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Sv Amoras goes Discord 
Hoe? Wat? Waar? 

Door: 

Ilse Eijkelkamp 
      

Toelichting 
Tijdens de corona crisis, 2020, wil amoras toch graag actief blijven. Hier voor is een server 

opgezet en via dit handboek weet jij hoe je deel kan nemen. 
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Inleiding 
 
 
Hoi en welkom, 
 
Dit handboek lees je waarschijnlijk als je toegang wilt tot onze server of vragen hebt over 
activiteiten op de server. 
De sv Amoras server is er gekomen zodat wij als studenten in deze tijd van thuis isolatie 
toch nog met elkaar in contact kunnen komen en leuke dingen kunnen doen. 
 
Allereerst wordt er uit gelegd hoe je precies op de server komt. Vervolgens staat er een 
uitleg over de verschillende kanalen en tot slot een uitleg over het organiseren van 
activiteiten op de server. 
 
Mocht je vragen hebben kan je contact opnemen met: 
 
Ilse Eijkelkamp 
0629817609 
Of  
Sven van Bezooijen 
0616261506 
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Waar begin je? 
 

Stap 1 
Als eerst is het belangrijk dat je discord op je laptop of computer hebt. Deze kan je 
instaleren via deze link: 
 
https://discordapp.com/download  
 

Stap 2 
Na de installatie maak je een account aan. Het programma geeft aan hoe je dat doet. 
 

Stap 3 
Om bij de server te komen heb je ook weer een link nodig. Dat is de volgende: 
 
https://discord.gg/5rphMHC 
 
Vanaf hier zullen onze beheerders jou de juiste rechten geven. Dit is afhankelijk van of je lid 
of actief lid/commissie lid bent. 
 
Nu zit je op de sv Amoras server. Welkom! 
  

https://discordapp.com/download
https://discord.gg/5rphMHC
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Welkom op de server 
 
Nu je officieel op de server bent toegelaten zie je waarschijnlijk veel verschillende kopjes en 
kanalen. Tot sommige zul je wel rechten hebben en tot andere niet.  
 

Algemene kanalen 
Dit is het eerste kanaal dat je tegenkomt, hieronder 
vallen entrance, updates, rules en  commands. Op deze 
kanalen vind je alle belangrijke informatie over wat wel 
en niet kan en over hoe verwacht wordt dat je, je op de 
server gedraagt. 
Verder kan je bij roles zelf instellen welke kanalen je wel 
en niet wilt zien. Dit doe je door op roles te klikken en 
dan de kanalen te selecteren waar je voor aangemeld 
wilt blijven. 
Iedereen kan deze kanalen zien maar alleen de 
beheerders en bestuursleden kunnen hier iets in                                                    

                                                                 plaatsen. 
 

Amoras chillings 
Dit is het kanaal waar je makkelijk met mensen kan 
praten en chatten. Als er voor de titel een ‘#’ staat, 
zoals bij #chill-chat dan kan je er alleen in chatten. Staat 
er een speaker voor zoals bij Het Hok dan kan je met 
mensen praten. 
Verder valt onder dit kanaal ook de #meme-chat. Dit is 
alleen om meme’s te versturen, dit gebeurt niet in 
andere chats. 

            In het hok en in de chill-chat zijn regelmatig mensen te         
            vinden om gezellig mee te praten. 

 

Commissies 
Dit zijn chats en gesprekskanalen waar commissies 
kunnen afspreken en vergaderen. Deze kanalen zijn 
ook alleen maar zichtbaar als je actief lid bent, je hebt 
alleen toegang tot het kanaal van jouw commissie. 
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Huiswerk kanaal 
Op dit kanaal kan je met klasgenoten afspreken om 
samen huiswerk te maken. Op deze gesprekskanalen zit 
ook een maximum aantal deelnemers van 5 tot 10 
deelnemers per kanaal. Verder is er ook een chat kanaal 
om met meerdere personen te chatten. 
 

