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Tweet
@Elja1op1 twitter is ook veel vluchtiger #blogpraat
Lijkt me leuk mee te maken! #blogpraat - belooft leuke discussie te
worden (Twitter=leeg & bloggen=krachtig?) #ikblog #iktwitter #startnu
Elja1op1
Kick-off #blogpraat. Vandaag discussie n.a.v. stelling: de kracht van
bloggen vs. de leegheid van twitter (via @punkmedia) #blogpraat
piripirimarcom
Kracht van bloggen vs leegheid van twitteren. Discussie is nu te
volgen op #Blogpraat
Elja1op1
(nog nooit geblogpraat n.a.v. zo'n stelling dus zou beetje chaotisch
kunnen worden! U bent gewaarschuwd) #blogpraat
Artoek
@Elja1op1 ik verwijs nooit terug naar tweets, wel naar blogposts
#blogpraat
StanLenssen
Twitter is de luidruchtige staanplaats in de kroeg. Bij bloggen zit je
lekker aan de bar. #blogpraat
Inge_Beckers
RT @piripirimarcom: Kracht van bloggen vs leegheid van twitteren.
Discussie is nu te volgen op #Blogpraat
ruudketelaar
Voor mij twee onvergelijkbare grootheden #blogpraat
StevenGort
RT @StanLenssen: Twitter is de luidruchtige staanplaats in de kroeg.
Bij bloggen zit je lekker aan de bar. #Blogpraat
Elja1op1
V1: Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen microblog Twitter & 'echt'
bloggen? #blogpraat
dannyverhoeven Even snel laatste bericht geplaatst op het forum van @b2bcontact en
zit nu klaar voor #blogpraat
StanLenssen
V1 140 tekens versus eindeloos gel.. ?? #blogpraat
piripirimarcom
@Elja1op1 het ligt wat mij betreft, zoals altijd, aan je doel #blogpraat
dennishuijzers
RT @piripirimarcom: Kracht van bloggen vs leegheid van twitteren.
Discussie is nu te volgen op #Blogpraat
AnoukTimmerman #blogpraat Ik lees met schuin oog mee, maar nog geen idee hoe
actief ik kan meechatten. Leuke vergelijking @StanLenssen
Sharpbentwit
RT @StevenGort: RT @StanLenssen: Twitter is de luidruchtige
staanplaats in de kroeg. Bij bloggen zit je lekker aan de bar.
#blogpraat
ruudketelaar
#blogpraat Blogs geef ik nog wel eens een vervolg, tweets eigenlijk
nooit
StevenGort
V1 < 140 tekens. That's all. #Blogpraat
hjwdewit
Ik lees ik in de stelling al een stellingname. Als twitter leeg zou zijn,
dan zou bloggen vol moeten zijn. #tegenstelling V1 #blogpraat
StevenGort
Zet mijn tweets achter elkaar en je hebt mijn blog V1 #Blogpraat
dannyverhoeven V1: Twitter is vooral sneller en wil bijna zeggen minder inhoudelijk.
Dat is niet helemaal waar, maar hebt wel meer Tweets nodig
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#blogpraat
V1: Twitteren is 'flap het er maar uit', bij bloggen zoek je toch wat
meer de introspectie #blogpraat
@Elja1op1 en qua doel heb ik meer binding met mensen en ook
klanten trouwens via twitter. #blogpraat
Twitter = snel, kort, en je microblogpost is snel weer uit zicht. Wel
snel reacties. #blogpraat
@ruudketelaar Mensen als @erwblo stellen soms een blog samen uit
tweets #blogpraat
#blogpraat Ik zit wel eens in de kroeg te twitteren, maar tot nu toe
niet te bloggen #blogpraat #experimentwaard
V1 Twitter is DE plek om ruchtbaarheid aan je blog te geven.
#blogpraat
@piripirimarcom Ik ook (meer binding met mensen via Twitter) V1
#blogpraat
RT @StanLenssen: Twitter is de luidruchtige staanplaats in de kroeg.
Bij bloggen zit je lekker aan de bar. #blogpraat
@Elja1op1 en zonder twitter geen blogpraat, dus hoezo leeg.... ? :-)
#blogpraat
@Elja1op1 de combinatie v Twitter en Blog is ideaal dus aanvulling
ipv tegenstelling inhoud-leegte #blogpraat
@ruudketelaar Jij zit nooit aan de bar zeker ;-) #blogpraat
@Elja1op1 Twitteren is meer discussi
@hjwdewit Zelf ook wel eens gedaan! Vinden Tweeps vaak ook leuk
wanneer je hun Tweets vermeld op een blog #blogpraat
Ben het wel met @punkmedia eens dat Twitter eerder 'leeg' is. Kan
op blogs ook, maar meestal zijn die wat 'voller'. #blogpraat
@piripirimarcom @Elja1op1 Lijkt me inderdaad moeilijke opgave om
bij #blogpraat alleen te reageren via blogs #blogpraat
@dannyverhoeven Bij mij wordt het snel een lopend verhaal
#blogpraat
V1 #blogpraat @stanlenssen Inderdaad, 140 tekens kennen hun
eigen kracht (nog) niet! #stijlfiguur #sameninplaatsvaninplaatsvan
@piripirimarcom :-) goed punt. Ik vind Twitter soms leeg. Maar vooral
ook niet. Zie http://ow.ly/6sbGU #blogpraat
Een beetje langdurig volgen via Twitter geeft mij een rijker beeld van
gevolgde in kwestie dan een blog zou kunnen doen #Blogpraat
Twitter is marktplaats om ideeen op te doen, die je uitwerkt op blog,
waarna je ze weer verkoopt op #twitter... #blogpraat
@StanLenssen @ruudketelaar Lijkt inderdaad op twitter toch wat
heftiger aan toe te gaan dan de toog. Of andersom? #dtv #blogpraat
Daarmee voor mij is Twitter heel erg rijk! #Blogpraat
@hjwdewit Voor jou is Twitter misschien discussi
V1: In een blog kan je prima aangeven wat je ergens van vindt cq
denkt. Op twitter is dat nauwelijks mogelijk. #blogpraat
RT @Sharpbentwit: Twitter is marktplaats om ideeen op te doen, die
je uitwerkt op blog, waarna je ze weer verkoopt op #twitter...
