
SV Scherpschutters
Opzet en onderhoud van de website
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Wordpress terminologie
Wordpress is software om een website mee op te zetten. Het is een zogenaamd “Weblog”, met extra 
eigenschappen die Wordpress geschikt maken als “Content Management Systeem”, ofwel om de 
inhoud van de website mee aan te maken en te beheren.

Wordpress is Open Source software, gratis te downloaden vanaf www.wordpress.org

Software updates
Voor zover mogelijk, is de software geconfigureerd om zelfstandig updates te downloaden en 
installeren. Op deze manier worden beveiligingsproblemen zoveel mogelijk voorkomen.

Plugins
De functionaliteit van Wordpress kan worden uitgebreid met behulp van “plugins”; extra stukjes 
software om nieuwe mogelijkheden toe te voegen. Voorbeelden:

1. Admin Bar Disabler
Voorkomt dat bezoekers na het inloggen een menubalk voor beheer te zien krijgen

2. Display Posts Shortcode
Voegt functionaliteit toe om gerelateerde pagina’s en sub-pagina’s te laten zien. Wordt 
gebruikt onderaan de “top-level” pagina’s een actuele lijst van sub-pagina’s te tonen.

3. Unique Headers
Maakt het mogelijk om per pagina een toepasselijke foto bovenaan te gebruiken.

4. WordFence Security
Beveiliging van de Wordpress installatie tegen de meest voorkomende hacks en “brute 
force” inlog-pogingen.

Voor meer informatie over gebruikte plugins, zie het hoofdstuk over Wordpress Plugins.

Thema
Het uiterlijk van de website kan heel eenvoudig worden aangepast door een ander “Thema” te 
kiezen. Mocht dat niet voldoende zijn, dan kan een bestaand Thema ook worden uitgebreid of 
aangepast.

N.B. We gebruiken een afgeleide van het standaard thema “Twenty Thirteen”. Dit is 
geïmplementeerd als een “child theme”.

Widget
Een Widget is een blokje met inhoud dat op de website kan worden geplaatst. Denk aan de 
“Actueel” widget, in de rechter kantlijn van de website. Deze Widget laat steeds de laatste nieuwtjes
(Berichten) zien.
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Berichten en Pagina's
Binnen Wordpress zijn er grofweg 2 soorten artikelen:

1. Bericht: “nieuwtje”, gesorteerd op datum van plaatsing.
Een Bericht gaat meestal over een actuele gebeurtenis; denk aan aankondigingen.
Berichten hebben geen eigen plek op het navigatie-menu.

2. Pagina: algemeen artikel, zonder datum.
Een Pagina heeft een eigen plek op het navigatie-menu, en gaat meestal over een specifiek 
onderwerp; denk aan “Lidmaatschap” (onderdeel van “Vereniging”).
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Wordpress Plugins

Admin Bar Disabler
Voorkomt dat “normale” bezoekers na het inloggen een menubalk voor beheer te zien krijgen.

Wordpress gaat er vanuit dat een weblog “anoniem” wordt bezocht, en dat alle ingelogde gebruikers
dus een beheer-rol hebben. Voor een verenigings-website is dat niet zo. De “admin bar” is dan heel 
verwarrend. Deze plugin schakelt de “admin bar” uit voor iedereen behalve bepaalde groepen.

Status: ACTIEF

Cocorico Shortcodes
Status: NIET ACTIEF

Display Posts Shortcode
Voegt functionaliteit toe om gerelateerde nieuws-berichten te laten zien.

Status: ACTIEF

Ditty News Ticker
Status: NIET ACTIEF

Email Obfuscate Shortcode
Probeert email-adressen en andere gevoelige informatie (telefoonnummers bijvoorbeeld) te 
verbergen voor spammers door het adres te verpakken in JavaScript. Normale gebruikers zien het 
adres, spammers herkennen het niet.

Deze plugin is niet echt handig in het gebruik; je moet email-adressen expliciet markeren en op een 
speciale manier noteren om het echte adres te verbergen.

Status: ACTIEF

Export Users Data to CSV for MS Excel
Wordt gebruikt om actuele informatie over leden van de website te exporteren en downloaden. Deze
informatie wordt vergeleken met de informatie uit de ledenlijst. Op die manier worden de 
verschillen omgezet in acties als “account aanmaken” of “account verwijderen”; zo houden we de 
website synchroon met de ledenlijst.

