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Inleiding 
Een website is een dynamisch iets. Elke dag weer anders. 
Met de nieuwe website van De Hertog is dat nu veel eenvoudiger geworden. Meerdere 
mensen kunnen berichten plaatsen en met het forum is er ook een plaats waar we 
ideeën kunnen uitwisselen. Ik hoop dat we op deze manier de verenigingsband 
versterken en kennis vastleggen. 
 
Ook zullen er met zo’n nieuwe website weer nieuwe toepassingen bedacht worden. 
Echter, laten we met z’n allen niet in de internet techniek duiken, maar vooral in de 
roeitechniek! 
Ik hoop dat deze website daar een bijdrage aan kan leveren. 
 
Ton Kemp 
Maart 2006  
 
De afgelopen twee jaar heeft de website zijn nut meer dan bewezen. Nieuwe 
onderdelen zijn o.a. de on-line ledenadministratie en het smoelenboek. 
Deze nieuwe versie van de gebruikershandleiding behandeld met name die 
onderwerpen waar veel leden gebruik van maken: het plaatsen van content. 
 
Ton Kemp 
Januari 2008 
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Hoofdstuk 1.  Het plaatsen van een Nieuwsitem op de Hertog site 
 
Algemeen 
Niet iedereen kan nieuwsitems plaatsen. Je hebt hiervoor z.g. “Publisher” rechten 
nodig. Deze rechten worden door de Administrator toegekend i.o.m. het bestuur.  
Hieronder staan de stappen beschreven die nodig zijn om een nieuwsitem op de Hertog 
site te plaatsen.  
 
Editor 
Het plaatsen van Nieuwsitems, het aanpassen van webpagina’s en het plaatsen van 
afbeeldingen en/of documenten werkt via een z.g. Editor. De Editor laat je 
menuknoppen en tekstvakken zien. 
 
Tekstopmaak: één consistent uiterlijk 
Belangrijk is dat je de tekstopmaak doet met de opmaakgereedschappen van het 
programma en NIET de tekst kopieert uit bijv. Word. (i.v.m. foute opmaak commando’s)  
Er zijn drie mogelijkheden: 
a) je kunt de Word tekst in Kladblok (Notepad) kopiëren en daarna doorkopiëren naar 
de tekst editor.  
b) de tekst zonder opmaak kopiëren door op voor het plakken op de “Plakken zonder  
opmaak knop” te klikken.    (zie verderop) Dit is belangrijk om één uitstraling en 
rustige pagina opmaak te behouden.   
c) je typt je tekst gewoon in de editor in. 
 
Stappen voor het plaatsen van een NIEUWSITEM op de Hertog site. 

1. Log in op het ledendeel van de site 
2. Klik op “Plaats een Nieuwsitem” (links in beeld in menublok Mijn Menu”)  

Of ga naar “Verenigings-nieuws” via het menupunt Nieuws-archief 
(bovenbalk). Onderaan zie je “Nieuw” staan.  

      3.   Je moet de volgende zaken invullen (van boven naar beneden): 
Titel: De titel van je stuk, straks bovenaan in het groen te zien. 
Nieuwscategorie: alleen “Verenigingsnieuws” is mogelijk 
Introductietekst: dit is de tekst die direct getoond wordt.   
Hoofdtekst: is een optie. De tekst die hier geplaatst wordt is straks alleen via 
de “Lees meer…..”  link te lezen.  
Tabblad Afbeeldingen: Zie verderop over het plaatsen van afbeeldingen.  
Tabblad Publiceren:  Vul hier de gegevens in zoals:  

Vanaf wanneer gepubliceerd of tot wanneer….  
 Voor wie is het bericht leesbaar (iedereen of alleen geregistreerd) 
 Naam van de auteur Auteur 
 Te tonen op Voorpagina (Homepage) Ja of Nee 

Trefwoorden, waarmee het artikel later via de zoekfunctie gevonden kan 
worden. 