#blogpraat
@elja1op1 (als ik ook mee mag doen) #blogpraat twitter is interactief
en niet altijd mezelf als initiatiefnemer.
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@robertkeizer Waarom kun je dat op Twitter niet aangeven, wat je
ergens over denkt? #blogpraat
De frustratie van Twitter kan ik soms heerlijk uitleven op mijn blog.
#blogpraat
@robertkeizer Ik vind Twitter juist heel erg krachtig middel voor delen
meningen #Blogpraat
@LotsOfPhotos Graag!!! Belangrijk punt trouwens, dat je op je eigen
blog initiatiefnemer bent. En op Twitter niet hoeft te zijn. #blogpraat
RT @Elja1op1: Kick-off #blogpraat. Vandaag discussie n.a.v.
stelling: de kracht van bloggen vs. de leegheid van twitter (via
@punkmedia) #blogpraat
@Elja1op1 bloggen is meer een egoding. reacties daarom ook?
twitter is vluchtiger en meer laagdrempelig? #blogpraat
@StanLenssen Welke frustratie? #Blogpraat
RT @Elja1op1: V1: Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen microblog
Twitter & 'echt' bloggen? #blogpraat
@Elja1op1 Het k
@robertkeizer Waarom kan je op Twitter niet aangeven hoe je ergens
over denkt? #blogpraat
@Elja1op1 Schreeuwen, zenden en eenrichtingsverkeer is oneigenlijk
gebruik van twitter #blogpraat
@stanlenssen #blogpraat Wel aan de bar, soms zelfs bar
@piripirimarcom maar voordat ik op een blog reageer, moet ik wel
echt iets vinden. Op Twitter reageer ik veel sneller = meer ego?
#blogpraat
@StevenGort Ha, de frustratie van 140 tekens. Dat is er
@StevenGort Ik vind het op Twitter (helaas) steeds vaker vrij
ongenuanceerd geroep over en weer. #Blogpraat
@ruudketelaar Inderdaa, boos en bloggen houden elkaar scherp
#blogpraat
@robertkeizer Waarom kan je niet aangeven wat je denkt op twitter?
Kan prima. Bovendien word je gedwongen kort/bondig te zijn
#blogpraat
@Elja1op1 @hjwdewit Dat ligt aan jezelf Als je zelf alleen maar
schreeuwt, krijg je weinig interactie/discussie #twitter #blogpraat
#blogpraat Ik kan via Twitter veel beter mijn stemmingswisselingen
kwijt #heelerggrootvoordeel
@StanLenssen @StevenGort 140 tekens is makkelijker te verwerken
van 140 pintjes... Maar het gaat om bloggen vs twitteren #blogpraat
@robertkeizer Er zijn vast ook heel erg ongenuanceerde blogs.
Toch? #Blogpraat
@robertkeizer Dat is mijn frustratie twee van Twitter #blogpraat
@HelenSoler Aangeven wat ik vind/denk kan ook wel, ik merk alleen
dat het erg helpt als je ruimte hebt voor nuance. #blogpraat
@StanLenssen @StevenGort 140 voor mij geen frustratie. Wel: een
tijdlijn gevuld met dingen die ik niet wil weten/lezen. #blogpraat
@Elja1op1 maar reactie op twitter is niet blijvend, op een blog wel
#ego #blogpraat
RT @Sharpbentwit Twitter is marktplaats om ideeen op te doen, die
je uitwerkt op blog, waarna je ze weer verkoopt op #twitter...
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#blogpraat
@Elja1op1 Als je een timeline hebt vol dingen die je niet wilt lezen
moet je of ontvolgen of groepen maken (in bv Tweetdeck) #blogpraat
@Sharpbentwit @Elja1op1 Schreeuwen gaat wel moeilijk in een blog.
Dan leest niemand je meer aan het einde van de schreeuwblog
#blogpraat
@piripirimarcom Ja. Maar net als op Twitter is uit ego reageren op
blogs alleen maar storend. Wekt irritatie. #blogpraat
@Elja1op1 Vind het lastig om de waardevolle tweets uit die tijdlijn te
filteren #blogpraat
#blogpraat Ik kan sneller in 140 tekens een mening ventileren dan in
een blog
@Elja1op1 @StanLenssen Dingen die je niet wilt lezen in je TL. Dat
komt toch ook voor bij blogs? #Blogpraat
@dannyverhoeven Doe ik ook! Uiteraard. Maar soms kijk ik even in
mijn algemene tijdlijn en verbaas ik me. #blogpraat
bij #twitter wint het buikgevoel het van de rede. Bij bloggen net
andersom. #blogpraat
Hoe genuanceerd kan dat zijn? RT @ruudketelaar: #blogpraat Ik kan
sneller in 140 tekens een mening ventileren dan in een blog
#blogpraat
RT @Sharpbentwit: bij #twitter wint het buikgevoel het van de rede.
Bij bloggen net andersom. #blogpraat
@StanLenssen @Elja1op1 Ik favorite waardevolle tweets #Blogpraat
@StanLenssen @Elja1op1 Je moet accepteren bij twitter dat je soms
iets mist. Als belangrijk is, komt het nog wel een keer #blogpraat
@StanLenssen Ik ook. Ik werk met lijsten. Maar soms wil je even
kijken naar de grotere wereld. En dan schrik ik soms. #blogpraat
@Sharpbentwit Dat zijn wijze woorden. #twitter #blogpraat
@StevenGort ik ook. En via Diiggo gaan die automatisch in mijn
archief, die favoriete tweets. #blogpraat
@Elja1op1 misschien leer je een ander wel sneller 'kennen' via twitter
dan via een voorbereide blog #ego #blogpraat
RT @Sharpbentwit: bij #twitter wint het buikgevoel het van de rede.
