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1. Versiebeheer 

REVISIE 

NUMMER 

 

DOOR DATUM BESCHRIJVING 

1.0 LENNART 1-9-2008 Document gemaakt a.d.h.v. document voor website 

onderhoud van Wel Gement 

1.1 LENNART 24-12-2008 Conversie van plaatjes toegevoegd 

1.2 LENNART 20-04-2009 Procedure toevoegen van plaatjes aangepast in verband 

met nieuwe wysiwyg editor. 

1.3 ARJAN 12-08-2013 Vernieuwde handleiding na installatie Joomla versie 

2.5.11 en diverse nieuwe modules, extensies en plugins 

1.4 ARJAN 06-11-2014 Kleine tekstuele correcties 
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2. Inleiding 

Deze handleiding is bedoeld voor web redacteuren van de site Biest-Houtakker.eu.  
In deze handleiding lees je onder meer hoe je meer over het content management systeem 
Joomla! waarmee de site gemaakt is, hoe je artikelen plaatst op de site, foto’s en filmpjes hier 
aan kunt toevoegen en hyperlinks kunt maken. Ook wordt de kalenderfunctie toegelicht 
waarmee je evenementen op de site kunt toevoegen. 
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3. Toelichting Joomla 

3.1. Content Management systeem 

Voor de website van Biest-houtakker.eu wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd content 
management systeem (CMS). In ons geval is gekozen voor het CMS Joomla! Voortaan 
geschreven als Joomla zonder uitroepteken. 
Om te zorgen dat je als websiteredacteur je berichten op de juiste plaats op de website krijgt, 
dien je in ieder geval een aantal basisprincipes van Joomla te begrijpen. Zo werkt Joomla met 
het principe van het schrijven van artikelen. De tekst die wordt weergegeven op een webpagina 
is een artikel. Een gewone bezoeker van de website zal deze artikelen kunnen zien, maar niet 
kunnen wijzigen of een nieuw artikel aanmaken. Een redacteur van de website kan dat wel.  
 
In Joomla heet de tekst die wordt weergegeven op een pagina een artikel. Een artikel zou je je 
kunnen voorstellen als een A4tje met tekst over een bepaald onderwerp. Dit A4tje ligt samen 
met andere A4tjes over zowel hetzelfde onderwerp als andere onderwerpen kriskras door 
elkaar op je bureau. Omdat alle artikelen door elkaar heen liggen, verzamel je alle A4tjes en 
stopt ze per onderwerp in een map. Voor elk onderwerp is er dus een map, en in deze map 
zitten alle A4tjes over dit onderwerp. Deze map wordt in Joomla een categorie genoem d. In een 
categorie over een bepaald onderwerp kun je dus meerdere artikelen over dit onderwerp 
plaatsen. 
 
De mappen waarin je artikelen hebt gestopt, kun je ook weer onderverdelen in mappen. Stel 
dat je 5 mappen hebt die artikelen bevatten over onderwerpen die onder één hoofdonderwerp 
te vatten zijn, dan kun je deze 5 mappen weer in één map stoppen.  
Je hebt dus hoofdcategorieën, subcategorieën en artikelen. Je kunt trouwens onbeperkt 
subcategorieën onder een hoofdcategorie hangen. Je kunt dus de structuur zo diep maken als je 
zelf wilt. 
 
Een artikel dat je schrijft, dien je altijd op te slaan in een bepaalde categorie, vaak zal dit de 
categorie ‘nieuwsberichten’ zijn die ook standaard bovenaan wordt getoond bij categorie als je 
een artikel wilt toevoegen.  
 
Joomla is een zgn. opensource pakket, waaraan softwareontwikkelaars zelf uitbreidingen 
kunnen toevoegen. De uitbreidingen of extensies kunnen we onder verdelen in componenten, 
modules en plugins. Een component is extra software, dat kan worden toegevoegd voor een 
bepaalde toepassing. Een module is code, die een extra taak uitvoert en die op een bepaalde 
module-positie in een template geplaatst kan worden. Met een Plugin wordt een specifieke 
actie voor de gehele site geregeld. Hoe een Joomla website er uitziet is afhankelijk van de 
componenten, modules en plugins die zijn geïnstalleerd. 
 
