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Inloggen 
In de voettekst van de website vind je bij het snelmenu een extra keuze om in te loggen. 

 

Klik op Inloggen en onderstaande pagina verschijnt om in te loggen. 

 

Geef hier de verstrekte gebruikersnaam of je geregistreerde emailadres in plus het wachtwoord en 

klik dan op Inloggen. 

  



Artikelen beheren 
Het dashboard van Wordpress wordt nu geopend, gebaseerd op de rechten die je hebt. Aan de 

linkerzijde staan momenteel nog enkele menukeuzes die nog gaan verdwijnen, maar de belangrijkste 

voor jou als schrijver van verslagen en nieuwsitems is de keuze Berichten. 

 

Klik op Berichten en je ziet een overzicht van alle berichten die jij hebt geplaatst of waar jij rechten 
voor hebt. Je kunt hier ook je eigen artikelen bewerken. Artikelen die iemand anders heeft gemaakt, 
kun je niet aanpassen, tenzij je hiervoor ook de rechten hebt gekregen. 
 

 
 
Bovenaan vind je de knop om een nieuw bericht aan te maken. Hierna opent de artikeleditor en kun 
je aan de slag met je verslag of nieuwsitem. 
 

  



Een nieuw artikel maken 
Onderstaand scherm is nu geopend. 

 

Aan linkerzijde vind je de zaken om het artikel te schrijven, aan de rechterzijde zijn de extra 

instellingen te vinden.  

Geef allereerst het artikel een titel. Maak deze titel niet te lang, maar zorgt er wel voor dat deze 

uitnodigt tot lezen.  

Vervolgens kun je tekst van je artikel typen in de witte ruimte eronder. Je kunt ook vanuit Word 

kopiëren en de tekst hier plakken.  

Daarnaast kun je via de knop [Media toevoegen] afbeeldingen toevoegen aan je artikel. Naast een 

enkel artikel, is het ook mogelijk om via deze knop een fotogallerij te plaatsen op de plek waar de 

cursor staat. In het hoofdstuk over Media invoegen worden alle opties besproken. 



Aan de rechterzijde staan een aantal blokken. Deze blokken kun je 

eenvoudig slepen zodat deze op een voor jou handige volgorde staan. 

Persoonlijk heb ik de blokken Categorieën en Uitgelichte afbeelding naar 

boven gesleept, daar ik deze snel wil kunnen benaderen.  

 

 

Onder het blok Categorieën vind je alle categorieën waaronder jij het 

artikel kunt plaatsen. Mocht er een categorie niet bij staan, waar je toch 

toegang tot nodig hebt, mail dit dan maar website@moerseboys.nl, dan 

wordt dit aangepast.  

Vink de gewenste categorie aan.  

 

Daarna ga je een Uitgelichte afbeelding toevoegen. Dit is de afbeelding die 

gebruikt wordt in nieuwsoverzichten en boven het artikel. Op de vorige site 

heette dit de Intro-afbeelding.  

Klik nu op Uitgelichte afbeelding kiezen. 

 

 

 
Aan de linkerzijde van dit scherm vind je de mappenstructuur. Om e.e.a. beheersbaar te houden 

werken we met enkele hoofdmappen, waarbij de map per seizoen gebruikt wordt om afbeeldingen 

in te plaatsen voor artikelen en verslagen. Open seizoen 2020-2021 in dit geval. 



 
Voor algemene nieuwsartikelen gebruik je de map Nieuws, de rest spreekt voor zich. Selecteer de 

map waarin je de afbeelding wilt plaatsen, in dot voorbeeld dus Nieuws. 

 

Als je een afbeelding wilt toevoegen vanaf je eigen computer, klik je nu op de tab “Bestanden 

uploaden”. 

 

Klik nu op [Bestanden selecteren]. 



 

De bestandsverkenner van je computer wordt geopend en nu kun je 1 of meerdere afbeeldingen 

uploaden. In dit geval betreft het maar 1 afbeelding die als Uitgelicht kan worden beschouwd. 

Selecteer de gewenste afbeelding en klik op [Open].  

Daarna wordt deze naar de site gekopieerd. De afbeelding is na uploaden meteen geselecteerd, zo 

niet, selecteer dan de afbeelding door erop te klikken. 

 



Klik nu op [Uitgelichte afbeelding kiezen]. 

 

Nu zie je de afbeelding in het blok.  

