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Een eigen website voor uw club (wat voor soort club ook)

Inleiding
Een eigen website op poten zetten is geen sinecure. Het technisch onderhouden ervan
evenmin. Zelfs het vullen met informatie en het actueel houden ervan vraagt inspanning. Én
tijd. Clubs kunnen leden hebben die dat best kunnen en willen doen, maar die er gewoon de
tijd niet voor hebben. En hoe ingewikkelder de website, hoe lastiger het is om leden voor die
klus te interesseren. Om het deze clubs gemakkelijker te maken is het op deze plaats
(http://www.aadx.nl/bc) mogelijk een eigen website te maken waarin veel naar eigen smaak en
noodzaak is te wijzigen. Het wijzigen van de opmaak en de inhoud van informatie gaat zeer
eenvoudig. Dit maakt het des te aantrekkelijker om zich als webchef aan te melden.

U kunt ook zo'n website krijgen. Het kost u niets. Wanneer uw club er na enige tijd tevreden
mee is zou een doos wijn, of een financieel equivalent, evenwel op prijs gesteld worden. Als
enige tegenprestatie wordt op de site een kleine kolom met advertenties van Google gezet.
Google bepaalt aan de hand van het zoekgedrag van de bezoeker wat de inhoud van de
advertenties zal zijn. Overigens, de opbrengst is centenwerk en staat zeker niet in verhouding
tot de hoeveelheid door ontwerper dezes verrichte werk.

Hebt u interesse in zo'n website?
Stuur dan een mailtje over uw club naar de ontwerper dezes:
Aad van der Arend informatie@aadx.nl
Het adres van uw website zou dan kunnen zijn: www.aadx.nl/bc/uwclubnaam
Wanneer u alleen uw clubnaam wilt zien moet u een domein met die naam verkrijgen en moet
er een pagina (zie laatste bladzijde) op een internetserver geplaatst worden. Dat kan voor ca.
€ 30 per jaar plus enige aanvangskosten. Ontwerper dezes kan u hierover iets adviseren,
maar staat er verder buiten.

Globale Uitleg
Voor het opmaken van uw website hoeft u niets te weten over het programmeren van websites
en over het communiceren met een server (op/van een externe computer) voor het opladen en
het op de server beheren van bestanden. Voor de mooiste visuele resultaten is enige
handigheid natuurlijk nuttig en die kan heel goed spelenderwijs verkregen worden.

Iedereen kan bij u in de keuken van de website kijken en zo alles zien wat u zelf kunt zien.
Alleen iemand die over een muteercode (of wachtwoord) beschikt kan wijzigingen
aanbrengen. Die iemand kan een webchef zijn die de site opzet, d.w.z. die het menu en de
opmaak (achtergrondplaatje en kleuren) definieert. Die iemand kan na het opzetten van de
site ook een ander clublid zijn voor het actueel houden van de inhoud (teksten) van de site.
Beide personen gebruiken dezelfde muteercode. De muteercode kan door beiden en door
ontwerper dezes gewijzigd worden.

Het opzetten van de site
U zult uw website een eigen gezicht willen geven, misschien met een eigen logo en een mooie
achtergrond. U zult mogelijk ook eigen ideeën over de inhoud van het menu hebben. Deze
dingen zult u niet elke dag willen wijzigen. Daarom kunt u ze apart van de inhoud (teksten,
pdf-bestanden, links naar bestanden) van de site op een aparte pagina vastleggen (instellen).

Klik uiterst linksboven op het icoontje met de moersleutel en de kleurtjes:

U kunt vervolgens kiezen uit:
• Het wijzigen van het menu
• Het wijzigen van enkele clubgegevens en de opmaak van de pagina’s
• Het wijzigen van de muteercode
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Het wijzigen van het menu
U kunt op de mutatiepagina een of meer wijzigingen aanbrengen. Wanneer u daarna op de
knop “Het menu opslaan” klikt worden alle mutaties tegelijk doorgevoerd en opgeslagen. De
site wordt dan herladen, waarna u het nieuwe menu te zien krijgt.

Op de mutatiepagina voor het menu kunt u de knoppen elk volgnummer tussen (incl.) 0...999
geven. Wanneer de pagina na het opslaan met gewijzigde volgnummers heropend wordt,
worden de knoppen in de volgorde van de door u gemaakte nummering getoond, maar met
nieuwe volgnummers 10, 20, 30, enz.. Door de nummers op de mutatiepagina te wijzigen kunt
u daarom de volgorde van de knoppen in het menu wijzigen.

U kunt knoppen actief of inactief maken. Alleen actieve knoppen zullen in het menu te zien
zijn. Op de mutatiepagina zijn de actieve knoppen snel herkenbaar door de groene
achtergrond van hun de-/activeervakjes.

Natuurlijk kunt u de opschriften, die op de knoppen te lezen zijn, wijzigen.