Bij bloggen net andersom. #blogpraat
@hjwdewit @StanLenssen @Elja1op1 Eens. Het moet geen
dwangmatig karakter krijgen. #Blogpraat
@Elja1op1 Kwestie van ontvolgen, soms is het nodig omdat je
uitgekeken bent op iemands tweets #blogpraat
@robertkeizer @Sharpbentwit Niet mee eens, onderbuikgevoel is
soms prachtige basis voor een heel mooie blog #blogpraat
Agree! RT @Sharpbentwit: bij #twitter wint het buikgevoel het van de
rede. Bij bloggen net andersom. #blogpraat
@hjwdewit t is niet zozeer dat ik iets mis, maar dat ik
doodgerepeteerd wordt #blogpraat
@Elja1op1 Klopt. Komt denk doordat het laagdrempelig is. Een
Tweet is snel geplaatst en kan prive en zakelijk door elkaar gaan
#blogpraat
@Elja1op1 Blog is voor mij ook permanenter en genuanceerder
Twitter is vluchtiger, is er vaak nog voor ik er n blog over schrijf
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#blogpraat
@piripirimarcom vind ik wel #Blogpraat
+1 RT @hjwdewit: @robertkeizer @Sharpbentwit Niet mee eens,
onderbuikgevoel is soms prachtige basis voor een heel mooie blog
#blogpraat
@hjwdewit @StanLenssen Ik tweet nooit iets twee keer. Behalve
zojuist! Doe ik gewoon niet. Dus bij mij is het dan ook echt weg.
#blogpraat
@ruudketelaar Ontvolg mensen niet snel, wel zie ik bepaalde
twitteraars helemaal niet meer. Denk dat ik ze in mijn hoofd ontvolg
#blogpraat
@hjwdewit @Sharpbentwit Zoals je zegt: het kan een basis zijn. Maar
voor een blog is meer nodig dan alleen wat geroep #blogpraat
@dannyverhoeven Ik denk dat je op Twitter ook vergeet hoe je
overkomt. Als je goedemorgen roept - dat nog 100 mensen dat doen
etc #blogpraat
@Elja1op1 @Sharpbentwit hehe, ik doe beide iets te vaak vanuit m'n
onderbuik :-) #blogpraat
@hjwdewit Mooi gezegd! #Blogpraat
@Elja1op1 @StanLenssen Maar daar reageren weer andere mensen
op en via de reacties ontdek je het alsnog #blogpraat
elja1op1 Heel af en toe dat ik een actie na een paar dagen nog een
keer tweet. Maar niet voor de ochtend of avondploeg oidn #blogpraat
@Elja1op1 @hjwdewit Moet eerlijk bekennen dat ik dat zelf dus wel
doe. #blogpraat
@dannyverhoeven je vergeet gewoon sneller dat je maar 1 stukje van
de tijdlijn van je volgers bent. Op je blog heb je de aandacht
#blogpraat
#blogpraat Wat ik niet wil lezen in mijn TL, dat gaat het ene oog in,
het andere weer uit #makkelijkzat
RT @robertkeizer: @hjwdewit Zoals je zegt: het kan een basis zijn.
Maar voor een blog is meer nodig dan alleen wat geroep #blogpraat
Ik Twitter wel eens vanuit de kerkgemeenschap waar ik lid ben. Die
directe inkijk kan ik in een blog niet kwijt. Never. #Blogpraat
@Elja1op1 Yes, op Twitter kom je nog weg met af en toe een minder
inhoudelijk bericht. Blog niet #blogpraat
RT @ruudketelaar: #blogpraat Wat ik niet wil lezen in mijn TL, dat
gaat het ene oog in, het andere weer uit #makkelijkzat #Blogpraat
Een schrijfsel op mijn blog bevredigt zoveel meer dan een tweet
#blogpraat
@StanLenssen @hjwdewit @karindezwaan Zou ik ook moeten doen.
Niet dat ik er iets tegen heb! Alleen met blogpraat doe ik het.
#blogpraat
@Sharpbentwit dat maak ik ook nog wel eens anders mee. Het
medium bepaalt de toon toch niet? #blogpraat
@StanLenssen maar met twitteren krijg ik meer terug van anderen
dan via een blog. kan aan mij liggen ;-) #blogpraat
@Elja1op1 Maar alsjeblieft niet te veel, kan reden voor ontvolgen
zijn...n #blogpraat
@StevenGort Echt niet? Je zou juist zeggen van wel? Althans, hangt
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er van af waar je blog over gaat en wat men verwacht te lezen.
#blogpraat
@dannyverhoeven @Elja1op1 Van een blog wordt meer kwaliteit
verwacht. #blogpraat
@Elja1op1 @StanLenssen @karindezwaan Er is anders echt niet
tegenop te lezen. #blogpraat
+1 @Elja1op1: @dannyverhoeven je vergeet sneller dat je maar 1
stukje v/d tijdlijn van je volgers bent Op je blog heb je aandacht
#blogpraat
@Elja1op1 Zal eens een poging wagen. Beloofd. #Blogpraat
@yoast @Sharpbentwit Misschien moeten we dat allemaal wel doen,
ook op een blog - die onderbuik bedoel ik #blogpraat
@piripirimarcom Dat klopt, meer reacties op tweets. Sterker nog, veel
reacties op blogs zijn tegenwoordig tweets. #blogpraat
RT @dannyverhoeven: @Elja1op1 Yes, op Twitter kom je nog weg
met af en toe een minder inhoudelijk bericht. Blog niet #blogpraat
RT @StevenGort: @Elja1op1 Zal eens een poging wagen. Beloofd. >
:-) is belangrijk in je leven > belangrijk op je blog? #blogpraat
@StanLenssen Ik verwacht op Twitter ook kwaliteit alleen accepteer
ik het sneller wanneer er Tweets voorbij komen die niet #blogpraat
Overigens niet een verschil maar overeenkomst: elke vorm zorgt voor
andere creativiteit: leuk!n #blogpraat
@StanLenssen Interessant voor mij zijn. Als ik op een blog een paar
posts zie week in week uit die niet interessant zijn ben ik #blogpraat
@StanLenssen Eerder weg #blogpraat
#blogpraat Er heeft zeker niemand tijd voor een blog in deze
heksenketel?
