
en dergelijke.De enigevraagin deze
besturingssysteem
de hardwire. Een
installeerl,moet je de managerde
spaghettivan systemenis de aansturing VirtuaLMqchine Manager (YMM)
viftuel0 computerlaten inrichten.
van de anderecomponenten:wieis de
activeet de anderesystemenen
Hoereelgeheugen
van je Mac offerjc
baasover videokaart,netwerkkaarl,
bemiddeltbii de instructiesvan deze
op voor Windows?HoeveelRAM k jgt
geluidchip,muis en toetsenbord?
viftuele computers.De technologieis
de vituele videokaart?Welk deelvarr
Als alle kandidatentegelijkinformatie
behoorlijk complex,maarals gebruiker de processormagde gastgebruiken?
De standaardkeuze
is meestaleengoed
begin.Bevalteen instellingtoch niet,
dan wijzig je die achteraf.
Alleen de indelingvan de hardeschijt
legje voor de hele levensduurvan
Appleshulpmiddelvoor de installatievan Windowswerkt alleenop een standaardMac
je virluele pc vast.Heeftje Mac een
partitie
je
met 66n harddiskdie uit 66n
bestaat.Als configuratieandersis, kunje het
Boot Camp-paftitie,dan kunnen
volgendestappenplanuitvoeren:
. Staft de Boot Camp-assistent
VMware Fusionen ParallelsDeslftop
en druk de installatie,en configuratiegids
af.
. Sluit de assistentdaarnaweer.
dic gebruiken.Het altematiefis een
. Zorgdatje een volledigebackuphebt.
virluele hardeschijf:eenbestand
. Start Schijfhulpprogramma.
dat zich aan Mndows als harddisk
. Selecteerde hardeschUf(internof extern)waaropje ruimte voor Windowswitt
presenteerl.De groottebepaalje zelf.
maken.Kies het tabblad Partitionerenen je ziet een overzichtvan de aanwezige
Naar keuzereseNeerje de opslag
partitie(s).Om ruimtete makenvoor een nieuwepartitie,dienje een bestaande
capaciteitdirect of pasals er ruimte
partitiete verkleinen.Dit doeje door de rechteronderhoekvan het partitieveldmet
nodig is. Bij de tweedeoptie groeithet
de muis vast te pakkenen omhoogte slepen.Klik vervolgensop het plusjeom een
bestandmeemet de waag-Dit neemt
nieuwepartitietoe te voegen.
ninder ruimte in beslag,maarwerkt
. Selecteerde nieuwepartitie,geef hem een naam en zet de structuurop
wel ietstrager.Verderhrijg je de keuze
(FAT).
r\.4s-Dos
om het harddiskbestand
op te delenin
. Klikoo de knoD'Pastoe'.
kleinere
eenheden.
Dat
is
met name
opgeletl Schijfhulpprogramma
verteltje voor de zekerheidwetkeacties hij gaat
handigals je wilt dat Time Machineer
uitvoeren.Let erop dat hij nergensaankondigtdat hUeen partitie zat wissenl ls hij dat
eenbachupvan maakt.
tochvan plan,dan hebje 66n van

BootCampzonderassistent

de vorigestappenniet correctuitgevoerd.Breekde partitionering
weet u z.k.r da. ! d. s.hrJf.HRa.lir
HDT721o54sLA36o
Medtai in partitles wtl.
af en beginopnieuw.
. Bevestigde acties 'De grootte
van een partitieveranderen'en
'Een partitietoevoegen'met een
klikop Partitioneer.
. Plaatsde cd of dvd met
r. eo.dr 9ewtzied
Windowsen start het paneel
Opstartschijfvan de Systeemvoorkeuren.Kies de cd/dvd uit de
@_]@
Iijsten klikop'Herstart...'.
. Ga verdermet de instructiesuit Schijlhrlpprogrammama€lde rulmte tijdens het
de installatie-en configuratiegids. partitlonerenandersverdelen,maar nieis wlsgen.

Virtueledrivers
Na het instellenvan de virtuelemachine
en het aanmal<en
van de virtueleharcie
schijl is het installerenvan Windows
eenfluitje van eencent.Jehoeft je geen
zorgente makenover ddvels: de Virtu,
al MachineManagersrcgelendat hele
maal zelf. Direct na installatiestaathet
nieuwesysteemvoor je klaar,inclusief
netwerl<verbinding.
In de meestegevallen werkt je printer meteen.Onderdelen
al sde i ngcbounde
camera.
B l ucl ooth
adapte! Wili-|aaft en usb apparaten

