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Instructie slideshow module 
 
Mooie beelden zeggen vaak meer dan duizend woorden. Ook op internet zijn beelden belangrijk. Met 
de slideshow module kun je op de homepage van je verenigingswebsitefoto’s automatisch laten 
verschuiven. De module gebruik je door de volgende stappen te nemen: 

1. Foto’s geschikt maken om in de slideshow module te zetten 
2. Foto’s toevoegen en bewerken in de slideshow module 

 

 

De afbeelding linksonder is één van de foto’s in de slideshow 
 

Stap 1: foto’s geschikt maken om in de slideshow te zetten 
De foto’s die je in de slideshow wilt opnemen, moeten een bepaalde verhouding hebben, namelijk 
578x300 pixels (breedte x hoogte). Houd je deze verhouding niet aan, dan zullen je foto’s uit verband 
getrokken worden en krijg je bijvoorbeeld hele dikke mensen te zien. Je kunt foto’s bewerken 
(uitsnijden e.d.) via diverse fotobewerkingssoftware pakketten, zoals Paint, Photoshop, Elements e.d. 
 
In verband met de verhoudingen kun je het beste foto’s van liggend formaat (landscape) gebruiken en 
niet een staand formaat (portrait).  
 
Gebruik bij voorkeur foto’s uit de omgeving/foto’s die typerend zijn voor de vereniging en wissel foto’s 
af. Sla de foto’s ergens op je computer op, zodat je deze nog terug kunt vinden. 
 
Maak foto’s eventueel ‘kleiner’, bijvoorbeeld via de handige tool genaamd ‘Image Resizer for Windows’. 
Klik hier voor meer informatie over deze tool: 
https://github.com/bricelam/ImageResizer/releases/download/v3.1.2/ImageResizerSetup-3.1.2.exe. 
Hiermee zorg je dat de bestanden minder zwaar worden en dus gebruikers sneller door je site kunnen 
navigeren.  
 

https://github.com/bricelam/ImageResizer/releases/download/v3.1.2/ImageResizerSetup-3.1.2.exe
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Stap 2: foto’s toevoegen in de slideshow 
Log in bij het websitebeheer.  
Ga naar de module ‘Slideshow’. Deze is in principe leeg (er zijn nog geen foto’s toegevoegd). 

 

 
Klik op de taak ‘Header toevoegen’. Je krijgt nu het volgende te zien: 

 

 
Vul een titel in, bijvoorbeeld ‘Jeugdvisdag 2021’. Vink eventueel ‘Toon de titel over de header’ aan als je 
wilt dat de titel over een balk over de foto wordt getoond.  
Klik in het grote vlak onder ‘Afbeelding’. Je komt dan automatisch in ‘Mijn afbeeldingen’ terecht: 
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Maak eventueel eerst een map ‘Slideshow’ aan, zodat je daar meerdere foto’s in kunt zetten die je in de 
slideshow op wilt nemen. Dat doe je via ‘Map toevoegen’. Geef de map een naam.  
Klik bovenin op ‘Nieuwe afbeeldingen toevoegen’. Klik vervolgens bovenin op ‘Nieuwe versie 
gebruiken’. Sinds 2021 wordt het hulpprogramma Adobe Flash niet meer gebruikt, dus daarom moet 
hierop geklikt worden. Klik vervolgens op ‘Bladeren’ om een foto van je computer te uploaden. Zoek de 
afbeelding op, selecteer deze en klik op ‘openen’ en vervolgens op ‘opslaan’. Dit kan even duren, 
afhankelijk van de grootte van de foto. Selecteer vervolgens de afbeelding die je zojuist hebt geüpload. 
Klik op ‘OK’ en de foto is toegevoegd. Wanneer je een afbeelding aan een map wilt toevoegen, selecteer 
je deze afbeelding en sleep je hem naar de gewenste map.  
 
Als je een link achter de foto wilt (zodat gebruikers die op de foto klikken, ergens heen worden geleid), 
vul dan bij ‘Hyperlink’ een linkadres in. Kies voor ‘Interne link’ als je wilt verwijzen naar een pagina 
binnen de eigen verenigingswebsite. Kies voor ‘Externe link’ als je wilt verwijzen naar een site buiten de 
eigen verenigingswebsite, bijvoorbeeld www.nu.nl. Let op: een interne link laat je in principe openen in 
hetzelfde venster. Een externe link laat je openen in een nieuw venster. Klik op ‘Opslaan’.  
 
Je hebt nu de eerste foto toegevoegd aan de slideshow. Herhaal deze stappen om meerdere foto’s in de 
slideshow te zetten. De foto’s zullen dan automatisch verschuiven.  
 
Je kunt later eventueel foto’s depubliceren en wijzigen. Depubliceren doe je door in het beheer van de 
Slideshow module de foto te selecteren en vervolgens de taak ‘Depubliceren’ te kiezen. De afbeelding 
wijzigen doe je door in het beheer de foto te openen, over de miniatuur te gaan met je muis en 
vervolgens een nieuwe foto in te voegen of de foto te verwijderen. 
 
Het is niet mogelijk om het tempo van het schuiven of de volgende van de foto’s te wijzigen.  
 
Aan-/uitzetten 
Je kunt de Slideshow module eventueel ook ‘uit’ zetten. Dan worden bovenin geen foto’s meer getoond 
en wordt automatisch het ‘nieuwsblok’ dat normaal onder de slideshow staat, naar boven geplaatst.  
 
Het uitzetten van de module doe je als volgt: 

- Ga naar de module ‘Configuratie’ 
- Klik op ‘Modules’ 
- Vink ‘Slideshow’ uit en klik op ‘Opslaan’ 
- Het ‘aan’ zetten doe je door het weer aan te vinken en op te slaan 

 

Module slideshow uitvinken 

http://www.nu.nl/
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Op de website wordt de slideshow niet meer getoond, het laatste nieuws wordt automatisch naar boven verzet 

 
Vragen of problemen met deze module? Stel je vraag via het helpdeskformulier: 
https://www.mijnhengelsportvereniging.nl/help-en-documentatie/helpdesk-formulier.html  

https://www.mijnhengelsportvereniging.nl/help-en-documentatie/helpdesk-formulier.html

