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Twitteren doe je zo !!!
Twitter is een internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes
op internet kunnen zetten.
Die berichtjes mogen niet langer zijn dan 140 tekens.
In die berichtjes kunnen wel links worden opgenomen naar
websites, artikelen, foto's en video's.
Twitteraars kunnen niet alleen zelf berichten plaatsen maar ook
de berichten van anderen kezen.
Zij moeten zich dan eerst aanmelden als volger van de ander.
Om zelf volgers te krijgen kun je anderen uitnodigen omjou te volgen.
Het gebruik van Twitter is gratis en is uiterst eenvoudig.

Zo maak je een account aan bij Twitter.
Om gebruik te kunnen maken van Twitter moet je eerst
een account aanmaken.
Dat aanmaken van een account gaat als volgt.
1. Surf naar http://twitter.com
2. Voer onder “Nieuw op Twitter? Registreer nu” je naam, e-mailadres en zelfgekozen
wachtwoord in.
NB. In verband met veiligheid kun je bij “Full name” beter een nickname invoeren dan je eigen naam.
Voer bij voorkeur een e-mail-adres in dat je hebt bij bijvoorbeeld Hotmail of Gmail.
Kies een moeilijk te raden wachtwoord.

3. Klik op de knop “Registreren voor Twitter”.
4. Voer op het scherm dat wordt geopend bij “Gebruikersnaam” op het vierde invulveld
een zelfbedachte gebruikersnaam in.
5. Verwijder het vinkje voor “Blijf ingelogd op deze computer”.
NB. Doe je dit niet en zit er later een ander achter jouw computer dan wordt er automatisch ingelogd.
De persoon die achter de PC zit kan dan tweets versturen waarvan het lijkt dat jij ze verstuurt.

6. Klik op de knop “Maak mijn account aan”.
7. Je hebt nu een account aangemaakt bij Twitter.
Om daar gebruik van te kunnen maken moet je eerst nog een bevestiging sturen naar
Twitter.
Stuur die bevestiging als volgt:
- Ga naar je mailbox en open de mail die je van Twitter hebt ontvangen.
- Klik in die mail op de link.
Vanaf nu is je account actief en kun je twitteren !!!!!!!!
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Zo kun je inloggen op Twitter.
8. Surf naar http://twitter.com
9. Voer rechts bovenin je gebruikersnaam of emailadres in en je wachtwoord en klik
daarna op de knop “Inloggen”.

Zo maak je een profiel aan.
Let op !!!!!! Wees erg voorzichtig met wat je in je profiel zet. Iedereen kan zien wat er in
staat. Bedenk dat er altijd mensen zijn die misbruik willen maken van jouw gegevens.
Zet de volgende dingen nooit in je profiel.
- Je volledige naam,
- Je eigen adres of dat van anderen,
- Je eigen telefoonnummer of dat van anderen,
- Jouw e-mailadres of dat van anderen,
- Je leeftijd,
- Je geboortedatum.
10. Log in op Twitter.
11. Klik rechts bovenin op het icoontje van de mensfiguur.
12. Klik in het afrolmenu op “Mijn profiel weergeven”.
13. Klik rechts bovenin op de grijze balk “Je profiel wijzigen”.
14. Wil je een fotootje opnemen in je profiel, klik dan op “Bladeren” en zoek op je PC naar
een geschikte afbeelding.
15. Laat de vakjes achter “Name” en “Location” maar leeg.
16. Voer achter “URL” het adres in van je favoriete website.
17. Voer bij “Bio” gegevens in over jezelf, maar beslist geen namen, adressen,
telefoonnummers, leeftijd, geboortedatums en e-mailadressen.
18. Ben je klaar met invoeren klik dan op de blauwe knop “Opslaan”.

Zo verstuur je een Tweet.
19. Log in op Twitter.
20. Klik rechts bovenin op het blauwe vierkantje met witte veer.
21. Type in het invoerveld onder de tekst “Wat houdt je bezig” de tekst in van je eerste
tweet.
NB. Berichtjes mogen in Twitter niet groter zijn dan 140 tekens. Spaties tellen ook mee. Het aantal letters
dat je nog kunt invoeren staat vermeld onder het invoervak naast de knop “Tweeten”.
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22. Wil je een fotootje of afbeelding toevoegen klik dan onder je berichtje op het icoontje
van de camera en zoek op je PC naar een plaatje.
NB. Let op !!!! Wees voorzichtig met het toevoegen van foto’s van jezelf of van anderen.