 Klik daarna op de diskette om de editor af te sluiten en het bericht op te slaan. 
De OKEE vink slaat tussentijds op en met het kruisje verlaat je het scherm 
zonder iets op te slaan. 

 
 
 
 
 Afbeelding: Opslaan + afsluiten, alleen Opslaan of  Afsluiten 

 
TIP:  Kijk op pag. 20 voor tips over het schrijven van web teksten.

Belangrijk  
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Hierbij een meer gedetailleerde uitleg: 
 

1.  Nieuws-itemtitel: 
Vul hier de titel van het 
Nieuwsitem in. Kies een titel die 
de inhoud duidelijk weergeeft. 
 
2.  Nieuwscategorie     
Kies  “Verenigingsnieuws” als 
categorie. 
 
3. Introductietekst   
De tekstinhoud van het 
nieuwsbericht is verdeeld over 
twee “blokken”:  
een introductietekst  en een 
hoofdtekst. 
 
De introductietekst is kort en geeft het belangrijkste kern weer van het nieuws.  
Deze tekst krijg je op de homepage te lezen met daaronder “Lees verder.…” 
Waarna je het hele bericht kunt lezen. Op de pagina met nieuwsberichten krijg je steeds 
het HELE bericht te lezen, dus intro tekst + hoofdtekst. 
 
Belangrijk is dat je de tekstopmaak doet met de opmaakgereedschappen van het 
programma en NIET de tekst kopieert uit bijv. Word. Als omweg kan je wel de Word 
tekst in Kladblok (Notepad) kopiëren en daarna doorkopiëren naar de Hertogwebsite.    
Of de tekst zonder opmaak kopiëren door op voor het plakken op de “Plakken zonder 
opmaak knop” te klikken.     

Overige knoppen die je kunt gebruiken zijn bijvoorbeeld: 
 
B voor vet 
I voor schuin 
U voor onderstreept 
En links, rechts om midden uitlijnen… etc. 
 
Tip 1: 
Als je na een regel een “ENTER” geeft, zal de editor een nieuwe alinea beginnen. 
Wil je een volgende regel binnen de zelfde alinea, gebruik dan SHIFT+ENTER. 
Tip 2: 
Het gebruik van de knoppen verklaart zich door de tekst die verschijnt als je met de 
muis erop gaat staan (zonder klikken). 
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Tip 3: 
Bij lange teksten kan het anker kan gebruikt worden om 
binnen een pagina te linken naar ankerpunten. Of maak 
gebruik van “Page break”  Daarmee wordt de tekst 
automatisch over 2 of meerdere pagina’s verdeeld met een 
index. 
 
 
4. Hoofdtekst  
Een hoofdtekst is een optie. Het kan 
zijn dat je alle tekst in de  
introtekst kwijt kan.  
Het invullen van de hoofdtekst werkt 
het zelfde als het invoeren van de 
Introtekst. 
 
 
 
5. Publicatie gegevens   (Tabblad naast Afbeeldingen)  
 
Met de gegevens op dit 
tabblad geef je aan WAAR 
en WANNEER de inhoud 
gepubliceerd moet gaan 
worden. 
 
Status: 
Zet dit op “Gepubliceerd” 
 
Toegangsniveau: 
Hiermee bepaal je wie het 
bericht te zien krijgt. 
Met “Public” krijgt iedereen 
het bericht te lezen. 
Met “Registered” krijgen alleen leden het bericht te zien. Ook bij het zoeken krijgen 
alleen leden deze berichten in de resultaten.  
“Registered” berichten zijn ook niet terug te vinden met bijv Google. 
 
Alias auteur: 
Vul hier de naam in van de afzender / schrijver. 
 