 

 

 

 

 

Game kanaal 
Op dit kanaal zijn verschillende games toegevoegd die 
je samen kan spelen. Waaronder pokemon, snakes en 
minecraft (met eigen Amoras server). In het hoofdstuk 
games wordt dit verder uitgelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activiteiten kanaal 
Tot slot is er een kanaal voor activiteiten. Hier kunnen 
bestuur en commissieleden activiteiten in organiseren, 
zoals borrels, movie nights of andere live streams. In 
het hoofdstuk activiteiten organiseren, lees je hoe een 
activiteit op de server georganiseerd wordt. Updates 
over activiteiten komen te staan in het updates kanaal 
en op onze socials. 
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Basis bediening 
Nu zit op de server en weet welke kanalen er allemaal zijn. Maar hoe ga je nu verder? 
 

Je eigen spraak en geluid 

 
 
Groen: hier staat je profielfoto, gebruikers naam en gebruikers code. Met deze code kunnen 
andere mensen jou vinden en jij hun. 
Rood: Dit is je microfoon. Door hier op te klikken gaat deze aan of uit. Beheerders kunnen 
deze ook uit zetten waarna je hem niet zelf meer kan aanzetten. 
Geel: Dit is het geluid. Door hier op te klikken hoor je niemand en hoort niemand jou. 
Blauw: Dit zijn je overige instellingen 
 

Schermdelen en gesprek verlaten 

 
 
Groen: Hier kan je zien in welk gesprek je zit en wat de kwaliteit is. 
Rood: Met deze knop kun je je scherm delen en kunnen andere mensen mee kijken met wat 
jij doet. 
Blauw: Hiermee kan je een gesprek verlaten. 
 

Live meekijken 
Als iemand zijn of haar scherm deelt komt er 
achter de gebruikers naam LIVE te staan. Door 
met je cursor op deze naam te gaan staan kan 
je in een zij venster deelnemen aan de live 
stream. 
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Volume van deelnemers veranderen 
Mocht je iemand niet goed kunnen 
verstaan, of juist te goed, kan je het 
gebruikersvolume van die persoon 
aan passen. Dit doe je door met de 
rechter muisknop op de 
gebruikersnaam te klikken. 
Vervolgens kan je met de schuif bij 
gebruikersvolume het volume hoger 
of lager zetten.   
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Bots, wat zijn ze? 
Aan verschillende kanalen zijn verschillende bots toegevoegd. Met de bots kun je 
bijvoorbeeld: muziek afspelen, meme’s op vragen of Pokémon spelen. Door op een chat te 
klikken zie je precies welke bots aangesloten zitten bij die chat. 
 
In het kanaal commands is te lezen wat de bots precies doen en hoe je ze bedient. 
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Activiteiten organiseren 
 
Omdat Amoras graag wil blijven bestaan en doorgaan willen wij jullie van harte uitnodigen 
om mee te denken en helpen met het organiseren van activiteiten. 
 
Omdat de situatie nu iets anders is dan wat we gewend zijn. Zal ook het organiseren van 
een activiteit iets anders gaan. 
 

Stap 1 
Maak een plan. Bedenk wat je wilt doen, wanneer en hoe laat je de activiteit wilt doen. Wat 
ook belangrijk is, is dat je weet hoe je de activiteit wilt promoten. Schrijf dit plan, indien 
mogelijk, in het draaiboek format van Amoras. 
 

Stap 2 
Deze keer stuur je het plan niet naar jouw commissie intern maar mag je het sturen naar 
intern@svamoras.nl met als onderwerp Discord activiteit: (Activiteits titel)  
 

Stap 3 
Vervolgens wordt er intern gekeken of er op jouw gekozen datum en tijd, plek is en of de 
activiteit mogelijk is. Daarna nemen we contact met jou op om het verder te bespreken. 
 

Stap 4 
Voer de activiteit uit! 
 

mailto:intern@svamoras.nl
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Afspraken  
Op een plek waar veel mensen samen komen, kunnen we niet zonder regels en afspraken. 
Zo ook niet op onze server, dus zijn er de volgende afspraken opgesteld: 
 

1. Ga met respect met elkaar om. 
2. Gebruik een kanaal waarvoor het bedoeld is. 
3. Er mag niet gespamd worden, alleen in de kanalen die ervoor bedoeld zijn. 
4. Is een kanaal vol dan is het vol. 
5. Als mensen aan het werk zijn in een huiswerk spraakkanaal ruimte ga er dan niet 

zomaar bij in. 
6. Laat elkaar uit praten en ga niet zomaar door elkaar heen praten, doen we in real life 

ook niet. 


