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Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen? 
 

Hiervoor moeten twee taken uitgevoerd worden. 

• De schermafdruk maken 

• De schermafdruk op het forum plaatsen. 

 

I. Een schermafdruk maken: 
 

Om een schermafdruk te maken bestaan er verschillende methoden. We behandelen er hier 

twee van. 

• Door gebruik te maken van PAINT. Paint biedt de mogelijkheid de schermafdruk te 

bewerken, doch alles is een stuk complexer dan de volgende methode. 

• Door gebruik te maken van een klein programmaatje. In ons geval lichten we Gadwin 

toe. Met dit handige programma kun je zelfs moeiteloos een afdruk maken van een 

door u te bepalen deel van het scherm. 

 

PAINT 
 

Zorg dat de te plaatsen schermweergave actueel is (zichtbaar is). 

Klik op "Print Screen" (toetsenbord). 

Open PAINT   >  Klik in de menubalk op "Bewerken"  en dan op "Plakken".  

Sla het bestand op, b.v. op je bureaublad.  

Doe dat zo:  

Ga in PAINT naar “bestand”  >  “Opslaan als” >  Klik helemaal links op de knop 

“Bureaublad” ( rode kader) om op je bureaublad op te slaan. 
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Geef een bestandsnaam in, bij “Bestandsnaam”   

Wijzig in “Opslaan als type” naar “GIF” door bij het rode kadertje op dat V’tje te klikken en 

vervolgens op GIF [*.GIF] (zie blauwe balk). 

 
 

Klik op “Opslaan”.  

Sluit PAINT. 

De schermafbeelding is nu opgeslagen op je bureaublad. 

 

Kijk hier voor een uitgebreidere toelichting: 

http://moderators.seniorennet.be/Handleiding/Schermafdruk.pdf  

 

Gadwin 

 
Programma downloaden en installeren. 

 

Ga naar deze locatie om het programma te downloaden. 

http://www.gadwin.com/download/ps_setup.exe 

 

Dit is een rechtstreekse downloadlink. Je ziet dus direct dit venstertje. 

 
 

Indien je op Uitvoeren klikt dan zal het meteen geïnstalleerd worden.  

http://www.gadwin.com/download/ps_setup.exe
http://moderators.seniorennet.be/Handleiding/Schermafdruk.pdf
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Ikzelf heb de gewoonte een download eerst op te slaan op mijn bureaublad (op Opslaan 

klikken) zodat ik het gedownloade setupbestand eerst kan scannen op virussen alvorens het te 

starten (dubbelklikken). Noteer eerst de bestandsnaam (zie rode kader) zodat je het 

gemakkelijk kunt terugvinden.  

Zie hier een afbeelding van het setupbestand: 

 
 

Na afloop van de installatie zal er een snelkoppeling op je bureaublad staan.  

Deze ziet er zo uit: 

 
 

Ook in de systeembalk zal er een icoon staan. Na afloop van de instellingen en het opnieuw 

opstarten van de computer zal dat icoon verdwenen zijn omdat we bij de instellingen er voor 

gaan kiezen om dit programma niet samen met Windows te laten opstarten. Nadat je dan 

dubbelklikt op de snelkoppeling op je bureaublad zal Gadwin terug actief zijn, en staat het 

icoon er terug. 

Zie groene kader. 

 
 

Verwijder het setupbestand PrintScreen35.exe van je bureaublad. 

 

Het programma instellen. 
 

Het programma heeft heel wat instellingsmogelijkheden welke nuttig kunnen zijn afhankelijk 

van het beoogde doel. Hier gaan we ons beperken tot de instellingen die het plaatsen van een 

schermafdruk op het SeniorenNet-forum mogelijk maken. 

Open het programma door op de snelkoppeling op het bureaublad te klikken. 

Ziehier het openingsvenster 
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Gemakshalve stel ik voor de instellingen van de volgende screenshot over te nemen. 

