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Google's speciale mogelijkheden 

Plaatjes zoeken

Google's plaatjeszoeker is het meest 
uitgebreide op het Web, met meer dan 
425 miljoen plaatjes geïndexeerd en 
beschikbaar voor bekijken. Om de 
plaatjeszoeker te gebruiken, ga naar de 
geavanceerde zoekpagina of http://
images.google.com en geef een 
zoekopdracht in het plaatjes zoeken 
venster, klik dan op de zoekknop. Op de resultatenpagina, klikt u 
gewoon op de plaatjespostzegel om het grote formaat van het 
plaatje weer te geven en de pagina waar het plaatje gesitueerd is. (n.
b.: om toegang te krijgen moet standaard Engels als taal ingevoerd 
worden op de voorkeurenpagina.)

De plaatjes geïdentificeerd door de Google Plaatjeszoeker kunnen 
beschermd zijn door copyrights. Alhoewel u de plaatjes kunt 
lokaliseren en kunt benaderen via onze service, kunnen we u geen 
rechten geven om ze te gebruiken behalve het bekijken op het web. 
Anderzijds, als u graag een van de plaatjes wilt gebruiken welke u 
gevonden hebt via onze service, adviseren we u contact op te 
nemen met de eigenaar van de site om permissie te vragen voor 
gebruik.

WAARSCHUWING: De resultaten die u ziet met deze optie, kunnen 
materiaal bevatten dat alleen geschikt is voor 18+. Google houdt 
rekening met een aantal factoren om te bepalen of een afbeelding 
relevant is voor uw zoekopdracht. Omdat deze methodes niet 
helemaal onfeilbaar zijn, is het mogelijk dat ongepaste afbeeldingen 
weergegeven worden tussen uw afbeeldingen.

Voor meer informatie over deze optie, lees de image search FAQ.

Rekenmachine
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Om Googles ingebouwde rekenmachine te gebruiken, geef een 
rekening op in plaats van een zoekopdracht en druk op de Enter-
toets of de knop “Google zoeken”. De rekenmachine kan wiskundige 
berekeningen doen met simpele aritmetica (5+2*2 or 2^20) of meer 
ingewikkelde berekeningen (e^(i pi)+1). U kunt ook experimenteren 
met andere numerische systemen als het hexadecimale- en binaire 
systeem.

voorbeeld:      

 

 
Web Pagina Vertaling 

Google doorbreekt de taalbarrière met een nieuwe 
vertaalmogelijkheid. Gebruik makend van vertaaltechnologie, maakt 
Google het mogelijk Engelstalige sprekers toegang te geven tot niet-
Engelstalige websites.

Indien uw zoekopdracht niet-Engelse resultaten bevat, zal er een link 
zijn tot een versie van die pagina in het Engels vertaald. 

Als u ook titels en samenvattingen van uw zoekresultaten in het 
Engels vertaald wilt hebben, schakel dan de vertaaloptie in op de 
voorkeuren pagina. Met deze optie ingeschakeld zal Google uw 
zoekresultaten automatisch in het Engels vertalen. 

Voor meer informatie over deze optie, leest u de vertaal FAQ.

Vind PDF bestanden 

Google zoekresultaten zoeken nu ook in Adobe Portable Document 
Format (PDF) bestanden. Alhoewel PDF bestanden niet zo 
uitgebreid zijn als HTML bestanden, bevatten ze voortreffelijke 
informatie die nergens anders beschikbaar is. 

Om aan te geven dat zoekresultaat een PDF bestand is, [PDF] 
verschijnt in blauwe letters vóór de titel. Dat betekent dat het 
programma Acrobat Reader zal starten om dat bestand te bekijken. 
Klik op de titel, rechts van [PDF] om het pdf document te openen. 
(Als u geen Adobe Acrobat op uw computer heeft, zult u naar een 
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website worden gewezen waar u dit programma gratis kunt 
downloaden.)

Met PDF bestanden is de gebruikelijke "Cached" link vervangen door 
"Tekstversie". De tekstversie is een kopie van het PDF document 
zonder alle opmaakcommando's erin.

Als u er de voorkeur aan geeft bepaalde resultaten zonder PDF links 
te zien, typt u filetype:pdf in het vak met uw zoekopdracht.

