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Inleiding
Het Dynamo Project Website Pakket is bedoeld voor sportclubs die weinig of geen middelen (bijvoorbeeld een
beperkt budget of een gebrek aan technische kennis) hebben om hun leden een website aan te bieden. Het
technisch luik neemt het Dynamo Project daarom op zich. Dit wil zeggen dat de webruimte en domeinnaam door
Dynamo Project geregeld worden, vooraf geconfigureerde Drupal bronbestanden op de webruimte geplaatst
worden en achteraf de nodige updates aangebracht worden. Een zorg die wegvalt voor sportclubs waardoor
kostbare tijd van vrijwilligers die zich ontfermen over de clubwebsite volledig besteed kan worden aan het
inhoudelijk up-to-date houden van de website.
Het inhoudelijk actueel houden van een website is vaak de grootste uitdaging voor een sportclub. Vaak vind je als
sportclub wel een lid, ouder van een lid, een kennis, enz. die de website wil/kan aanmaken, maar achteraf
verwatert de opvolging. Vroeger stonden de website bestanden bovendien vaak lokaal op een computer
waardoor wijzigingen in de website aanbrengen niet vanzelfsprekend was. Een Content Management Systeem,
zoals bijvoorbeeld Drupal, biedt een perfecte oplossing. Je sportclub kan meerdere mensen bij het website
beheer betrekken aangezien een computer met internetverbinding volstaat om wijzigingen aan te brengen. Dat
komt de continuïteit van je clubwebsite alleen maar ten goede. Meerdere schouders dragen de last en indien een
vrijwilliger om bepaalde redenen de website niet meer kan opvolgen, gaat die kennis niet verloren.
Concreet zit in het Dynamo Project Website Pakket het volgende vervat:
·
·
·
·
·
·

1 GB webruimte
50 GB trafiek per maand
Drupal installatie als Content Management Systeem
Eén .be domeinnaam
Updates
Support

Alle praktische informatie vind je terug via www.dynamoproject.be/dynamo-project-website-pakket.
Opmerking! Indien na een tijdje blijkt dat 1 GB webruimte niet meer toereikend is, kan deze uitgebreid
worden. Informeer je verder via info@dynamoproject.be.
Let op! De webruimte die je huurt via het Dynamo Project Website Pakket hangt samen met de Drupal
bronbestanden. Het is dus niet mogelijk om enkel webruimte te huren bij Dynamo Project en daar zelf
geconfigureerde bronbestanden op te plaatsen. Daarvoor kan je beroep doen op één van de vele
providers op de markt zoals bijvoorbeeld Vibit (www.dynamoproject.be/vibit-webhosting).
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1. Algemene informatie
1.1 Inloggen
Wanneer je het Dynamo Project een clubwebsite hebt laten klaarzetten, kan je altijd inloggen op je website via je
domeinnaam. Je plaatst daarvoor achteraan “ /user “ in de url, bijvoorbeeld:
www.jesportclub.be/user
Je krijgt vervolgens het inlogscherm te zien waar je gebruikersnaam en wachtwoord kan ingeven. Vervolgens klik
je op “Inloggen”:

Ben je je wachtwoord vergeten, dan kan je met je email adres een nieuw wachtwoord aanvragen zoals je in
bovenstaande afbeelding ziet.
Belangrijk! De stap om in te loggen wordt niet meer herhaald in het vervolg van deze handleiding.
Wanneer uitgelegd wordt hoe je een bepaalde aanpassing kan aanbrengen in je website spreekt het voor
zich dat je eerst ingelogd moet zijn. Anders zou een anonieme bezoeker je website zonder toelating
kunnen beheren.