De site kan met verschillende soorten pagina’s gevuld worden:
• Een "invulbare pagina". Dat is een pagina met een tabel waarvan u het aantal

kolommen, de rijen en de inhoud (tekst met opmaak (lettergrootte, kleur, links) naar
believen kunt wijzigen. U kunt maximaal 10 invulbare pagina's gebruiken.

• Een "oplaadbare pagina". Dat is een pagina waarin u een op uw computer
opgeslagen pdf-bestand kunt laden. U kunt maximaal 10 oplaadbare pagina's
gebruiken.

• Een pagina van een "externe link". De door u op te geven link verwijst naar een
externe internetlocatie. U kunt maximaal 10 externe links gebruiken.

• Een pagina van een “interne link”. Dat is een door ontwerper dezes voorgebakken
pagina.

Wanneer u een knop wilt verwijderen vult u als knopnummer in: -X (hoofdletter X).
• Een pagina van de soort "interne link" kunt u niet verwijderen, wel inactief maken.
• Wanneer u een "invulbare pagina" verwijdert blijft de bijbehorende tabel bewaard.

Wanneer u daarna meteen een of meer nieuwe invulbare pagina's maakt komt die
tabel weer tevoorschijn.

• Wanneer u een "oplaadbare pagina" verwijdert blijft het bijbehorende opgeladen pdf-
bestand bewaard. Wanneer u meteen daarna een of meer nieuwe oplaadbare pagina's
maakt komt dat pdf-bestand weer tevoorschijn.

Een nieuwe knop definieert u onder de tabel met al gedefinieerde knoppen.

Algemene clubgegevens en de opmaak wijzigen
Voor het maken van wijzigingen van de algemene clubgegevens en de opmaak kunt u
uitgaan van een eerder gemaakt concept, het huidige, normaal aan het publiek getoonde
ontwerp of een oerontwerp. Het oerontwerp is het allereerste ontwerp. U kunt het oerontwerp
niet wijzigen. Wanneer u tevreden bent met een door u gemaakt nieuw ontwerp kunt u
ontwerper dezes (Aad van der Arend: informatie@aadx.nl) vragen het bestaande oerontwerp
door uw nieuwe ontwerp te vervangen.

De clubnaam verschijnt in de tab van het blad van de browser waarin de site te zien is.

Wanneer uw club een eigen logo heeft kunt u deze vanaf uw computer opladen. Klik op de
betreffende knop, blader door de bestanden op uw computer en klik dan op Opslaan of
Openen (afhankelijk van uw computer en/of besturingssysteem). Kies een versie van het logo
dat tamelijk groot is; 400 pixels voor de langste zijde is ruim voldoende. Dat is nuttig omdat het
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logo afhankelijk van de beschikbare ruimte op de pagina’s bemeten wordt en omdat van een
aangeleverd klein plaatje natuurlijk nooit een groot scherp plaatje gemaakt kan worden.

Door op de gekleurde wielen en de gekleurde vierkanten te klikken of de kleine cirkeltjes
daarin te slepen (!) kunt u de achtergrondkleur van de pagina’s en van tabellen van het
menu en de invulbare pagina’s instellen. U ziet de achtergrondkleur van de pagina’s alleen in
gedeelten ervan die niet bedekt worden door een achtergrondplaatje.

U kunt kiezen uit een aantal standaard grote plaatjes en tegels. De grote plaatjes geschaald
naar de afmetingen van uw scherm. Hierdoor kan enige vertekening ontstaan. Als alternatief
kunt u de plaatjes laten herhalen: niet, alleen horizontaal, alleen vertikaal of in beide
richtingen. Op een groot scherm ziet u dan waarschijnlijk overgangen tussen de plaatjes.
Wanneer u als plaatje een zogeheten “tegel” neemt hebt u laatstgenoemd probleem niet.
Tegels zijn meestal relatief kleine plaatjes, waarvan alle zijden naadloos op elkaar aansluiten.
Bij sommige tegels kan het totaalbeeld door de herhalingen echter storen. Omdat er tabellen
of andere inhoud overheen geplaatst worden, kan dat effect weer meevallen.

Behalve de standaardplaatjes kunt u een achtergrondplaatje vanaf uw computer opladen.
Klik op de betreffende knop, blader door de bestanden op uw computer en klik dan op
Opslaan of Openen (afhankelijk van uw computer en/of besturingssysteem).

Wanneer u op een van de knoppen “Opslaan als….” klikt wordt altijd een concept van de
wijzigingen opgeslagen. Wanneer u op de knop “Opslaan als eindontwerp” klikt wordt het
bestaande eindontwerp door een kopie van het nieuwe concept vervangen. Het nieuwe
eindontwerp wordt dan normaal aan bezoekers van de site getoond.

