1. Faciliteiten Website SCAartswoud.nl voor onze leden
Clubgenoot,
Onze nieuwe website biedt jullie de mogelijkheid om jullie eigen wetenswaardigheden op
schaakgebied wereldkundig te maken, onze club daarmee nog populairder te maken in de media en
daarmee het schaaktalent in onze regio optimaal te ontplooien, waarmee je ook zelf onderdeel
wordt van onze geschiedenis. Jullie kleinkinderen zullen jullie dankbaar zijn! Als je hier ook inderdaad
interesse in hebt, wil ik je met deze handleiding een handreiking bieden (die in de aankomende
ledenvergadering zal worden toegelicht) hoe dit in zijn werk gaat.

Surfen of reacties toevoegen:
Uiteraard kun je ook nog altijd gewoon als “websurfer” de website blijven bekijken en veilig blijven
rond-klikken. Als websurfer kun je ook nog altijd reageren op geplaatste berichten: Zie onderstaand
voorbeeld hoe dit werkt.

Bericht toevoegen
Wil je echter net als Pascal ook zelf een bericht opvoeren, dan dien je in te loggen op de volgende
URL: http://scaartswoud.nl/wp-admin/. Hier wordt gevraagd om in te loggen met een
gebruikersnaam (of emailadres) en wachtwoord. Daartoe het volgende
Jullie hebben een mail ontvangen met jullie gebruikersnaam, en daarnaast waarschijnlijk een
“onmogelijk” wachtwoord. Geen punt – je hebt ook de mogelijkheid om dit wachtwoord te
veranderen in een gebruikersvriendelijker wachtwoord. Maar let op! Gebruik nooit hetzelfde
wachtwoord dat je ook voor internetbankieren gebruikt.

Als je daarna inlogt, zit je in het menu van Wordpress, het
programma waarmee Pascal onze website heeft gemaakt. Dan
misschien direct al 1 teleurstelling: In je rol als “auteur” heb je niet
de mogelijkheid om de vorm van de website te veranderen, nieuwe
gebruikers aan te maken of om je plek op de ranglijst bij te stellen
(maar daar heb je natuurlijk niet eens over nagedacht).
Tegelijkertijd daarmee dus de zekerheid dat je met een gerust hart
te werk kunt gaan.
Op de volgende wijze maak je een bericht aan: Door in het
getoonde menu op berichten te klikken, verschijnt er een drop
down waarin de optie wordt getoond om een “nieuw bericht” te
plaatsen. In het plaatje hiernaast is deze optie zichtbaar. Door
“nieuw bericht” te selecteren kom je in de editor van Wordpress –
zie onderstaande schermprint met additionele aanwijzigingen:

Geef je bericht een titel mee: “Hoe Aartswoud 2 in het seizoen 2017 – 2018 kampioen gaat worden”,
waarna je in de tekstbox jouw tekst kunt invoegen. Ook kun je (door op de button “media invoegen”
te klikken) een eventuele foto uploaden vanaf jouw PC in het bericht. Uiteraard kan het zijn dat je
tussendoor wordt weggeroepen – sla dan tussendoor het concept op. Het bericht is vooralsnog
alleen voor jou inzichtelijk, staat nog niet op internet. Pas als je volledig happy bent met het bericht
kun je het bericht plaatsen door op de button “Publiceren” te toetsen. Nu staat jouw bericht op
internet en kan iedereen jouw bericht lezen!
Wil je het bericht toch nog wijzigen? Je kunt jouw bericht selecteren en krijgt dan de volgende opties
om alsnog het bericht te bewerken of in de prullenbak te gooien. Altijd handig als je toch de
verkeerde foto hebt geüpload.

Hopelijk is deze korte handleiding al voldoende om je te doen inzien dat het plaatsen van een bericht
of het geven van een reactie op een bericht toch zeer gemakkelijk is. We zien dat dan ook ten zeerste
tegemoet! Probeer het eens!
In geval van vragen: mail je vraag naar Michel@Michelverweij.nl.

