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Site-overzicht Schaak Vereniging Doorn-Driebergen 

De oude site (hieronder nog zichtbaar) is omgezet naar Wordpress. Dit moment is ook gebruikt om diverse zaken anders in te regelen en te vernieuwen. 

 

In de nieuwe site wordt gebruikt gemaakt van diverse zogenaamde Plugins en andere zaken. Diverse content is 1 op 1 overgenomen, maar niet alles is 

geconverteerd. Veel nieuwe informatie zal in de vorm van berichten op de Home-pagina worden getoond, wat tevens de nieuwe startpagina is geworden. 

Naast de informatie die voor iedere bezoeker is te bekijken, is er nu ook een leden-gedeelte geïntroduceerd waarvoor wel een account nodig is.  

Op de volgende pagina’s staat de uitleg van de nieuwe site. 
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Home 

Menu keuzes 
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 Home:  

Dit is de nieuwe startpagina van de site.  

De pagina bevat alle berichten. Er worden ca. 5 berichten per pagina getoond.  

o Kom naar de club!: algemene youtube video over het club schaken 

o Leer Schaken: diverse youtube video om de schaak beginselen te leren 

o Agenda: de agenda gepresenteerd in een maandoverzicht. Je kunt andere selecties maken. 

 Over onze Schaakvereniging 

o Over onze Schaakvereniging: ontstaan club en wat er zoals gebeurd op de club, overzichtje ere-leden 

o Bestuur: bestuursleden en overige taken. De echte email-adressen zijn vervangen. 

o Lid worden: hoe kan je lid worden 

o Contactformulier: voor algemene vragen (van bezoekers). De mail wordt verzonden naar de secretaris 

o Route: locatiegegevens 

o Historie: de historie van de club, wordt steeds bijgewerkt. 

o Niet vergeten: Overzicht van de overleden (oud-)leden vanaf 2010. Dit is een update t.o.v. jet jubileumboek. 

 Interne competitie 

o Uitslagen: in berichtvorm te vinden, kies het juiste jaar. 

o Ranglijst: overzicht van de stand van de keizercompetitie, stand cat A-D, kampioensgroep na 20 ronden. 

o Reglement: reglement van de interne competitie 

 Externe competitie 

o SV Doorn-Driebergen 1-4: Klikken op het team voor een teamindeling en persoonlijke scores. Kies het juiste jaar voor de verslagen. Huidig 

jaar in berichtvorm. De oudere jaren bevatten tevens het archief. 

o KNSB-ratings: link naar de KNSB-ratings 

 Evenementen 

o Lopend jaar geeft de verslagen in bericht vorm 

o Archief jaren 

 Archief 

o Ranglijsten van de afgelopen jaren 

 Archief jaren 

o Clubkampioenen 

o De winnaars Henk Strijland toernooi 

o De winnaars Henk Hengeveld snel-schaakkampioenschap 
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 Leden:  

Diverse pagina’s zijn alleen voor leden. Op deze pagina’s moet je inloggen. Momenteel krijgen alleen leden een account. 

Er is tevens een nieuwsbrief. Deze is momenteel alleen voor leden. 

o Leden-updates: een kort overzicht van de laatste updates, naast het gepubliceerde nieuws op de homepagina 

 Openbaar 

o Schaakpuzzels: een schaakpuzzel, de oplossing staat op een vervolgpagina 

 Afgeschermd 

o Partijen verzameling 

 Partijen: interne en / of externe partijen met een korte analyse 

o Youtube 

 Video’s: om leuke analyses, opgaven en leuke fragmenten te bekijken op www.youtube.com 

 Afgeschermd 

o Partij inzenden: formulier op partijen op te sturen 

 Afgeschermd 

o KNSB Toernooienlijst KNSB Toernooienlijst 

 Openbaar 

o SGS Toernooienlijst: SGS Toernooienlijst 

 Openbaar 

 

 

  

http://www.youtube.com/
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Uitleg over de Side-bar 

Side-bar 

Aan de rechterkant van het scherm zie je nog meer keuzes: 

 Zoek: hiermee kun je zoeken op de site 

 Schaakdiagram: bevat opgaven van verschillende niveau‘s (Werkt niet op Ipad/Smartphone.) 

o Klik op Easy, Medium, Hard om de opgave te krijgen 

o Onder het diagram staat de opgave 

o Verplaats het stuk/pion door deze aan te klikken en dan te verslepen naar het gewenste veld 

 Meest recente berichten: hier worden nu de 5 nieuwste berichten vertoond 

 Archief berichten: mogelijkheid om direct alle berichten van een bepaalde maand te zoeken (zie ook 

Nieuws categorieën onderaan de pagina.) 

 Maandelijkse partij 

 Agenda: toont van de lopende maand maximaal 5 gebeurtenissen 
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Uitleg over de keuzes onderaan de pagina. 

 1234: vervolgpagina‘s 

van oudere berichten 

 Nieuws categorieën: 

je kunt hier alle berichten 

selecteren die met een 

bepaald onderwerp te maken 

hebben 

 Apps: handige 

tooltjes 

 Schaaksites 

o Algemeen: sites van 

KNSB, SGS, Info, verslagen etc. 

o Specifieke 

onderwerpen: inhoudelijke 

onderwerpen 

 Kom naar de club! 

o Promotiefilm 

o Leer Schaken: diverse 

youtube video om de schaak 

beginselen te leren 

Het laatste blok 

 Lid worden: hoe kan je lid worden 

 Contactformulier: voor algemene vragen (van bezoekers). De mail wordt verzonden naar de secretaris 

 Route: locatiegegevens 

 Disclaimer 

 Zoek: hiermee kun je zoeken op de site 
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Extra (zoek-)mogelijkheden 

 
 

Uitleg bij bovenstaande bericht: 

 

Op de HOME-pagina komen meestal alleen de eerste paar regels te staan van een bericht.  Er zal dan ook een blokje  worden getoond. Na klikken op 

dit blokje wordt het volledige bericht op een nieuwe pagina getoond vanaf dit blokje. Je kunt dan altijd weer omhoog scrollen. 

 

Boven elke bericht staat extra (zoek-)informatie: 

o Als eerste staat de indiener van he bericht. Als je hierop klikt, krijg je alle berichten van deze auteur. 

o Datum: Het moment van publiceren. Bij eventuele updates veranderd dit niet. Als je hierop klikt, krijg je alle berichten van deze datum. 

o Jaartal, categorie: Tot welke categorie behoord dit bericht en tot welke seizoen. Als je hierop klikt, krijg je alle berichten van deze keuze. 

 Deze indeling wordt vaak ook overgenomen onder de hoofdmenu-keuzes. 