1.2 Backend
Eens ingelogd kom je op de backend van je website terecht. Wat je vermoedelijk onmiddellijk opvalt, is de
menustructuur bovenaan:

Via deze menu’s kan je als webmaster alle gewenste aanpassingen aanbrengen.
Onder de menubalk vind je ook een balk terug waar je snelkoppelingen kan plaatsen:
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2. Lay-out
Als eerste wapenfeit wil je vermoedelijk de look & feel van de website aanpassen. Dat kan je doen door
clubafbeeldingen te verwerken als bannerfoto’s en het uiterlijk van de website te personaliseren.
Let op! Het Dynamo Project Website Pakket wil sportclubs met weinig middelen een uitweg bieden tegen
scherpe tarieven. Dat heeft als gevolg dat momenteel één template aangeboden wordt die verder
gepersonaliseerd kan worden met afbeeldingen, kleuren, lettertypes, enz. In de toekomst zullen mogelijk
meerdere templates voorzien worden.

2.1 Bannerfoto
Wanneer je de homepage bezoekt, zie je dat er default bannerfoto’s staan. Je kan die verwijderen en er zelf
toevoegen. Klik daarvoor op “Bannerfoto wijzigen”:

Vervolgens kan je nieuwe afbeeldingen opladen:

Of andere afbeeldingen verwijderen door naast de afbeelding op “Verwijderen” te klikken:

Na je aanpassingen moet je steeds onderaan op “Opslaan” klikken:
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2.2 Uiterlijk
2.2.1 Design
In de balk met snelkoppelingen vind je “Design” terug:

Wanneer je daar op klikt, kom je in een scherm terecht waar je volgende zaken kan aanpassen:
·
·
·
·
·
·
·

Snelkoppelingspictogram (favicon)
Kleur van links
Kleur van menubalk
Kleur van tekst
Kleur van titels
Lettertype
Achtergrondafbeeldingen

Na je gewenste aanpassingen moet je opnieuw onderaan op “Opslaan” klikken.

2.2.2 Achtergrondafbeelding
Naast een link naar het design zie je ook “Achtergrondafbeelding” staan in de balk met snelkoppelingen:

Je kan meerdere achtergrondafbeelding toevoegen (vergeet niet op te slaan) die elkaar zullen afwisselen:
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3. Inhoud
Je kan verschillende soorten inhoud aanmaken in je website. De voornaamste zijn:
·
·
·
·
·

Activiteit
Formulier
Fotogalerij
Nieuwsbericht
Pagina

De eerste algemene puntjes lichten toe hoe je inhoud kan toevoegen, terug vinden, bewerken en verwijderen.
Vervolgens vind je per inhoudstype meer uitleg terug.

3.2 Toevoegen
Wanneer je inhoud wil aanmaken in je website, klik je bovenaan in de menubalk op “Inhoud toevoegen”:

Vervolgens kies je het gewenste inhoudstype.

3.3 Inhoud vinden
Alle inhoud die aangemaakt werd in je website vind je terug via de menubalk onder “Inhoud vinden”:

Indien je website veel inhoud bevat, kan je eventueel gebruik maken van de filters om te zoeken op een bepaald
inhoudstype:

3.4 Bewerken
Indien je inhoud wil bewerken, kan je dit doen vanuit het overzicht. Helemaal rechts vind je per item de
mogelijkheid terug om op “Bewerken” te klikken:
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Wanneer je eerst op de titel klikt om zo bij het volledige item uit te komen, kan je ook op “Bewerken” klikken:

3.5 Verwijderen
Indien je inhoud wil verwijderen, kan je dit doen vanuit het overzicht. Helemaal rechts vind je per item de
mogelijkheid terug om op “Verwijderen” te klikken:

Wanneer je reeds inhoud aan het bewerken bent, kan je ook onderaan naast “Opslaan” op de knop “Verwijderen”
klikken:

3.6 Menu instellingen
Voor ieder type inhoud dat je aanmaakt, kan je een rechtstreekse menulink voorzien. Wanneer je inhoud aan het
toevoegen bent, vind je onderaan enkele algemene instellingen. In het luik “Menu-instellingen” vink je “Voer een
menulink in” aan:

De titel wordt automatisch overgenomen als menulink, indien je wenst kan je die manueel wijzigen in het veld
“Titel van menulink”. Via het menu met de snelkoppelingen bovenaan vind je de menustructuur van het
hoofdmenu terug:
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De volgorde van de menu’s kan je eenvoudig wijzigen door gebruik te maken van de pijltjes voor elk menu:

Door een bepaald menu een beetje naar rechts te slepen kan je er een submenu van maken.

