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Handleiding beheer website www.vvos.nl 
Deze handleiding helpt je met het beheren van je team/websiteonderdeel. Er wordt een voorbeeld 

account gebruikt om de verschillende onderdelen te laten zien. 

In de handleiding wordt er een team als voorbeeld genomen. Dezelfde werkwijze geldt echter ook 

voor andere onderdelen/pagina’s van de site. 

Algemeen 
http://www.vvosc.nl/administrator 

Gebruikersnaam: jegebruikersnaam 

Wachtwoord: jewachtwoord 

 

1. Login in het systeem (boven afgebeeld) 

 

2. Je komt in het algemene beheerscherm van de website. Vanuit hier navigeer je naar de 

verschillende onderdelen op de website. Je hebt de volgende mogelijkheden: 

a. Nieuw artikel toevoegen (Om een nieuwsbericht of een wedstrijdverslag aan je team 

toe te voegen). 

b. Artikelbeheer (Om bestaande nieuwsberichten of wedstrijdverslagen te wijzigen). 

c. Categoriebeheer (Om je algemene teampagina aan te passen). 

d. Mediabeheer wordt hier niet gebruikt. 
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Je teampagina/websiteonderdeel bewerken 
1. We beginnen bij de algemene pagina van je team. 

2. Klik op Categoriebeheer en je ziet onderstaande lijst. 

 

 

3. Zoek in deze lijst het betreffende team op. Dit kan door onderin pagina nummers te kiezen 

maar je kan ook zoeken (Links bovenaan bij filter). 

4. Klik vervolgens op je team en het onderstaande venster verschijnt: 

 

[De categorie wedstrijdverslagen onder een team wordt niet gebruikt om informatie weer te 

geven] 

 

[Bestuurslid? Dan zoek je hier het betreffende websiteonderdeel op. Is deze niet te vinden, 

dan kan het ook een artikel zijn: Zie pagina 15] 
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5. In dit venster kan je je algemene teampagina aanpassen. De editor werkt ongeveer het zelfde 

als Word. Verander geen overige gegevens (zoals titel, alias enzovoort). 

 

[teampagina is dus voor een bestuurs/organisatielid met een account een informatie pagina 

zoals sponsoring, organisatie, agenda enzovoort..] 
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6. Het is belangrijk om te weten dat je geen teksten uit andere applicaties  direct in de editor 

moet plakken. Deze teksten kun je wel eerst in kladblok plakken waarna je het weer kopieert 

en dan pas in de editor plakt (dit vanwege opmaak die dan niet goed overgenomen wordt). 

7. Je kan een link maken door een gedeelte van de tekst te selecteren en op het kettinkje te 

klikken (zie onderstaande afbeelding) . 
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8. Je kan bij URL een link plaatsen of je kan een interne pagina selecteren door onder ‘bladeren’ 

een link te selecteren onder ‘menu’. 
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9. Klik vervolgens op invoegen. 

10. Link is te verwijderen door de gelinkte tekst te selecteren en volgens het gebroken kettinkje 

te kiezen. 

11. Om afbeeldingen/foto’s in te voegen klik je op de afbeeldingsknop (gebruik degene die hier 

onder staat afgebeeld). 

 

 

12. Zorg dat de toe te voegen afbeeldingen maximaal 800 pixels breed zijn. Weet je niet hoe dit 

moet? Google dan op “foto verkleinen” of volg een fotocursus. 

13. Je ziet onderstaand venster verschijnen. 
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14. Navigeer naar de juiste map door links onderaan de boomstructuur te verkennen. Als 

voorbeeld gebruik ik ‘OSC 1’ 

Klap dus eerst 2012-2013 open en ga dan door naar de desbetreffende onderliggende 

mappen! 

(Niet goed geplaatste foto’s en afbeeldingen worden verwijderd zonder enige melding) 

[staat er geen map voor jou team/onderdeel kun je deze zelf aanmaken zoals bij stap 15] 

. 

15. In deze map kan je zelf submappen aanmaken. Zorg dat je in de juiste map zit en klik 

rechtsboven op het foldertje. 

 
16. Op deze manier kun je zelf een indeling maken. Als voorbeeld maken we een map aan voor 

wedstrijdverslagen. 

