Sneltoetsen op je iPad
 zo gemakkelijk!
Met de komst van iPadOS kun je op je iPad steeds meer doen
met een toetsenbord. Alleen al in de browser Safari zijn er
24 sneltoetsen bij gekomen. Als je nog geen toetsenbord
hebt voor je iPad, haak dan vooral niet af, want aan het
einde van dit artikel tref je een tip aan over waar je een
uitstekend Bluetooth toetsenbord koopt voor nog geen 10
euro.

donkere kleur kunt kopen.
Gebruik je het toetsenbord op meer apparaten dan vind je
meer toetsenbordtips in de iPad‐accessoiregids die leden van
HCC!apple kunnen downloaden via apple.hcc.nl . Met deze
gids kun je meer dan € 250 besparen op accessoires voor je
iPad. Via apple.hcc.nl kun je ook voor enkele euro’s per jaar
je HCC lidmaatschap uitbreiden met de Apple interessegroep
of lid worden van HCC met Apple als je nog geen lid bent van
HCC.

In dit artikel gaan we je geen saaie opsomming geven van al‐
le mogelijke sneltoetsen. Het is immers veel handiger om in
een app die je veel gebruikt de CMD‐knop (de knop links
naast de spatiebalk) vast te houden en daar te kijken welke
sneltoetsen voor jou het handigst zijn.
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Dit zijn volgens ons de handigste sneltoetsen
We wijzen je hier op enkele handige sneltoetsen waar we
zelf enthousiast over zijn:
• Door tegelijk de CMD‐knop en de letter H (van Home) in te
typen zie je de pagina waar je het laatst een app hebt op‐
gestart met daaronder de appbalk waar je apps naar toe
kunt slepen die je het meest gebruikt. Met nogmaals
CMD+H kom je altijd uit op het startscherm met de wid‐
gets.
• Als je de CMD‐toets blijft vasthouden en de tabtoets (dit is
de toets boven de linker capslocktoets) indrukt tot je bij
de gewenste app bent, open je die app helemaal via het
toetsenbord.
• Je kunt overal snel zoeken door de CMD‐toets tegelijk met
de spatiebalk in te drukken. Met de pijltjestoetsen
gevolgd door Enter selecteer je het gewenste zoekresul‐
taat.
• De dock met je meest gebruikte apps open je overal ge‐
makkelijk door tegelijk indrukken van de CMD+D+option
toets (dit is de knop links naast de CMD‐knop).
• In Safari ga je snel naar de adresbalk met CMD+L en met
CMD+Shift+R (van Reader) kun je de tekst op veel web‐
sites veel prettiger lezen. Met dezelfde toetscombinatie
keer je ook weer terug naar de normale weergave. Ook
het groter maken met CMD en het +‐teken kan soms han‐
dig zijn. Met CMD+0 keer je snel terug naar de oor‐
spronkelijke weergave.
Besparingstips iPad accessoires
Zelfs voor de goedkoopste iPad kun je tegenwoordig bij
Apple voor € 179,‐ een smart toetsenbord kopen. Het is een
lekker dun en licht toetsenbord, maar of het voor elke iPad‐
gebruiker slim is betwijfelen wij.
Als je vooral thuis typt, dan is het eigenlijk veel praktischer
om voor een los toetsenbord te kiezen. Je iPad blijft dan
meestal een stuk dunner en lichter. Een zeer goedkoop los
bluetooth toetsenbord dat ons uitstekend bevalt is het Hama
Key4All X300 toetsenbord, dat je voor € 9,95 in een lichte of
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