3.7 Publicatie opties
Wil je inhoud aanmaken maar die nog niet tonen aan anonieme bezoekers op je website, dan kan je gebruik
maken van de publicatie opties. Door “gepubliceerd” uit te vinken, blijft de inhoud onzichtbaar voor bezoekers:
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3.8 Pagina
3.8.1 Algemeen
Een “Pagina” is waarschijnlijk het inhoudstype dat je het meest gebruikt bij het opbouwen van je website. Dit
inhoudstype gebruik je om informatie te communiceren. Een pagina aanmaken gaat snel, je hebt eigenlijk
voldoende aan volgende stappen:
1) Je klikt op “Inhoud toevoegen” en vervolgens op “Pagina”:

2)

Je geeft een “Titel” voor de pagina op, bijvoorbeeld “Clubgeschiedenis”:

3) In het veld “Berichttekst” kan je de gewenste tekst typen:
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4) Onderaan klik je op “Opslaan”:

3.8.2 Bijzonderheden
·

Editor
Bij de berichttekst zie je bovenaan een “editor”:

Daarmee kan je tekst vet/cursief maken of links uitlijnen/rechts uitlijnen/centreren, bullet points
toevoegen, lettergrootte/kleur aanpassen, tabellen invoegen, enz.
·

Plakken als platte tekst
Je hoeft geen tekst te typen indien je die al in een Word-document of een oude website hebt staan.
In dat geval kan je de tekst kopiëren en plakken. Je selecteert eerst de tekst die je wil meenemen
om dan met de toetsencombinatie CTRL + c te kopiëren. Vervolgens klik je op het betreffende icoon
om te plakken
-

als platte tekst vanuit een oude website (op die manier laat je overbodige html code
achterwege)

-

rechtstreeks vanuit Word

Een dialoogscherm opent zich waarin je met de toetsencombinatie CTRL + v kan plakken:
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·

Verwijzen naar externe websites
In de editor vind je ook een icoon “Link” waarmee je tekst kan laten verwijzen naar een (externe)
website. Daarvoor selecteer je eerst tekst en klik je vervolgens op het betreffende icoon:

Via het luik “Target” kan je de link eventueel laten openen in een nieuw venster:

·

Afbeelding toevoegen
Je kan een afbeelding toevoegen tussen je tekst door gebruik te maken van de editor:

Klik eerst op “Browse server” en daarna op de map waarin de afbeelding opgeladen moet worden.
Vervolgens klik je op “Uploaden” en zoek je de gewenste afbeelding:
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Een andere mogelijkheid bestaat uit het toevoegen van de afbeelding via het luik “Foto”:

Foto’s die je op deze manier toevoegt, worden rechts uitgelijnd en kan je niet verwerken tussen je
tekst.
·

Bijlagen toevoegen
Gelijkaardig aan het toevoegen van foto’s kan je ook bijlagen opladen. Op die manier kan je een
pdf, Word/Excel bestand, enz. beschikbaar maken voor bezoekers van je website:

3.9 Nieuwsbericht
Om je leden regelmatig op de hoogte te houden van nieuwtjes kan je gebruik maken van het inhoudstype
“Nieuwsbericht”. Standaard worden alle nieuwsberichtjes gebundeld op je homepage:

Tip! Indien je doorheen het jaar weinig nieuws te melden hebt, kan je ook opteren om de homepage van je
website statisch te maken. Daarvoor maak je een pagina (zie 3.8 Pagina) aan met de tekst die je wenst op
je homepage en laat je “Home” verwijzen naar de link van die pagina via het “Hoofdmenu” (zie 3.6 Menu
instellingen).
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De stappen om een nieuwsbericht aan te maken zijn gelijkaardig aan die van een pagina:
1) Je klikt op “Inhoud toevoegen” en vervolgens op “Nieuwsbericht”:

2)

Je geeft een “Titel” voor het nieuwsbericht op.