23. Als je klikt op de knop naast de camera kun je ook nog toevoegen waar je bent op het
moment dat je je bericht verstuurt.
NB. Let op !!!! Wees voorzichtig met het gebruik van deze knop. Inbrekers hebben bijvoorbeeld vrij spel
als ze weten dat je niet thuis bent.

24. Ben je klaar met het opstellen van je bericht klik dan op de blauwe knop “Tweeten” om
je bericht te versturen. Als je later volgers hebt krijgen al jouw volgers jouw bericht te
zien.

Zo vraag je anderen of ze je willen gaan volgen.
25. Log in op Twitter.
26. Klik bovenin op de tekt “#Ontdekken”.
27. Klik links bovenin op “Vrienden zoeken”.
28. Voer op de onderste regel, voor de tekst “Vrienden uitnodigen” de e-mailadressen in van
de personen van wie je wilt dat ze je gaan volgen.
Vergeet niet om tussen de e-mailadressen een komma te plaatsen.
29. Wil je zien hoe het bericht dat je verstuurt er uit komt te zien klik dan op de tekst “Zie
wat je verstuurt”.
30. Klik op “Vrienden uitnodigen” om het bericht te versturen.

Zo voeg je mensen toe die je wilt volgen.
31. Log in op Twitter.
32. Klik bovenin op de tekt “#Ontdekken”.
Willekeurige personen.
33. Klik links bovenin op de tekst “Wie te volgen”.
Er verschijnt een lijst met namen van twitteraars.
Zit er iemand bij die je wilt volgen klik dan achter zijn naam op de knop “Volgen”.
De persoon die je gaat volgen krijgt via een mail bericht dat jij een volger van hem bent
geworden. Alle berichten die hij/zij verstuurt krijg jij vanaf nu te zien.
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Mensen met bepaalde interessegebieden.
34. Je kunt ook zoeken op interessegebied. Klik dan links bovenin op de tekst “Door
categorieën bladeren”. Er verschijnt een hele serie interessegebieden
35. Klik op de naam van een interessegebied en er verschijnt een lijst met namen.
Klik achter de naam van de persoon die je wilt gaan volgen op de knop “Volgen”.
De persoon die je gaat volgen krijgt via een mail bericht dat jij een volger van hem bent
geworden. Alle berichten die hij/zij verstuurt krijg jij vanaf nu te zien.

Vrienden en bekenden.
36. Wil je op Twitter zoeken naar vrienden en bekenden klik dan links bovenin op de tekst
“Vrienden zoeken”.
37. Type voor de tekst “Twitter doorzoeken” de naam in van de persoon die je zoekt en klik
daarna op “Twitter doorzoeken”.
Er verschijnt een lijst met personen met de naam die je hebt ingevoerd.
Zoek de gezochte persoon en klik achter zijn naam op de knop “Volgen”.
38. De persoon die je gaat volgen krijgt via een mail bericht dat jij een volger van hem bent
geworden. Alle berichten die hij/zij verstuurt krijg jij vanaf nu te zien.

Zo stuur je een interessant bericht dat je hebt ontvangen door naar al je
volgers = retweeten.
39. Log in op Twitter.
40. Ga in de timeline met de muiswijzer naar het bericht dat je wilt retweeten (= doorsturen
naar je volgers). Boven het bericht verschijnen 4 tekstknoppen.
Klik op de knop “Retweeten” om het bericht door te sturen naar jouw volgers.

Zo beantwoord je een bericht dat je hebt ontvangen.
41. Log in op Twitter.
42. Ga in de timeline met de muiswijzer naar het bericht dat je wilt beantwoorden.
Boven het bericht verschijnen 4 tekstknoppen. Klik op de knop “Beantwoorden”.
Er verschijnt een invoerveld waarop jij je antwoord kunt invoeren. Laat @<twitternaam>
wel staan. Het bericht gaat dan alleen naar deze persoon.
NB. Pas op met het gebruik van beantwoorden. Bedenk dat ook antwoordberichten met zoekmachines zijn
te vinden.
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