Begin Publicatie en einde publicatie: 
Vanaf wanneer tot wanneer wordt het bericht getoond. 
Daarna alleen bereikbaar via Zoeken 
 
Toon op voorpagina: 
Dient het bericht ook op de HOMEPAGE (voorpagina) te komen of alleen maar onder 
het menupunt Nieuwsarchief?  
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7. Metadata 
Dit zijn extra gegevens waarmee 
je een bericht via de zoek functie 
makkelijker kunt terugvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. KLAAR?? 
Ben je klaar met je bericht? Klik dan op de diskette  
 
 
TIP:  
Wat doe je als je achteraf nog wilt wijzigen, of je bericht verschijnt niet op de 
voorpagina?  
Ga naar “Nieuwsarchief” (menu in de bovenbalk) 
Klik op het potloodje achter jouw bericht. 
Nu opent de editor zich opnieuw en kan je het bericht aanpassen. 
Let ook goed op de instellingen van het tabblad “ Publiceren” helemaal onderaan!!! 
 
 
 



rvdehertog.nl - Gebruikersinstructie       Pagina 7  
 

Afbeeldingen, documenten of links naar externe pagina’s invoegen 
 

Met de bovenstaande knop kunnen afbeeldingen, documenten of links naar externe 
pagina’s worden ingevoegd. 
Door op deze knop te klikken opent zich een nieuw venster met vier tabbladen. 
 
 
 
1. Informatie afbeeldingen 
Hiermee kan je afbeeldingen plaatsen in 
jouw tekst. 
 
2. Link  
Hiermee kan je een link maken naar een  
bepaalde internet pagina of een bestand 
op de Hertog server. 
 
3. Upload 
Hiermee kunnen bestanden of 
afbeeldingen ge-upload worden (= naar de 
hertog website kopiëren).   
 
4. Geavanceerd 
Speciaal tabblad voor o.a. extra style sheet elementen.  
Dit heb je normaal gesproken niet nodig. 
 
 
Meer uitleg 
Op de volgende pagina’s meer uitleg over het plaatsen van foto’s in jouw tekst of het 
plaatsen van een document (bijvoorbeeld pdf of Word bestand ) met een link in de tekst 
naar dat document.  
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Plaatsen van een afbeelding in jouw tekst. 
 
Algemeen 
Gebruik bij voorkeur afbeeldingen van het .JPG of .PNG bestandstype. 
Zorg ervoor dat de afbeeldingen niet te groot zijn. Een bestandsgrootte van ca 100 kb is 
prima voor beeldscherm gebruik.    
Afbeeldingen moeten eerst ge-upload worden naar de Hertog website, voordat je ze 
kunt gebruiken. Kopieer jouw afbeelding in de map van de betreffende commissie. 
kijk ook even: Misschien staat er al een geschikte afbeelding?  
 
Stappen: 
1. Maak evt. een nieuw bericht aan via “Plaats een nieuwsitem”, het Nieuwsarchief of 
open een bestaand bericht. Je komt nu in het Editor scherm.  
 
2. Klik op de Image-knop  

 
 
3.  Een nieuw dialoog venster opent zich:  
 
4. Klik op “Bladeren op server” om  
 
a) een nieuwe afbeelding te uploaden 
of 
b) een bestaande afbeelding te selecteren. 
 
Nadat je dat gedaan hebt, kan je hier nog 
een Alternatieve tekst invoeren. 
Dat is de tekst die je te zien krijgt als je 
met de muis over de afbeelding gaat. 
 
Met Rand, Hspace, Vspace en Uitlijning 
kan je de positie van de afbeelding op de 
pagina bepalen. 
 
Met Breedte en Hoogte kan je de afmetingen van de afbeelding wijzgingen. 
Maar dit kan je ook straks doen: als de foto tussen de tekst is ingevoegd kan je m.b.v. 
de hoekpunten de afmetingen wijzigen.  
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Bladeren op de server 
  
Hiernaast een voorbeeld van 
het venster  
“Bladeren op de server” 
 
Navigeer naar de map waar 
je een foto wilt selecteren of 
uploaden. 
 
