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Inleiding 
Voor je ligt een document met daarin korte samengevoegde handleidingen over het gebruik van de 

website van Dussense Boys.  

Account 
Wanneer je dit document leest ben je in alle waarschijnlijkheid in het bezit van een actueel 

gebruikersaccount voor de website van Dussense Boys. Men ontvangt namelijk een gebruikersnaam 

en wachtwoord, zodra men bepaalde functies binnen de club vervult. 

Inloggen met uw gebruikersaccount 
 

1. Surf naar www.dussenseboys.nl  

2. Klik op “Inloggen” in de rechterbovenhoek.  
 

 
 

3. Vul hier je gebruikersnaam en wachtoord in wat je hebt ontvangen en kies uiteindelijk voor 
“Inloggen” 

 

 

 
4. Wanneer je geberuikersnaam en wachtwoord correct is, zul je worden ingelogd op de 

website   

 

http://www.dussenseboys.nl/
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Bovenin uw scherm zal de taakbalk vervolgens uw naam bevatten. 

 

U bent succesvol ingelogd. 

Uitloggen in WordPress 
Als je klaar bent met WordPress en je wil uitloggen, beweeg u uw muis dan over je 

gebruikersnaam rechtsboven in het scherm. Er verschijnt dan een uitklapmenu. U logt uit door op 

‘Uitloggen’ te klikken. 
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Voorkant & beheerpaneel (achterkant) van de website 
De voorkant van de website, is de zijde van de website die iedere willekeurige bezoeker te zien 

krijgt wanneer men de website bezoekt.  

 

De achterkant van de website, oftewel het beheerpaneel, is alleen toegankelijk voor bezoekers die 

kunnen inloggen. Bezoeker die succesvol zijn ingelogd kunnen zodra de balk bovenaan het 

scherm verschijnt, kiezen voor “Dashboard”. 

 

 

Wanneer je klikt op het woord “Dashboard” zal je doorverwezen worden naar het beheerpaneel van de 

website, dit is de achterkant van de website. 
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Tekst opmaken in WordPress 
WordPress heeft een gebruiksvriendelijke tekstbewerker ingebouwd die veel overeenkomsten heeft 

met populaire tekstbewerkers als Microsoft Word en Open Office. Hiermee kan je gemakkelijk uw tekst 

opmaken in WordPress. 

De WordPress tekstbewerker is te vinden op de plek waar je een pagina of bericht opmaakt of wijzigt. 

De tekstbewerker ziet er als volgt uit: 

 

Het opmaken van tekst in WordPress is niet zo lastig. Om te laten zien wat de verschillende 

opmaak mogelijkheden zijn in WordPress selecteren we een aantal woorden. De eerste functies in 

de toolbar zijn ‘Vetgedrukt’, ‘Cursief’ en ‘Doorhalen’. 

 

Er zijn ook functies die van toepassing zijn op een hele paragraaf. Hiermee verzorg je de opmaak 

van een hele paragraaf. Om dit te laten zien plaatsen we de cursor in een paragraaf met tekst. De 

hele paragraaf verandert in een citaat als we op het knopje “blockquote” klikken. Hetzelfde geldt 

voor het uitlijnen van een paragraaf. 
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Opsommingen in WordPress 

Opsommingen worden veel gebruikt in teksten voor het internet, omdat deze snel te lezen of te 

‘scannen’ zijn. Als u op geordende lijst of ongeordende lijst klikt, verschijnt de eerste regel van je 

opsomming. Na het typen van uw eerste regel, druk je op [enter] om naar de volgende regel te 

gaan. Door twee keer op [enter] te drukken ga je verder naar een normale paragraaf. 

 

Geavanceerde opmaak functies 

Het laatste knopje toont of verbergt een extra regel met geavanceerde functies. Als je een fout 

hebt gemaakt, dan kan je deze altijd terugdraaien door op ‘ongedaan maken’ te klikken. Daarnaast 

kan je met het ‘omega’ symbool speciale tekens, zoals valuta of Griekse letters, toevoegen. 

 
 

Tekst kopiëren en plakken vanuit Microsoft Word 

Het kan zijn dat je de teksten voor de website aangeleverd krijgt in een Microsoft Word bestand. Bij 

het kopiëren en plakken van deze tekst kan er veel opmaak meegenomen worden die in conflict is 

met de opmaak van de website. Om deze reden is er een functie toegevoegd, waarmee tekst 

vanuit Microsoft Word ingevoegd kan worden, zonder de opmaak. Hierna kan je gemakkelijk je 

tekst opmaken in WordPress met de functies die we hiervoor hebben besproken. Op deze manier 

staat de tekst altijd in de goede stijl (tekstkleur, lettertype, etc.). 
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Opslaan 

Als je klaar bent met de opmaak van je tekst, dan moet je op “bijwerken” of “publiceren” klikken om 

de wijzigingen zichtbaar te laten worden op de website. 