V2: Twitter is een microblog - hoe zou je van Twitter je blog kunnen
maken (via @metkcom)? Mogelijk of niet? #blogpraat
@StanLenssen Het schrijven bevredigt me alleen met reacties. Die
krijg ik veel meer op Google+ en Twitter dan blog. #blogpraat
@KarindeZwaan Twitter en bloggen vullen elkaar ook heel erg aan!
#blogpraat
@Elja1op1 kortom, ik vind twitter en blog slecht te vergelijken. het vult
elkaar gewoon aan. daarom allebei net zo leeg/rijk. #blogpraat
@dannyverhoeven Er is dus een groot verschil tussen verwachting en
werkelijkheid. Da's jammere van Twitter #blogpraat
@Elja1op1 @yoast @Sharpbentwit Bloggen en onderbuikgevoel,
fijne combi!n #blogpraat
Op een tweet (met link naar blog) komen veel meer reacties dan op
blog zelf. #jammer #blogpraat
@erwblo @StanLenssen Ik vraag me af of dat gaat veranderen met
vergaandere integratie Facebook/Twitter/Google+ & blog comments?
#blogpraat
@erwblo @StanLenssen Twitter moedigt ook heel sterk aan en zet
mij wat dat betreft aan het denken. Andere vorm van verdieping
#blogpraat
@erwblo Sluit perfect aan bij mijn tweet van zojuist. Veel blogreacties
zijn tegenwoordig tweets. Twitter is niet onzinnig. #blogpraat
V2: #blogpraat In mijn ogen is dat onmogelijk. Google+ zou
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StanLenssen

daarentegen w
@erwblo Same here. Schrijft ook voor de reacties. Worden bij mij ook
meer gegeven via de sociale media #blogpraat
@ruudketelaar maar roepen is bijna een must op twitter... ook door
het snelle karakter #blogpraat
V2 door gebruik hashtags kan je een coherent & chronologisch blog
maken middels zoekopdracht pagina met twitter #blogpraat
RT @StanLenssen: Er is dus een groot verschil tussen verwachting
en werkelijkheid. Das jammere van Twitter > leg uit Stan??
#blogpraat
@Elja1op1 @metkcom V2: van twitter je blog maken, spannend. Kan
als je erg to the point bentn #blogpraat
Ik heb toevallig mijn tweets van #NAF sessie vorige week verzameld
en als reisverslag (=blog?) laten agenderen op mijn werk. V2
#Blogpraat
@LotsOfPhotos Ik zie de reactie op tweet van blog als reactie op blog
#ofgaikkortdoordebocht #blogpraat
@Elja1op1 #blogpraat Wow, dat is mij teveel gevraagd. Dan wordt
het verschil tussen 140 tekens en honderden woorden ineens wel erg
groot
@Elja1op1 ik zou er niet over bloggen en ook niet over twitteren dat
ik nu naar de keuken moet ;-) tot een volgende keer weer.
#blogpraat
@Elja1op1 Niet als je ze niet verzamelt denk ik, zoals tumbler. Juist
omdat er reacties tussendoor lopen. Overzicht is snel weg
#blogpraat
@yskaya inderdaad, hashtags zorgen voor versterking rond
onderwerp, maar dan moet het niet te druk zijn. #blogpraat
@KarindeZwaan nee hoor, kun je ook als aanknopingspunt nemen.
een zin/quote/gedachte uitwerken via een tweet. #inspiratietip
#blogpraat
@Elja1op1 Uitleg: we verwachten kwaliteit in 140 tekens, maar
krijgen veelal 'bagger' #blogpraat
V2: leuke uitdaging: stop een bestaande blogpost in een of twee
tweets #blogpraat
RT @KarindeZwaan: V2: leuke uitdaging: stop een bestaande
blogpost in een of twee tweets #Blogpraat
@LotsOfPhotos @Elja1op1 Wil je dan inhoudelijke reactie op blog.
Dat is een lastige... #blogpraat
@KarindeZwaan @Elja1op1 @yoast Het onderbuikgevoel houdt
meestal niet lang stand. Op een blog is dat jammer... #blogpraat
Conclusie: reuze handig dat tweetchat.com voor het volgen van een
hashtag discussie zoals #blogpraat
@LotsOfPhotos Op Frankwatching komen reacties op artikel op
Facebook nu onder de comments op artikel op frankwatching.com.
#blogpraat
Kom juist vaak niet > 300 woorden op blog RT @ruudketelaar:
@Elja1op1 #blogpraat (.)het verschil tussen 140 tekens (.)
#blogpraat
@KarindeZwaan Of maak een blogpost van hele ritsen tweets.
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Lijn24

Kunstje al meerdere malen gezien. Kan onderhoudend zijn.
#blogpraat
@metkcom Heb je een voorbeeld van een tweet waarbij je dat
gedaan hebt? #blogpraat
moet lukken :) RT @KarindeZwaan: V2: leuke uitdaging: stop een
bestaande blogpost in een of twee tweets #blogpraat
@piripirimarcom Als het werkt, wel! Soms problemen vanuit NL.