 
 
 
 
 
UPLOAD 
 
 
 
 
UPLOADEN van een foto of document   
Klik onderaan in het scherm op de knop “Bladeren”. Navigeer naar de map op jouw 
computer waar de foto of het document staat. Klik daarna op UPLOAD. 
 
Selecteer daarna de foto of het document door erop te klikken. 
 
Je keert nu weer terug naar het dialoogvenster Afbeeldingen. 
 
Je ziet een voorbeeld van de afbeelding 
die je gekozen hebt. 
 
Voeg de alternatieve tekst toe. 
Bepaal evt de afmetingen (kan ook 
straks nog) 
Bepaal de uitlijning 
Enz. 
 
Klik daarna op OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben je tevreden over het bericht, 
Klik dan hierna op de diskette.                 
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Link naar een document of een andere webpagina maken 
(bijvoorbeeld een pdf document op de Hertog server) 
 
LET OP: 
Eerst dient het bestand naar de Hertog server gekopieerd te worden voordat je een link 
kan maken. Dit uploaden doe je door in het venster met tabblad LINKOMSCHRIJVING 
te klikken op “Bladeren op de server”. (meer uitleg hierboven en hieronder) 
 
1. Selecteer een stukje tekst.  
Dat komt er straks bijvoorbeeld zo uit te zien: 
 Volg deze link hier om uit te komen bij een document. 
 
2. Klik op de Link invoegen/wijzigen -knop: 

 
en een scherm opent zich 
 
3. Voor een link naar andere webpagina:  
Vul de URL code in. Dit is het volledige web 
adres. 
 
 
4. Voor een link naar een document: 
Klik op “Bladeren op de server” 
 
 
 
 
 
 
Het venster met de server bestanden opent. 
(klik evt links bovenin op “Images”!!) 
 
 
 
 
 
 
Upload 
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Selecteer het bedoelde bestand waar de link naartoe moet leiden.  
Eventueel kan je hier ook een nieuw bestand uploaden. 
 
 
5. Doel 
Wat moet er gebeuren als je op de link klikt? 
Moet het document in een Nieuw of in het zelfde venster geopend worden?  
Klik hiervoor op het tabblad DOEL 
Kies Nieuw venster als je je wilt dat het document in een nieuw venster moet openen. 
Kies Het zelfde venster als je wilt dat het document in het zelfde venter geopend moet 
worden.  
 
6. Tabblad Upload 
GEBRUIK DIT TABBLAD NIET. 
Omdat je niet kunt bepalen in welke map op de server je bestand terecht komt.  
 
 
Klaar? 
Ben je tevreden over het bericht, Klik dan hierna op de diskette.                 
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Hoofdstuk 2: 
Het plaatsen of aanpassen van content op de Hertog site 
 
Algemeen 
Hieronder staan de stappen beschreven die nodig zijn om content op de Hertog site te 
plaatsen of aan te passen.  
Content is de tekstuele inhoud of afbeeldingen op de diverse webpagina’s.  
Niet iedereen kan content plaatsen, hiervoor z.g. “Publisher” rechten nodig.  
Aanpassingen aan het menu kunnen alleen maar door de beheerder gedaan worden.  
 
Tekstopmaak: één consistent uiterlijk 
Belangrijk is dat je de tekstopmaak doet met de opmaakgereedschappen van het 
programma en NIET de tekst kopieert uit bijv. Word. Als omweg zijn er twee 
mogelijkheden: 
a) je kunt de Word tekst in Kladblok (Notepad) kopiëren en daarna doorkopiëren naar 
de Hertogwebsite. Of b) de tekst zonder opmaak kopiëren door op voor het plakken op 
de “Plakken zonder opmaak knop” te klikken.   
(zie verderop) Dit is belangrijk om één uitstraling en rustige pagina opmaak te 
behouden 
 
Stappen 

1. Log in op het ledendeel van de site 
2. Ga naar de pagina die je zou willen aanpassen en klik op het gele potloodje 

naast de titel 
3. Pas de informatie aan.  

Dit werkt op een zelfde wijze als hierboven beschreven bij het plaatsenvan 
een nieuwsitem. 