In de praktijk heb je als web redacteur weinig te maken met bovenstaande componenten 
modules en plug-ins al werk je er in de praktijk waarschijnlijk wel mee, zoals bijvoorbeeld de JCE 
editor (tekstverwerker) een extensie die je gebruikt bij het schrijven van een artikel. 
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3.2. Wat zie je op de site 

Als webredacteur kun je artikelen aanmaken door in te loggen op de home pagina van de 
website. Hieronder een korte opsomming van de voorkant of ‘Front End’ van de website.  
 

1. Een afbeelding met het logo van de site. Het mainmenu (hoofdmenu): een menu aan de 
bovenkant van de websitepagina dat naar hoofdrubrieken leidt; 

2. De zoekfunctie. Joomla beschikt over een nieuwe zoekmachine, Slim zoeken of Smart 
Search. Die maakt het bezoekers veel gemakkelijker om content op de site te vinden;  

3. Het broodkruimelspoor: Zie ‘Start’ op de website. Het broodkruimelspoor of 
breadcrumbs is een rij hyperlinks die aangeven waar je je bevindt op de site.  

4. Diverse geïnstalleerde modules zoals de Kalender, de afvalwijzer en de Twittermodule; 
5. Het centrale deel van de webpagina met de veranderende content (de mainbody);  
6. Diverse buttons voor diverse social media. 
7. Helemaal onderin vindt je diverse hyperlinks waarvan de belangrijkste de link ‘inloggen’ 

waar je in kunt loggen op de website als webredacteur. 
 

De site wordt echter voortdurend aangepast dus er kan nog meer op de pagina staan: je kunt 
zelf nog andere onderdelen toewijzen aan bepaalde paginaposities. Denk bijvoorbeeld aan 
blokjes met links naar veelgelezen artikelen, banners (advertenties) of nog meer menu's. Wat er 
op de pagina verschijnt, kan ook verschillen per pagina en per gebruiker: Als je als web 
redacteur inlogt verschijnt er bijvoorbeeld een speciaal menu dat je de mogelijkheid geeft een 
artikel toe te voegen.  
Hoe de voorkant eruitziet, wordt niet alleen bepaald door welke onderdelen er 'uit' of 'aan' 
staan. De vormgeving van de site wordt bepaald door een template, een sjabloon dat de lay-out 
van alle pagina's in de site bepaalt. Het is heel gemakkelijk om een andere template te laden en 
daarmee het uiterlijk van de site volledig te veranderen.  
 
Naast de Front End is er ook nog zoiets als de Backend. Dit is de achterkant van je site, de 
beheeromgeving waar je de site aanpast en onderhoudt. Gewone bezoekers hebben geen 
toegang tot de backend. De beheerders van de site, zie ‘Contact’ op de site, hebben toegang tot 
de Back End. 
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4. Artikelen op de site 

4.1. Menustructuur 

Een normale gebruiker zal pagina’s alleen kunnen bereiken door middel van het main-menu 
(boven in beeld). Door op een link in een menu te kiezen, ziet een gebruiker (afhankelijk van de 
door de administrator gemaakte instellingen): 

 één artikel of 

 alle artikelen (voluit) in één categorie 

 alle artikelen (alleen titel) in één categorie 

 een combinatie van bovenstaande, bij voorbeeld uit 1 categorie de 2 meest recente 
artikelen volledig, van de vijf volgende alleen de titel  

 etc 
Het prettige aan dit systeem wordt meteen duidelijk als een web redacteur bijvoorbeeld een 
artikel in de nieuwsberichten op de hoofdpagina wil plaatsen. Hij/zij hoeft in dit geval enkel het 
artikel te schrijven en in de juiste categorie op te slaan, en het artikel verschijnt daarmee 
automatisch als meest recente artikel bovenaan op de frontpage. 

4.2. Inloggen op de website 

Als web redacteur kun je artikelen aanmaken door in te loggen op de home pagina van de 
website, de Front-end. Inloggen kan via de hyperlink onderaan de website. Kies recht onderaan 
de homepage in het menu voor ‘Inloggen’ en het inlogvenster verschijnt. 
  

