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Agenda 

 

• Wat zijn E-readers? 
 

• Waarom? 

 

• Gebruik (demo) 

 

• Boeken kopen 
 

• De bibliotheek 

 

• Wat moet je kopen en waar? 

 

• Tenslotte 



 

Wikipedia zegt: 

“Een E-reader is een apparaat waarmee men 
digitale teksten kan lezen”. 

 

Binnen die definitie vallen dus ook PC’s, tablets en 
smartphones! 

Wat zijn E-readers? 



Vergelijking E-ink met beeldschermen: 

 

+ Veel hoger contrast (vergelijkbaar met gewoon papier) 

+ Geen achtergrondverlichting nodig 

• Veel minder vermoeiend voor het oog 

• Bruikbaar in fel licht (zon) 

+ Grote kijkhoek 

+ Veel lager stroomverbruik 

 

- Traag 

- Alleen zwart/wit 

- Extern licht nodig 

 

Elektronisch papier (E-ink technologie) 



Waarom zou je het willen (1)? 

• Comfortabel 

• Leeservaring gelijk aan papier (bij e-ink) 

• Licht, makkelijk hanteerbaar, weinig ruimte 

• Veel boeken, dus veel keus. Op ieder moment. 
• Denk aan de vakantie! 

 

• Voordelig 

• E-books zijn goedkoper dan papieren boeken 

• Veel gratis titels 

 

 

 



Waarom zou je het willen (2)? 

 

• Groen 

 

• Nieuwe mogelijkheden 

• Kranten en tijdschriften  

• Links en koppelingen 
• Woordenboek 

• Sociale media 

• Aantekeningen 

 

 



DEMO 



Inhoudsopgave 



Inhoudsopgave 







Samenvatting 

• Vanuit inhoudsopgave kies je een boek 

 

• In het boek kies je lettergrootte en oriëntatie 

 

• Naar volgende bladzijde met toetsen of via 
vingerbeweging 

 

• Laatste positie in tekst en kenmerken worden 
vastgehouden 

 

• Extra mogelijkheden: annotaties, 
woordenboeken, etc. 

 

 

 



BOEKEN VERKRIJGEN 



Iets over formaten 

.epub  

.mobi Amazon Kindle 

.lit   Microsoft 

.pdf  PAS OP. Wel te lezen maar niet “reflowable” 

 

 

Calibre (http://calibre-ebook.com/ ) converteert 
vrijwel automatisch  

http://calibre-ebook.com/
http://calibre-ebook.com/
http://calibre-ebook.com/
http://calibre-ebook.com/


Gratis boeken 

http://www.ereaders.nl/gratis_e-books  

 

  

http://www.ereaders.nl/gratis_e-books
http://www.ereaders.nl/gratis_e-books
http://www.ereaders.nl/gratis_e-books
http://www.ereaders.nl/gratis_e-books


Gratis boek 

 

Laatste stap: boek overhevelen naar eReader (zie 

gebruiksaanwijzing eReader) 



Kopieerbeveiliging 

Adobe DRM staat altijd aangegeven 
 

Wanneer je een E-boek met Adobe DRM aanschaft, krijg je een downloadlink 
van de online boekwinkel. Het bestand dat je vervolgens downloadt heeft een 
.acsm-formaat.  

Dit bestand lezen met Adobe Digital Editions. Eerst je account autoriseren. 

Voor Sony, met de eigen reader. 

Het apparaat waarop je het E-boek met Adobe DRM-beveiliging wilt lezen 
moet geautoriseerd zijn met hetzelfde Adobe-account. 

 

 

 Kindle (Amazon) alleen via Amazon 

http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/
http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/
http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/


E-boeken winkels 

http://www.ereaders.nl/commerciele_aanbieders_v
an_ebooks  

  

http://www.ereaders.nl/commerciele_aanbieders_van_ebooks
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Een E-boek kopen 

Voorbeeld is via www.selexyz.nl 

 

Kiezen 

http://www.selexyz.nl/


Bestellen 



Inloggen of Registreren 



Bestelopties 



Betaalopties 

Betalen 



Betalen 



Completeren 



Bevestiging 



Downloaden 

Dubbelklik op URLLink.acsm 



Naar E-reader 

Laatste stap: boek overhevelen naar eReader (zie 
gebruiksaanwijzing) 



DE BIBLIOTHEEK 



Onze bibliotheek 

Er zijn E-boek sticks (USB) te leen: 

• 5 E-boeken per stick 

• Iedere stick heeft een thema 

• Vrouwen 

• Moord 

• Lekker Lezen 

• Vakantie 

Kosten: 2 Euro per stick voor 3 weken; gratis voor 
“Eindeloos genieten”-abonnees. 

Kopiëren is onbeperkt toegestaan. 

 

Er zijn ook een paar E-readers te leen! 



Wat moet je kopen? 

E-reader: 

• Rond de €150 

• Sony, BeBook, Kobo, (Amazon Kindle) 

• E-ink pearl display 

 

Alternatief: 

• Tablet, maar duidelijk minder geschikt en veel 
duurder 

• Smartphone scherm is te klein 



Wifi, 3G, kabeltje 

 

 

• Kabeltje is in ieder geval nodig 

 

• Wifi geeft geen voordeel 

- Afzetten als je het niet gebruikt! 

 

• 3G zonde van het geld 



Waar moet je kopen? 

• (Bijna) niemand heeft meerdere modellen op 
voorraad 

• Vaak geen boeken geladen 

• Weinig kennis in de winkels 

 

• Toch eerst (evt via kennissen of de bieb) 
bekijken en dan bestellen via Internet   



Accessoires 

• Beschermhoes 

• Bijvoorbeeld bij www.geckocovers.com  

 

 

 

• Lampje 

• Belkin 

 

 

• Gecombineerd 

• Alleen voor Sony 

 

http://www.geckocovers.com/
http://www.dixons.nl/e-reader/e-reader-accessoires/belkin-bel-universal-ereader-book-lig.html
http://www.dixons.nl/e-reader/e-reader-accessoires/sony-prsacl35p-ww2-cover-light-pock.html
http://www.geckocovers.com/amazon-kindle-p-66.html
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