 
 Klik daarna op de diskette om de editor af te sluiten en op te slaan. 

De OKEE vink slaat tussentijds op en met het kruisje verlaat je het scherm 
zonder iets op te slaan. 

 
 
 
 
 
 
 Afbeelding:   Opslaan + sluiten, Opslaan en Sluiten 
 
LET OP:  Kijk op pag. 20 voor tips over het schrijven van web teksten.
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Hoofdstuk 3:  
Het plaatsen van een AGENDAPUNT 
 
Algemeen 
Ieder lid, mits ingelogd kan activiteiten in de Agenda plaatsen.  
Hieronder staan de stappen beschreven die nodig zijn om een activiteit in de agenda  
van de Hertog site op te nemen.  
 
Stappen 

1. Log in op de site 
2. Klik op “Voeg activiteit toe”, onder de lijst van Agenda activiteiten (rechts in 

beeld)  
Of via “Bekijk de Kalender” door op het rode kruisje te klikken (bovenbalk) 

3. Vul de gevraagde gegevens in. 
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In te vullen velden in de kalender: 
 
Veldnaam Wat doet het Opmerkingen 
Naam activiteit Wordt getoond als titel van 

de activiteit in de agenda 
en de activiteitenlijst. 

Dient de lading te dekken! 

Korte beschrijving van de 
activiteit + locatie 

Dit is de beschrijving van 
de activiteit  

Maak het niet te lang! 
Je kunt opmaak 
toepassen zoals VET 

Categorie Plaatst de activiteit in een 
categorie waarop later 
geselecteerd en gezocht 
kan worden 

Nu keuze uit: 
* Roeiactiviteiten 
* Niet roeiactiviteiten 
* Vergaderingen 

Datum van de activiteit Laat starttijd en duur zien  
Gegevens van de 
organisator 

Toont de gegevens van de 
organisator 

 

E-mail E-mail van de organisator  
Herhalende activiteit Zet een activiteit op 

automatische herhaling 
 

Activiteit toevoegen Hiermee voeg je de 
activiteit aan de kalender 
toe 

 

 
Zoeken in de agenda 
Er is ook een zoekmogelijkheid in de kalender.  
Deze zie je onder de kalenderweergave. 
Vul een zoekwoord in en klik op zoeken. 
Om jouw activiteit terug te kunnen vinden is een logische naam en omschrijving van de 
activiteit belangrijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mogelijk ongewenste activiteiten / misbruik  
Op dit moment worden alle activiteiten automatisch toegevoegd. 
In geval van misbruik kan de Administrator activiteiten verwijderen.  
Ook kan de Agenda zo ingesteld worden dat de berichten (evt. afhankelijk van de 
categorie) pas gepubliceerd worden na goedkeuring door de Administrator. 
Nieuwe categorieën kunnen door Administrator aangemaakt worden. 
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Hoofdstuk 4. 
Het plaatsen van berichten op het forum 
 
Algemeen 
Een forum is een elektronische manier om ideeën en meningen uit te wisselen. 
Een verschil met E-mail is dat dit per onderwerp gegroepeerd is en dat je de meningen / 
tips van anderen kunt lezen EN de reactie van anderen daarop. 
Op het Internet zijn fora een schatkamer van informatie van medegebruikers over 
eigenlijk elk mogelijk denkbaar onderwerp. Zo is er bijvoorbeeld ook een forum op 
nlroei.nl met onderwerpen als Coaching, Materiaal, Verloren en gevonden, Vraag en 
aanbod enz…  
 