 

Figuur 4-1 Inloggen met het inlogvenster 

Vul vervolgens je gebruikersnaam en wachtwoord in. Zodra je ingelogd bent verschijnt rechts 
het Gebruikers menu. Let op: het gebruikersmenu is alleen zichtbaar op de Home-pagina! 
In het gebruikersmenu kies je vervolgens voor de link ‘Artikel invoegen’ waarbij onderstaand 
scherm verschijnt: 
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Figuur 4-2 Artikel maken met de editor van Joomla 

In de witte tekstruimte onder de knoppen kun je vervolgens het artikel schrijven dat je op de 
site wilt publiceren. De knoppen noemen we in Joomla de zgn. editor of tekstverwerker van de 
site. Dit is niet de standaard editor van Joomla maar een wat meer uitgebreide versie de 
veelgebruikte extensie JCE-editor. Hiermee kun je het artikel verder opmaken zoals je met de 
welbekende tekstverwerker Word kunt, maar ook bijvoorbeeld afbeeldingen en hyperlinks 
invoegen maar daarover later meer. 

4.3. Het maken van een website artikel 

Op de website van Biest-Houtakker is al een menu-indeling gemaakt met Categorieën, dus kun 
je heel gemakkelijk artikelen toevoegen. Artikelen zijn, als je het vergelijkt met de homepage en 
overzichtspagina's van categorieën, 'gewone' webpagina's. Het zijn de pagina's die op de 
meeste sites het leeuwendeel van de content vormen: met tekst en afbeeldingen.  
 

Een pagina toevoegen 

 
1. Typ in het vak Titel de titel van het artikel. Het vak Alias kun je leeglaten; daar vult 

Joomla automatisch de titel in als je het artikel opslaat, maar dan in kleine letters en 
met streepjes. 

2. Voeg nu (willekeurige) tekst toe in het vak onder onderstaande knoppen. Deze knoppen 
werken als een eenvoudige tekstverwerker; de meeste knoppen zullen je bekend 
voorkomen. Hieronder een toelichting: 
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Figuur 4-3 De editor voor het schrijven van artikelen in Joomla 

Rij 1: 

Help, nieuw document, ongedaan maken, herhalen, vet, cursief, onderstreept, 
doorhalen, justify, centreren, links uitlijnen, rechts uitlijnen, blockquote, format, stijlen, 
verwijderen format en cleanup 

Rij 2: 

Font, font grootte, letterkleur, vulkleur, knippen, kopiëren, plakken, inspringen, 
genummerde lijst, bulletlijst, subscript, superscript, hoofdletters, speciale karakters, 
horizontale lijn 

Rij 3: 

vlnr, vrnl, fullscreen, voorbeeld, toggle naar broncode, toggle naar wordwrap, toggle 
naar code highlighting, toggle naar regelnummers, print, zoeken, zoek en vervang, tabel 
invoegen, tabel verwijderen, rijeigenschappen, cel eigenschappen, rij voor, rij achter, 
verwijder rij, kolom voor, kolom achter, verwijder kolom, cellen splitsen, cellen 
samenvoegen 

Rij 4 

Toggle guidelines/onzichtbare elementen, toon controlekarakters, invoegen nonbraking 
space, character, citaat, afkorting, acroniem, delete, insert, invoegen/bewerken 
attributen, invoegen/bewerken anchor, link verwijderen, invoegen/bewerken link, 
invoegen/bewerken afbeelding, spellingscontrole, ‘lees meer’ invoegen/bewerken, 
pagina-einde invoegen/bewerken 

Hieronder een toelichting op een aantal veelgebruikte knoppen:  

Lees meer 
 

De homepage van Biest-Houtakker.eu is een nieuwspagina. Als je wat 
langere artikelen hebt, voeg je na een eerste alinea de ‘lees meer’ knop 
toe. Er verschijnt een rode stippellijn. Door deze scheiding kan Joomla 
het intro (de eerste zinnen) desgewenst apart afbeelden op onder 
andere de homepage, met een ‘Lees meer’ link erbij voor lezers die 
willen doorklikken. De tekst die onder deze tekst staat is dan niet direct 
zichtbaar maar pas na het klikken op de knop. Zo is er dan ruimte voor 
meer artikelen op de voorpagina van de site. 

