
FOTOKRING LEIDSCHENDAM-VOORBURG
AANLEVEREN VAN FOTO’S
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2 Website

2.1 Foto’s
 Voor het aanleveren van foto’s t.b.v de website (ledenpagina, werkgroepen, 

fotobespreking, zondaguitjes etc) verstuur je ze naar de redacteur.
 Vermeldt er bij waar de foto(‘s) voor bedoelt is/zijn (d.w.z. ledenpagina, werkgroepen, 

fotobespreking, zondaguitjes etc)
 Om foto’s terug te kunnen vinden in de bibliotheek van de website moet iedere foto 

voorzien van een bestandsnaam beginnend met ‘voornaam’_”1e letter van de 
achternaam”_”….” van de maker (voorbeeld: Herman_A_ ….jpg). Op de “…” kan iedere 
gewenste omschrijving van de foto worden toegevoegd.

 Foto’s worden niet van teksten voorzien (ook niet op de ledenpagina’s).
 Foto’s op de ledenpagina’s kunnen onbeperkt worden vervangen, waarbij duidelijk wordt 

gemeld welke foto’s moeten worden vervangen.

2.2 Tekst en Pagina’s
 De redactie bepaalt (i.o.m. de website commissie) de inhoud en opmaak van de pagina’s.
 Bij verschil van mening over de tekst met de betreffende schrijver, overlegt de redactie met

de voorzitter. 
 De tekst van de info-pagina’s van een thema/werkgroep wordt geschreven door de 

initiatiefnemer. Op deze pagina kunnen ca. 2 foto’s worden geplaatst. De foto’s worden 
door de redactie in het grootste formaat op de pagina geplaatst.

 Op de pagina van de werkgroep die in actie is geweest, wordt een vaste indeling 
aangehouden: Datum – locatie – deelnemers – initiatiefnemer + tekst + na presentatie op 
een clubavond, ‘alle’ foto’s in een  gallery (dus geen aparte foto’s bij de tekst).

 De initiatiefnemer bepaalt welke foto's van de deelnemers worden geplaatst in de gallery. 
Maximaal vijf foto's per deelnemer.

 Teksten voor pagina’s over een Zondaguitje wordt in overleg met de deelnemers 
afgesproken wie een stukje tekst inlevert. 

 Alle ingeleverde foto’s (max. 5 per deelnemer) worden in een gallery geplaatst (dus geen 
aparte foto’s bij de tekst).



3 Beamer
 Foto’s voor presentatie met de beamer, dienen dinsdags voor 20.00 uur aangeleverd te 

zijn bij de redacteur.

 Voor hulp bij het versturen van de foto’s kan je je altijd wenden tot de redacteur.

4 Webcommissie
Redactie: Mary Thoms – mary.thoms@hotmail.com

Kees Ritter (Backup) – kees.ritter@outlook.com

Webmaster: Kees Ritter – kees.ritter@outlook.com
Frans Rutten (Backup) – fransrutten@planet.nl

Voorzitter: Martien Kalkman – mar10kalkman@gmail.com

5 SEO
Search Engine Optimalization (zoekmachine optimalisatie) is een techniek om de tekst van een 
webpagina zodanig op te stellen dat het voldoende trefwoorden bevat. Deze techniek is gericht op 
het optimaliseren en verbeteren van de website voor de vindbaarheid in zoekmachines zoals 
Google, Bing etc. Zoekmachines kennen waarde toe aan een website. 

Als je een pagina schrijft voor op de website zorg er dan voor dat de tekst (zoveel) mogelijk voldoet
aan de volgende voorwaarden:

5.1 Waaraan voldoet een goede SEO-tekst?
1. Begin met het trefwoord

Zorg dat je de eerste paragraaf begint met het trefwoord waarvoor je gevonden wilt 
worden. Bij voorkeur doet een begin als ‘Het trefwoord is ‘ het goed, omdat het dan op een
definitie lijkt. 

2. Eindig met het trefwoord
Bedenk dat je tekst op de website tussen allemaal broncode komt te staan. Hoe beter het 
trefwoord verspreid is tussen deze broncode, hoe relevanter het lijkt voor een 
zoekmachine. Door je tekst te eindigen met het trefwoord zorg je voor een goede spreiding.
Tevens is het laatste ook wat het beste blijft hangen bij een lezer. 

3. Begin de titel met het trefwoord
Zorg dat het trefwoord voorkomt in de titel van de pagina. Hoe verder het trefwoord naar 
voren staat in de titel, hoe meer waarde er aan gehecht wordt. 
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4. Maak een tussenkop met het trefwoord (of een deel ervan)
Door gebruik te maken van een tussenkop laat je zien dat het trefwoord niet alleen voor 
het eerste stuk van de tekst relevant is, maar dat de hele tekst er over gaat. Als een 
trefwoord een samenstelling is tussen twee woorden kun je ook twee tussenkoppen maken
met elk een deel van het trefwoord. Bijvoorbeeld, als je trefwoord is ‘fotoclub 
leidschendam-voorburg’ dan zou je als tussenkoppen kunnen maken ‘Wat doet de 
fotoclub?’ en ‘Fotoclub in leidschendam-voorburg’. 

5. Zorg dat het trefwoord minstens 1 keer voorkomt in elke paragraaf
Voor een goede spreiding van het trefwoord is het belangrijk dat het trefwoord door de 
hele tekst voorkomt. 

6. Gebruik het trefwoord als onderwerp in de zin
Zoekmachine Google is mede door zijn vertaalprogramma erg ver in het geautomatiseerd 
herkennen van teksten. Daarom herkent Google voor de meeste zinnen het onderwerp. 
Omdat het onderwerp nog altijd het belangrijkste is van een zin, wordt aan dit woord meer 
waarde gehecht.

6 Voorwaarden
De redactie heeft het recht om in het geval dat er niet wordt voldaan aan één van

bovenstaande voorwaarden de foto’s en/of tekst NIET te plaatsen.
De aangeleverde tekst mag geen beledigingen, onwelvoeglijk taalgebruik en seksistische

opmerkingen bevatten.
De redactie heeft het recht om de tekst zodanig aan te passen, zodat deze voldoet aan de regels

van SEO (Zoek Machine Optimalisatie).
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