Vanuit VS doet'ie het altijd wel. Tot volgende keer! #blogpraat
@StanLenssen Maar dat is andersom. Dat is twitter op mijn blog en
niet bloggen op twitter #blogpraat
tip voor Wordpress gebruikers met Twitter, gebruik de plugin Simple
Twitter Connect. heel veel handige opties! #blogpraat
@hjwdewit Dat is wel zo, maar jammer dat het dan minder
gedocumenteerd is, als je begrijpt wat ik bedoel #blogpraat En het
zijn toch 1/2
RT @Elja1op1 kortom, ik vind twitter en blog slecht te vergelijken. het
vult elkaar gewoon aan. daarom allebei net zo leeg/rijk. #blogpraat
@yskaya Maar werkt dat niet alleen als je volgers/lezers weten hoe
ze je blog kunnen 'vinden' of 'lezen'? #microblog #hashtags
#blogpraat
@hjwdewit Ik zal je een keer tonen hoe dat regelmatig ingezet kan
worden zonder drukte :) #blogpraat
@KarindeZwaan deze is van andermans tweet: http://t.co/fQDkQh5
#blogpraat (zoekt even verder...)
#blogpraat Een tweet als samenvatting van een blog vraagt extra
inzet om die ene zin ook echt te kunnen twitteren #kwaliteitseis
@hjwdewit @elja1op1 Bij voorkeur wel #blogpraat
@Elja1op1 idd ga ik er vanuit dat je al een duidelijke blog
aanwezigheid hebt of 'lees-leiding' in blog (indien nieuw) #blogpraat
@KarindeZwaan Dan krijg ik het moeilijk met blog over Paul Theroux
De grote spoorwegcarrousel= 15000 tekens http://ow.ly/6rwk5
#blogpraat
@ruudketelaar Het zijn de echte twitteraars die dat kunnen.
#blogpraat
@metkcom AH zo, ik dacht andersom dus tweet ipv blog niet tweet
naar blog :) #blogpraat
@Elja1op1 Het wordt er alleen niet mooier op :( en wil beide opties
behouden voor de niet SM-gebruikers die mijnblog lezen #blogpraat
@yskaya Je zou ook een link naar de twitter search op hashtag
kunnen gebruiken in je blog. Leuk idee! #blogpraat
@ruudketelaar Een tweet kan ook een trigger zijn om het blog goed
te lezen. Hoeft niet perse de samenvatting te zijn #blogpraat
@LotsOfPhotos Daar kun je in wordpress allerlei plugins voor
aanwenden om social media talk te integreren in reacties #blogpraat
@hjwdewit Jeetje, Hendrik-Jan, dat is zowat het hele boek van
#paultheroux #blogpraat
Ik ben even leegheid en rijkdom kwijt. Of hebben we dat pad
inmiddels verlaten? #Blogpraat
RT @StanLenssen: Twitter is de luidruchtige staanplaats in de kroeg.
Bij bloggen zit je lekker aan de bar. #blogpraat
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KarindeZwaan

@metkcom ik maak ook wel eens een tips blogje vanuit eerdere
tweets. Soms met herkenbare tweets soms niet: http://t.co/tpizcN4
#blogpraat
hjwdewit
@yskaya Maar bij trending topics en topics als #trein is dat verdraaid
lastig #veelhashtags #blogpraat
ruudketelaar
@StanLenssen Hoera, dan voel ik mijzelf gekwalificeerd. En jullie?
#blogpraat
LotsOfPhotos
@hjwdewit Ik zal er nog eens naar kijken hoe dat dan ook mooi kan.
#blogpraat
KarindeZwaan
@metkcom Leuk, zo maak je tweets 'longlasting' #blogpraat
Elja1op1
Ik heb trouwens wel eens zoiets gezien (een blog op Twitter in
tweets). Wacht even...zoeken. Was voor sociale instelling.
#blogpraat
StanLenssen
@ruudketelaar Proficiat Ruud, wie de schoen past.... #blogpraat
ruudketelaar
@hjwdewit 15.000 tekens is toch geen blog, dat is een essay of een
novelle! #kanookinteressant zijn #blogpraat
hjwdewit
@StanLenssen Toch heeft @atlasuitgeverij een mooie RT van blog
gegeven vanmiddag. #herdruknietmeernodig #blogpraat
KarindeZwaan
@metkcom Hebben binnenkort ook een boek uit met daarin de tweets
die tijdens het maken van het boek geetweet zijn #HNWgenY
#blogpraat
yskaya
@Elja1op1 is voorbeeld van uitvoering # http://t.co/jVGVFyv kan
visueel spannender #blogpraat
hjwdewit
@ruudketelaar Volgens mij is bloggen onbeperkt. Je zou heel Oorlog
en Vrede in een blog moeten kunnen stoppen #oneindig #blogpraat
ruudketelaar
@StevenGort een rijke leegdom, dus #blogpraat
#bendewatversuswatkwijt
KarindeZwaan
@hjwdewit Uitdaging dus :) #blogpraat
StanLenssen
@Elja1op1 Blog op Tweets @Aartjan heeft dat volgens mij ook ooit
eens gedaan. #blogpraat
Elja1op1
Shoot. Kan het niet vinden. Waren verhalen-in-1-tweet voor sociale
instelling, n.a.v. cases. Voor awareness. Iemand? #blogpraat
LotsOfPhotos
@Elja1op1 Zie nu dat het op Frankwatching wel mooi geintegreerd is!
Weet jij of dat een plugin is? #blogpraat
hjwdewit
@KarindeZwaan Onmogelijk... #blogpraat
StanLenssen
@hjwdewit Heb ik gemist in mijn tijdlijn ;-( #blogpraat
SenolTapirdamaz @Elja1op1 hebben ze laatst niet spongebob in tweets uitgezonden?
