
Handleiding artikelen maken en bewerken in Joomla! voor RV De Hertog 

Het bewerken / aanpassen van een artikel op rvdehertog.nl 

1. Log in op het systeem 

Nu zie je rechts van elke paginatitel             een staan.   

Daar klik je op om naar de Editor te gaan en een bestaand artikel aan te passen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De titel van het artikel 

De knoppenbalk  

(zie verdure uitleg hieronder) 

De tekst van het artikel 

De “Lees meer..”grens  

Functieknoppen: 

1. Artikel =direct een link naar 

een bestaand artikel invoegen 

2. Afbeelding = Bladeren door 

afbeeldingen en afbeelding 

invoegen 

3. Nieuwe pagina invoegen 

4. Lees meer scheiding invoegen 

Artikelinstellingen: 

1. In welke categorie komt het 

artikel? 

2. De alias=alternatieve naam 

3. Publicatiestatus 

4. Speciaal  niets mee doen 

5. Startdatum publicatie 

6. Stopdatum publicatie 

7. Toegang = zichtbaarheid 

Taal: ALLE 

 

Metadata 

Dit is de informatie voor 

zoekmachines  

De titel van het artikel 

De knoppenbalk  

(zie verdure uitleg hieronder) 

De tekst van het artikel 

De “Lees meer..”grens  

Functieknoppen: 

1. Artikel =direct een link naar 

een bestaand artikel invoegen 

2. Afbeelding = Bladeren door 

afbeeldingen en afbeelding 

invoegen 

3. Nieuwe pagina invoegen 

4. Lees meer scheiding invoegen 

De knoppenbalk  

(zie verdure uitleg hieronder) 

De tekst van het artikel 

Handig om te weten: 

maak het venster groter door 

rechts onder uit te trekken 

De “Lees meer..”grens  

Functieknoppen: 

1. Tabs invoegen 

2. Artikel =direct een link naar 

een bestaand artikel invoegen 

3. Afbeelding = Bladeren door 

afbeeldingen en afbeelding 

invoegen 

3. Nieuwe pagina invoegen 

4. Lees meer scheiding invoegen 

Artikel Opslaan of Annuleren 

Artikelinstellingen: 

1. In welke categorie komt het 

artikel? 

2. De alias=alternatieve naam 

3. Publicatiestatus 

4. Tonen op voorpagina Ja/nee 

5. Startdatum publicatie 

6. Stopdatum publicatie 

7. Toegang = zichtbaarheid 

publiek of Leden_View 

Taal: ALLE 

Metadata 

Dit is de informatie voor 

zoekmachines  

Enter = nwe paragraaf 

Shift+Enter=nieuwe regel 

Categorieen: 

XX-Pagina’s = zie menu 

XX-nieuws = Ook onderaan 



Handleiding artikelen maken en bewerken in Joomla! voor RV De Hertog 

Het maken van een NIEUW een artikel  
Log in op het systeem 

Klik op het menupunt: “Voor leden”  Nieuw Artikel  

 

1. Uitleg bij de knoppenbalk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De 

Afbeelding 

Invoegen -

knop  

(vlg blz.) 

De Link naar 

document 

maken knop  

De Plakken 

vanuit 

WORD-

knop  

HIER staat de 

Link om naar 

naar 

documenten te 

bladeren  

HIER staan de 

Linken om naar 

naar Artikelen of 

pagina’s te 

bladeren  

Kies voor  

ZELFDE 

VENSTER  

of 

NIEUW 

VENSTER   



Handleiding artikelen maken en bewerken in Joomla! voor RV De Hertog 

Pop-up venster voor Selecteren afbeeldingen of bestanden:  

Afbeelding / LINK naar (pdf) document invoegen via de knop in de knoppenbalk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 1 

Blader naar de 

map met het 

(toekomstige) 

bestand   

STAP 2 

Kies het bestand 

Of 

Kies voor 

UPLOADEN  

 

VIA DEZE 

KNOP 

UPLOADEN 

dan stap 2 

 

STAP 3 

Kies de uitlijning 

Kies de afstand 

tot tekst 

 

STAP 4 

Kies 

INVOEGEN 

 

 


