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Wat RSS Feeds zijn 
RSS staat voor Really Simple Syndication. In het Nederlands vertaald: Hele 

Simpele Publicatie. In principe verteld de RSS feed of er nieuwe berichten op 

www.zvvoerendaal.nl zijn geplaatst. Een RSS feed is meestal herkenbaar door 

het oranje logo.  

 

Dit is vergelijkbaar met een Amerikaanse brievenbus. Als er post is die 

meegenomen mag worden door de postbode dan staat het vlaggetje omhoog.  

Staat de vlag niet omhoog (linksonder) dan weet de postbode dat hij eventuele 

aanwezige post niet hoeft mee te nemen. 

     

 

Door middel van een RSS feed (dat dus vergelijkbaar is met een vlaggetje van 

een Amerikaanse brievenbus) laten wij weten dat er nieuwe belangrijke 

berichten op www.zvvoerendaal.nl geplaatst zijn. 
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Hoe RSS Feeds werken 
In onderstaande afbeelding is de bekende manier van internet gebruik afgebeeld. 

U bezoekt onze site door te surfen naar www.zvvoerendaal.nl om hier te kijken 

of er iets nieuws op staat. Dit zal uiteraard niet altijd voorkomen, afhankelijk van 

hoelang geleden U onze site bezoekt. 

   

 

In ondestaande afbeelding is de pijl omgedraaid. Dat wil zeggen dat 

www.zvvoerendaal.nl U laat weten dat er een nieuw belangrijk bericht geplaatst 

is. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er gebruik gemaakt van RSS Feeds. 
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RSS Readers 
Een speciale RSS reader zal zorgen dat 

de RSS feed makkelijk te lezen is. Er 

zijn natuurlijk heel erg veel 

verschillende RSS Readers.  

 

 

 

 

Aanbevelingen 
Omdat er veel verschillende RSS 

Readers bestaan is een keuze maken 

erg lastig. 

Als ZV Voerendaal zijnde raden wij 

enkele RSS Readers aan. Het is natuurlijk ook mogelijk om andere RSS Readers 

te gebruiken.  
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RSSOwl 
RSSOwl is op elk besturingssysteem onafhankelijk van je webbrowser te 

verkrijgen via http://www.rssowl.org/ .  

 

 

Om een nieuwe RSS Feed aan RSSOwl toe te voegen klikt U op New, bij het 

groene plusje linksboven in RSSOwl. Het onderstaande scherm opent zich, Hier 

moet U http://www/zvvoerendaal.nl/feed.xml als link opgeven en vervolgens op 

Finish klikken. U bent dan geabonneerd op de RSS Feed van ZV Voerendaal. 

 

  

http://www.rssowl.org/
http://www/zvvoerendaal.nl/feed.xml
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Slick RSS 
Voor de gebruikers van Google Chrome rade wij om om via 

https://chrome.google.com/webstore/detail/slick-

rss/ealjoljnibpdkocmldliaoojpgdkcdob de Slick 

RSS reader te downloaden en deze te gebruiken. 

 

Als Slick RSS geinstalleerd is kan men een nieuwe feed toevoegen door 

op de knop hier rechts afgebeeld te drukken. (Deze knop is 

rechtsboven in uw browser te vinden). 

 

Om een nieuwe feed toe te voegen in Slick RSS drukt 

U op ‘Add Feeds’ zoals hiernaast is weergegeven.  

Het onderstaande scherm opent zich. 

Hier kunt U de RSS feed een naam naar keuze 

geven, in dit voorbeeld hebben we de naam ZV Voerendaal gegeven. 

De URL moet ingevuld worden met http://www.zvvoerendaal.nl/feed.xml . 

Met Max Items kunt U het aantal RSS feeds opgeven die U wilt dat Slick RSS 

onthoudt voor U. Zet dit aantal nooit te laag, zo weet U zeker dat er geen 

berichten gemist worden. 

Order wordt pas van belang als U naast de RSS feeds van ZV Voerendaal ook 

andere RSS feeds gaat uitlezen. U kan dan een volgorde opgeven waarin de 

verschillende RSS feeds worden gesorteerd. 

 

Vergeet niet om na het invullen van een naam en URL om rechtsboven op Add te 

klikken. De zojuist ingevulde informatie komt dan in een regel eronder te staan: 

 

Vergeet niet om rechtsboven op Save te drukken: 

 

 

  

https://chrome.google.com/webstore/detail/slick-rss/ealjoljnibpdkocmldliaoojpgdkcdob
https://chrome.google.com/webstore/detail/slick-rss/ealjoljnibpdkocmldliaoojpgdkcdob
http://www.zvvoerendaal.nl/feed.xml
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Firefox RSS 
De firefox webbrowser heeft de functie van RSS Reader standaard ingebouwd. 

Op de homepage van www.zvvoerendaal.nl is het bekende oranje icoontje 

zichtbaar. Deze linkt door naar onderstaande site, door op de knop ‘Nu 

abonneren’ te klikken ben je geabonneerd op de RSS feed van ZV Voerendaal. 
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Veel gestelde vragen. 
Moet ik dan nou helemaal niet meer naar www.zvvoerendaal.nl surfen? 

Dit is natuurlijk niet waar. Voor hele kleine veranderingen zullen natuurlijk niet 

altijd meldingen gestuurd worden. 

 

Kan ik ook mijn eigen RSS Feed Reader blijven gebruiken? 

Jazeker, omdat RSS Feeds nog niet door iedereen in gebruik zijn genomen 

hebben wij enkele voorbeelden genoemd. Het is echter aan U om hier wel of niet 

te overwegen om een van deze RSS Feed Readers te gebruiken. 

 

 

http://www.zvvoerendaal.nl/