Invoegen/bewerken 
afbeeldingen 

 

Let erop dat afbeeldingen geschikt moeten zijn voor het web. Hou het 
formaat (de afmetingen van de afbeelding en de bestandsomvang) 
beperkt. Zorg ervoor dat afbeeldingsbestanden niet te groot zijn; hoe 
kleiner, hoe beter. Een gemiddelde afbeelding op een webpagina is maar 
5 tot 10 kB. Grote bestanden (van meer dan 50 kB) moet je zo veel 
mogelijk vermijden. Open ze in een fotobewerkingsprogramma en snij ze 
bij of verklein ze, zodat ze geschikt zijn voor gebruik op het web. Zorg 
voor bestandsnamen zonder spaties of speciale tekens. 
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Invoegen/bewerken 
link 
 
 
 

Bedoeld voor het invoegen van hyperlinks in je artikel. Deze kunnen 
linken naar een andere webpagina of naar een document dat je hebt 
geüpload 

 
3. Voeg evt. een afbeelding toe. Voor meer informatie over het toevoegen van 

afbeeldingen, zie ‘Afbeeldingen invoegen’. 
4. Categorie: Kies bij Categorie voor Nieuwsberichten voor berichten die je wilt toevoegen 

aan de voorpagina. Als je een andere categorie wilt gebruiken dan selecteer je deze met 
de keuzeknop. Je kunt pas een artikel schrijven als er een categorie voor is (anders kun 
je het niet toewijzen aan de juiste plaats in Joomla's sitestructuur). Als je een nieuwe 
categorie wilt laten toevoegen, neem dan contact op met één van de technisch 
beheerders (zie de knop contact op de homepage) 

5. Alias van auteur: Alias van auteur kun je gebruiken als je wilt dat er een alternatieve 
naam verschijnt in plaats van de auteursnaam (bijvoorbeeld ‘de redactie’). Vul je niets 
in, dan verschijnt de naam waaronder je bent ingelogd. 

6. Status: Standaard is de status van het artikel Gepubliceerd, dat wil zeggen zichtbaar 
voor de webbezoeker. Wil je het bewerken en nog niet publiceren, kies dan 
Gedepubliceerd. 

7. Speciaal: Deze functie werkt niet op onze site. 
8. Start/Stop publiceren: Wanneer je nu al artikelen wilt klaarzetten die je pas over een 

week of een maand wilt publiceren, doe je dat met Start publiceren. Vul de datum in 
vanaf wanneer de nieuwe pagina moet verschijnen. Stop publiceren is handig om 
pagina's te verbergen die niet langer actueel zijn: denk aan een tijdelijke promotieactie 
op de website, die je maar twee weken online wilt houden. 

9. Toegang: Hiermee regel je de toegankelijkheid van een artikel voor de lezer. Standaard 
is public geselecteerd zodat iedereen dit kan lezen. Binnen onze site hoef je de andere 
twee toegangsniveau ´s niet te gebruiken.  

10. Taal: Alle laten staan 
11. Metadata: Onder Metadata opties ten slotte kun je een paginaomschrijving toevoegen 

(bijv. Het jaarlijkse weekend sentiment) en sleutelwoorden voor zoekmachines 
(bijvoorbeeld muziek, theater; concerten,).  

 
Als je het artikel hebt opgeslagen en uitlogt dan verschijnt het op de homepage. Dit kan enige 
tijd duren. 
 
De editor biedt de mogelijkheid om bepaalde instellingen vooraf in te stellen. Een aantal 
instellingen zijn aangepast zodat elk nieuw artikel deze instellingen krijgt. Het gaat om de 
volgende instellingen: 

 Spellingcontrole: Verkeerde gespelde tekst wordt automatisch gecontroleerd. Teksten 
worden standaard voorzien van een rode onderstreping. Er is geen woordcorrectie 
mogelijk zoals in Word, dit kun je wel in browsers zoals Google Chrome en Internet 
Explorer (minimaal versie 10) met de rechtermuisknop. 

