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 Snel wisselen tussen 
 tabbladen
Wisselen tussen tabbladen kan uiteraard 
via het tabblad-icoontje. maar het gaat 
sneller op een Android-toestel als je op de 
adresbalk naar links of rechts swipet.
 

 Snel nieuw tabblad openen
Wil je snel een nieuw tabblad openen?
Safari/Firefox: houd de tabbladenknop 
even ingedrukt > Nieuw tabblad.
Chrome:  > Nieuw tabblad.
 

 Alle tabbladen sluiten
voor je het weet heb je een hele batterij tab-
bladen open. die een voor een sluiten duurt 
een eeuwigheid. dat kan ook in één keer.
Safari: houd de tabbladenknop even inge-
drukt > Sluit alle [x] tabbladen.
Firefox (iOS): tabbladknop > prullenbakje 
onderin > Alle tabbladen sluiten.
Chrome/Firefox (Android): tabbladknop > 
 > Alle tabbladen sluiten.

Slimmer 
surfen op je 
smartphone

 Internetten op het kleine schermpje van je mobiel 
is soms geen pretje. Met deze browsertips voor 

Chrome (Android), Safari (iOS) en Firefox (Android 
& iOS) krijg je er meer handigheid in.

de stappenplannen zijn getest met Android 
10 en ioS 15. Firefox versies: 36.0 (ioS), 89.1.1 
(Android, op een nokia 6.1) en 91.0 (chrome).
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 Webpagina opslaan als pdf 
Wil je een webpagina bewaren voor later 
gebruik of doorsturen? Sla hem dan op als 
pdf-bestand.
Chrome:  > Delen > Afdrukken > Printer 
selecteren. Kies in het menu bovenaan 
voor Opslaan als pdf > Opslaan als pdf.
Safari: 
1 maak een screenshot van de pagina (aan/
uit-knop en home-knop tegelijk indrukken).
2 Kies voor Paginavullend.
3 Tik op Gereed > Bewaar pdf in Bestan-
den.
niet mogelijk in Firefox.
 

 Snel woord zoeken
Zoek je in een lange lap tekst een woord of 
zinsnede?
Chrome:  > Zoeken op pagina. de kleu-
ren in de schuifbalk geven aan waar de 
treffers zitten.
Safari: klik op de delen-knop > swipe naar 
beneden voorbij de onderste rij icoontjes 
> Zoek op pagina. met de pijltjes onderin 
kun je nu de treffers doorlopen. 
Firefox:   /    > Zoeken op pagina. met 
de pijltjes onderin kun je nu de treffers 
doorlopen.

 Is die link te vertrouwen?
Wil je weten welk webadres er achter een 
link zit, bijvoorbeeld omdat je het niet 
vertrouwt? Houd de link even ingedrukt 
en je ziet het webadres dat erachter zit. 
bij  Safari en Firefox (in ioS) krijg je een 
voorvertoning van de pagina.
 

 Snel terugbladeren
In Safari, chrome en Firefox spring je snel 
een paar webpagina’s terug: houd het 
terug-pijltje (<) ingedrukt. een lijst met be-
zochte webpagina’s verschijnt. bij chrome 
kun je nu nog kiezen voor Hele geschie-
denis bekijken.
 

 Leesweergave
In Safari en Firefox kun je sommige webpa-
gina’s in de leesweergave lezen. Alle tekst 
wordt dan in een goed leesbaar  lettertype 
getoond en de opmaak en plaatjes ver-
dwijnen.
Firefox: tik op  rechts in adresbalk. Het 
icoontje wordt blauw.
Safari: tik op het aA-symbool links in de 
adresbalk > Toon Reader-weergave. de 
 aA-knop wordt zwart.

Chrome: er verschijnt bij geschikte web-
pagina's een balkje onderin met de optie 
'vereenvoudigde weergave tonen'. 

 Plaatje opslaan  
Zie je een leuk of interessant plaatje dat je 
wilt bewaren?
Safari/Firefox (iOS): druk op het plaatje > 
Zet in Foto's of Afbeelding opslaan. Het 
plaatje komt in de Fotogalerij.
Chrome/Firefox (Android): druk op het 
plaatje > Afbeelding downloaden of 
Afbeelding opslaan om het plaatje in de 
map downloads op te slaan.

 Plaatje doorsturen 
Wil je een plaatje kopiëren om het te 
sturen naar iemand, of plakken in een 
document of appje?
druk op het plaatje > kies Kopieer of Af-
beelding kopiëren (niet: Link kopiëren).
een gekopieerd plaatje plak je in bijvoor-
beeld WhatsApp door iets langer op het 
tekstvak te drukken. nu verschijnt de 
optie Plak.

 Waar is de knoppenbalk?
Als je op een pagina naar beneden scrolt, 
verdwijnen adresbalk en knoppenbalk 
onderin om de pagina zo veel mogelijk 
ruimte te geven. om ze terug te halen, 
scrol je dus terug naar boven. In Safari en 
Firefox (ioS) heb je nog een snellere route: 
tik op het dunne balkje boven de browser.
 