Cached links 

Google maakt een schermafdruk van iedere ontdekte pagina en 
plaatst die in een cache, voor het geval de originele pagina niet 
bereikbaar is. Klikt u op die "cache"-link, dan ziet u de webpagina 
zoals die was tijdens de indexering door Google. Deze cache is 
bedoeld om een indruk te geven of deze pagina overeenstemt met 
uw zoekactie. 

Als een cached-pagina getoond wordt, wordt bovenaan 
weergegeven dat het een cached-pagina is en geen actuele versie. 
Woorden die overeenstemmen met de zoekvraag worden in de 
cached-pagina gemarkeerd, zodat het eenvoudiger is om te bepalen 
of deze pagina relevant is voor uw zoekactie. 

De "opgeslagen" link zal ontbreken voor sites die niet in de index 
opgenomen zijn of waarvan de eigenaars ons gevraagd hebben de 
opgeslagen inhoud te verwijderen.

Vergelijkbare pagina's 

Als u op de link "Gelijkwaardige Pagina's" klikt, zoekt Google 
automatisch naar websites die gerelateerd zijn aan de betreffende 
site. 

De link "Gelijkaardige pagina's" kan op veel manieren gebruikt 
worden. Als je tevreden bent over de inhoud van een bepaalde site, 
maar graag meer had geweten, dan kan deze link sites vinden die 
een gelijkaardige inhoud hebben die je misschien nog niet kent. Als 
je op zoek bent naar productinformatie, dan kan "Gelijkaardige 
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Pagina's" informatie van concurrenten voor je vinden, zodat je kunt 
vergelijken. Als je graag een bepaald onderwerp wilt onderzoeken, 
kan de link je helpen zeer snel een groot aantal bronnen te vinden, 
zonder dat je tijd hoeft te verliezen om te bedenken welke 
sleutelwoorden je naar die sites zouden kunnen leiden.

Google vindt gelijkwaardige pagina's voor vele miljoenen websites. 
Echter, hoe gespecialiseerder een site is, hoe minder resultaten we 
voor je kunnen vinden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat Google geen 
gerelateerde pagina's kan vinden voor je persoonlijke homepage, als 
die niet genoeg informatie heeft om te vergelijken met andere 
pagina's. Ook kan het voorkomen dat als bedrijven meerdere URL's 
gebruiken voor hun websites (zoals google.com en www.google.
com) er minder informatie over de ene URL is, maar meer over de 
andere. Over het algemeen werkt "Gelijkwaardige pagina's" echter 
voor het grootste gedeelte van de websites. 

Zoek uit wie naar jou linkt 

Sommige woorden, gevolgd door een dubbele punt, hebben een 
speciale betekenis voor Google. Een voorbeeld is de operator link:. 
De zoekopdracht link:<adres> toont alle pagina's die naar dat adres 
verwijzen. Bijvoorbeeld: link:www.google.com zal alle pagina's tonen 
die een link hebben naar de beginpagina van Google. Een link:-
zoekopdracht laat zich niet combineren met een gewone 
zoekopdracht. 

voorbeeld:     
 
 

 

Beperk tot domein 

Sommige woorden, die gevolgd worden door een dubbele punt, 
hebben een speciale betekenis voor Google. Een voorbeeld hiervan 
is de 'site:' operator. Om op een specifiek domein of een specifieke 
website te zoeken, typt u 'site:ditdomein.nl' in het Google-zoekvak. 

Om bijvoorbeeld persinformatie op de site van Google te vinden, tikt 
u in:
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voorbeeld:      

Ik doe een gok 

De "Ik doe een gok"-knop neemt u automatisch naar de eerste 
pagina die Google als zoekresultaat geeft. De andere resultaten ziet 
u niet. Een zoekopdracht op deze manier betekent minder tijd kwijt 
zijn aan zoeken en meer informatie tot u nemen. 

Om bijvoorbeeld de website van de Technische Universiteit Delft te 
vinden toetst u gewoon "Universiteit Delft" in het zoekvak en klikt u 
op "Ik doe een gok". Google neemt u meteen naar de officiële 
website van de Technische Universiteit Delft op "www.tudelft.nl". 

voorbeeld:     
 
 

 
Doet U een gok? 

©2008 Google - Home - Alles Over Google 

http://www.google.com/help/features.html (5 of 5)6/04/2008 21:32:32

http://www.google.com/
http://www.google.com/about.html


Er zijn meer wegen die naar Google leiden!

 
 Er zijn meer wegen die naar Google leiden!

Home

Alles over Google

  Help bij Zoeken

  Google Functies

• Meer mogelijkheden 
  van Google

  Waarom Google 
  gebruiken?