Dat was ook briljant geen blog maar wel leuk #blogpraat
KarindeZwaan
Ik vind tweets automatisch op een blog doorplaatsen toch wezenlijk
anders dan een blogpost maken van tweets. #blogpraat
hjwdewit
@StanLenssen Daarom herhaal ik het nog even LOL #blogpraat
Elja1op1
@LotsOfPhotos Weet even niet of @levellevel die voor ons gebouwd
heeft? #integratiefacebookwordpress cc @frankwatching #blogpraat
hjwdewit
@LotsOfPhotos Blijft wel probleem staan van reacties onder blog die
dan niet in twitter verschijnen #versnippering #blogpraat
KarindeZwaan
@SenolTapirdamaz @Elja1op1 Volg in dat kader ook de duckstad
lijst eens :D - http://t.co/sfz3m1Hn #blogpraat
StevenGort
@Elja1op1 Ik hoor die baby niet. Klopt dat? #Blogpraat
Raaphorst
Tweets gebruiken op je blog: gebruik de Blackbird Pie plugin voor
wordpress. Werkt geweldig. #blogpraat
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Elja1op1
Elja1op1

@SenolTapirdamaz Klinkt erg leuk! Heb je een link? #blogpraat
@StevenGort Klopt! Hij slaapt! Goed gehoor heb jij, zo over de
oceaan. #blogpraat
hjwdewit
Aparte blogpraat met de storm buiten #blogpraat
StanLenssen
Lastige tweetnamen RT @ruudketelaar Tolstoj, Dostojevski, Tsechov
en Solsjenitsjin dat maar geweten...Oh, en Nabokov.... #blogpraat
SenolTapirdamaz @Elja1op1 nu ben ik #blogpraat mobiel aan het volgen, helaas even
niet. Zal hem later posten via #blogpraat #spongebob
KarindeZwaan
@hjwdewit @LotsOfPhotos Maar echt mooie reacties mag je ook
best weer twitteren m
Elja1op1
@hjwdewit @LotsOfPhotos Dat kan wel (comments > twitter). Zie
grote blogs als huffingtonpost, je krijgt dan optie comment delen
#blogpraat
ruudketelaar
@Raaphorst #blogpraat Goeie tip. Dank #relatievenewbie
nostromo
Prijsopgaaf voor amerikaanse prospect is de deur uit. Nu meelezen
met #blogpraat
StevenGort
Techniek dringt mij naar de zijlijn. Ik mis veel. #Blogpraat
hjwdewit
@nostromo welkomn #blogpraat
Elja1op1
@nostromo We hebben het over Twitter vs bloggen. Of Twitter &
Bloggen. Of Twitter ipv bloggen? etc. #blogpraat
StanLenssen
@nostromo Die prijsopgaaf vangt @elja1op1 mooi daar voor je op ;-)
#blogpraat
metkcom
@SenolTapirdamaz twitter kan je kapstok zijn. gebruik dat gewoon.
#blogpraat
Elja1op1
@StanLenssen @nostromo :-) #delegatieVS #blogpraat
hjwdewit
@Elja1op1 @StevenGort Ik dacht dat de baby z'n eigen
twitteraccount had. Daar was het stil... #blogpraat
KarindeZwaan
@StevenGort Af en toe een blik werpen op de timeline van
@Elja1op1 helpt mij altijd weer als ik een stukje #blogpraat mis
#blogpraat
KarindeZwaan
RT @metkcom: twitter kan je kapstok zijn. gebruik dat gewoon.
#blogpraat
LotsOfPhotos
@Elja1op1 Mensen die (een tijdje) niet getwitterd hebben zeggen
trouwens dat hun blog in die periode meer gelezen wordt #blogpraat
StanLenssen
Over Twitter vs blog: Is dat oude bloggen eigenlijk niet vreselijk
achterhaald? http://t.co/rzRHNlW Toevallig pas over geblogd
#blogpraat
StevenGort
Ik zit met enkel iPad schermpje op de kamertafel. Volgende week ga
ik boven zitten met 3 schermen (of zoiets) #Blogpraat
metkcom
@SenolTapirdamaz oh, dat moet je mij niet vertellen! ;-) #allesineen
#blogpraat
MissMaaike85
Erg lastig om #blogpraat goed te volgen via de BB. Dus ik lees mee,
doe ideeen op.. Maar zeg deze keer niet veel
KarindeZwaan
@LotsOfPhotos Hmm zou leuk zijn om te proberen als ik niet twitter
verslaafd was :) #blogpraat
Elja1op1
@LotsOfPhotos Denk dat @punkmedia daar beetje op doelde? Ga
meer tijd investeren in je blog, minder in Twitter? #blogpraat
ruudketelaar
#blogpraat Ik wil geen kapstok, ik houd mijn jas gewoon aan,
twitterend en bloggend #niksomoptehangen
hjwdewit
@LotsOfPhotos @Elja1op1 Dat herken ik niet, bij mij krijgt de blog
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altijd een oppepper als ik twitter #blogpraat
LotsOfPhotos
@KarindeZwaan @hjwdewit Dat is misschien wel waar idd
#blogpraat
Raaphorst
@LotsOfPhotos @Elja1op1 ja, mensen willen contact. zit je niet op
twitter, dan gaan ze reageren op je blog. #blogpraat
Elja1op1
@hjwdewit @StevenGort Zit er wel over te denken om zijn URL te
claimen. :-) #blogpraat
Sharpbentwit
@LotsOfPhotos @Elja1op1 Als je veel blogt ipv twittert dan?
#blogpraat
LotsOfPhotos
@KarindeZwaan Gewoon vooreen maand ofzo #blogpraat
Elja1op1
@Sharpbentwit @LotsOfPhotos ...dan ben je inhoudelijker, krachtiger
bezig dan als je die tijd in Twitter investeert? #blogpraat
hjwdewit
@Elja1op1 @StevenGort Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met
bloggen, twitteren kan altijd later nog -; #blogpraat
SenolTapirdamaz @metkcom ja of niet doen dus en toch alles in een #blogpraat
Dol_Driescht
Twitter en bloggen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het geeft
je reclame en maakt discussies los. Een must dus. #blogpraat
hjwdewit
@LotsOfPhotos @KarindeZwaan Maar dan moeten we je flink wat
blogpraats missen als je stopt met twitteren... #blogpraat
ruudketelaar
#blogpraat beide kanalen hebben voor mij een functie, meer
twitteren zit er niet in, meer bloggen wel, helpt bij rechtleggen idee
StanLenssen
@hjwdewit @Elja1op1 @LotsOfPhotos @punkmedia Yes, alles uit en
maar bloggen :-) (heb het even niet over kleding) #blogpraat
StevenGort
Ik ben ooit begonnen met de idee geen blog nodig te hebben.