Het forum van De Hertog bestaat uit de volgende sub-fora: 
Roei-instructie 
Hier kunnen roeiers en coaches terecht met vragen en tips. 
Als het gaat werken geven coaches tips aan roeiers en kunnen ook roeiers elkaar tips 
geven of vragen stellen. 
Nieuwbouw 
Hier kunnen leden met elkaar discussiëren over onderwerpen die betrekking hebben op 
de nieuwbouw. 
Materiaal 
Hier kunnen leden met elkaar discussiëren over onderwerpen die betrekking hebben op 
de nieuwbouw. 
Verenigingsactiviteiten 
Hier kunnen leden met elkaar discussiëren over onderwerpen die betrekking hebben op 
verenigingsactiviteiten. 
Ledenvergadering 
Hier kunnen leden met elkaar discussiëren over onderwerpen die besproken gaan 
worden op de komende ledenvergadering. 
Website / Bossche Dol 
Voor opmerkingen over de website of de Bossche Dol. 
Ploeg zoekt…. 
Voor als een ploeg iets zoekt, zoals een stuur of coach 
Roeier zoekt….  
Voor als een roeier iets zoekt, zoals een coach of ploeg. 
 
 
Algemeen:  
Berichten plaatsen in een forum 
Per forum kunnen er Onderwerpen gestart worden en binnen deze onderwerpen 
kunnen berichten geplaatst worden. 
De persoon die als eerste een bericht plaatst in een forum begint een z.g. “Topic”. 
In het Nederlands kan je dit vertalen met “Verhaal-lijn” of “Onderwerp”. 
Andere personen kunnen op deze vraag of dit idee reageren. Deze reacties verschijnen 
dan als bericht onder het opgestarte onderwerp. 
Als je een bericht wilt plaatsen met een andere vraag of onderwerp begin je een nieuw 
Onderwerp of “Topic” in het betreffende forum.    
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Een bericht plaatsen op een Hertog forum. 
 
Stappen 

1. Log in op de site 
2. Klik in de bovenste menubalk op “Forum” 

 
In het overzicht kan je zien welke sub-fora er zijn, hoeveel “Onderwerpen” er in 
dat betreffende forum gestart zijn, hoeveel reacties er geplaatst zijn en wie het 
laatste bericht geplaatst heeft sinds jouw laatste bezoek. 
Verder kan je zien (dmv uitroepteken) of er in een forum nieuwe berichten zijn 
geplaatst sinds jouw laatste bezoek  
Met de knop “Markeer alle forums als gelezen” zet je de teller weer op nul. 
  

3. Ga voor het plaatsen van een bericht naar het forum van jouw onderwerp. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit voorbeeld ben ik gegaan naar het forum “Website en Bossche Dol”. 
Er zijn 2 onderwerpen gestart in dit forum, nl  
1) Reacties op Bossche Dol   
2) Reacties op de website? 
Er zijn nog geen reacties door andere leden geplaatst op dit eerste bericht.  
 
Er zijn vanaf dit punt meerder zaken mogelijk: 
1. Met ZOEKEN kan je zoeken op trefwoord binnen het forum 
2. Met HOME ga je weer terug naar de lijst van Hertog fora 
3. Met Profiel kan je jouw persoonlijke voorkeuren instellen qua opmaak en 

volgorde der berichten, of een “Avatar”kiezen (= pasfoto) 
4. Met Boomweergave verander je de weergave van het forum in een weergave 

d.m.v. een boomstructuur. 
5. Help geeft GEEN help, maar informatie over de makers van deze component. 
6.  Met “Schrijf een nieuw topic” kan je een nieuw Onderwerp starten in  
    dit forum. 
7. Voor een reactie op een bestaand bericht klik je op het betreffende Onderwerp. 
 
8.  “Markeer dit forum als gelezen” spreekt voor zich. 
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Het plaatsen van een nieuw ONDERWERP in dit forum. 
(dus geen reactie op een van de bestaande onderwerpen!!!!) 
 
Klik op “Schrijf nieuw topic” en het volgende invulscherm verschijnt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stappen 
1. Vul bij “Onderwerp” een titel in die in de kern jou probleem/opmerking of vraag 

weergeeft.   
Let op: 
Vul niet zoiets in als “Help!”, “Vraag?” of “Opmerking”.  
Dat zegt niets over de inhoud van je bericht.  