Afbeeldingen invoegen 
Om afbeeldingen op een pagina of in een bericht in een WordPress website te plaatsen, moeten 

deze eerst worden geupload naar de website. Dit kan op twee plaatsen. In de algemene media 

sectie of binnen de te bewerken pagina. 

Hieronder staan de stappen om een afbeelding te uploaden binnen een te bewerken pagina. 

1. Ga naar de pagina (of het bericht) waar de afbeelding geplaatst moet worden. 

2. Klik op de knop ‘Media toevoegen’ boven het tekstveld. 

 
 

3. Sleep de afbeelding in het nieuw geopende venster of klik onder het tabblad ‘Bestanden 

uploaden’ op de knop ‘Bestanden selecteren’. 

4. De afbeeldingen beginnen vervolgens automatisch met uploaden en komen in de 

‘Mediabibliotheek’ te staan. 

 

Werken met afbeeldingen in WordPress 

Alle afbeeldingen die geupload worden in een WordPress omgeving, komen in dezelfde 

Mediabibliotheek te staan. Het is daarom belangrijk om je afbeeldingen (en media bestanden) een 

relevante naam te geven, zodat deze ook zijn terug te vinden met behulp van de zoekfunctie. Dit 

maakt het werken met afbeeldingen in WordPress al een stuk makkelijker. Na het uploaden van 

een afbeelding verschijnt er een rechterkolom in de Mediabibliotheek waar de details ingevuld 

kunnen worden. Hier kan onder andere een relevante naam ingevuld worden. Vergeet daar ook 

niet de mogelijkheid tot een ‘alt-beschrijving’. Dit is goed voor de vindbaarheid van afbeeldingen in 

zoekmachines. 
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Afbeeldingen plaatsen in WordPress 

Hieronder staan de stappen om een afbeelding te plaatsen op een pagina of in een bericht. 

1. Plaats de muis cursor op de plaats in de tekst waar de afbeelding moet komen te staan. 

 

2. Klik op de knop ‘Media toevoegen’ boven het tekstveld. 

3. Klik op de gewenste afbeelding in de Mediabibliotheek of upload een nieuwe afbeelding 

zoals hierboven beschreven staat. 

4. Onderaan in de rechterkolom staan nu een aantal opties voor het plaatsen van de 

afbeelding. Kies hier voor een gewenste uitlijning van de afbeelding, of het bestand een link 

is naar een groter formaat of andere pagina, en in welk formaat de afbeelding ingevoegd 

moet worden. 

5. Klik vervolgens op de knop ‘In pagina invoegen’ of “In bericht invoegen”. 

6. Vergeet aan het eind niet om de pagina of het bericht in zijn geheel op te slaan door te 

klikken op de blauwe knop ‘Publiceren’ of ‘Bijwerken’.  
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Berichten en pagina’s 
In WordPress (systeem achter de website) wordt er bij het publiceren van inhoud, onderscheid 
gemaakt tussen pagina’s en berichten. Als je inhoud wilt publiceren via WordPress, moet je dus 
kiezen of u dat via een pagina of via een bericht wilt doen. 

 
Berichten en pagina’s: Wat is het verschil 
Pagina’s in WordPress 
Pagina’s zijn normaal gesproken terug te vinden in de navigatiebalk van de website. Veel 
voorkomende pagina’s zijn bijvoorbeeld de ‘Home’ pagina of de ‘contact’ pagina. Deze pagina’s 
bevat algemene informatie over de vereniging. Pagina’s worden gebruikt om inhoud te publiceren 
zonder publicatiedatum. De inhoud van een pagina is daarmee dus niet aan een tijdstip 
verbonden. 
 
Berichten in WordPress 
Met WordPress berichten kan je inhoud publiceren met een publicatiedatum. Berichten zijn dus 
geschikt om inhoud te publiceren die actueel en aan een bepaald tijdstip verbonden is, 
bijvoorbeeld een wedstrijdverslag. 
Berichten zijn normaal gesproken te vinden op de nieuwspagina. Op andere websites worden 
berichten daarom soms gebruikt om blogs en aanbiedingen te plaatsen. Zowel nieuwsberichten als 
blogs en aanbiedingen zijn namelijk aan een bepaald tijdstip verbonden. 

Nieuw bericht aanmaken in Wordpress 
Om een nieuw bericht aan te maken ga je in WordPress (achterkant van de website) naar 

‘Berichten’ en vervolgens naar ‘Nieuw Bericht’. In het eerste tekstveld voert u de titel van het 

bericht in. In het tekstveld onder de titel kan je de inhoud van je bericht plaatsen. 

