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INLEIDING 

 

Hallo gebruiker!  

Voor u ligt de handleiding van de website van ODIN’59 met betrekking tot de opmaak van de webpagina. 

In deze handleiding vindt u terug hoe u de pagina’s worden opgemaakt. 

Deze handleiding behandelt de meest gebruikte mogelijkheden die op de website worden gebruikt. 

Als u na het lezen van deze handleiding het idee heeft iets niet te kunnen wat voor uw deel wel van belang 

is, of u heeft andere vragen over het gebruik van de website, richt u deze dan aan het onderstaande mail 

adres: 

webmaster@odin59.nl (tot alle mailadressen zijn aangemaakt, graag een cc naar clubblad@odin59.nl en 

rpblok@live.nl ) 
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PAGINA OPMAAK 

 

Tekstopmaak in CMS 

Het vullen van de informatie op de niewe ODIN-website wijkt niet veel af van de oude en 

gebeurd dus met een gewoon tekstverwerkertje. 

 

 
 

 

Om de nieuwe ODIN '59-website professioneel te houden en iedere pagina dezelfde 

uitstraling te laten houden, wordt de invulling van het CMS-gedeelte zo veel mogelijk in 

het standaard aangeboden lettertype/-formaat geschreven. 

De informatieve tekst wordt nooit 'B'(bold/vet) weergegeven op de site. Dit alleen bij 

headers of korte inleidende teksten. 

 

Overige afwijkingen in de opmaak, tekengrootte en kleur zijn altijd mogelijk, maar dan 

gaat de site er weer net zo uitzien als de oude. Probeer dit dus tot een minimum te 

beperken om genoemde reden! 

 

 

Header   (opmaak 'B'(bold / vet; lettergrootte Tekengrootte (=standaard)) 

Header    (opmaak 'B'(Bold / vet / onderstreept; lettergrootte Tekengrootte' 

(=standaard)) 

Header    (opmaak 'Tekengrootte' (=standaard)) 

Header     (opmaak 'Tekengrootte' (=standaard) en ‘I’) 

 

De standaard tekstkleur is zwart. Zonodig mogen blauw en rood worden gebruikt, maar 

liever niet. Een veelvuldig gebruik van deze of andere kleuren maken de webpagina's 

zeer onrustig. 

blauw wordt met name gebruikt door links naar andere pagina's en websites of gelinkte 

email-adressen, dus deze kleur graag tot een minimum beperken. 

rood liefst alleen te gebruiken als iets écht belangrijk is. 
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TABELLEN 

INVOEGEN TABELLEN EN KOLOMMEN 

 

TABELLEN/KOLOMMEN 
Tabellen kunnen hier in dit tekstvlak worden toegevoegd, of vanuit MS EXCEL worden 

ingekopieerd. Niet uit MS-WORD (i.v.m. de opmaak) of d.m.v. proberen in de tekst naast 

en onder elkaar te krijgen. 

Het opnieuw maken van tabellen vraagt nu misschien weer wat extra tijd maar 1x 

gemaakt is het een kwestie van aanpassen. 

 
 

Dus niet zo (naast elkaar in tekstopmaak): 

Websitebouwers: 

Rene Blok                            redacteur/websitebeheerder    clubblad@odin59.nl 

Annemiek van 

Kruistum     websitebeheerder                     annemiekvankruistum@odin59.nl 

Barry Sakkers                      webmaster                               webmaster@odin59.nl 

 

Maar zo (tabel/excel): 

Websitebouwers   

Rene Blok Redacteur / 

websitebeheerder 

clubblad@odin59.nl 

Annemiek van 

Kruistum 

Websitebeheerder annemiekvankruistum@odin59.nl 

Barry Sakkers Webmaster webmaster@odin59.nl 
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HOOFDSTUKKEN EN KOPREGELS 

WANNEER MAG IK EEN KOPREGEL GEBRUIKEN 

 

Wanneer er op een pagina meerdere informatie wordt weergegeven en dit is verdeeld is 

meerder ‘hoofdstukken’, dan kan er in de opmaak eventueel gekozen worden voor een 

zgn. kopregel (2 of 3). 2 is wel erg groot, 3 is dan beter, maar dat is ook een kwestie van 

uitproberen (kijk ook regelmatig maar de opmaak van de ‘standaard’ pagina’s. 
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TAAL 

TAALGEBRUIK VAN DE SCHRIJFTAAL 

 
Het taalgebruik op de website is belangrijk, zeker voor de leesbaarheid en om de interesse om te lezen 

vast te houden. 

 

Nederlands is moeilijk, maar probeer heel goed te letten op het gebruik van punten, komma’s, dubbele 

punt, punt-komma, spaties, enz. 

 

Ook een zorgvuldig woordgebruik is belangrijk. Gebruik geen moeilijke worden die in het dagelijks leven 

ook niet worden gebruikt. Houd het duidelijk, zodat de tekst voor iedereen van 9 tot 99 jaar begrijpelijk is 

en geen vragen oproept. 

 

 

 

 

VEEL PLEZIER EN SUCCES  MET HET BIJHOUDEN VAN JE EIGEN DEEL BINNEN DE 

WEBSITE VAN ODIN ‘59. 

 