,.:i .:-::,t)
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zijn niet in staatnaar twee kapiteinste
luisteren.Per appanat kun je aangeven
wie de overhandl(Iijgt.
De prcgrammeu$van de viftuele
computersleverend veISom
bestandenen mappenvan je Mac
naar het Windows vensterte slepen
en ande$om.Ook het klembordis
onderbeidesystemenbeschilibaar.
Ituippen onder Mac OS X en plakken
in windows verlooptnaadloos.Mappen
delenwerkt al net zo eenvoudig.Het
is zelfsmogelijkom je thuismapvan
Mac OS X aante wijzen als de basis
en instelvoor je Windows-documenten
lingen,al is dat meestalniet aan te
raden.Van het drietalVMM-pakketten

blijft VidualBox op dit onderdeel
achter.Bestandenslepenis er niet bij.
VMware en Parallelshebbennog extm
mogelijkhedenen functies;te veel
om hier allemaalte beschrijven.In
het algemeenleveft ParallelsDesktop
de meestefunctionaliteiten haalt
VMware Fusionde hoogstesnelheid.
Vift ualBoxhobbeltachteraan.
We hieldenWindowsop je Mac
eerdertegenhet licht in MacFan.74
en 78. SindsdienhebbenApple en
van de viftuele
de programmeurs
compute$ vooruitganggeboel(.Apple
laat je na het opstaten van Windows
toch de hardeschijfvan je Mac
lul(thet ool<.
raadplegen
en andersom

in Mac OS X mag je gewoonbladeren
door de bestandenop de Windows
paftitie van Boot Camp.Om er nieuwe
infomatie aantoe te voegen,heb
je onderTigeren Leopardeenextra
nodig.Die trel je aan
systeemerlensie
op MacFanCD.86,net als het gratis
pakhetjeNTFSMounter dat hetzelfde
doetvoor SnowLeopad.Nog eentip
voor wie de pc-paftitiejuist niet wil
zien:zet vanuit Windowseenpunt voor
de naamvan de C-schijf.

Snelheidsperfectie
Om de prestatieste meten,installeerden
we de programma'sop eeniMac uit
voorjaar2009met een2,93 GHz Intel
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CrystalMark
CrystalMark

cPu score

t

BootCamp 3 Fusion2

Fusion364 bit

I

Parallels4

I

Parallels5 32 bit

PassMark
@ Parallels5 64bit

VirtuatBoxstruiketdeover atte tests; ParattelsDesktop 4 kon de Crystalltlark.testniet aan. Vermenigvuldigde getallen bij de C.ystalMark-testmet
looo voor de we*elijke cijfers. ParallelsDesktop 5 kwam te laal binnen om de PassMark-testnog uit te voeren.

Echtnieuwof Vistaop herhaling?
overhet andereplatformeen beetjeheeft
Wie de berichtgeving
gevolgd,weetdat Windows7 moet slagenwaai voorganger
Vista
faalde:een goedeupdatebiedenaan pcgebruikersdie zichnu nog
thuis voelenbij het verouderdeXP
merkje dat allesinderdaadeen stuk
Vanafde installatieprocedure
soepelerwerK. De weergavevan de voor€angbeperktlvlicrosofttot
percentages.
ergernis,waarbu
Eenonderl\4acOSX voorkomende
Appleje soms een uur langlaat ziendat het nog maar66n minuutje
duurt voorde installatieklaaris, hebbenwe bij Windows7 dan ook
niet meegemaalt.
Bij het systeemzittenopvallendweinigprogramma's.De Europese
en daarna
vefsielaatje kiezenuit de gangbareinternetbrowsers
biedt l\4icrosoftjeonlinehvee bundelsaan: LiveEssentialsbevat
Messenger,WindowsMail,Wrlter,PhotoGallery,MovieMaker,
FamilySafetyen Toolbar.Verderkrn je lvlicrosoftSecurityEssentials
binnenhalenom schadelijkesoftwareen indringerstegente houden.
WindowsMail is een robuustemailprogrammamet meermogelijkleest het ook
hedendan Safari.Behalveemail en rss_feeds
en het biedtdirecttoegangtotje (online)agenda
nieuwsgroepen
en adresboek.l\4etuitgebreideroutinestegenspam,virussenen
anderemalwarekunje zelfsbepalendatje geenpost uit buvoorvan het pakket
beeldRuslandwilt ontvangen.Ookde vormgeving
magje bijstellen.

56 I mFa|r.80

Internet Explorerdoet na Instatlatieaanbevellngenover het downloaden
van extra comoonenten.