Meer mogelijkheden van Google 

Google Desktop Search 

U kunt de werking van Google Desktop Search vergelijken met die van een fotografisch geheugen. Het is een zoekprogramma 
waarmee u kunt zoeken naar tekst in e-mailberichten, computerbestanden, chats en bezochte webpagina's. Met Desktop 
Search kunt u zoeken op uw computer, waardoor u eenvoudig toegang heeft tot gegevens en niet meer genoodzaakt bent 
bestanden, e-mailberichten en favorieten handmatig in te delen.

U kunt zoeken in: 

●     E-mailberichten in Outlook 2000+, Outlook Express 5+, Netscape Mail 7.1+, Mozilla Mail en Thunderbird 
●     Alle bestanden op uw computer, waaronder tekst-, HTML-, Word-, Excel-, PowerPoint-, PDF-, MP3-, afbeeldings-, audio- 

en videobestanden. U kunt zelfs zoeken op metagegevens in u mediabestanden: u kunt bijvoorbeeld zoeken op de naam 
van de artiest of de titel van het nummer, en niet alleen maar op de bestandsnaam. 

●     Chats van AOL 7+ en AOL Instant Messenger 5+ 
●     Webpagina's die u opent met Internet Explorer 5+, Netscape 7.1+, Mozilla en Firefox 

Google Desktop Search is momenteel beschikbaar voor Windows XP en Windows 2000 Service Pack 3 en hoger. Als u Desktop 
Search wilt installeren op een computer op uw werk, dient u te beschikken over beheerdersrechten (thuisgebruikers kunnen het 
gewoon installeren). Voor de installatie is minimaal 500 MB vrije schijfruimte nodig. Daarnaast raden we minimaal 128 MB RAM 
en een 400 MHz Pentium-processor aan. 

Installeer Google Desktop Search
 

De Google Toolbar 
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De Google Toolbar(TM) stelt u in staat om gemakkelijk informatie te vinden op het web. De Toolbar is gratis en de installatie 
vergt slechts enkele seconden. U krijgt de beschikking over handige mogelijkheden zoals Google Search, Site Search, Word 
Find, Highlighting en PageRank. U kunt de layout van de toolbar aanpassen met functies zoals "Ik doe een gok", de Google 
Web Directory en een knop die naar de Google website leidt.

Systeemeisen

Momenteel is de Google Toolbar alleen beschikbaar voor Internet Explorer. Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden 
voor andere systemen. 

●     Windows besturingsysteem 
●     Internet Explorer 5.0 of hoger 

Installeer de Google Toolbar

De Google Web Directory 

De Google Web Directory rangschikt de informatie op het web per onderwerp. Op deze manier kunt u bladeren in een categorie 
om uw sleutelwoorden voor uw zoekopdracht te vinden. U kunt ook door een specifieke categorie bladeren om de pagina die u 
zoekt te vinden.

Als u niet preces weet wat u zoekt, kunt u ook het gehele web afzoeken. 

Ga naar de Google Web Directory
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 Our Search: Special Searches

Home 
 
All About Google 
 
  Help Central 
 
  Google Features 
 
  Services & Tools 
 
  Our Technology 
 

Find on this site: 

 

  

Use Google to search within specific topics 

Google's special searches enable you to narrow your search to a specific topic. 

Our Public Service Search offers educational institutions and non-profit organizations 
worldwide free SiteSearch. 
 
Our University Search enables you to search to a specific school website. We now offer 
hundreds of schools. Try searching for things like admissions information, course schedules, or 
alumni news.

Google also offers these special searches:

 
 

U.S. Government 

 
 

Linux 

 
 

BSD 

 
 

Apple Macintosh 

 
 

Microsoft 
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Meer Google-producten

  

Het Internet    Afbeeldingen    Discussiegroepen    Gids    meer »

 

 
Meer Google-producten

Zoeken

Afbeeldingen  
Zoeken naar afbeeldingen op het web

Desktop  
Doorzoek uw eigen computer

Gids  
Zoeken op het web per onderwerp

Internet  
Zoeken in meer dan 8 miljard 
webpagina's

Kladblok Nieuw!  
Informatie knippen en verzamelen 
terwijl u zoekt op het web

Rekenmachine  
Haal meer uit uw zoekopdrachten

Toolbar  
Voeg het Google zoekveld toe aan 
uw browser

Video  
Zoek video's en voeg je eigen video's 
toe

Zoeken in blogs  
Zoeken naar blogs over uw favoriete 
onderwerpen 

Zoeken naar boeken  
Doorzoek alle informatie uit boeken 

  

Verkennen en vernieuwen

Labs  
Probeer de nieuwste Google 
producten uit

Communiceren, tonen en delen

Agenda  
Uw planning organiseren en 
gebeurtenissen delen met vrienden

Blogger  
Deel je leven en gedachten met 
vrienden en familie - start gemakkelijk, 
snel en gratis een blog.