17. Let op: Gebruik geen spaties in deze namen. Je kan hiervoor het streepje gebruiken - 
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18. Klik op ok om de map aan te maken. 

19. Vervolgens moet je de aangemaakte map kiezen om daarin afbeeldingen of foto’s te plaatsen 

(zie onderstaande afbeelding). 
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20. Om de (verkleinde! 800px!) foto’s of afbeeldingen op de site te plaatsen klik je op de 

afbeeldingknop. 

 
21. Je ziet onderstaand venster verschijnen. 
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22. Je kan afbeeldingen in het venster slepen of je kan door middel van Browse de afbeeldingen 

selecteren. 

23. Wanneer je ze hebt toegevoegd klik je op “Upload” om de afbeeldingen daadwerkelijk op de 

site te plaatsen. 
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24. Je ziet nu de geüploade afbeeldingen in het midden staan. Kies een geüploade afbeelding en 

klik daar op (zie onderstaande afbeelding). (Je kan maar één afbeelding te gelijk invoegen). 

 

[Bij het invoegen van meerdere foto’s zul je dus elke keer opnieuw de afbeeldingsknop 

moeten gebruiken.] 

 

[Uploaden van meerdere afbeeldingen kan natuurlijk wel: stap 22] 

 

[Bij grote serie’s foto’s is het beter om deze te mailen naar webbeheer@vvosc.nl. Deze zullen 

dan door het webteam toegevoegd worden aan het artikel of fotoalbum] 

mailto:webbeheer@vvosc.nl
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25. Klik op invoegen om de foto in de editor te zetten.  
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26. Door op de afbeelding te klikken kan je deze slepen naar verschillende regels in de tekst. Ook 

kan je de afbeelding uitlijnen of extra verkleinen. 

Uitlijnen doe je door middel van bovenstaande knoppen. 

Extra verkleinen door een punt van de afbeelding naar binnen te slepen. 

27.  Je kan een bijlagen toevoegen door op de volgende knop te klikken: 

 
28. Je ziet nu onderstaand venster: 

 

29. Kies een bijlagen door op “bestand kiezen” te drukken. 

30. Daarna voeg je deze toe door op “Uploaden”  te drukken. 

31. Bijlagen kunnen bijgewerkt worden door het kruisje te selecteren onderaan de editor. 

 

[Wil je een bijlage verwijderen? Neem dan contact op] 
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Nieuwsberichten of wedstrijdverslagen wijzigen 
1. Ga in het begin scherm naar “Artikelbeheer” 

2. Zoek of blader door de betreffende categorie (je team) te kiezen. 

3. Nieuwsberichten staan direct onder je team en wedstrijdverslagen staat gesub-categoriseerd 

in wedstrijden . 

4. Staat er geen categorie wedstrijdverslagen onder je team? Stuur even een mailtje naar 

webbeheer@vvosc.nl 

 

5. Aanpassingen kan je op de zelfde manier doen zoals bij het aanpassen van een categorie. 

[categorie is voor een bestuurs/organisatielid met een account een overkoepelende pagina zoals 

sponsoring, organisatie enzovoort..] 

[artikel is voor een bestuurs/organisatielid met een account een pagina zoals agenda, bestuur 

enzovoort..] 
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Nieuwsberichten of wedstrijdverslagen toevoegen 
1. Ga in het begin scherm naar “Nieuw artikel toevoegen” 

2. Je ziet het volgende scherm: 

 

3. Voer de titel in (bij wedstrijdverslagen vermeld je ook je eigen team naam, dus niet 

“Gewonnen tegen voorbeeldteam 2 met 2-0”  maar “Voorbeeldteam wint van 

Voorbeeldteam 2 met 2-0” ). 

4. Selecteer bij categorie je eigen team (bij nieuwsberichten) of daar onder wedstrijdverslagen 

wanneer het, uiteraard, een wedstrijd verslag betreft. 

5. Overige opties niet veranderen. 

6. Ook hier gebruik je de editor weer zoals eerder beschreven. 

7. Wedstrijdverslagen komen automatisch op de voorpagina. 

Vragen en problemen: 
Kom je ergens niet uit? Of heb je iets verkeerd gedaan? 

Stuur dan een mailtje naar webbeheer@vvosc.nl. Andere vragen of opmerkingen zijn ook welkom. 

 

 

mailto:webbeheer@vvosc.nl

