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1 Hoe maak ik een forumaccount aan? 

Ga naar www.2fast4u.be en klik op de “Registreer” knop bovenaan rechts 

 

Vul alle velden in en klik op “Registratie voltooien” 

 

  

http://www.2fast4u.be/


Je krijgt dan dit bericht te zien:  

 

Ga naar je mailbox en open de email die je kreeg van 2fast4u.be VZW met als onderwerp “Actie 

vereist voor het activeren van gebruikersnaam op 2fast4u.be VZW2fast4u.be VZW”. Het is mogelijk 

dat deze mail in je spamfolder zit. 

Klik op de activatielink in deze email:  

 

  



Je komt dan op deze pagina terecht:  

 

Proficiat! Je kunt nu beginnen posten op het forum! 

  



2 Hoe kan ik berichten lezen op het forum? 

Er zijn verschillende manieren om berichten te lezen en te volgen op het forum. Welke je kiest, 

hangt van je eigen voorkeuren af.  

2.1 Via de Forum tab 

In de navigatie bovenaan, klik je op de knop “Forum” 

 

Je krijgt dan een overzicht te zien van alle forums en subforums.  

Kies het subforum dat je wil bekijken (scrol bijvoorbeeld naar het forum “Andere” en klik dan op 

“Nieuwe Gebruikers”: 

 

Hier kan je de verschillende topics gaan lezen of zelf een bericht posten (zie bij punt 3 hoe je dat 

doet). 

  



2.2 Via Forum > Quick Links > “Today’s Posts”  

Wil je enkel de meest recent geupdate berichten zien? Klik dan op Forum in de navigatiebalk, daarna 

op Quick Links in de subnavigatie en kies dan Today’s Posts in het menu dat openklapt. 

 

Je krijgt nu een overzicht van de berichten die wel of niet aangepast zijn sinds jouw laatste bezoek of 

sinds je de forums 'als gelezen' gemarkeerd hebt: 

 



2.3 Via de “Wat is er nieuw?” tab 

 

Hier krijg je een overzicht van alle berichten die recent op het forum geplaatst zijn: 

 

  



3 Hoe post ik een nieuw topic/onderwerp op het forum? 

Om een nieuw topic/onderwerp te starten op het forum, klik je op de knop Nieuw onderwerp 

starten bovenaan: 

 

dan krijg je dit scherm te zien: 

 



de bijkomende opties eronder mag je gewoon negeren. 

4 Hoe kan ik antwoorden op een topic/onderwerp? 

Om een reactie te plaatsen in een bestaand topic/onderwerp, scrol je helemaal naar beneden op de 

laatste pagina van het onderwerp en klik je op de Plaats een reactie knop: 

 

Het Plaats een reactie scherm werkt op identiek dezelfde manier als hierboven beschreven bij “hoe 

post ik een nieuw topic/onderwerp op het forum”. 

  



5 Hoe kan een bericht quoten? 

Stel, je wilt reageren op het bericht van iemand, dan klik je niet op de knop Plaats een reactie, maar 

op de link Met citaat reageren onder het bericht dat je wilt quoten: 

 

Het Plaats een reactie scherm gaat open met de tekst die je wilt quoten reeds ingevuld. Het enige 

wat je zelf nog moet doen is je antwoord schrijven en op Plaats bericht klikken:  

 



6 Hoe kan ik meerdere berichten tegelijkertijd quoten? 

Als je op meerdere berichten tegelijkertijd wil antwoorden, dan duw je op het multi-quote icoontje 

onderaan rechts bij elk bericht waarop je wilt antwoorden:  

 

Wanneer je alle berichten geselecteerd hebt waarop je wil antwoorden, dan duw je gewoon op de 

Plaats een reactie knop onderaan de pagina:  

 

en in het Plaats een reactie scherm zie je dan alle quotes onder elkaar staan:  

  



7 Hoe stuur ik een privé bericht naar iemand? 

Er zijn verschillende manieren om een privé bericht (ook wel PB of PM genaamd) te sturen naar een 

of meerdere personen. 

1. Klik op de gebruikersnaam van de persoon in kwestie 

Er verschijnt dan een menu en daar kies je Privé bericht.  

 

 

OF 

2. Klik op “Meldingen” om naar je inbox te gaan  

 

 

In het linkermenu, kies je Verstuur nieuw bericht: 

 

  



Er zal dan een nieuw venster geopend worden waarin je je bericht kunt schrijven: 

 

Enkel de personen naar wie je het privé bericht stuurt, kunnen het bericht lezen. 

 

  



8 Hoe kan ik mijn privé berichten bekijken en erop reageren? 

Wanneer iemand je een privé bericht stuurt, krijg je daar 3 soorten meldingen van: 

1. Een email: klik op de link in de email om het bericht te lezen. 

 

2. Een pop-up venster op het forum (als je ingelogd bent en deze pop-ups niet hebt uitgeschakeld). 

 

3. Meldingen bovenaan je scherm staat in het vet, met daarachter het aantal ongelezen privé 

berichten (in dit geval 1): 

 

Deze 3 manieren brengen je allemaal naar je forum inbox. 

Het nieuwe bericht dat je ontvangen hebt, staat daar in het vet.  

Klik op het onderwerp om het bericht te lezen: 



 

Om een antwoord terug te sturen, typ je gewoon je bericht in de Snel reageren box, zoals je kan zien 

in de onderstaande afbeelding: 

 



 

9 Hoe kan ik mijn forumhandtekening wijzigen? 

Ga naar Gebruikersinstellingen bovenaan rechts: 

 

en kies Handtekening wijzigen in het menu aan de linkerkant: 

 

Je handtekening mag volgens het forumreglement “maximaal 5 lijnen hoog zijn met een maximale 

tekengrootte van 4. Enkel de bestaande emoticons zijn toegelaten, andere afbeeldingen niet.” 

 

  



11 Hoe kan ik mijn schermafbeelding wijzigen? 

Standaard heeft iedereen hetzelfde icoontje bij zijn posts staan, namelijk dit: 

 

Je kan hier uiteraard je eigen schermafbeelding gebruiken.  

Je gaat hiervoor naar Gebruikersinstellingen bovenaan rechts: 

 

en daar kies je Schermafbeelding wijzigen in het menu aan de linkerkant: 

 



12 Hoe kan ik makkelijk het forum doorzoeken? 

Ga naar www.google.be en typ in de zoekbalk je zoekterm in (in dit voorbeeld Metzeler m7rr), 

gevolgd door site:2fast4u.be. Op die manier vertel je Google dat hij enkel het forum mag 

doorzoeken. 

 

Je kan de zoekresultaten nog verder specifiëren door op Tools te klikken en dan bij Elke periode een 

keuze te maken voor bijvoorbeeld Afgelopen jaar 

 

 

http://www.google.be/
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