Discussiegroepen  
Mailinglijsten en discussiegroepen 
maken

Documenten  
Creëer, bewerk en deel uw bestanden 
online waar u zich ook bevindt

Orkut  
Ontmoet nieuwe mensen en blijf in 
contact met vrienden

Picasa  
Foto's vinden, bewerken en delen

Het beste uit uw computer halen

Pack  
Een gratis verzameling essentiële 
software
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Google Pack

 Maak optimaal gebruik van uw computer    Help 

Google Pack bestaat uit: 

●     Software die specifiek is geselecteerd door 

Google 

●     Altijd gratis - geen proefversies of spyware 

●     Binnen een paar klikken aan de slag 

 
 

Kies alleen de gewenste software:

 Google Earth

 Norton Security Scan

 Google Desktop

 Firefox met Google 
Toolbar

 Skype

 Google Toolbar voor IE

 Spyware Doctor

 Picasa

 Adobe Reader

 StarOffice (bevat 
Java™)

  Google instellen als mijn 
startpagina 

  Google instellen als mijn standaard 
zoekmachine 

Google Pack 
downloaden

  Meer informatie over de software van Google Pack 

 Google Earth
●     Vanuit de ruimte inzoomen op 

straatniveau en de hele wereld 
bekijken 

●     Kaarten, routebeschrijvingen, 
hotels, restaurants en meer vinden

 Norton Security Scan
●     Hiermee worden virussen en 

internetwormen opgespoord en 
verwijderd 

●     Gratis virusupdates en geplande 
scans

 Google Desktop
●     Al uw e-mail, bestanden, 

webgeschiedenis en meer vinden 
●     Met de zijbalk bevindt al uw 

persoonlijke informatie zich op één 
plaats

 Mozilla Firefox met Google Toolbar
●     Snel en veilig surfen op het web 
●     Snel tussen pagina's schakelen 

door te bladeren met tabs

 Google Toolbar voor Internet 
Explorer
●     Zoeken vanaf elke webpagina en 

formulieren automatisch invullen 
●     Irritante pop-ups blokkeren

 Spyware Doctor™ Starter Edition
●     Hiermee worden spyware, adware, 

trojaanse paarden en keyloggers 
opgespoord en verwijderd 

●     Inclusief Smart Updates en 
scanplanning om uw computer te 
beschermen

 Picasa
●     Uw foto's in een oogwenk zoeken, 

bewerken en delen 
●     Eenvoudig rode ogen corrigeren en 

foto's verbeteren
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Google Pack

 Skype
●     Gratis bellen en videogesprekken 

voeren met andere gebruikers van 
Skype 

●     Bellen naar vaste en mobiele 
nummers tegen lage tarieven

 Adobe Reader
●     PDF-bestanden via een opnieuw 

ontworpen interface weergeven, 
afdrukken en doorzoeken 

●     Uw documenten beveiligen en 
samenwerken via online, real-time 
ontmoetingen

 StarOffice (breedband aanbevolen)
●     Tekstverwerking, spreadsheets, 

presentaties en meer 
●     Inclusief Java™ Runtime 

Environment

Meer informatie over de software van Google Pack    
 
 

Google Pack downloaden

 
 

Internationale versies van Google Pack zijn beschikbaar in:  
Argentina - Australia - België - Belgique - Brasil - Canada (English) - Canada (en français) - Chile - Colombia - •eská 
republika - Danmark - Deutschland - España - Estados Unidos - France - Ελλ•δα - India - Ireland - Italia - Malaysia - 
México - Nederland - New Zealand - Norge - Österreich - Perú - Polska - Ruotsi - Schweiz - South Africa - Suisse - 

Suomi - Sverige - Svizzera - Thailand - Türkiye - U.K. - U.S.A. - Venezuela - 日本 - 한국 - Россия - ••••••••• - 中国
版 - 香港版 - 台灣版 
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