
Basiscursus CorelDRAW! 5  
 
● [...] Het eerste hoofdstuk bevat naast de gebruikelijke inleiding alle nieuwe functies in CorelDRAW! 5 ten opzichte van versie 4. 
Daarna kunt u aan de slag en wordt u meegenomen in de wereld van vectortekenen, het werken met objecten, het bewerken van 
objecten – denk aan zaken als de vorm van objecten wijzigen, objecten vullen en groeperen – en het omgaan met tekst. [...] 
Dit boek is niet alleen een prima basiscursus, ook de enigszins ervaren gebruiker van CorelDRAW! vindt er veel leerzaams en 
interessants in. 
Bron: PC Active, nr. 75, okt. '95 
 
 
● Deze auteur heeft getracht een cursusboek te schrijven dat de zaken helder weergeeft. Om die reden zijn afbeeldingen gebruikt om 
de meer ingewikkelde zaken te verhelderen en waar het de leerstof duidelijk kan maken zijn oefeningen toegevoegd met het resultaat 
weergegeven in een afbeelding. [...] Zoals we inmiddels gewend zijn van Academic Service is ook deze uitgave strak van opzet. En 
zoals de auteur beloofde in de inleiding, is het inderdaad helder en goed leesbaar. Het is voorzien van een redelijke hoeveelheid 
oefeningen en dat maakt het boek ook interessant om te gebruiken naast de computer. Met name voor beginners en gevorderden is 
het boek Basiscursus CorelDRAW 5 een goede aankoop, voor een eveneens aantrekkelijke prijs. 
Bron: Corel Magazine, nr. 17, juni/juli 1995 
 
 
 
Basiscursis CorelDRAW! 6  
 
● [...] 
Als je dit boek doorwerkt, zul je als snel handigheid krijgen in het werken met CorelDRAW! Ook als naslagwerk is het erg handig - met 
als beperking dat in een basiscursus lang niet alle opties aan de orde komen, maar om er lekker mee te leren werken is dit boek een 
absolute aanrader! 
Bron: HOMOC Nieuwsbrief (Rabobank Home Computer Vereniging) nr. 1, febr. 98 
  
 
● Van Academic Service zijn we kwaliteit gewend, de basiscursussen leren je op een prettige en succesvolle manier met een pakket 
werken. [...] Deze basiscursus vormt een bondige, maar waardevolle inleiding voor beginners en kan zeker ook als naslagwerk dienen. 
De prijs van dit praktische en activerende leerboek lijkt me meer dan redelijk. 
Bron: Leesidee, november 1996, nummer 9 
 
 
 
Basiscursus PowerPoint 97  
 
● Dit boek is bedoeld als eerste kennismaking met PowerPoint. De auteur adviseert het boek van begin tot eind door te werken. De 
theorie wordt afgewisseld met de praktijk: u wordt regelmatig aan het werk gezet. Het laatste hoofdstuk bevat een aantal oefeningen 
waarmee u een complete presentatie leert maken, waarin de belangrijkste mogelijkheden van het programma zijn verwerkt. Aan het 
eind van ieder hoofdstuk is er een samenvatting van de behandelde stof. Conclusie: voor een redelijke prijs een boek waar de beginner 
uitstekend mee uit de voeten kan. 
Bron: Computer Totaal, 6e jaargang, nummer 12, december 1997 
 
  
● PowerPoint 97 is een professioneel presentatiepakket. Deze handleiding behandelt de Nederlandstalige versie. Van dezelfde auteur 
verscheen eerder in deze serie de Engelstalige versie. [...] De auteur heeft zich ingeleefd in de gedachtegang van de beginnende 
gebruiker en legt de stappen zorgvuldig uit. 
Bron: St. Nederlandse Bibliotheek Dienst 
 
 
Basiscursus PowerPoint 2002  
 
● PowerPoint is een veelgebruikt en veelzijdig programma. Dit boek is bedoeld om de beginnende gebruiker vertrouwd te maken met 
de verzorging van presentaties in PowerPoint 2002 Nederlandse versie. De basisvaardigheden worden stapsgewijs uitgelegd. 
Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van wat het programma allemaal kan. De hoofdstukken 2 t/m 14 leggen de werking uit en bevatten 
oefeningen. Elk hoofdstuk eindigt met een samenvatting. Hoofdstuk 15 bevat oefeningen om een complete presentatie inclusief 
overgangseffecten te maken. Een appendix geeft een PowerPoint-woordenlijst. In kaders staan tips. De ruime lay-out en de grootte van 
het lettertype zijn er geheel op gericht om het gemak van de gebruiker te dienen. Er zijn veel schermafbeeldingen die de tekst 
illustreren. Het onderscheid tussen theorie en praktijk (handelingen) is duidelijk. Het boek is goed leesbaar geschreven. Anna Penta 
heeft zich inmiddels bewezen als auteur van werkbare computerhandleidingen. Er zijn veel boeken over PowerPoint, en zij is een van 
de betere auteurs op dit gebied. 
Bron: St. Nederlandse Bibliotheek Dienst 
 
Basiscursus Microsoft Works for Windows 95  
 
● Het geïntegreerde pakket Works voor Windows 95 bevat een tekstverwerker, een Database en een Spreadsheetprogramma en is 
zeer geschikt voor mensen die al deze functies nodig hebben op een eenvoudig niveau, zonder al te ingewikkelde zaken. Dit boek is 
geschreven als cursusboek voor beginnende gebruikers van dit pakket. Door de soepele schrijfstijl is het een gemakkelijk te lezen 
boek, zowel geschikt als leerboek bij de computer als als naslagwerk om functies op te zoeken. [...] 
Bron: St. Nederlandse Bibliotheek Dienst 
 
 
 
 



Genealogie – Een gids voor 50-plussers  
 
● Het boek gaat zeer uitgebreid in op stamboomonderzoek. 
 
