
Een bericht posten op de site 
 
Hieronder vind je praktische (visuele) uitleg hoe je een nieuw bericht kan aanmaken op de Eevoc 
website. 
Om dit te kunnen heb je eerst een account nodig op WordPress. 
Dit kan je zelf aanmaken door van op de Eevoc website boven in het menu "Onze Club" de optie "Zelf 
bericht toevoegen" te kiezen. Je komt op een WordPress pagina terecht waar je naam en paswoord 
moet ingeven. Hier staat ook een optie "Registreren". Nadat je jezelf geregistreerd hebt, kan je met 
die naam en paswoord aanloggen. Je kan, na het aanloggen, het onmogelijke paswoord wijzigen in 
een iets gemakkelijker paswoord (aanbevolen). 
  
Je kan nog geen nieuwe berichten aanmaken! Daarvoor moet uw "rol" gewijzigd worden van 
"Abonnee" naar "Auteur" en dat kan enkel door mezelf (Hendrik) of door de webmaster (Roger). Van 
zodra je je account hebt, stuur dan de naam die je gekozen hebt door naar de webmaster of Hendrik. 
Zij zullen u de nodige rechten geven. 
  
Hoe je een bericht kunt aanmaken staat hierna uitgelegd. 
Lees het eens door en probeer het eens uit. 
In den beginne kan er al eens iets verkeerd gaan. Daarom is het verstandig om uw tekst (indien het 
een grote is) eerst in een gekend programma te schrijven (Word, Wordpad,…), zonder opmaak te 
gebruiken. Dit bestand kan je opslaan (ter controle). Daarna kan je met kopiëren en plakken de tekst 
in het bericht plakken. Deze manier van werken bespaart je de frustratie achteraf dat je je bericht 
kwijt bent geraakt. 
  
Als auteur wordt uw tekst niet onmiddellijk op de website actief, daarvoor is nog een "goedkeuring" 
van de webmaster nodig. Webmaster Roger zal dit met veel plezier doen. 
Indien je vragen hebt, zal hij je tevens met raad en daad bijstaan om zodoende onze site nog iets 
levendiger te krijgen. 
 
Hoe groter de "familie" die de site wil voeden, hoe meer leven... 
  
Succes! 
 
 
Achteraan vind je ook nog enkele nuttige/praktische tips om je bericht een 'betere' lay-out te geven. 
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Op de website : Onze club – Zelf bericht toevoegen 

 

Geef uw naam en paswoord in. 

Je komt in het dashboard terecht. 

Afhankelijk van je bevoegdheden krijg je meer of minder opties. 

Je hoeft niet nog eens extra op Dashboard te klikken. 



 

Gebruik NIET “Pagina’s” en “ Nieuwe pagina”  

Gebruik de optie “Nieuw bericht” 

 

 

Geef een titel in. 



Geef de tekst in. 

Selecteer één of meerdere Categorieën (kies NIET Banner als categorie, dit is voorbehouden voor de 

webmaster). 

Klik op publiceren. 

 

Afhankelijk van je rechten, is het bericht onmiddellijk beschikbaar op de website of moet de 

webmaster het bericht nog goedkeuren. 



Tips voor het posten van een bericht op de site 
 
 
Het is best het bericht voor te bereiden in een eenvoudige teksteditor ZONDER opmaak (Wordpad, 
kladblok, Notepad,… ) of als je rechtstreeks in WordPress werkt, best in het tabblad Text werken (zie 
afbeelding). 
 

 
 
Voor een nette lay-out met een kadertje en een lichte achtergrondkleur ga je als volgt te werk: 
 

 Je voegt de bovenste code in: 

 
<style type="text/css"><!-- #table { float: center; } #table table { border-collapse: collapse; border: 4px solid 
#4488FF; background-color:#FFFFCC} 
--></style> 
<div id="table"> 
<table class="table" summary="" cellspacing="0" cellpadding="5"> 
<tbody> 
<tr> 
<td style="font-size:14px"> 
 

 Hier komt de tekst van je bericht. 
 

 Nu volgt de slotcodetekst 

 
</td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 
</div> 
 
Je typt aan de lopende meter je bericht in. 
Blijf in het tabblad text om de opmaak (onderlijnen, vetjes, … ) te verzorgen. 
Onderlijnen is de code <u>....</u>.  
Vetjes is de code <strong>....</strong> of tekst selecteren en op de knop b (bold) drukken (schuin = knop i 
van italic). 
Wil je bvb een tekstdeeltje in het rood: <span style="color:red">....</span>. 



Nu nog enkele zaakjes afwerken in de rechterrand: categorieën en tags (zie afbeelding hierna). 
Vink de naam van je ploeg aan waar hier in het voorbeeld Eevoc Sportief staat (scroll tot je hem vindt) 
 
Varia: aanvinken om (tijdelijk) op de homepage te verschijnen (nadien komt het bericht in het blok 
'verslagen' op de homepage terecht). 
 
Verslagen: door dit aan te vinken is het verslag onderaan op de eigen ploegpagina te zien. 
 

 
 
Als laatste geef je de kans om te reageren. Scroll naar onderen tot het item reactie en vink het bovenste 
vakje aan. 

 

 