Mocht je geen afbeeldingen hebben, en wil je toch een wedstrijdverslag plaatsen, ga dan in de 

Mediabibliotheek naar het huidige seizoen, open de map Teamfoto’s en selecteer de teamfoto van je 

eigen team. Daarmee bereik je dat er een intro-afbeelding in de nieuwsoverzichten wordt getoond, 

wel zo fraai. 

 

Klik nu op de knop [Publiceren] en je artikel staat op de site. 

  



Media toevoegen 
Naast de uitgelichte afbeelding, die standaard boven het artikel komt te staan als intro-afbeelding, 

kun je in je artikel ook extra afbeeldingen plaatsen. Ook is het mogelijk om een fotogalerij te plaatsen 

of een youtube-video in te voegen. 

Afbeelding toevoegen aan een artikel 
Om, naast de Uitgelichte afbeelding, nog een afbeelding in je tekst toe te voegen, zorg je ervoor dat 

je allereerst de cursor in de tekstverwerker plaats op de plek waar de afbeelding getoond moet gaan 

worden.  

 

Klik vervolgens op de knop [Media toevoegen] 

 



Ga vervolgens naar de map waar je de afbeeldingen logischerwijs in wilt plaatsen of al geplaatst hebt.  

In dit voorbeeld maken we voor deze demo een map aan onder Seizoen 2020-2021/Nieuws genaamd 

Demo.  

 

Klik dan allereerst op de knop [Add New Folder] 

 

Geef de map een naam en klik op [CREATE]. 

 

De map staat er nu bij. Open deze map. 



 

Nu ga je via het tabblad Bestanden uploaden de bestanden kopiëren van je pc naar de website, in de 

map waar je nu instaat, dus in dit voorbeeld de map Demo. 

 

Klik nu op [bestanden selecteren]. 

 

Selecteer nu het bestand of de bestanden die je wilt uploaden (m.b.v. Cntrl-klikken kun je meerdere 

bestanden selecteren) en klik vervolgens op Open.  



Nu worden de bestanden gekopieerd. Daarna zijn deze zichtbaar in de map. 

 

Om nu één van deze twee afbeeldingen in je tekst in te voegen, selecteer je de afbeelding. 

En klik nu op [Invoegen in bericht]. 

 

De uitlijning van de foto is nu niet helemaal netjes, dus selecteer de afbeelding. 



 

Er verschijnt nu een knoppenbalkje boven de afbeelding waarmee de uitlijning kunt aanpassen. Door 

op de eerste knop te klikken wordt de tekst netjes aan de rechterkant uitgelijnd (en de afbeelding 

dus links). 

 

Probeer de verschillende opties zelf een keer uit om te zien wat het effect is. 

 

  



Fotogalerij toevoegen aan een artikel 
Naast een losse afbeelding, is het ook mogelijk om een fotogalerij toe te voegen aan een artikel. Zet 

de galerij altijd onderaan het artikel dat je plaatst. 

 

Nadat je de foto’s hebt geupload (zie vorige paragraaf), kies je nu niet voor 1 afbeelding, maar maak 

je gebruik van de optie [Create a gallery from folder], rechts onderaan. 

 

Nu kom je in een scherm waar je diverse zaken rondom de galerij kunt regelen. 

Je kunt middels een knop de volgorde aanpassen, maar je kunt ook individuele afbeeldingen slepen 

om de volgorde specifiek te maken.  



Aan de rechterzijde heb je enkele instellingen. Hiervan is het bovenste gedeelte van belang. 

 

Link naar moet aangepast worden naar Mediabestand. 

Kolommen is afhankelijk van het aantal afbeeldingen maar bij voorkeur 5 kolommen. 

Het veld Gallery themes staat op Masonry, dan krijg je kleine afbeeldingen te zien met dezelfde 

grootte in een aantal kolommen. Dit is de juiste instelling.  

De overige instellingen kun je zo laten staan.  

 

Klik nu op [Gallerij invoegen]. 



 

Tenslotte kies je weer voor publiceren en de fotogalerij is toegevoegd. 

YouTube video toevoegen aan een artikel 
Het invoegen van een YouTube-filmpje is erg eenvoudig. Je hebt daarvoor alleen de rechtstrekse url 

nodig van het filmpje op YouTube. Dit plak je in de tekst het filmpje staat in je artikel.  

Start YouTube en zoek het gewenste filmpje op. 

 

Klik nu op DELEN, net boven de rode button over het abonneren. 



 

Klik op KOPIEREN en ga nu naar je tekst in het artikel. Zet je cursor waar de film moet komen. 

Plak vervolgens de link met CTRL V op de juiste plaats. 

 

Klik vervolgens op [Publiceren] en je artikel met filmpje staat op de site. 