2.  Vul bij bericht de feitelijke inhoud in. 
 
Verder kan je jouw bericht aantrekkelijker maken door opmaakcodes en icoontjes 
toe te voegen. 
 
3. Klik op “DOORGAAN” onderaan het scherm om het bericht op te sturen. 
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Het reageren op een bestaand bericht 
(dus niet het beginnen van een onderwerp of plaatsen van een geheel andere 
vraag) 
 
Klik op het betreffende bericht waarom je wilt reageren. 
Een lijst met alle reacties op dit bericht laat zich nu zien. 
Lees alle reactie eens door, misschien staat jouw antwoord / reactie er al bij. 
 

Voorbeeld van reactie op bericht. 
 
Wil je reageren, klik dan op ”REAGEER”. 
Het zelfde scherm als “Nieuw topic” verschijnt en je kunt je reactie op dit Onderwerp 
invullen en publiceren. Jouw bericht verschijnt dan in de lijst met reacties binnen dit 
Onderwerp. 
 
Wil je reageren op een specifiek bericht, kies dan voor “CITEER” 
Het bericht waarop jij reageert wordt geciteerd in jouw nieuwe bericht. 
(evt. kan je een deel van het oude bericht weghalen) 
 
De optie “BEWERK” is alleen zichtbaar bij jouw eigen berichten. 
 
LET OP: 
Met de optie “Schrijf nieuw topic” start je een nieuw onderwerp en reageer je niet op 
het geopende bericht. 
  
 
Moderator 
Per forum kan een z.g. Moderator aangesteld worden.  
Dat is iemand die het forum begeleid en berichten kan verplaatsen of verwijderen. 

 
Nieuwe Fora 
Een voorstel voor een nieuw forum kan gemald worden aan de Administrator 
(redactie@rvdhertog.nl) 
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Hoofdstuk 5: 
Het plaatsen van Fotoalbums 
 
Het plaatsen van fotoalbums kan alleen gedaan worden door de Administrator. 
We dienen hier voorzichtig mee om te gaan, omdat het veel geheugen vraagt. 
 
TIP: 
De afbeeldingen van de fotoalbums kunnen ook gebruikt worden als afbeelding bij 
contant zoals Nieuwsitems of overige pagina’ s.  
 
 
Hoofdstuk 6: 
Het gebruik van het Botenlogboek 
 
Algemeen 
Het botenlogboek is bedoeld voor de materiaalcommissie om onderhoud aan de 
boten bij te houden. Daarnaast biedt het de leden een overzicht van de vloot met de 
bijbehorende roeibevoegdheden. Dit logboek kan in de toekomst nog verder worden 
uitgebouwd. 
 
Door op een boot te klikken kom je in het log-venster met informatie over deze boot. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld van een Logboekitem van een boot.  
Leden van de materiaalcommissie kunnen logboek-items toevoegen en wijzigen. 
De Administrator kan boten verwijderen. 
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Hoofdstuk 7: 
De Poll of enquête 
 
Door middel van een “Poll” kunnen we de leden om een mening vragen met leuke of 
prikkelende vraagstellingen. 
 
De Administrator kan nieuwe Polls samenstellen, maar ideeën hierover zijn welkom! 
De oude enquêtes met uitkomsten worden bewaard en zijn terug te zien d.m.v. het 
keuzemenu bij de resultaten. Het is niet mogelijk te zien wat iemand zijn antwoorden 
waren. 
  
Hoofdstuk 8: 
Aanpassen van het menu 
Aanpassingen aan het menu kunnen alleen maar door de beheerder (Administrator) 
gedaan worden. Stuur je vragen aan: redactie@rvdhertog.nl 
 
 
Hoofdstuk 9: 
Aanwijzingen voor het schrijven van web-teksten 
(met dank aan Gerda van den Boogaard) 
Hier zijn een aantal tips om de communicatie via de website -de tekstuele 
informatie- zo efficiënt en effectief mogelijk te ordenen en weer te geven. Schrijven 
voor het beeldscherm vereist nu eenmaal andere randvoorwaarden dan schrijven 
voor papier. De lijst is zeker niet volledig, maar is een handreiking om teksten zo 
helder mogelijk over te brengen. 
 