3) Je kan een foto toevoegen aan het nieuwsbericht:

4) In het veld “Berichttekst” kan je de gewenste tekst typen:

5) Onderaan klik je op “Opslaan”:

Vlaamse Sportfederatie vzw – Dynamo Project
Zuiderlaan 13 – 9000 Gent
T+32 9 243 12 94
info@dynamoproject.be www.dynamoproject.be

14/20

Dynamo Project Website Pakket

3.10 Fotogalerij
Foto’s zijn altijd leuk en vaak ook een manier om leden naar je website te lokken. In je website vind je een
inhoudstype “Fotogalerij” terug. Wanneer je een fotogalerij toevoegt, kan je meerdere foto’s tegelijkertijd opladen.
Er staat standaard een menu klaar waar alle fotogalerijen gebundeld staan. Ga daarvoor naar “Hoofdmenu” via
de balk met snelkoppelingen. Indien je het menu “Foto’s” wil inschakelen, zet je het vinkje aan:

Tip! Foto’s die je op deze manier oplaadt, nemen plaats in op je webruimte. Voor website doeleinden
heeft het bovendien weinig zin om foto’s van bijvoorbeeld 5MB op te laden. Indien je zo’n zware foto’s
hebt, kan je ze beter eerst verkleinen met een hulpmiddel. Je vindt een aantal freeware toepassingen
terug wanneer je via Google zoekt op “Image Resizer”.
Tip! Je kan ook gebruik maken van een externe website zoals bijvoorbeeld Picasa. Op die manier staan
de foto’s niet op je eigen webruimte (en nemen ze dus ook geen plaats in). Zulke websites voorzien vaak
wel de mogelijkheid om met HTML code je foto albums in te sluiten in je eigen website (zie 4. Insluiten).
Een fotogalerij toevoegen doe je via “Inhoud toevoegen” en vervolgens op “Fotogalerij” te klikken. Net zoals bij
pagina’s en nieuwsberichten kan je een titel en berichttekst opgeven. Het belangrijkste deel bestaat er natuurlijk
uit om de foto’s op te laden. Interessant daarbij is dat je ze niet één voor één hoeft op te laden, je kan het in
groep doen door ze in je website te slepen. Je klikt ten slotte op “Upload starten”:
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3.11 Activiteit
Een kalender met alle belangrijke clubactiviteiten op je website is uiteraard een meerwaarde. Hiervoor gebruik je
het inhoudstype “Activiteit”. Net zoals voor de fotogalerijen staat er standaard een menu klaar waar alle
activiteiten gebundeld worden. Ga daarvoor naar “Hoofdmenu” via de balk met snelkoppelingen. Indien je het
menu “Activiteiten” wil inschakelen, zet je het vinkje aan.
Een activiteit toevoegen doe je via “Inhoud toevoegen” en vervolgens op “Activiteit” te klikken. Je geeft een naam
op voor de activiteit samen met een begindatum (en eventueel een einddatum):

Ook hier kan je een berichttekst toevoegen en eventueel foto’s opladen.
Belangrijk! Verouderde activiteiten op je website geven je bezoekers het gevoel dat de website niet up-todate is. Met het menu “Activiteiten” hoef je dit niet op te volgen aangezien enkel de activiteiten in de
toekomst getoond worden.