 Automatisch verwijderen opmaak: De tekstverwerker is zo ingesteld dat bij het plakken 
van teksten uit een tekstverwerker als Word van Microsoft automatisch alle overbodige 
Word-opmaak wordt verwijderd, maar wel zo dat algemene opmaak bewaard bl ijft (Kop 
1, Kop 2, vet, cursief enz.); 

 Standaardmarge afbeeldingen: Het handmatig instellen van een marge rondom 
afbeeldingen is niet langer noodzakelijk. Standaard is een marge van 5 ingesteld rondom 
de afbeeldingen en worden ze linksboven uitgelijnd. 
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4.4. Het aanpassen van een bestaand artikel 

Als je de juiste rechten hebt (dwz als je redacteur bent), kun je het makkelijkst een bestaand 
bericht op de website aanpassen, door in te loggen op de home page, vervolgens naar de 
pagina te gaan waar het bericht wordt getoond. Na inloggen is als het goed is een extra knop 
onder het bericht verschenen: de knop.  
 
Druk hierop om het bericht te gaan bewerken. Je kunt hier ook een evt. een andere categorie 
kiezen als je per ongeluk de verkeerde hebt geselecteerd. Ben je klaar, druk dan op de ‘opslaan’ 
knop onderaan. 

4.5. Afbeeldingen invoegen 

De Joomla versie van de site van Biest-Houtakker ziet er wat anders uit dan een standaard 
Joomla site. Dit betekent dat een aantal knoppen niet aanwezig is of ergens anders zit dan 
in de standaard Joomla site. Zo ook het toevoegen van afbeeldingen. Afbeeld ingen kun je 
toevoegen met de knop Invoegen/bewerken afbeeldingen in de editor (zie ‘Een pagina 
toevoegen’). 
 
Toevoegen van plaatjes aan artikelen kan soms wat lastig zijn. Dit heeft twee belangrijke 
redenen: 

 Er is een verschil tussen het opnemen van een plaatje op de website en bij voorbeeld in 
een Microsoft Word bestand. Bij Microsoft Word worden de plaatjes echt ‘in’ het 
bestand opgenomen. Bij webpagina’s worden plaatjes los opgeslagen van de tekst.  

 Het is belangrijk dat plaatjes een beperkte bestandsgrootte hebben. Dit voorkomt lange 
wachttijden bij het laden van een pagina. 

1. grootte en resolutie van het plaatje aanpassen. Pas het plaatje aan zodat het op de website 
goed oogt maar dat het toch geen al te groot bestand wordt. Richtlijnen hiervoor zijn:  

 Een plaatje heeft een resolutie van72 dpi (dots per inch) 

 De langste kant van het plaatje (ofwel de breedte of hoogte) is ongeveer 300 pixels lang. 
Het aanpassen van de grootte van een plaatje kan in eigenlijk vrijwel ieder programma 
waarin je foto’s kunt openen. Het aanpassen van de resolutie echter meestal niet. Ben je 
bekend met een fotoprogramma, gebruik dat dan simpelweg om de aanpassingen te 
doen. 
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Een heel makkelijk alternatief als je niet zo bedreven bent in het bewerken van plaatjes, 
is de online convertor die je vindt op http://webresizer.com/resizer/. Je kunt hier een 
plaatje dat op je computer staat selecteren en om laten zetten naar een goed 
webformaat. 

 
 
Druk allereerst op de browse knop en selecteer een plaatje op je harde schijf en druk op 
de ‘open’ knop om weer terug te komen in hetzelfde venster. Druk vervolgens op de 
‘upload’ image knop. Je plaatje wordt nu naar het programma gestuurd en verschijnt (na 
enig geduld) op het scherm.  

 
 
Het linkse plaatje is 
aangepast en je ziet dat 
het in dit geval maar liefts 
96% kleiner is geworden. 
Door op het linkje 
’download this image’ te 
klikken, kun je het 
aangepaste plaatje op je 
PC opslaan. 
 
2. Het plaatje 
invoegen in het artikel. Om 

een plaatje in te voegen, ga je in de editor op de gewenste positie staan in de tekst. 
Vervolgens druk je op de knop. 