 Gesloten tabblad opnieuw 
openen
Safari: tik op tabbladen-knop > houd 
 +-teken ingedrukt. nu verschijnen de 
laatst gesloten tabbladen.
Chrome:  > Recente tabbladen.
Firefox:  /    > Geschiedenis > Onlangs 
gesloten (tabbladen).
 

 Woord vertalen
Chrome: houd woord ingedrukt > Vertalen. 
Werkt alleen bij pagina's in een andere taal.
Safari: houd woord ingedrukt > Vertaal. Je 
ziet de vertaling(en) van het woord met de 
ingestelde woordenboek(en).
In Firefox werkt de functie niet (Android) of 
niet goed (ioS). 

 tabbladen

 lees-
weergave

 terug  delen  tabbladen

 menu

 leesweergave  tabbladen

 Safari op een iPhone

 Chrome
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 Wachtwoorden  
laten invullen
Je browser slaat standaard wachtwoorden 
op in de eigen wachtwoordenmanager. Wij 
raden echter een manager aan die niet aan 
één browser of systeem gekoppeld is. Als 
je een wachtwoordenapp als bitwarden of 
LastPass op je mobiel hebt geïnstalleerd, 
moet je de browser eerst vertellen dat je 
die app wilt gebruiken.
iOS: Instellingen > Wachtwoorden > Vul 
automatisch in > zet het schuifje aan (als 
dat nog niet zo was) en kies de app.
Android: Instellingen > Talen en Invoer 
> Service voor automatisch aanvullen > 
kies de app die je wilt gebruiken.
 

 Standaard grotere letters
In sommige browsers kun je dit instellen, 
maar je kunt het beter doen in de algemene 
instellingen, zodat je in alle apps (die dat 
ondersteunen) grotere letters krijgt:
Android: Instellingen > Toegankelijkheid 
> Lettergrootte.
iOS: Instellingen > Toegankelijkheid > 
Weergave en tekstgrootte > Grotere 
tekst.

 
 Website op je beginscherm

bezoek je een bepaalde site veel? Zet hem 
dan (net als op de pc kan) als snelkoppe-
ling op je startscherm.
Chrome/Firefox (Android):  > Toevoe-
gen aan startscherm.
Safari:  > swipe naar beneden en kies 
Zet op beginscherm > Voeg toe (of: 
Gereed).
 

 Zoomfunctie altijd aan
op sommige mobiele sites kun je niet 
inzoomen (naar buiten bewegen met duim 
en wijsvinger). dat kan onhandig zijn. In 
Chrome kun je afdwingen dat je toch kunt 
zoomen:  > Instellingen > Toegankelijk-
heid > zet vinkje bij Zoom verplicht aan.
 

 Adblocker toevoegen aan je 
browser
Firefox heeft al een adblocker. Wil je een 
betere? op Android is dat mogelijk: 
Firefox (Android):  > Add-ons > kies uit 
de lijst aanbevolen apps uBlock Origin 
(die vinden wij de beste) door op het plus-
je te tikken > Toevoegen.
Safari: 
1 download en installeer vanuit de App 
Store de app Purify (€1,99). Let op: kies 
de juiste app. Het eerste resultaat kan 
 reclame zijn voor een andere adblocker.

2 (ioS) Instellingen > Safari > Extensies > 
zet schuifje aan bij Purify.

Google heeft er helaas voor gekozen om 
voor chrome geen add-ons toe te staan, 
en dus ook geen adblocker.

 Sneller scrollen
Safari/Firefox (iOS): houd de scrollbalk 
rechts ingedrukt. de balk wordt iets dikker. 
door te slepen scrol je nu snel door de 
pagina.
 

 Andere standaardbrowser
Wil je een andere browser gebruiken, 
bijvoorbeeld Firefox? dan is het handig 
om deze na het downloaden als stan-
daardbrowser in te stellen. Linkjes in 
bij voorbeeld WhatsApp openen dan in die 
browser.
iOS: Instellingen > Safari > Standaard 
browserapp.
Android: Instellingen > Apps > 
Standaard- apps > Browser-app.

 Andere zoekmachine
Zo stel je een andere zoekmachine in: 
Safari: In ioS-Instellingen > Safari > 
 Zoekmachine.
Firefox:   /  > Instellingen > Zoeken.
Chrome:  > Instellingen > Zoekmachine.

 terug Firefox op Android 
(links) en iPhone

Wat is de beste  
mobiele browser?

Onlangs hebben we 11 mobiele 
browsers getest. Kort samengevat:
voor Android raden we Firefox aan. 
Het is over de gehele linie de beste 

browser met veel mogelijkheden om 
je privacy te beschermen, zoals een 

ingebouwde adblocker.
Op iPhones en iPads kun je prima 

de standaardbrowser Safari gebrui-
ken. De afgelopen jaren heeft Apple 
steeds meer maatregelen genomen 
om je privacy bij het internetten te 

waarborgen.

Volledige testresultaten:
consumentenbond.nl/  

mobiele-browser

 tabbladen
 menu

 leesweergave   tabbladen   menu

 menu 
webpagina

 terug
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