3.12 Webformulier
Wens je een formulier te voorzien dat bezoekers op je website kunnen invullen, dan kan je gebruik maken van
het inhoudstype “Formulier”. Je kan bijvoorbeeld een formulier aanmaken om leden in te laten schrijven voor een
bepaalde activiteit. Zoals steeds klik je eerst bovenaan op “Inhoud toevoegen”. Nadat je voor “Formulier” gekozen
hebt, geef je een titel op. Eventueel geef je wat extra informatie mee via het veld “Berichttekst”, maar dat is niet
verplicht. Je kan eigenlijk meteen na het invullen van de titel onderaan op “Opslaan” klikken. Op die manier kom
je in het scherm “Webformulier”:
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3.12.1 Velden toevoegen
Geef het veld dat je wenst toe te voegen een naam, kies het type en klik op “Toevoegen”:

De meest voorkomende types die je vermoedelijk nodig hebt:
·
·
·
·

Tekstveld, bv. “Voornaam”
Datum, bv. “Geboortedatum”
Email, bv. “Email adres”
Keuzeopties, bv. Man of Vrouw

De instellingen per veld variëren soms afhankelijk van het gekozen type. In de meeste gevallen hoef je niet veel
in te stellen. Algemene instellingen die je best steeds even bekijkt:
·
·

Vereist (Is het veld verplicht in te vullen wanneer iemand het formulier indient?)
Uniek (Moet de opgegeven waarde in het veld uniek zijn? Bv. een email adres mag slechts 1x
ingezonden worden.)

Indien je gebruik maakt van het type “Keuzeopties”, heb je een specifieke instelling voor de verschillende opties:

Ten slotte klik je op “Component opslaan” en voeg je het volgende veld toe. Heb je alle velden toegevoegd,
vergeet dan niet nogmaals op “Opslaan” te klikken.

3.12.2 Voorwaarden
In dit gedeelte kan je instellen bepaalde velden te laten tonen/verbergen afhankelijk van een keuze die gemaakt
werd in een ander veld.
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3.12.3 Emails
Na het inzenden van een formulier kan je één of meerdere mailtjes automatisch laten versturen, bv. naar de
indiener van het formulier en de persoon die de inschrijvingen opvolgt.

3.12.4 Formulierinstellingen
Onder “Formulierinstellingen” kan je o.a. de tekst opgeven die mensen te zien krijgen op het scherm nadat ze het
formulier ingediend hebben.

3.12.5 Uitkomsten
Inzendingen kan je steeds bekijken via “Uitkomsten”:

Vlaamse Sportfederatie vzw – Dynamo Project
Zuiderlaan 13 – 9000 Gent
T+32 9 243 12 94
info@dynamoproject.be www.dynamoproject.be

18/20

Dynamo Project Website Pakket

4. Insluiten
Veel websites voorzien de mogelijkheid een stukje HTML code te kopiëren om zo bijvoorbeeld een foto album,
een filmpje of een formulier in te sluiten in je website. Dit is o.a. het geval bij:
·
·
·

Google (Maps, Forms, enz.)
Facebook
…

Om bv. het adres van je club aan te vullen met een plannetje ga je als volgt te werk:
1) Surf naar Google Maps.
2) Geef het gewenste adres in.
3) Ga op zoek naar de HTML code:

4) Klik op “Kaart insluiten”, selecteer de tekst die begint met “<iframe src” en gebruik de combinatie CTRL +
c om te kopiëren:

5) Ga naar je website, klik op “Inhoud toevoegen” en kies voor “Pagina”.
6) Geef een titel op, bv. “Locatie” en schakel onder het veld “Berichttekst” de editor uit:
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7) Kopieer de code a.d.h. van CTRL + v en schakel de editor opnieuw in:

8) Klik onderaan op “Opslaan”.

5. Vragen, opmerkingen of suggesties?
Heb je vragen over het Dynamo Project Website Pakket of bedenk je verbeterpunten? Zou je de handleiding
graag uitgebreid zien? Geef gerust een seintje via info@dynamoproject.be! Alle feedback/verbeterpunten worden
gebundeld om vervolgens te bekijken of welke gerealiseerd kunnen worden.

Copyright
Het auteursrecht op deze handleiding bevindt zich bij de Vlaamse Sportfederatie vzw. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd
door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook zonder schriftelijke toestemming van de
Vlaamse Sportfederatie vzw. De handleiding is gecreëerd ter ondersteuning van de Vlaamse sportclubs en het gebruik is dan ook enkel
toegestaan ten behoeve van die doelgroep tenzij anders bepaald.
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