Inhoud 
In de inleiding wordt besproken welke staten er gemaakt worden, alsmede welke documenten interessant zijn voor een 
stamboomonderzoek. Daarna wordt ingegaan op de software en genealogische programma's. Hoe maak je een keuze uit het 
programma-aanbod. De meest gangbare programma's (van duur tot gratis) worden besproken in het boek, zodat je zelf gemakkelijk 
een keuze kunt maken uit de aangeboden software. Bovendien staan op de bij het boek geleverde cd een aantal demoversies om de 
keuze nog meer te vergemakkelijken. 
Deel twee van het boek is geheel gewijd aan Genealogie op het internet. Beschreven worden verenigingen en archieven met informatie 
op het internet. Tevens wordt aandacht geschonken aan de manier waarop je in databases naar namen kunt zoeken. Het deel wordt 
afgesloten met het zoeken in buitenlandse genealogische website en overige bronnen die te raadplegen zijn. 
In deel drie wordt hoofdzakelijk besproken het belang van communiceren met andere stamboomonderzoekers. Mijn voorkeur gaat 
daarbij uit naar de genealogiegroep van de HCC. Je treft daar gelijkgezinden en kunt gemakkelijk vragen kwijt. Tot slot wordt een 
hoofdstuk gewijd aan het plaatsen van een stamboom op het internet. 
 
Conclusie 
Ik heb het boek met plezier doorgenomen en heb er heel wat van opgestoken. Ik vind het prettig geschreven en ook voor de al meer 
geroutineerde stamboomonderzoeker nuttig door de goed geordende informatie over de combinatie stamboom en internet met allerlei 
mogelijke links. Maar met name de beginnende onderzoeker heeft er baat bij, doordat na het lezen en eventueel uitproberen een goede 
keuze gemaakt kan worden voor het aan te schaffen programma. Daarbij is er voor ieder budget wat te vinden. 
Bron: Computer Easy, okt/nov 2002 
 
 
 
● Stamboomonderzoek oftwel genealogie is populair en dat is misschien ook wel begrijpelijk. Want wat is er interessanter dan de 
geschiedenis van u en de uwen? Hoe meer u van de familie komt te weten, hoe dieper de zucht naar extra informatie wordt. Het gaat 
op den duur echt niet meer alleen om slechts de pure stamboom: alle andere gegevens over uw familie blijken juist de krenten in de 
pap. Bent u ook zo'n onderzoeker van de persoonlijke historie of wilt u er graag eens mee beginnen, dan is Genealogie - Een gids voor 
50-plussers wellicht iets voor u. 
Computers en internet hebben de zoektocht de laatste jaren flink vereenvoudigd en versneld. Er bestaan honderden websites 
boordevol gegevens op dit gebied en ook het opslaan en verwerken van alle data is met de komst van de pc uiteraard aanzienlijk 
handiger geworden. U moet alleen wel weten waar en hoe u moet beginnen. Genealogie - Een gids voor 50-plussers helpt de 
beginnende en ook de al iets gevorderde speurder prima op weg in het digitale onderzoeksveld. 
In de inleiding wordt uitgelegd hoe u uw zoektocht begint, bijvoorbeeld aan de hand van foto's, officiële documenten en 
persoonskaarten. Ook wordt ingegaan op de verschillende manieren om een familiegeschiedenis te benaderen. 
De meest gebruikte Nederlandstalige genealogische computerprogramma's worden vervolgens in deel I van het boek behandeld. De 
programma's Haza-Data, Haza-21, GensData, GensDat voor Windows, PRO-GEN, Aldfaer, Oedipus en Winkwast komen hier aan de 
beurt. 
Deel II beschrijft de rol van internet bij het onderzoek. Hier vindt u veel websites die nuttig kunnen zijn voor zowel de beginnende als de 
meer gevorderde onderzoeker. Met name de websites van tientallen verenigingen, archieven, databases en overige relevante bronnen 
zijn interessant. Ook buitenlandse websites komen aan bod, want niet alleen zijn veel Nederlanders van oorsprong immigranten, maar 
verhuisden we ooi massaal naar bijvoorbeeld Amerika en Australië. 
Internet is natuurlijk meer dan alleen websites. In deel III wordt uitgelegd hoe u nog meer uit internet kunt halen als het gaat om 
genealogisch onderzoek. Hoe en waar kunt u bijvoorbeeld met andere onderzoekers uw ervaringen uitwisselen? Tevens wordt hier 
ingegaan op het zelf publiceren van uw stamboom op het net. 
Bij het boek zit ook een cd-rom. Hierop staan de websites die in het boek worden behandeld. De cd-rom bevat bovendien 
probeerversies van Nederlandstalige genealogische software. 
Genealogie - Een gids voor 50-plussers is een helder geschreven inleiding op genealogie en de pc en kan ook prima als naslagwerk 
worden gebruikt, vanwege de handige adressen en tips. 
Bron: PC PLus, oktober 2002 


