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1 Waarom benodig ek 'n RSS-voer? 

Die internet is 'n ryk bron van inligting wat nuuskieriges en nuus-gieriges ure lank kan 

vermaak. Maar dit is terselfdertyd die wêreld se grootste rommelhoop, volgeprop met 'n 

geskinder, fopnuus en ander dwaalleer, en dit kan lei tot 'n enorme tydverkwisting en 

uiteindelik tot sosialemedia-uitbranding.  

Gelukkig is dit moontlik om die interessanthede wat 'n mens wel op die internet raakloop 

steeds te lese te kry sonder om dit in 'n kletsruimte soos Facebook of Twitter te gaan haal. 

Die RSS-voerfunksie is spesiaal hiervoor ontwerp. So bly jy ingelig en deel van 'n 

internasionale kennisgemeenskap sonder dat jy vasval in 'n geklets of 'n verbale vuisgeveg 

op 'n sosialemediablad.  

Hierdie gids is spesifiek geskryf vir gebruikers wat op sulke RSS-voere wil inteken maar nie 

weet hoe om dit te doen nie. 

2 Wat is 'n RSS-voer? 

“RSS” staan vir “rich site summary” (of soms “ really simple syndication”) en webtuistes of         

-blaaie waarvan die inhoud kort-kort verander, soos nuus- en leefstylblaaie en blogs, maak 

tipies hiervan gebruik. Die eienaars/instandhouers van die blad besluit self dat die inhoud deel 

mag wees van 'n RSS-voer en dui dit dan aan met 'n ikon wat min of meer so lyk: 

 

As jy op 'n blad beland waarvan die inhoud vir jou interessant is en jy bywerkings wil sien 

sonder om elke keer na die blad te navigeer, klik jy gewoon op dié ikon en die inhoud van die 

blad word deel van jou RSS-voer. 

VivA se RSS-ikon verskyn bo aan ons blogblad: 

 

 

Jy kan ook op ons podsendings inteken: 
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3 Jy benodig waarskynlik 'n RSS-leser 

Afhangend van die internetsoekenjin wat jy gebruik, is dit dalk nodig om jou RSS-voere deur 

middel van 'n leser te verkry. Indien jy byvoorbeeld van Chrome gebruik maak, gaan jy net die 

programmeringskode sien as jy op 'n blad se RSS-ikon klik: 

 

In so 'n geval moet jy 'n leser aflaai waarmee jy die RSS-voer kan ontsyfer. Die lekker daarvan 

is dat al jou voere in dié leser verskyn en dat jy dit kan opstel soos wat dit jou belangstellings 

pas. Jy kan voere bysit en wegneem, en jy kan al jou voere in 'n enkele venster te siene kry.  

Daar is verskeie lesers beskikbaar, maar die gewildste een is Feedly, en jy kan dit hier aflaai. 

Die ikon lyk so: 

https://feedly.com/
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Daar is ook Feedly-toepassings beskikbaar vir Android en Apple – jy kan jou RSS-voer met 

ander woorde op jou rekenaar of jou selfoon lees. Kyk in Google Play en die iStore 

onderskeidelik. 

Feedly is heeltemal gratis, maar jy moet as gebruiker registreer. Jy kan met jou Google- of 

Facebook-rekening aanteken, of jy kan net van voor af registreer as 'n gebruiker. Jy doen dit 

op die landingsblad. 

4 Hoe kry ek my RSS-voer aan die gang? 

Sodra jy op Feedly as gebruiker geregistreer is, sien jy so 'n venster: 

 

In hierdie venster kan jy sommer dadelik inteken op voere wat Feedly aanbeveel en wat 

wêreldwyd gewild is. Daar verskyn op die landingsblad en onder die blokkie wat hier bo 

vertoon word 'n hele klomp kategorieë waarin daar gewilde RSS-voere gegroepeer is. Dit lyk 

so: 
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Indien nuusgebeure jou interesseer, kan jy byvoorbeeld op nuusblaaie inteken. Jy klik op 

#news en dan verskyn die rits voere waaruit jy kan kies. In hierdie skermskoot sien jy die 

boonste twee wat aangebied word: 
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Indien jy byvoorbeeld The New York Times se voer wil ontvang, klik jy op “Follow” in die groen 

blokkie. Feedly sê vir jou om 'n versameling (“collection”) te skep sodat jy al jou nuusvoere in 

daardie versameling kan plaas. 