 

Vlak onder de titel zien we wat de url van het bericht gaat worden. Dit is de link die bezoekers in hun 

adresbalk kunnen invoeren om het bericht te lezen. Deze url wordt standaard gegenereerd op basis 

van de eerste invoer in het titelveld. Je kunt het laatste deel van de url wijzigen door op het 
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gemarkeerde deel te klikken. De url is, net als de titel, een belangrijke factor binnen zoekmachine 

optimalisatie. 

Afhankelijk van je toegewezen gebruikersrol op de 

website kan je direct berichten publiceren, of insturen ter 

beoordeling, daarnaast is ook de eventueel te kiezen 

“Categorie” (aan de rechterkant) verbonden aan de rol 

op de website en je functie binnen de club. Zo zal 

iemand van de technische Commissie bijvoorbeeld 

geen berichten kunnen plaatsen in de categorie van het 

Bestuur of de Activiteitencommissie. 

Een andere optie welke daarnaast afhankelijk is van je gebruikersrol, is de mogelijkheid om je bericht 

direct te promoten op twitter. Je kunt hier kiezen om op de tijdlijn van de twitteraccount van Dussense 

Boys, een vermelding te plaatsen naar je bericht. Wanneer je dit wilt kies je voor “Tweet post.” 

De standaardopmaak die het bericht op Twitter zal 

hebben is: 

“Titel van je bericht” url #tags Auteur: “gebruikersnaam” 

De tags die men invoerd bij het bericht, zullen waar 

mogelijk gebruikt worden als hashtags (#) in het twitter 

bericht. Hashtags zijn labels die je aan je tweet kunt 

hangen om aan te geven dat het over een bepaald 

onderwerp gaat.  

 

In de bovenstaande afbeelding gebruikt men het 

label/hashtag “dussenseboys1” waarmee men aangeeft 

dat de tweet gerelateerd is aan het eerste elftal van 

Dussense Boys. 

Eventueel kun je een aangepast bericht versturen door 

zelf een bericht in te voeren in het tekstvak onder 

“Aangepast Twitter Bericht”. 
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Concepten en gepubliceerde berichten 

In het rechterdeel van het scherm zijn een aantal handige 

opties beschikbaar. ‘Opslaan als concept’ is een handige 

functie om het bericht op te slaan, zonder dat deze zichtbaar 

wordt op de website. Als je dan op een ander moment verder 

wil werken aan een bericht, is deze altijd terug te vinden onder 

het kopje berichten. 

Conceptberichten zijn niet zichtbaar op de website, omdat het 

bericht nog niet is gepubliceerd. Wel is het mogelijk om een 

voorbeeld weergave te bekijken, door op het knopje 

‘voorbeeld’ te klikken. Het voorbeeld is alleen beschikbaar als 

je bent ingelogd. Een normale bezoeker krijgt deze 

voorbeeldweergave dus nooit te zien. 

Als je klaar bent met het bericht, dan kan je het bericht publiceren door op ‘Publiceren’ te klikken. 

Het bericht wordt dan zichtbaar op de website. 

Nieuwe pagina aanmaken in Wordpress 
Om een nieuwe pagina toe te voegen ga je in WordPress naar ‘Pagina’s’ en vervolgens naar 

‘Nieuwe Pagina’. Zoals je ziet is dit scherm bijna hetzelfde als het scherm voor het aanmaken van 

een nieuw bericht. Ook hier zien we een titelveld, tekstveld en aan de rechterkant ‘opslaan als 

concept’, ‘voorbeeld’ en ‘publiceren’. De procedure om een pagina aan te maken is dan ook vrijwel 

gelijk aan het toevoegen van een bericht. 

 
Let op! Nieuwe gepubliceerde pagina’s zullen niet standaard zichtbaar zijn op de website, deze 

moeten namelijk eerst een plekje krijgen in het menu van de website. Gaarne wanneer er een 

nieuwe pagina aangemaakt is, dit te melden aan de webbeheerders van de website 

(webmasters@dussenseboys.nl). Probeer echter zo veel mogelijk gebruik te maken van 

berichten, alleen de hoogst noodzakelijke pagina’s zullen worden toegevoegd aan het 

menu. 

Bestaande berichten en pagina’s bewerken in WordPress 
Bestaande berichten en pagina’s kunnen wel eens moeten worden gewijzigd.  
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Berichten zijn in WordPress te vinden in het linker menu onder ‘Berichten’. Als je de titel van het 

bericht weet dat u wilt opzoeken, kan je gemakkelijk de zoekfunctie gebruiken. Afhankelijk van je 

functie binnen de club en je gebruikersrol op de website kan je beschikbare berichten raadplegen, 

om deze vervolgens te wijzigen. 

 

Wanneer je het bericht gevonden hebt, kun je kiezen voor bewerken, deze knop staat onder de 

titel van het bericht. 