 

 
 

 
 

Stel de gewenste opslaglocatie in bij Vastleg-Map: door de verkenner te openen daar waar 

zich de muisaanwijzer bevindt op bovenstaande afbeelding. Dat kan bv je bureaublad zijn. 
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Ook hier is een handleiding betreffende het downloaden, installeren en instellen van Gadwin 

beschikbaar: http://moderators.seniorennet.be/Handleiding/printscreen.pdf  

 

Een schermafdruk maken met GADWIN. 
 

Open Gadwin door te dubbelklikken op de snelkoppeling op je bureaublad. 

Het icoon in de systeembalk komt weer tevoorschijn. Dit duidt er op dat Gadwin actief is. 

Zorg dat de afbeelding waarvan je een afdruk wil maken op je scherm zichtbaar is. 

Druk op de knop PrintScreen van je toetsenbord. 

De cursor verandert nu in een kruisje met een rechthoekje (Laat het venstertje Zoom window 

maar voor wat het is). 

Klik met dat kruisje op de linkerbovenhoek van de afbeelding (of deel van een afbeelding), 

hou de muisknop ingedrukt en sleep naar de rechter benedenhoek zodat je de gewenste 

afbeelding volledig omvat. Laat nu de linker muisknop los en klik op de rechter muisknop. 

Er zal een venster geopend worden waarin de gemaakte afbeelding getoond wordt. Klik op 

Goedkeuren, indien ze aan je verwachtingen beantwoord. Zoniet klik op Afkeuren. 

Met de schuifbalk kun je de afbeelding in- of uitzoomen.  

Indien je alsnog de bestemming wenst te wijzigen, klik dan op Wijzig bestemming. Het 

tabblad bestemming zal dan gepend worden, al waar je de plaats van opslaan kan wijzigen. 

 

De afbeelding staat nu op je klembord en is tevens op de ingestelde locatie opgeslagen. 

 

 

II. Een schermafdruk op het forum van SeniorenNet plaatsen. 
 

Klik in het gekozen onderwerp op Nieuw antwoord. 

 
Klik op “Foto in bericht toevoegen? Klik hier” (Zie in blauwe kader) 

http://moderators.seniorennet.be/Handleiding/printscreen.pdf


 6 

Onderstaand venster zal geopend worden. 

 
Klik op bladeren en ga naar het bestand met de gewenste afbeelding. Selecteer het en klik op 

Openen. 

 

Het gekozen pad zal nu getoond worden. Zie in rode kader. 

 
Klik nu op “Afbeelding verzenden” (zie in blauwe kader). 

 

Wacht rustig af tot onderstaand venster verschijnt. 
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Er wordt een voorbeeld van de afbeelding getoond (Hier is dat een download 

beveiligingswaarschuwingsvenster). Maar ook, en daar gaat het om, de verwijzing naar die 

afbeelding. Zie rode kader in bovenstaande afbeelding. 

 

 

Selecteer de verwijzing. Dat doe ja zo. Plaats de muisaanwijzer aan het begin van de 

verwijzing, klik op de linkermuisknop, hou deze ingedrukt en sleep deze helemaal naar rechts 

zodat je onderstaand resultaat ziet en laat de muisknop los (blauw geselecteerd).  

 
 

Ga nu met de muisaanwijzer boven de blauw geselecteerde verwijzing staan en klik op de 

rechtermuisknop. Kies nu “Kopiëren”. 
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Klik nu, in het geopende browservenster, tweemaal na elkaar op vorige om terug te keren naar 

je antwoordvenster. 

 
 

Plaats nu in het antwoordvenster de cursor op de gewenste plaats. Klik op de rechtermuisknop 

en kies voor “Plakken”. 

 
 

De verwijzing staat nu in het antwoordvenster. Zie in het rode kader 
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Indien je, alvorens op OK te klikken om je antwoord te posten, wil zien of alles gelukt is, klik 

dan op “Voorbeeld”.  

Onderstaand screenshot geeft het resultaat weer. 

Indien goed bevonden klik op OK om je antwoord te posten. 

 