3. Het volgende venster verschijnt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4-4 Het scherm voor het invoegen of bewerken van afbeeldingen 

http://webresizer.com/resizer/
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In dit pop-up scherm kun je reeds opgeladen afbeeldingen selecteren, of nieuwe opladen. Als je 
een nieuwe afbeelding oplaadt, kun je deze via de knop (naast het blauwe vraagteken) 
uploaden vanaf je computer. Je krijgt dan nog een pop-up te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4-5 Pop-up bij uploaden afbeeldingen 

Gebruik de browse knop om de afbeelding(en) te zoeken en klik op upload of sleep bestanden 
naar het grijze vlak. Daarna kun je het scherm sluiten. Je komt dan terug in voorgaande pop-up. 
Het bestand zal na het opladen in de lijst midden onderin verschijnen, waar je het kunt 
selecteren en de gewenste afmetingen, alternatieve tekst etc. kunt invoeren.  

4.6. Afbeeldingen invoegen als Pop up 

Soms heb je het weleens, je voegt een afbeelding in bijv. van straatnamen in het dorp maar het 
is zo klein dat je de namen van de straten niet meer kunt lezen. Of: Je wilt een afbeelding 
eigenlijk groot invoegen maar dan neemt de foto je hele scherm in beslag!  
 
In deze versie van Joomla is het mogelijk om met de JCE editor een afbeelding in te voegen die, 
als je er op klikt als Pop-up vergroot op het scherm verschijnt. 
 
Je doet dit als volgt: 

1. Open het artikel met daarin de afbeelding die je als Pop up wilt weergeven of voeg de 
afbeelding toe in het artikel als dit nog niet het geval was.  

2. Selecteer de afbeelding door er op te klikken en se lecteer de knop ‘invoegen / bewerken 
link; 

3. Klik op het Bladeren icoontje rechts naast het URL veld; 
4. Selecteer vervolgens het plaatje op in de folder dat je zojuist hebt opgevoerd en klik 

vervolgens op Insert; 
5. Ga naar de tab Pop-ups bovenaan het scherm en selecteer bij Popup type het type JCE 

MediaBox Popups 
6. Geef bij Dimensies de grootte aan hoe de afbeelding op de website moet verschijnen 

bijv. 500x 500 en klik weer op Invoegen. Let op: doe dit alleen als de kwaliteit van de 
afbeelding goed is anders verschijnt deze wazig in beeld 

7. Sla het artikel op en bekijk het op de website nadat je deze hebt ververst (F5) 
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4.7. Invoegen /bewerken links 

Om een link toe te voegen selecteer je het tekst gedeelte dat ‘gelinkt’ moet worden. Vervolgens 
druk je op de knop link en onderstaand scherm verschijnt. 

URL: een eigen webadres inplakken: Daar 
kun je eventueel een link toevoegen naar 
een andere website.  
Als je gebruik maakt van een interne link 
naar een artikel zelf dan laat je dit veld 
leeg. De zgn. linkzoeker vult dan het veld 
zelf in. Je kunt met de linkzoeker bladeren 
binnen de inhoud van de site en daar naar 
toe linken in je artikel.  
Bladeren (rechts van het URL veld): Hier kun 
je bijvoorbeeld linken naar een plaatje of 
bestand wat binnen de site staat. Het 
plaatje of bestand wordt uitsluitend gelinkt 
en niet als plaatje zichtbaar in het artikel 
zelf.  
Mail koppeling: Hier kun je in je artikel een 
mail adres opgeven compleet met CC e.d. 
Voor het mailen van personen die 
opgenomen zijn binnen ‘contact 
formulieren’ op de site is het advies om de 
linkzoeker te gebruiken (contacten).  

Artikel ankers: Je kunt in een lang artikel zgn. Ankers zetten, bijvoorbeeld aan het begin van het 
artikel maak je een anker ‘top’. Onderaan de pagina maak je weer een link die verwijst naar 
‘naar top’. Op het moment dat de gebruiker op ‘naar top’ klikt gaat hij terug naar het begin van 
het artikel. E.e.a. zul je zelf uit moeten proberen als je het wilt gebruiken.  
 