Core2 Duo processof4 GB RAM en
eenNVIDIA GeForceGT 120video
kaaft. Bij Microsofthaaldenwe de
32-bitversievan Windows 7 Ultimate.
Vier toonaangevende
testproglamma's
maaktenduidelijk dat je het snelste
systeerncre€ertdoor de Mac dircct
met Windowste laten opstarten.
VMware Fusionbenadet deze
snelheidsperfectie
behoorlijk.
Opvallendis wel dat de 64 bitveruie
slechterscoorl dan zijn voorganger.
Parallels
Desktoptounrminderlraaie
cijfers.De CrystalMarktestweigerde
bij versie4 dienst.omdat de viduele
\ ideol(aad
geenmld wisrmct de driedimensionaletestpatronen.De net
uitgebrachteversie5 heeftdaargeen
l a srv anc n s c oonook ;c l sb e te rb i j d c
anderemeetprogramma's.
Vift ualBox
liet ons bij alle testenin de steeh.Zodra
de benchmarksde gfafischekracht
probeerdente meten,crashtehet.
WanneersnelheidonderWindows
niet je ee$te doel is, kiesje waar
schijnlijk voor het gemakvan een
viftuelepc. Die combineeftalle voor
delenvan Mac OS X met toegangtot
het andereplattbrn. Dat werkt snel
genoegen het bedieningsgemak
is
pdma. De vituele conputersbieden
je zel{smogelijkhedendie je niet
hebt als je volledigin Windowsstaft.
De b c langr iik sis
r edesn a p s h o rfu n c ri c

Wih u het volgende progbmma En en onbekdde
testaan wirigingq aar d€ze .mputs aan te
'ritgever

die een soorl backupmaakt.Als je aan
het experimenteren
slaatmet Windows
en er gaatietsfout, wat niet ongebruil r "*"Ia
helijk is, dan keer je eenvoudigter-ug
-'
naar de vorigetoestandvan het systeem.
Bij VirtualBoxmaakje met de hand
eensnapsnotvoor Jeproevenneemt_
Een waarschuwingonder virtuatBox. Windows 7
ParallelsDesktopen VMware Fusion
vehoedt dat het benchmarkprogramma
iets probeert dat schade aan kan richten.
doen dit desgewenst
automatisch
volgenseenschema.Parallelsbiedt als
extrano9 de Ltndo-disft.In dezestand
pc alsluit,vraaghet progranmaof je
schrijfje veranderingen
aan de 'harde
alle veranderingen
in 66nkeer door
schijf'van Windowsnaar eentijdelijke wilt voeren,of datje de schijftoch
buffer Op het momentdat je de viftuelc maarlieverin de origineleslaatlaat.

Mac-gebruikers
zoekenvergeefsnaariets dat |tld op slimmepost,
bussen.Microsoftkomt niet verderdan een lijst meI euick Vjews,
maardie magje zelf niet aanpassen.
De andereprogfamma'svan WindowsLiveEssentialszijnook heel
behoorlijken eenvoudigte bedienen.De meestetofgaat naarde
nieuwelnternetExplorerNu Microsoftvanwegede aanhoudende
instructiesvan eurocommissaris
NeelieKroesecht moetconcurrerenmet browserfabrikanten,
hebbende programmeurs
zichtbaar
hun bestgedaan.lE vraagtbeleefdnaarje voorkeurenen alsje
niet de standaardvolgt,bepaaljezelfwelkezoekmachinejehet
bestevindt,watje openingspagina
moetzUnen welkeptuginsjewilt
activeren.Zo hoort een vriendelijke
browserzichop te stellen.

vergeltken,sleepje de partnernaarde andererand.Opgeruimde
types pakkeneen venstermet de muis beet en schuddeneven:alle
andereverstersverdwijnendirect,lit beeld.

Vergeten vinkje

Op bijnaallefrontenis Windows7 wat Vistahad moetenzijn.Het
looptlekkersoepel,zietergelikt uit en heefthandigesnules.
Maarop het onderdeelGebruikersaccountbeheer
heeftN4icrosoft
de uitdaginglaten liggen.Vistaeist bij elk wissewasjedat invtoed
op het systeemzou kunnenhebbentoestemmingvan de gebruiker.
Windows7 kan het veiligheidsniveau
en daarmeehet aantal
meldjngenterugschroeven
met een schuite. Maarhet is de vraag
of die secutilyslderin de behoeftevoorziet.Alsje een programma
Schuivenen schudden
start dat wijzigingen
in het systeemaan kan brengen,dan witje
Windows7 presenteertook niellwesnu0esin het besturingsdaar natuurlijkeersttoestemmingvoorgeven.Maard;e vraagmoet
systeem,EenpaardaarvanzUnzo handigdat Appleze best mag
je niet weekln, weekuitvoor hetzelfdeprogrammavoorgeschoteld
kopidren.Net als in SnowLeopardkunje alle openvenstersvan
krugen.Hetvinkje'Vraagniet opnieuw'is Microsoftvergetenen dat
een programmaziendoor met de muis op het symboolvan de
is een gemistekans.
applicatiein de taakbalk(Dock)te klikken,maarWindows7 geeft
Al met al kunnenwe Windows7 geendirectebedreiging
voor
je altjjdeen miniatuurweergave
en pluldook de tabs van een
1\4ac
OS X noemen.MogelijkslaagtMicrosoft.-er
wel in het aantal
bfowservenster
uit elkaar.Beweegjeeen vensternaarde randvan switchersterugte dringenen zo Applescherpte houden.En daar
je monitor,dan springthet zo in de houdingdat het precieseen hatf profiteertuiteindeliikiedereenvan.
beeldschermin beslagneent. Wanneerjetwee documentenwilt
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De schuif van Gebruikercaccountbeh€er
progfamma gelden.