Status: ACTIEF

Get User Custom Field Values
Status: ACTIEF
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Google XML Sitemaps
Status: ACTIEF

Groups
De basis voor alle rechten-beheer op de website. Gebruikers kunnen lid zijn van een of meerdere 
groepen. Op basis van het groepslidmaatschap zijn bepaalde pagina’s wel of niet te zien.

Iedereen die inlogt is lid van de groep “Registered”, ofwel geregistreerde gebruikers. Informatie die 
alleen voor leden is, koppelen we dus aan de groep “Registered”.

Voorbeeld: het “Leden” menu is alleen zichtbaar voor “Registered”. Het “Leden / Webmaster” 
menu is alleen zichtbaar voor leden van de groep “Webmasters” (Rob V. en Ed V.)

Status: ACTIEF

Groups 404 Redirect
Status: ACTIEF

Header and Footer
Maakt het mogelijk om HTML headers en footers toe te voegen aan iedere pagina. Wordt gebruikt 
om de Google Analytics tracking code in iedere pagina header te plaatsen.

Status: ACTIEF

Import Users from CSV with meta
Wordt gebruikt om informatie uit ledenlijst te importeren op website.

Deze plugin is sterk aangepast voor ons eigen doel; zou onder eigen naam moeten worden 
geïnstalleerd om ongewenste updates te voorkomen.

Status: ACTIEF

List Pages Shortcode
Voegt functionaliteit toe om gerelateerde pagina’s en sub-pagina’s te laten zien. Wordt gebruikt 
onderaan de “top-level” pagina’s een actuele lijst van sub-pagina’s te tonen.

Status: ACTIEF

Sidebar Login
Login-widget, in kantlijn rechts.

Status: ACTIEF
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Simple Calendar
Integratie met Google Calendar (via het Gmail account svscherpschutters@gmail.com).

Status: ACTIEF.

SV Scherpschutters – Interne Competitie
Zelfgeschreven plugin die PDF certificaten genereert voor leden die hebben voldaan aan de 
voorwaarden voor de Interne Competitie.

Status: ACTIEF

Unique Headers
Maakt het mogelijk om per pagina een toepasselijke foto bovenaan te gebruiken. Zo laat de 300m 
pagina een foto zien van de schietbaan in Oirschot.

Status: ACTIEF

User Last Login
Voegt een kolom toe aan de lijst van gebruikers binnen de website. Hierin staat de laatste inlog-
datum van de betreffende gebruiker.

Hiermee kun je achterhalen hoe veel mensen ooit zijn ingelogd op de website (nooit ingelogd: 
kolom is leeg).

Status: ACTIEF

WordFence Security
Beveiliging van de Wordpress installatie tegen de meest voorkomende hacks en “brute force” inlog-
pogingen.

Overweeg om een betaald abonnement te nemen; deze plugin is absoluut essentieel voor een 
redelijke beveiliging.

Status: ACTIEF

WPS Hide Login
De bedoeling is om de standaard wp-login.php pagina te verbergen zodat mensen daar niet per 
ongeluk op terecht kunnen komen. Werkt nog niet helemaal zoals verwacht, vandaar uitgezet.

Status: NIET ACTIEF
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Hoe doe ik… (veel voorkomende taken)

Hoe plaats ik een nieuw Bericht (nieuws)
1. Log in als beheerder (dus via je naam, niet via je KNSA nummer)

2. Kies “+ Nieuw”, “Bericht” uit de zwarte menubalk bovenaan

3. Kies een korte, pakkende titel (zo kort mogelijk, anders past de tekst niet)

4. Schrijf de tekst van het  bericht in het tekstvenster
Let op: ALLE bezoekers kunnen dit lezen, dus niet alleen onze leden!

5. Is het een heel erg “Belangrijk” bericht? Vink dan rechts de categorie “belangrijk” aan.

6. Klik “Publiceren” - klaar! Het bericht verschijnt nu in de “Actueel” widget.

Let op:

• Als de categorie “belangrijk” was aangevinkt, dan verschijnt het ook in de “Belangrijk” 

widget. Het staat dan 2x op de pagina; dit is normaal.

• Als een bericht gaat over zaken die alleen aspiranten en leden aangaan, dan kun je het beste 

een link naar een Leden-pagina opnemen in het bericht. Alleen ingelogde gebruikers kunnen
die pagina zien.
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Hoe maak ik een nieuwe Pagina
Deze taak is voorbehouden aan de Webmasters, omdat het navigatie-menu ook wordt aangepast. 
Het navigatie-menu moet zo compact en duidelijk mogelijk blijven; de website moet behalve op een
PC ook goed werken op een Tablet (iPad) en een smartphone.
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