Onderweg tot andere conclusie gekomen. Blog vult wel degelijk aan.
#Blogpraat
ruudketelaar
RT @Dol_Driescht: Twitter en bloggen zijn onlosmakelijk aan elkaar
verbonden. Het geeft je reclame en maakt discussies los. Een must
dus. #blogpraat
hjwdewit
@StanLenssen @Elja1op1 @LotsOfPhotos @punkmedia Twitter
even uit is wel beter voor de concentratie #blogpraat
MissMaaike85
Same here RT @hjwdewit: @LotsOfPhotos @Elja1op1 Dat herken ik
niet, bij mij krijgt de blog altijd een oppepper als ik twitter #blogpraat
ruudketelaar
RT @StevenGort: Ik ben ooit begonnen met de idee geen blog nodig
te hebben. Onderweg tot andere conclusie gekomen. Blog vult wel
degelijk aan. #Blogpraat
StanLenssen
Logica >> RT @Elja1op1: @Dol_Driescht Er is toch ook een hele
(veel grotere) groep mensen die niet Twittert maar niet online is?
#blogpraat
LotsOfPhotos
@Raaphorst @elja1op1 precies. Dusdan maar minder twitteren? Het
contact uberhaupt verdwijnt dan ook wel. #blogpraat
hjwdewit
@StevenGort Al dat geroep van goeroes dat het bloggen dood is, ik
vind dat het meer nodig is dan ooit door #sm #blogpraat
Elja1op1
@StevenGort Las daar van de week nog email over, van
@chrisbrogan dacht ik. Blog/website = je hub, de kern. #blogpraat
Elja1op1
@StanLenssen @Dol_Driescht Ik bedoel natuurlijk: WEL online is :-)
#blogpraat
Sharpbentwit
@StanLenssen @hjwdewit @Elja1op1 @LotsOfPhotos @punkmedia
Niks op tegen toch? *lol* #blogpraat
StanLenssen
@hjwdewit Lees 'm daarom Hendrik-Jan: http://t.co/rzRHNlW Zijn wij
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het eens? #blogpraat
KarindeZwaan
@Elja1op1 @StevenGort Klinkt mooi! Link naar het stukje?n
#blogpraat
StevenGort
Blog als hub. Mooie beeldspraak. Onthouden. Voelt als thuiskomen.
Zo'n landingsplek. #Blogpraat
Dol_Driescht
via de mail @StanLenssen @Elja1op1 Er is toch ook een hele (veel
grotere) groep mensen die niet Twittert maar niet online is?
#blogpraat
LotsOfPhotos
@StanLenssen @hjwdewit @elja1op1 @punkmedia Maar twitter is
ook 'de werkvloer van ZZP'ers' (wie zei dat ook weer) #blogpraat
ruudketelaar
@hjwdewit @stevengort #blogpraat Damn right!
StevenGort
Doet @punkmedia wel mee? #Blogpraat
metkcom
@SenolTapirdamaz ik ben voor alles ineen. laat je diversiteit zien.
#blogpraat
Elja1op1
@StevenGort "But at the end of it all, the goal is to build equity back
to your home base, not to live on the outposts". Quoten #blogpraat
Dol_Driescht
@Elja1op1 Die bereiken je wel via de DM #ervaring #blogpraat
@StanLenssen
StanLenssen
@Elja1op1 Gewoon heel menselijk :-) :-) #blogpraat
Sharpbentwit
RT @hjwdewit: @Elja1op1 @StevenGort Je kunt niet vroeg genoeg
beginnen met bloggen, twitteren kan altijd later nog -; #blogpraat
StevenGort
RT @Elja1op1: "But at the end of it all, the goal is to build equity back
to your home base, not to live on the outposts". #Blogpraat
hjwdewit
@LotsOfPhotos Je kunt natuurlijk ook een vast moment per dag
twitteren en het voor de rest met rust laten #tip #blogpraat
ruudketelaar
Begint toch aardig aan het eind van Latijn van #blogpraat te raken.
Pfft. Volgende keer weer iets meer V's? #moe #maarvoldaan
LotsOfPhotos
@hjwdewit @stevengort Kijk naar blog van ICTrecht. Dat leeft enorm
en werkt geloof ik goed samen met twitter #blogpraat
Elja1op1
@LotsOfPhotos @Raaphorst Ik zou Twitter wel erg missen. Ik heb er
al zoveel mooie mensen ontmoet. Veel 'dagelijkser' contact ook.
#blogpraat
StanLenssen
@LotsOfPhotos @StanLenssen @hjwdewit @elja1op1 @punkmedia
Twitter de werkvloer, dan het blog de kantine ;-) #blogpraat
KarindeZwaan
Ach het is ook allemaal geen wetenschap. Soms voelt het goed om
Elja1op1
@ruudketelaar Doen we Ruud. Wist dit keer niet genoeg vragen te
bedenken n.a.v. stelling! Volgende keer weer beter. :-) #blogpraat
SenolTapirdamaz @metkcom maar cre
ruudketelaar
RT @Elja1op1: @LotsOfPhotos @Raaphorst Ik zou Twitter wel erg
missen. Ik heb er al zoveel mooie mensen ontmoet. Veel 'dagelijkser'
contact ook. #blogpraat
hjwdewit
@LotsOfPhotos @stevengort Als je twittert met je blog als basis,
gebruik je het medium goed. Twitteren om twitteren is lastiger
#blogpraat
LotsOfPhotos
@Sharpbentwit @stanlenssen @hjwdewit @elja1op1 @punkmedia
#werkvloer bedoel je? Zeker niet! Maar daarom dus geen keuze
maken. #blogpraat
nostromo
@LotsOfPhotos Als zzper zie ik zeker wel de voordelen van twitter.