Doel: Hiermee kun je bepalen in wat voor een venster de pagina wordt geopend. Je kunt het 
beste kiezen voor openen in een nieuw venster, (standaard staat dit al ingevuld, dus laat dat 
maar zo). De andere opties werken bij verschillende soorten links anders. Het spreekwoord; 
‘door de bomen het bos niet meer zien’, gaat hier zeker op.  
Titel: Hiermee geef je de link een naam die verschijnt onder de cursor op het moment dat de 
bezoeker daarop gaat staan.  
Invoegen, help en annuleren spreken voor zichzelf.  
Link ongedaan maken: Indien er een link in het artikel staat die je ongedaan wilt maken dan 
selecteer je deze en de ‘unlink’ knop wordt actief. Klik je op de knop, de bestaande of gemaakt 
link wordt verwijderd en de tekst blijft staan. 

4.8. You tube video’s in een artikel opnemen 

Een simpele manier om video's in een Joomla-artikel te plaatsen is gebruikmaken van  

de AllVideos plugin die ook op de Biestse website is geïnstalleerd. Hiermee kun je je video's 

in artikelen opnemen door onderstaande code te plaatsen. Het werkt zo: 

1. Ga naar YouTube en kijk in je browser om te zien wat de URL is van de video, bijvoorbeeld 

http://www.youtube.com/watch?v=Co3AViqB_bM 

2. Kopieer de URL met de toetscombinatie Ctrl + C naar het klembord:  

3. Maak in Joomla een artikel en plak (Ctrl + V) de URL code op de plaats waar je de video wilt 

http://www.youtube.com/watch?v=Co3AViqB_bM
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laten zien:  

4. Type voor de URL {youtube} en na de URL {/youtube} en sla het artikel op de normale wijze 

op. 

 

Bij de plugin-instellingen (alleen beheerders) kun je ook de weergave aanpassen, bijvoorbeeld de 

grootte van de video. 
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5. Bestanden uploaden naar de site 

Naast artikelen heb je soms de behoefte bestanden op te slaan en deze via de website 
beschikbaar te stellen. De beheerder dient hiervoor aan te geven dat een bepaald onderdeel 
van de website geen artikelen moet tonen, maar juist een overzicht van opgeslagen bestanden. 
Mocht je voor jouw vereniging ook zo’n categorie willen gebruiken, mail dan één van de 
beheerders van de website (zie ‘Contact’ op de site) om dit voor je in orde te maken. 
 
Toevoegen van documenten mag alleen als je de juiste rechten heeft en je bent ingelogd. 
Daarnaast geldt ook dat: 

 een bestand niet groter dan 1 MB mag zijn 

 een bestand de volgende extensie moet hebben 
o .doc, .xls, .ppt (een office bestand) 
o .zip of .rar (archief bestanden) 
o .txt of .pdf (tekst of pdf bestand) 
o .jpg of .gif (een plaatjesbestand) 

 
Enkele belangrijke zaken bij het aanmaken van documenten en uploaden van plaatjes op de 
site.  

1. Denk aan de ontvanger:  Geef bestanden een naam die niet alleen zinvol is voor jou, 
maar ook voor de ontvanger; 

2. Geef bestanden een extensie: De extensie wordt gevormd door de laatste vier letters 
en/of cijfers na de punt van een bestandsnaam. Een JPEG-bestand heeft bijvoorbeeld 
een .jpg extensie en een Photoshop bestand eindigt met .psd. Een aantal 
besturingssystemen (met name Windows) herkent aan de hand van de extensie met 
welk programma een bepaald bestand geopend moet worden.  

3. Gebruik alleen kleine letters: Sommige besturingssystemen maken onderscheid tussen 
kleine en grote letters. Het bestand voorbeeld.txt is niet hetzelfde als het bestand 
Voorbeeld.txt. Om verwarring te voorkomen, is het verstandig om consequent alle 
bestandsnamen in kleine letters te schrijven; 

4. Gebruik geen spaties: Spaties in webadressen worden door een browser vaak 
geëncodeerd, het bestand "voorbeeld 2.jpg" wordt omgezet naar "voorbeeld%202.jpg". 
Om dit soort moeilijke namen te voorkomen, kun je spaties het best door een 
underscore (_laag streepje) vervangen. 