Muteercode
U hebt een muteercode nodig om waar ook op de pagina’s van uw site wijzigingen door te
voeren en op te slaan. Zie de plaatjes aan het einde van dit document.

De muteercode wijzigen
Kies als nieuwe muteercode geen code die door bezoekers van de site gemakkelijk te raden
is. Kies liever een allegaartje van tekens. Omdat u het door uw eigen computer kunt laten
onthouden hoeft het toch zelf niet paraat te hebben

Een bestand in een pagina opladen
In maximaal 10 pagina’s, oplaadbare pagina’s genoemd, kunt u een bestand vanaf de eigen
computer opladen. Deze bestanden moeten pdf-bestanden zijn. Zulke bestanden kunt u
bijvoorbeeld gebruiken voor het tonen van een nieuwsbrief, een agenda, een verslag van een
gebeurtenis en uitslagen die niet door tussenkomst van derden, zoals de NBB, verkregen
worden. Zulke bestanden kunnen door verschillende functionarissen gemaakt zijn. Wanneer
ze naar u doorgestuurd zijn kunt u ze opladen. U of de opsteller van het document kunnen van
gewone bewerkbare documenten, zoals van Word en Excel, gemakkelijk een pdf-document
maken. Dat kan met een programmaatje waarmee een bewerkt document, zoals van Word of
Excel, als een pdf-document “afgedrukt” kan worden. In feite wordt er niets afgedrukt, althans
niet op papier, maar zo wordt dat nou eenmaal genoemd. Waarschijnlijk omdat, terwijl het
document tijdens zijn bewerking, zoals in Word of Excel, geopend is, u in het menu op
Bestand > Afdrukken… moet klikken. Vervolgens kiest u een “printer” met de naam die daar
door het genoemde programmaatje is bijgezet. Een heel goed en gratis programma is
PDFCreator. Dat programma is te downloaden vanaf: http://pdfcreator.nl.softonic.com/

Wanneer u zo’n pdf-bestand vanaf uw computer naar uw clubsite wilt opladen opent
u daar de pagina waarin het bestand opgeladen moet worden. Klik dan linksboven
van die pagina (rechts boven het menu) op het icoontje met de hand die een
document aanreikt en volg de paar instructies die daar te lezen zijn.
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Een opgeladen bestand wordt hernoemd. De nieuwe naam wordt steeds weer voor een
opgeladen bestand van dezelfde pagina van de site gebruikt.

Een pagina met tekst in een tabel wijzigen
Op maximaal 10 pagina’s, invulbare pagina’s genoemd, kunt u van een tabel het aantal
rijen, het aantal kolommen, de breedte in beeldpunten en de inhoud (tekst) wijzigen en
opslaan. Invulbare pagina’s kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor de startpagina
(“Home”), het profiel van de club, de functionarissen en het kader.

Om een invulbare pagina te wijzigen klikt u linksboven van die pagina
(rechtsboven het menu) op het icoontje met het documentje en het potlood.

Een invulbare pagina terugzetten
Wanneer u een al of niet gewijzigde tabel opgeslagen heeft worden alle eerder opgeslagen
tabellen die meer dan 24 uur oud zijn verwijderd, behalve als de tabel de oertabel is. De
oertabel bevat slechts een minimale tabel met een beetje tekst. Tabellen van de afgelopen 24
uur blijven dus bewaard en kunnen beginnend met de jongste teruggezet worden. Dit kan
doorgaan tot de oertabel getoond wordt.

De inhoud van de tabel van een invulbare pagina wijzigen
Wanneer een tabel 5 rijen (onder elkaar) en 4 kolommen (dus 4 cellen per rij) heeft, heeft de
tabel 5x4=20 cellen. Wanneer u gekozen hebt voor het wijzigen van de tekstinhoud van de
tabel wordt elk van die cellen voorgesteld door een vak waarin u tekst kunt typen en wissen.
De tekst kunt u op vele manieren opmaken, bijvoorbeeld vet, schuin, onderstreept,
lettergrootte en kleur. Daarvoor moet u de gedeelten van de tekst die u wilt opmaken tussen
speciale codes zetten. Net als wanneer u tekst tussen gebogen haakjes zet (zo dus) doet u
dat nu tussen rechte haakjes [ en ]. Achter het openingshaakje [ typt u een letter die aangeeft
wat er moet gebeuren, gevolgd door een punt. Vóór het sluithaakje ] doet u het omgekeerde.
Wanneer u bijvoorbeeld [b.hallo.b] (de b komt van het Engelse “bold”) typt wordt dat na het
opslaan getoond als hallo. Wanneer u [i.hallo.i] typt (de i van italic) wordt dat na het opslaan
getoond als hallo. Zulke opmaakinstructies zijn ook te combineren. Bijvoorbeeld [b.[i.hallo.i].b]
wordt na het opslaan getoond als hallo.
U moet een bepaalde volgorde van de sluitinstructies aanhouden.
De laatst geopende instructie, bijvoorbeeld [i., moet het eerst gesloten worden, in dit voorbeeld
dus met .i]. Daarna moet dat voor de voorlaatst geopende instructie gedaan worden, enz..
Dus niet doen: [i. [b. schuin en vet .i] .b]
Maar wel doen: [i. [b. schuin en vet .b] .i]
Of: [b. [i. schuin en vet .i] .b]
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Spaties aan weerskanten van de instructies worden genegeerd. Hierdoor kunnen voor de
leesbaarheid rustig spaties gebruikt worden.