Doelstelling van een tekst 
• definieer zo nauwkeurig mogelijk de doelstelling van een tekst en realiseer je 

waarover je schrijft. (naar welke informatie is je doelgroep op zoek?)  
• wat is de boodschap?  
• baken een onderwerp duidelijk af  
• wat is de aard van de tekst: informatief, wervend, interactief  
• verplaats je in de lezer 
  
Als je van de lezer/bezoeker interactie verwacht, pas dan de zgn. AIDA-methode 
toe voor de opbouw van uw tekst. Trek de aandacht van de lezer en wek interesse 
op een zodanige manier op, dat de informatiewens groeit en uitmondt in actie.  
AIDA: A = attention, I = intererst, D = desire, A = action 
 
Structuur van de tekst 
• voorzie de tekst van een kop (titel) die recht doet aan de inhoud. 
• gevolgd door een lead (inleiding) noodzakelijk voor iedere tekst of pagina. (direct 

onder de kop) De inleiding is kort, kernachtig en bevat de belangrijkste informatie 
en wekt de aandacht op. 

• deel je tekst op in bouwstenen, verdeel de bouwstenen in alinea’s (een 
bouwsteen is gemiddeld 4 tot 6 regels) (zie ook AIDA) 

• maak tekstblokken voor beeldscherm veel korter dan voor papier  
• maak gebruik van tussenkopjes (vet), voorzien van een kernachtig trefwoord  
• maak gebruik van witregels, ze verhogen de attentiewaarde  
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• gebruik opsommingen (opsommingen komen in webteksten meer voor dan in 
papieren teksten, voorzie opsommingen van links)  

• breng een logische volgorde (rode draad) aan  
• zorg dat de tekst vindbaar is voor zoekmachines d.m.v. kernachtige woorden die 

te herleiden zijn tot het onderwerp (Zie ook “Metadata” in Hoofdstuk 1 en 2 over 
het plaatsen van Nieuwsitems en Content)  

• vat lange teksten samen en neem een link op naar de volledige tekst als pdf-
document of Word-document. 

• Gebruik interne links (ankers) op een pagina om heen en weer te springen 
tussen verschillende onderwerpen en boven en beneden op de pagina. 

• Gebruik geen onderstrepingen, dit lijkt op een weblink. 
 
Leesbaarheid 
• schrijf in de actieve vorm, niet lijdend en vermijd zoveel mogelijk voltooide 

deelwoorden. 
• vermijd tangconstructies  
• schrijf vanuit de lezer, de ontvanger van uw boodschap, schrijf niet 

zendergericht.  
• persoonlijk, direct aansprekend  
• helder, beknopt, kernachtig, to the point  
• concreet, niet abstract  
• eenvoudig met gangbare woorden (niet modieus, niet oubollig)  
• vermijd zoveel mogelijk jargon of afkortingen.  
• wissel lange en kortere zinnen af. 
 
Tip: 
Maak bij lange teksten gebruik van de “Page-break”mogelijkheid. 
Hierdoor wordt een tekst automatisch over meerdere pagina’s verdeel en komt er 
een index bovenaan de pagina. 
 
 
Checklist en pre-test: 
Check op: 
 leesbaarheid: aansprekend, inspirerend, origineel, prettig  
 volledigheid  
 overzichtelijkheid  
 feitelijke juistheid  
 correcte spelling en -grammaticaal correct  
 interpunctie (leestekens)  
 contactgegevens: naam, telefoonnummer, E-mailadres  
 leg je tekst voor aan de webredacteur als je twijfelt 

 
Correcties 
De webredacteur heeft de bevoegdheid om teksten te corrigeren.  
 
 
 