 

 

Links op die bladsy verskyn jou versameling met al die voere wat jy in daardie versameling 

gelaai het: 

 

 

Feedly vra ook vir jou wat jou spesifiek in daardie voer interesseer. Jy kan sleutelwoorde 

(“keywords”) spesifiseer oor onderwerpe, persone of handelsmerke wat jy wil volg. Jy word 

dan in kennis gestel indien daar 'n plasing is wat daardie woord bevat. Jy kan in so 'n nuusvoer 

byvoorbeeld insit “South Africa”, dan kry jy al die berigte oor Suid-Afrika. Jou sleutelwoorde 

daarvoor sal natuurlik in Engels wees, want die blad is in Engels. 

Onder aan dié blad is daar 'n skakel met tutoriale wat jou help indien jy sukkel. 



 

6 
 

 

5 Hoe laai ek ander voere waarin ek belangstel op Feedly? 

Jy kan enige tyd ander voere waarin jy belangstel op Feedly laai. Links onder aan die bladsy 

is daar 'n groen knoppie met “Add content” en as jy daarop klik, kan jy “Sources” (die voere 

self) of “Keyword alerts” (sleutelwoorde) byvoeg. 

 

As jy byvoorbeeld VivA se blogs in Feedly wil byvoeg, navigeer jy na VivA se blogblad onder 

Lees | Luister > Blogs en kopieer die adres (bo in die adresbalk): 
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Dié adres plak jy dan in die Feedly-venster: 

 

 

Jy kan hierdie voer ook in 'n kategorie plaas sodat dit saam met jou ander taalvoere 

gegroepeer word: 

 

6 Maak inteken maklik met die “Subscribe”-uitbreiding 

As jy Chrome as soekenjin gebruik, kan jy dit vir jouself makliker maak om op voere in te teken 

deur 'n uitbreiding af te laai wat jou in staat stel om direk van die webblad af op die voer in te 

teken, sonder om te kopieer en te plak. Die uitbreiding staan bekend as “Subscribe to Feedly” 

en is hier te kry. Die landingsblad lyk so: 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/feedly-subscribe-button/gbbnddjfcllebfcnihfgmdplgaiejepc?hl=en
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Klik gewoon op die groen blokkie bo regs om dit af te laai.  

Wanneer jy dan op 'n blad met RSS-voer beland, verskyn die Feedly-ikon regs van die adres: 

 

Klik op dié ikon en jy word na jou Feedly-blad geneem waar jy die opsie het op die voer te 

volg. Klik op “Follow” en voeg dit by jou voere soos jy al die ander voere gelaai het. 

7 Hoe lees ek my voere op Feedly? 

As jy Feedly oopmaak en klik op die naam van 'n kategorie wat jy geskep het, vertoon al die 

voere in daardie kategorie. “All” vertoon die inhoud van al die voere waarop jy ingeteken het. 

Die nuutste byvoegings in die voere verskyn boaan die lys. Klik op die naam van die berig, 

artikel of blog wat jou interesseer. As jy eers een keer op die naam geklik het, verskyn dit nie 

verder in jou voer nie. 

8 Maak Feedly meer vaartbelyn 

Daar is uitbreidings wat jy kan aflaai om Feedly meer gebruikersvriendelik te maak as jy wil. 

Kyk hier vir 'n bespreking daarvan. Dit is saamgestel deur 'n Feedly-gebruiker en nie nodig 

om Feedly te laat werk nie. Dis sommer net lekker ekstras as jy dit meer vaartbelyn wil maak. 

http://www.makeuseof.com/tag/13-feedly-chrome-extensions-need-try-right-now/