5. Gebruik geen bijzondere tekens: Bijzondere tekens (bijvoorbeeld een 'ö' met accent) 
worden niet op alle computers correct weergegeven. Gebruik voor bestandsnamen 
daarom alleen letters, cijfers, underscore (_), of minteken (-), ook als je op een Mac 
werkt. Gebruik een punt alleen om de bestandsnaam van de extensie te scheiden.  

6. Voeg een datum toe: Wanneer verschillende versies van een bestand in omloop zijn, 
voeg dan ook de datum toe voorafgaand aan de bestandsnaam, in het formaat "jjjj -mm-
dd". Op deze manier worden bestanden in de juiste volgorde geplaatst wanneer je ze 
alfabetisch sorteert. 

 
Voorbeelden: 
2013-12-31_offerte_fotoshoot.pdf 
Goed: Deze naam is duidelijk, heeft een extensie (.pdf) en bevat geen spaties of bijzondere 
tekens. Verder is de datum in het juiste formaat zodat meerdere bestanden met een 
verschillende datum in de juiste volgorde staan wanneer alfabetisch gesorteerd wordt. 
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img_0621.tiff 
Fout: Deze naam betekent misschien iets voor de fotograaf, maar voor anderen beslist niet. Het 
is niet te zeggen wat er op deze foto te zien is zonder het bestand eerst te openen. Vooral 
wanneer het om een groot bestand gaat, is dat erg onhandig. 
foto’s_website.psd 
Fout: Deze naam bevat een aanhalingsteken. 
logo_31-12-2013.jpg 
Fout: De datum staat in het verkeerde formaat. Meerdere bestanden met dezelfde naam maar 
een andere datum worden zo niet in de juiste volgorde (alfabetisch) gesorteerd. 
logo 2013-12-31.jpg 
Fout: Deze naam bevat een spatie. De datum staat wel in het juiste formaat.  
offerte_fotoshoot 
Fout: Deze naam heeft geen extensie (bijvoorbeeld: .txt). 
italië.tiff 
Fout: Deze naam bevat een "e" met trema. 
Fotograaf.TIF 
Fout: Deze naam bevat hoofdletters. Dit kan problemen opleveren met downloaden vanaf een 
webserver, de meeste webservers zijn hoofdlettergevoelig. 
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6. Evenementen publiceren in de kalender 

Voor de evenementenkalender wordt gebruikt van de Joomla extensie JEvents. Evenementen 
die op de evenementenkalender moeten verschijnen voeg je als volgt toe:  

 Log in op de homepage met gebruikersnaam en wachtwoord 

 Kies de optie ‘voeg een evenement toe’ uit het gebruikersmenu  

 Het onderstaande scherm verschijnt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6 Evenementen toevoegen met JEvents 

Het opvoerscherm bestaat uit twee tabbladen. Het tabblad ‘Gemeenschappelijk’ en ‘Kalender’. 
Hieronder een korte invulinstructie. 
 
Tabblad Gemeenschappelijk 

 Onderwerp: Geef een korte omschrijving mee aan het evenement. Dit verschijnt als 
hyperlink op de website. 

 Maker van evenement: standaard wordt diegene gekozen die is ingelogd. 

 Categorieën: Enkel de categorie ‘Algemeen’ is aangemaakt, dus die hoef je niet te 
wijzigen. 

 Status: Standaard wordt een evenement direct op de website gepubliceerd.  

 Activiteiten: Vul eventueel een langere omschrijving in van het evenement. Deze 
verschijnt dan als op het onderwerp hyperlink wordt geklikt. Hier kunnen evt. ook 
afbeeldingen worden toegevoegd. 

 Locatie: Vul de locatie in waar het evenement plaatsvindt 

 Contact: Vul hier evt. een contactpersoon of e-mailadres in 

 Extra informatie: Evt. in te vullen, niet noodzakelijk 
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Tabblad kalender: 

 Hier kunnen de begin- en eindtijden en datum waarop het evenement plaatsvindt 
worden ingevuld. Enkele opties zijn beschikbaar: 

o Hele dag durende evenementen, aanvinken bij evenementen die de hele dag 
duren, begin- en eindtijd worden dan automatisch gevuld 

o 12uur: begin- en eindtijd voor een werkdag van 8.00 tot 17.00 uur worden 
automatisch ingevuld. 


