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1 Algemeen 
 

De website van Voorschoten ’97 www.voorschoten.97.nl. is gevuld met algemene informatie, nieuws, 
jeugdnieuws, atletiek, afgelastingen, programma’s en nog veel meer. 

Alle teams hebben een eigen pagina met teaminformatie. Op de teampagina kunnen ook verslagen en 
(team)foto’s worden geplaatst. 

Je hoeft geen IT specialist te zijn voor het bewerken van de site. De handleiding beschrijft dit stap voor stap op 
eenvoudige wijze. Mocht je toch tegen problemen aanlopen, stuur dan gerust een email naar 
webmaster@voorschoten97.nl. 

 
Veel succes en plezier met het bijhouden van de website van onze vereniging. 
 
Fons Schrijver en Hein van der Kallen 

Webmasters www.voorschoten97.nl 

 

1.1 Wat heb je nodig om de website bij te houden? 
Een PC met internet en webbrowser Chrome. 

1.2 Aanvragen gebruikersnaam en wachtwoord 
Stuur een e-mail naar webmaster@voorschoten97.nl  

Geef aan om welke rubriek of team het gaat.  

Accounts zijn voor persoonlijk gebruik! Deze niet uitlenen aan andere personen. 

Als er meerdere personen dezelfde pagina bijhouden, dan moet ieder zijn/haar eigen account aanvragen. 

1.3 Huishoudelijk reglement website 
Voor het doel, de rollen en verantwoordelijkheden van de website is een huishoudelijk reglement opgesteld. Het 
reglement is te vinden op de website bij : http://www.voorschoten97.nl/clubinfo/reglement_website.html 

1.4 Schrijfwijze Voorschoten ‘97 
De juiste schrijfwijze is: Voorschoten ’97 (met een spatie tussen Voorschoten en ’97). 

1.5 Maximale resolutie foto’s 
De maximale resolutie voor foto’s is 640pixcels breed. Verklein foto’s voordat ze op de site worden gezet. 
Hiermee worden opslagproblemen voorkomen. 

 

http://www.voorschoten.97.nl/
mailto:webmaster@voorschoten97.nl
http://www.voorschoten97.nl/
mailto:webmaster@voorschoten97.nl
http://www.voorschoten97.nl/clubinfo/reglement_website.html
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2 Inloggen op de site 
 
Ga naar: https://www.voorschoten97.nl/admin 

 
 
Voer de User name (gebruikersnaam) en het Password (wachtwoord) in en klik op Login. Let op: de 
inloggegevens zijn hoofdlettergevoelig! 

 
 
3 Uitloggen 
 

 
Kies User Info, Logout. 

http://www.voorschoten97.nl/admin
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4 Wijzigen paswoord 
 

Vanuit veiligheidsoverwegingen is het verstandig regelmatig je paswoord te wijzigen: 

 
Klik op de user info rechts bovenin het scherm. 
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5 Het bewerken/editen van een bestaande (team)pagina 
 

5.1 Het selecteren van de juiste pagina 
 
Login op die site (zie: hoofdstuk 2 bladzijde - 3 -). 
 

 
Klik op het /index.html bestand. 

 
Kies Display. 

 
Klik door de site en ga na de pagina die je wilt bewerken. 
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Er verschijnt een klein dartbordje in de rechterhoek bij de pagina’s die je kunt bewerken. 

 
 

Klik op het potlootje/Edit. 

5.2 Edit de pagina 
Voorbeeld teampagina: 
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In de body kunnen teksten en foto’s worden bewerkt en toegevoegd. 
 

5.3 Publiceren van een pagina: 

 
Druk op de Publish knop links bovenin. 
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Kies Publish.  
 
Nadat de pagina is gepubliceerd zijn de wijzigingen te zien op de website. 
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6 Nieuwsberichten plaatsten 
 
Selecteer de juiste nieuwsrubriek en folder. 
 
 

 
Klik op het toverstafje/Create resource. 
 

 
Kies V97 Standaard content. 
 

 
Vul file name in: Gebruik conventie: yyyymmdd00.html en kies OK. 
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Klik op het zojuist gecreerde bestand. 
 

 
Kies Edit. 
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Geef het nieuwsbericht een titel, teaser/subtitel,datum. In de body kan de tekst en foto’s worden toegevoegd. 
Het artikel wordt gepubliseer met het klokje/Publish knop links bovenin. 
 
Uitleg verschillende velden: 
Titel Titel van het artikel  
Teaser Subtitel van het artikel  
Datum dd-mm-yyyy hh:00 Dit is een verplicht veld! Voorbeeld: 17-07-2021 00:00 

De datum wordt gebruikt voor de sortering van de 
nieuwsberichten op de site. 

Body De tekst van het artikel  
Zonder een datum komt het artikel niet op de voorpagina!!! 
 

 

Datum Titel 

Teaser 
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Kies Publish. 
 

 
Refresh de browser. 
 

 
Het nieuwsartikel is nu gepubliseerd en te zien op de voorpagina. 
 
Vergeet niet om uit te loggen (zie blz: - 3 -). 
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7 Foto’s plaatsten 
 

 
Selecteer het bericht door op het bestand te klikken. 
 