kent vief

D c Tcru elelue srcrd v an \ , \ir r dur ' r .blijt t
bewaarcltijdens het afsluitencn dat
scheeltopstattijd. Ic pc staater binnen
ee r p aa r recorrd cr'$ ec l nc r z o b" i, l' ie
hem eerderachtcrliet.Het lijkt biina op
ontwaken Llit sluinel-Stand.

Meer beeld
De vil.tuelecomputerslcggcnde
windows desl{topop eencleelvan
jc bureaublad
stanje
en daarbinnen
programrra's
in hun eigenvcnster

Zo benut je
bepaaldniet de
volledige opper
vlal(tc van je
beeldscherm.
Hcb je daar rvel
behoetteaan,
dan zet je de vit
tuele computer
op fLtll screel1.
Onthoud wel de
toetsencombinatie
orn weer terug
te schakclcn,

zondcldat Windowshcl
minivenster,
a1sje eenoogje
doorhcclt.Dit is icleaal
in het zejlwilt houdenter-wijldc pc een
lang.lurige
taakuitvocrt.

Conclusie

Eenwinnaaraanwijzenis moeilijk.
haal
De snelste
Windows-plestaties
je via Boot Camp.Bijkolt'icndvoordeel is ciatie daar,buiten Winclorvs
zclI,geenextrageldvoor uit hoefltc
VirtualBoxis net zo goedkoop,
trekl<cn.
standen die altijd voof elk
maarscooftop ccn aantalzakenvcr
ondcrde maat.Tochl(anhct voor een
ccn
windows-uitstapic
incidentecl
wal-rtje Nlac progiammahzijn in dczc
gocdcoplossing
zijn.VMwareFusion
standlastigte bereiken.Nog handiger
Desktopbiedenbcide
en Parallcls
is dan ook de opticom het bureau
viftuclcpc metenormvecl
eel1goecle
bladvanWindowshelcmaalbuiten
mogclijl<heden.
De eerstcis snelleren
beeldte laten:je geellalleMicrosottbctcr uitgewerkt.lc maakt de
p' oSranrnril\ deuoor hrr \iluc r en>tc_. de t\a'eede
al .\cei ngherbe" tzel IJoor de Ll cm ,t-c,
VifiualBoxnoemtdit de SeamLessdo$,nloadcn.
Mode.in VMwarcFusionheethct
Llllity cnbll ParallelsDcsktopclraagt
Dc laalsre
het de naamCol1erctrce.
Irccll nog een extragrapje Modality
verkleinthc1completepal{l{ettot een
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26 krijg je het laatstenieuwsvan MacFan
dagelijks
op je iPhoneof iPhonetouch:

6 MAART, 18 SEPTEMBER
EN 18 DECEMBER
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Onze trouwe donateurs
weten ondertusen wel dat
Klokhuis al28jaar voor hen
klaarstaat met elk kwartaal
een Klokhuis Magazine
met veel interessante
artikelen met gratis cdldvd
met veel software, ook in
2010drie keer een landelijke AppleDag,regionale
bijeenkomsten, aantrekkelijke aanbiedingenvan
o.a.Apple en uitsluitend
voor donateurs, cursussen
en workshops, reparatiedienst voor hardware,
software bestelseryiceen
een helpdesk voor vragen

^-

?4 r r r r r nar
- .nhlom on

dagl Voor maar € 30.-per
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website: www.klokhuis,nl
Nieuwe locatie Appledagen
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3731CL de Bilt, zie ook:
http ://www.hfwitte.nl
en het laatste Klokhuis
Magazine.
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. wacht tot de paginageladenis.
. Druk op het Plusknopje(+) onderaan
het scherm.
. Selecteer
de optie'Zet in beginschOrm'.

lug*r+ttl

. Drul<op de l<nop'Voegtoe'.

ppn
^n

(let op: aLsie'u-,!?!'aoor dit adrcs
typt,gaathet fout)
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M.i.v.2009worden de
nieuwe locatie gehouden:
H,F.Wittecentrum

. S u r f m e t S a l a r io p i e l e l e r o o nn a a r :
i.macfan.nl

d3r/rr:E

. ICeseentitel voor je nieuweicoon,
bijvoorbeeld'MacFan'.

staatnu op de ecrstcvrije plaats
Hct MacFan-icoon
in je iPhonevoor le klaar.Vccl plezierl
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