Handboogliga vzw

Twitter: Praktisch gebruik
In het tweede deel van deze cursus gaan we dieper in op het gebruik van Twitter.
Je zal in deze cursus leren hoe je:
 Een bericht (Tweet) kan plaatsen.
 Mensen kan volgen.
 ‘Mentions’ kan plaatsen.
 Privéberichten versturen en ontvangen.
 Twitter aan Facebook kan koppelen.
Op de afbeeldingen wordt met een rood kader aangeduid waar je moet klikken of welk deel
belangrijk is op dat moment.
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Een Tweet plaatsen
Een ‘Tweet’ (bericht) plaats je door op de hoofdpagina rechtsboven op ‘Tweeten’ te klikken.
In het witte kader kan je een bericht typen van 140 karakters.
Hoeveel karakters je reeds typte, staat rechtsonder het kader.
 Wanneer je bericht getypt is, klik je op ‘Tweeten’.
De ‘Tweet’ verschijnt op de hoofdpagina.

2

Handboogliga vzw

Er is een tweede manier om te Tweeten.
 Ga naar de hoofdpagina en klik op ‘Wat houdt je bezig?’.
Zo kan je snel een Tweet opstellen en versturen.
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Tweet met foto
Je kan ook een foto plaatsen bij je Tweet (bericht).
 Door te klikken op ‘Foto toevoegen’, kan je uit je bestanden een foto kiezen en toevoegen.

De Tweet ziet er als volgt uit.
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Anderen volgen
Je kunt ook andere mensen en organisaties volgen op Twitter. Dit betekent dat wanneer iemand, die
je volgt, een post plaatst, je hier een melding van krijgt op je tijdlijn. Zo blijf je steeds op de hoogte
van wat andere posten.
Andersom geldt dit ook. Wanneer jij een Tweet plaatst, zullen de personen die jou volgen hier een
melding van krijgen.
Op je hoofdpagina krijg je bovenaan enkele suggesties van personen die je kan volgen.
 Door op ‘Volgen’ te klikken, kan je hen volgen.
Wil je meer opties, dan klik je op ‘Meer…’.
 Je krijgt een overzicht van mensen die je kan volgen. Dit doe je door achter de persoon te
klikken op ‘Volgen’.
 Je kan ook zelf op zoek gaan naar mensen.
o Klik hiervoor op ‘Zoek personen op volledige naam of @gebruikersnaam’.
Door op de ‘naam’ van een persoon te klikken, krijg je meer info over deze persoon en de laatste
Tweets.
Door op het kruisje te klikken, kom je terug op de vorige pagina.
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Vrienden zoeken
Je kan ook vrienden zoeken.
 Klik op je profielfoto en daarna op ‘Instellingen’.
 Klik op ‘Vrienden zoeken’.
Je krijgt verschillende mogelijkheden (Gmail, Outlook,…) om vrienden op te zoeken of te kijken of zij
al dan niet een Twitter-pagina hebben.
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Mentions
Dit zijn berichten die je richt aan een of meerdere specifieke Twitteraars (mensen op Twitter).
Deze berichten zijn openbaar en dus door iedereen te lezen.
Als je iemand wil benoemen in een berichtje (Tweet), dan typ je een apenstaartje (@) en daarna de
naam van de persoon (bvb. @naam).
De persoon die je noemt in je bericht, zal hier automatisch een melding van krijgen.

Privébericht ontvangen en versturen
Via Twitter kan je privéberichten ontvangen en versturen. Deze berichten kunnen enkel gelezen
worden door de zender en de ontvanger.

Ontvangen
Klik op de hoofdpagina linksboven op het ‘envelopje’.
In een volgend scherm zie je al de ontvangen berichten. Op deze foto staan er nog geen, er zijn er
namelijk nog geen ontvangen.
Wanneer je een nieuw privébericht hebt ontvangen, dan zal dit te zien zijn aan het envelopje.
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Versturen
Om een privébericht te versturen, klik je wederom op het ‘envelopje’ linksboven op de hoofdpagina.
 Op volgend scherm klik je rechtsboven op ‘Nieuw bericht’.
 Vul de naam van de ontvanger in.
 Klik op ‘Volgende’.
Je wordt doorgeleid naar volgend scherm. Hier kan je een bericht typen.
Let op:
 Dit bericht kan maximaal bestaan uit 140 tekens.
 Je kan enkel berichten sturen naar mensen die je volgt.
Als het bericht getypt is, klik je op ‘Bericht verzenden’ om het te versturen.
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Koppelen met Facebook
Berichten die je op Twitter plaatst, kan je automatisch koppelen met je Facebook-account.
Zo kan een bericht dat je op Twitter plaatst, ook te zien zijn op Facebook.
Probeer dit evenwel niet te vaak te doen, anders lijken beide platforms te veel op elkaar na verloop
van tijd.
Twitter en Facebook hebben elk hun eigen specifieke voordelen om informatie op een verschillende
manier te kunnen communiceren.
De berichten op Twitter zijn korter, vele vluchtiger. Deze gaan iets sneller ’verloren’ in de
informatiestroom.
Via Facebook kan dit uitgebreider en blijft dit langer zichtbaar (je kan bvb. een bepaald bericht
vastzetten op je pagina).





Klik rechtsboven op je ‘profielfoto’ en daarna op ‘Instellingen’.
Klik daarna op ‘Applicaties’.
Klik daarna op ‘Verbinden met Facebook’.
Klik op ‘Ok’ om te verbinden.

Zorg ervoor dat je koppeling met Facebook enkel bedoeld is voor vrienden van je.
Linksonder kan je dit aanpassen.
Zo zullen je berichten die je via Twitter plaatst en koppelt aan Facebook enkel zichtbaar zijn voor je
vrienden.
Je account is verbonden met Facebook.
Vink enkel nog ‘Retweets op Facebook te plaatsen’ af. Anders kan je vele antwoorden/conversaties
krijgen via Twitter op je Facebook-profiel.
Dit dient enkel nog gekoppeld te worden aan de clubpagina.
Een bericht dat je op Twitter plaatst, zal ook getoond worden op je Facebook-pagina.
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Bij vragen of onduidelijkheden, kan je terecht op het secretariaat van de Handboogliga.
Je kan je vraag ook stellen door een mail te sturen naar recreatie@handboogliga.be.
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