[b. dit wordt vette tekst .b]
[i. dit wordt schuine tekst .i]
[u. dit wordt onderstreepte tekst .u]

[rood. dit wordt rode tekst .rood]
[tk. 0000ff :tk: tekst .tk]
[ak. ffff00 :ak: achtergrond .ak]

Voor de kleurcode zie hieronder en de uitleg
bij de gekleurde wielen op de pagina voor het
muteren van de pagina-opmaak

[l. links .l]
[c. centraal .c] Horizontale uitlijning
[r. rechts .r]

[6. 6pt is kleinste letter .6]
[25. 25p is gr. let. .25]

[kopje. deze tekst wordt 8pt rood .kopje]

[a. link :a: tekst .a] Voorbeeld: [a. http://www.aadx.nl :a: tekst .]
[cla. Clubleider A .cla] Gebruikt op pagina “Kader”
[clb. Clubleider B .clb] Gebruikt op pagina “Kader”

De codes voor de tekstkleur (tk) en de achtergrondkleur (ak) van tekst bestaan uit zes cijfers,
die elk 16 waarden kunnen hebben, te weten de waarden 0,…9,a,…f.
De eerste twee cijfers (vaak aangeduid met RR) geven de intensiteit van rood aan.
De twee middelste cijfers (vaak aangeduid met GG) geven de intensiteit van groen aan.
De laatste twee cijfers (vaak aangeduid met BB) geven de intensiteit van blauw aan.
Hoe hoger de cijfers hoe hoger de intensiteit.
Alle zes cijfers 0 geeft zwart.
Alle zes cijfers f (of F) geeft wit.
Alle zes cijfers tussen 0 en f en gelijk geeft grijs, van zeer donker tot zeer licht grijs.
Normaal moet een kleurcode beginnen met een hekje #. Het hekje moet u op deze webpagina
niet typen; het wordt automatisch toegevoegd.
Om u een idee te geven over welke kleuren bepaalde codes geven, volgt hieronder een
summier overzicht. Bedenk dat er 16x16x16x16x16x16 = 16.777.216 kleuren mogelijk zijn.

kleur kleurcode
RRGGBB

kleur kleurcode
RRGGBB

zwart 000000 felgroen 00ff00

donkergrijs 969696 donkerblauw 000080

lichtgrijs c0c0c0 blauw 0000ff

wit ffffff lichtblauw 00ffff

donkerbruin 800000 donkerpaars 800080

donkergroen 008000 lichtpaars ff00ff

olijfgroen 808000 rood ff0000

blauwgroen 008080 geel ffffff
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Uw eigen domein gebruiken
Wanneer u een internetdomein bezit hebt u een recht op een locatie op internet waar alleen u
zeggenschap over heeft. Bestanden van internetpagina’s, van beeldmateriaal, van geluid en
meer die u op een internetserver geplaatst hebt zijn onder de naam van uw domein op te
vragen. Uw club zou als domeinnaam kunnen hebben uwclubnaam.nl Wanneer u een website
met die naam gebruikt zien bezoekers ervan die naam in de adresregel. Wanneer u gebruik
maakt van www.aadx.nl/bc/bcuwclubnaam zien de bezoekers aadx.nl in de adresregel staan,
maar in de tab van de pagina ziet men alleen uwclubnaam staan. Wilt u ook in de adresregel
alleen uw naam zien staan dan kunt u op uw internetserver een pagina met de naam
index.php of index.htm met de onderstaande inhoud plaatsen. Plaats dan ook een pagina die
helemaal leeg mag zijn, bijvoorbeeld de onderstaande. Verder hoeft u op uw internetserver
niets te plaatsen.

Inhoud van het bestand index.php of index.htm:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
<html>
<head>
<title>Uw clubnaam</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link REL="shortcut icon" HREF="favicon.ico">
</head>
<frameset rows="*,0" name="doorleidframeset" frameborder="no" border="0">
<frame src="http://www.aadx.nl/bc/uwclubnaam" name="hoofd">
<frame src="leeg.htm" name="sub">
</frameset>
</html>

Inhoud van het bestand leeg.htm:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Uw clubnaam</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
</body>
</html>
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