 
Kies Edit. 
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Zet de cursor in de body op de plek waar de foto moet worden toegevoegd en kies image gallery. 
 

 
Kies de relevante media gallery. 
 

 
Klik op het wolkje/Upload to folder icon rechtsboven. 
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Klik op de foto en kies openen. Zorg ervoor dat de foto reeds is verkleind. Maximale resulotie is 640 pixcels 
breed. 
 

 
Kies ok (of Add more files bij meerdere foto’s). 
 

 
Kies Finish. 
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Klik op de foto. 
 

 
Klik op de foto. 
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Kies Image gallery. 
 

 
Kies Options, Align right en daarna OK. 
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Verklein de foto via een hoek van de foto, zodat de tekst en de foto in de juiste verhouding komen. 
 

 
Zet de cursor in de body op een stukje tekst. 
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Publiseer het artikel met de Publish knop. 

 
Kies Publish. 
 

 
Refresh je browser. 
 

 
Het artikel is nu gepubliseerd en het artikel inclusief de foto staan op de voorpagina van de site. 
De eerste foto van het artikel wordt gebruikt op de voorpagina. 
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Vergeet niet om uit te loggen (zie blz: - 3 -). 
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8 Het selecteren van de juiste pagina 

8.1 Selecteren van de juiste folder/pagina 
Klik op het kleine driehokje van de folder om deze open te klappen.  

 
 
Klik op het kleine driehokje van de folder om deze open te klappen.  

Bijvoorbeeld /jeugdteams/20202021/O19/JO19-01/ voor de teampagina’s van de JO19-01. 

8.2 Indeling nieuwsrubrieken 
Op de hoofdpagina zijn 4 nieuwsrubrieken: Algemeen, Jeugd, Senioren en Atletiek. 

 
Rubriek Folder 

Algemeen ./nieuws/yyyymm/ 

Jeugd ./jeugdnieuws/yyyymm/ 

Senioren ./seniorennieuws/yyyymm/ 

Atletiek ./atletieknieuws/yyyymm/ 

Alleen de folders van de rubrieken waar je privileges voor hebt zijn zichtbaar. 
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9 Versie beheer 
 

Versie Datum Auteur Wijzigingen 
4.0 Juli 2007 Fons Schrijver + 

Jos Vlak 
 Handleiding volledig herschreven voor het OpenCMS 6 

4.1 September 2007 Fons Schrijver a. Vista opmerking toegevoegd 
b. In de beschrijving het plaatsen van tekst en een foto opgesplitst. 
c. De onnodige lock stap verwijderd 

4.2 27 september 2007 Fons Schrijver Gebruik competitie/standenprogramma uitgebreid. 
4.3 30 september 2007 Fons Schrijver Link naar programma om foto’s te verkleinen toegevoegd (EasyResize). 
4.4 17 augustus 2008 Fons Schrijver a. Gebruik fotogalerieën toegevoegd 

b. VISTA problemen, welke instelling moet gewijzigd worden als je 
VISTA gebruikt 

c. Nieuwe maten foto i.v.m. met nieuwe opzet website  
4.5 21-aug-2008 Jos Vlak Taal gebruik verbeterd 
4.6 30-aug-2008 Fons Schrijver Probleem default body nieuws berichten gecorrigeerd 
4.7 18-sept-2008 Fons Schrijver Leesbaarheid verbeterd 
5.0 9-aug-2009 Fons Schrijver Aanpassingen voor nieuwe versie OpenCMS7 
5.1 14-sept-2009 Fons Schrijver Naam competitie programma gewijzigd in Sports League 
5.2 5-okt-2009 Fons Schrijver Wijzigen paswoord toegevoegd 
5.3 31-jul-2010 Fons Schrijver Notitie wijze Voorschoten ’97  

Image gallery aanpassingen i.v.m. nieuwe versie OPENCMS 7.5 
5.4 01-aug-2010 Fons Schrijver Verwijzing naar huishoudelijk reglement website toegevoegd 
5.5 21-08-2011 Fons Schrijver Nieuwe breedte (640 pixcels) 
5.6 30-08-2011 Fons Schrijver Pop-up IE9, activeren weergave compatibiliteit modus 
5.7 08-09-2011 Fons Schrijver Correctie email adres 
5.8 17-06-2012 Fons Schrijver Toevoegen www2.voorschoten97.nl als beveiligde site 
6.0 14-08-2012 Fons Schrijver Toelichting automatische uitslagen + aanpassingen i.v.m. nieuwe versie 

Content Management systeem 
6.1 16-06-2013 Fons Schrijver Nieuwe indeling hoofdpagina toegevoegd 
6.2 03-08-2013 Fons Schrijver IE10 compatibiliteitsmodus 
6.3 13-10-2013 Fons Schrijver Het insluiten van YouTube video’s 
6.4 08-12-2013 Fons Schrijver IE11 compatibiliteitsmodus 
6.5 18-09-2016 Fons Schrijver Kleine update voor aanmaken nieuwe folder voor een fotogalerij 
10.5 18-07-2021 Fons Schrijver Volledig herziende versie vanwege upgrade site naar OpenCMS 10.5 
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