Mensen leren je sneller kennen dan via een blog. #Blogpraat
punkmedia
i@Elja1op1 Sorry, ben nu pas weer online. En ga even snel bijlezen.
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#blogpraat
@KarindeZwaan Mijn idee Karin! Er zijn geen regels, da's de enige
regel. #blogpraat
@SenolTapirdamaz wat vindt @Elja1op1 daarvan? ;-) #blogpraat
Dat @nostromo @LotsOfPhotos Als zzper zie ik zeker wel de
voordelen van twitter. Mensen leren je sneller kennen dan via een
blog. #Blogpraat
RT @StanLenssen: @KarindeZwaan Mijn idee Karin! Er zijn geen
regels, das de enige regel. #Blogpraat
@StanLenssen precies! #blogpraat
@metkcom @senoltapirdamaz alles in een (diversiteit) maar als je bij
een bedrijf werkt bewust vd impact? #blogpraat
@Elja1op1 #blogpraat Dat ligt niet aan jou (alleen) Elja, alle
blogpraters samen zijn verantwoordelijk! #kijktinspiegel
@ruudketelaar @Elja1op1 @LotsOfPhotos @Raaphorst Heb ook
heel veel mensen leren kennen via twitter. #blogpraat
@StevenGort Was dus quote van @chrisbrogan. Mooie emails. Zie
http://t.co/2u3JHaX #blogpraat
@Elja1op1 @raaphorst Eens! Dus is SMintegratie in blog misschien
gewoon de oplossing idd? #blogpraat
@Elja1op1 Ik heb ooit getwitterd in reactievelden toen er nog geen
twitter was... met @marketingfacts http://t.co/jHJqYD2 #blogpraat
Bedrijfsmatig gedacht werkt het ook heel goed om 1 blog te schrijven
als antwoord op heel veel twittervragen #blogpraat
RT @Elja1op1: Ik zou Twitter wel erg missen. Ik heb er al zoveel
mooie mensen ontmoet. Veel dagelijkser contact ook. #blogpraat
@hjwdewit @stevengort Ik twitter juist ook veel om het twittren.
Minder vanuit mezelf, meer conversatie #blogpraat
@punkmedia @Elja1op1 @marketingfacts Ik heb veel getwitterd in
reacties op forums #blogpraat
@hjwdewit Lijkt me wel wat. De #belastingdienst blog. Zal eens op
zoek gaan intern. #Blogpraat
@punkmedia Leuk om te zien :) #blogpraat
@hjwdewit Je kunt zo mooi verwijzen vanuit Twitter en uitleggen op je
blog. #blogpraat
@metkcom @SenolTapirdamaz Jullie kennen me te goed... ik houd
niet van verwarring. Maar @metkcom wel. Opposites attract. :-)
#blogpraat
@hjwdewit @elja1op1 @lotsofphotos @raaphorst #blogpraat Same
here, en je krijgt soms ongevraagde kadootjes als reactie
@StevenGort
RT @hjwdewit: Bedrijfsmatig gedacht werkt het ook heel goed om 1
blog te schrijven als antwoord op heel veel twittervragen #Blogpraat
@Elja1op1 Jij hebt wel een mooi dingetje in je reactieveld, dat alle
tweets daarover worden geplaatst... #blogpraat
RT @punkmedia: Ik heb ooit getwitterd in reactievelden toen er nog
geen twitter was... met @marketingfacts http://t.co/wcDvehQ
#blogpraat
@LotsOfPhotos @hjwdewit @stevengort #blogpraat EENS
@punkmedia Volgens mij is dat Disqus. Handige plugin hoor.
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#blogpraat
Twitteren en Bloggen hebben
RT @StanLenssen: Twitteren en Bloggen hebben
@punkmedia @marketingfacts Mooi stukje geschiedenis, dat!
Mensen zoeken gewoon naar oplossingen, he? Roeien met de
riemen. #blogpraat
En met passie! @StanLenssen Twitteren en Bloggen hebben
@StevenGort @hjwdewit neeeeeee, ik wil niet efficient, ik wil waste!
#blogpraat
RT @StanLenssen: Twitteren en Bloggen hebben
Of gewoon eerlijk & oprecht RT @StanLenssen: Twitteren en
Bloggen hebben
RT @StanLenssen: Twitteren en Bloggen hebben
RT @Elja1op1: @punkmedia Volgens mij is dat Disqus. Handige
plugin hoor. #blogpraat @BasBoerman Even naar kijken...
RT @StanLenssen: Twitteren en Bloggen hebben
Mis in de hele #blogpraat lijn steeds de tweets van @punkmedia
#verwarrend
Probeer #blogpraat na te lezen, maar ik kan er geen chocola van
maken. De highlights staan morgen vast op blogpraat.com
@punkmedia Heb wel eens gesproken met bedrijf dat al die dingen
integreert. Alle social media, comments. Heel mooi. MEGAduur.
#blogpraat
@StevenGort @stanlenssen Of gewoon mooi! #blogpraat
#mooischrijverijisbeterdanmooipraterij
@LotsOfPhotos Maar @punkmedia is nog maar net online. Ik roep
zijn naam alleen al een uur. Arme man. :-) #blogpraat
Ik ga weer eens sleutelen :) #blogpraat
@MarcHesp Ik voel de druk, Marc. Ga proberen er iets moois van te
maken! #overzicht #blogpraat
@LotsOfPhotos Ik schakel net pas in, sorry... Kiki is 5 en half (lastige
leeftijd) #blogpraat #verwarrend
online dialoog, het gesprek, voor mij is de basis: de link. via
trackbacks bijvoorbeeld, of onzichtbaarder maar via link #blogpraat
mijn blog wordt vanaf deze week vernieuwd en zal alles ineen krijgen.
nog meer dan ooit ervoor ... #blogpraat @roosvanvugt
@SenolTapirdamaz
RT @Elja1op1: RT @StanLenssen: Twitteren en Bloggen hebben