 

Op de pagina die nu verschijnt, kunnen we het bericht bewerken en aanvullen. Als je klaar bent klik 

je op het knopje ‘bijwerken’. De wijzigingen die je hebt gemaakt zijn nu zichtbaar geworden op de 

website. 

 

Een andere manier om een bericht op te zoeken is via de website. Als u op de pagina bent waar je 

het bericht volledig kunt lezen (dus niet op de overzichtspagina), dan klikt u op het knopje ‘bericht 
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bewerken’ in de WordPress toolbar. Hiervoor moet je wel ingelogd zijn, anders is de toolbar niet 

zichtbaar. 

 

Pagina’s opzoeken en bewerken in WordPress 
Het bewerken van pagina’s gaat op precies dezelfde manier als het bewerken van berichten: 

Pagina’s zijn in WordPress te vinden in het linker menu onder ‘Pagina’s’. Ook hier kan je de 

verschillende kolommen sorteren en kan je gebruik maken van de zoekfunctie. 
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Evenementen 
Op de website is een Evenementen registratie plugin ingebouwd. Op basis van beginselen van 

flexibiliteit, betrouwbaarheid en krachtige functies, kan ieder ingelogd persoon van deze plugin gebruik 

maken. 

Geplande evenementen (voorkant) 
De dichtstbijzijnde (+-10) geplande evenementen worden getoond op de startpagina ( “Home”) van 

de website.  

 

Hier kan men direct een link aanklikken welke de bezoeker naar een overzicht brengt van alle 

evenementen. Men komt dan op de “Agenda” pagina terecht.  

 

Overzicht evenementen (achterkant) 
Om evenementen in te boeken, of bestaande evenementdetails te wijzigen kan men (wanneer men 

ingelogd is) op de achterkant van de website (in het beheerpaneel) kiezen voor de tab “Evenementen”. 
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Nieuw evenement toevoegen 
Om een nieuw evenement toe te voegen kiest men nadat men in het linkermenu voor 

“Evenementen” heeft gekozen, voor de knop “Evenement toevoegen”. 

 

Er zal een scherm getoond worden waar men de details van het evenement kan invullen. 

 

Men dient de volgende velden in te vullen: 

 Titel 
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 Beschrijving (eventueel met afbeeldingen, deze inhoud opmaak kan op dezelfde manier 

worden gemaakt als wanneer men een pagina of een bericht aanmaakt) 

 Wanneer (datum en tijd) 

 Locatie 

 Evenementencategorie 

 

Men kan kiezen of men daarnaast “reacties” op het agenda item wil toelaten en of dat men de 

registratie optie wil gebruiken.  

 

 
 

Wanneer men kiest voor 

“Registratie voor dit evenement 

aanzetten” zal er (wanneer men 

het agenda item op de voorkant 

van de website opent) een klein 

formulier zichtbaar zijn, waarmee 

men zich kan opgeven om bij het 

evenement aanwezig te zijn. 
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Evenement wijzigen/verwijderen 
Bestaande evenementen kunnen wel eens moeten worden gewijzigd of zelfs verwijderd.  

Evenementen zijn in WordPress te vinden in het linker menu onder ‘Evenementen’. Afhankelijk van 

uw functie binnen de club en uw gebruikersrol op de website kan je gepubliceerde evenementen 

raadplegen, om deze vervolgens te wijzigen. 

 

Wanneer je het evenement gevonden hebt, kun je kiezen voor bewerken, deze knop staat onder 

de titel van het evenement. 

 

Wanneer je onder de titel van een evenement voor “Prullenbak” kiest zal het evenement verwijderd 

worden. Wanneer je daarnaast kiest voor “Bewerken” kom je in het opmaakscherm van een bericht 

uit, dit is hetzelfde scherm als wanneer men een nieuw evenement aanmaakt. Voer je wijzigingen 

door, en kies uiteindelijk voor “Bijwerken”.  
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Uw profiel bijwerken 
 

De snelste manier om uw profiel te bewerken is door rechtsboven het scherm, na inloggen te 

kiezen voor “Mijn profiel bijwerken”. 

 

Je profielpagina zal worden geopend: 

Je kunt hier de weergegeven contactvelden invullen/bijwerken zoals: 

- Telefoonnummer 

- Emailadres 

- Functie 

  

Het wijzigen van je profielfoto kan door in dit scherm 

te klikken op “Verander profielfoto”.  

 

 

 

 

Kies hier voor “Bestand kiezen” en selecteer een 

foto op je pc/tablet/telefoon. Kies vervolgens voor 

Afbeelding uploaden. Het daarop volgende scherm 

geeft daarna nog de mogelijkheid om een gebied op 

de foto te selecteren welke je wilt gebruiken als 

profielfoto. 


