
 

Responsive websites – toelichting bij de livegang op 11 mei 2021 
 
Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 70% van de websites bezoekers tegenwoordig gebruik maakt 
van mobiel in plaats van pc of laptop. Om ervoor te zorgen dat onze websites zo goed en duidelijk 
mogelijk worden getoond op mobiel, heeft onze internetpartner Divide een aantal wijzigingen en 
verbeteringen doorgevoerd op het uiterlijk van de verenigingswebsites.  
 
Voor handleidingen over de diverse modules verwijzen we u vriendelijk naar: 
https://www.mijnhengelsportvereniging.nl/help-en-documentatie/  
 

Responsive websites – veranderingen in de lay-out 
 
De nieuwe site zal er straks wat anders uitzien, als deze responsive is gemaakt. De website is wat 
anders ingedeeld en met name op mobiel kan het zijn dat een aantal zaken niet meer of anders 
wordt getoond. Ook op de pc (desktop) zien sommige zaken er anders uit. In deze toelichting leest u 
wat de belangrijste wijzigingen zijn. 
 
1. U zult per 11 mei 2021 zien dat uw website er iets ander uitziet dan u gewend was. Sommige 

zaken zullen anders en soms zelfs niet fraai tonen. U vindt enkele van deze zaken in de 
toelichting hieronder, maar er kunnen uiteraard meer eigenaardigheden de kop opsteken, die 
niet in onze tests naar boven zijn gekomen. 

 
2. Pas waar nodig de inhoud aan, zodat de site er netter uitziet. Kijk vervolgens eens hoe u – o.a. 

met onze toelichting en tips hierna – in het beheer zaken zodanig kunt aanpassen zodat de 
website er op zowel desktop als mobiel goed uitziet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat op de website 
de welkomsttekst zeer lang is of vol staat met extra informatie en ‘widgets’. Op mobiel toont dit 
soms niet netjes.  

 

Algemene toelichting en tips 
 
Voor de nieuwe lay-out is het van belang dat webmasters een aantal zaken vooraf bekijken: 
- De ‘Home’ pagina in het webbeheer bevat vanouds de inhoud van de rechterkolom van de 

verenigingswebsite. Deze pagina is bedoeld voor een korte welkomsttekst van de vereniging en 
wordt vervolgens gevolgd door de inhoud van de agenda en de wedstrijdagenda.  
Tip: maak deze tekst niet te lang, verwijs indien gewenst met een link naar een andere pagina 
met meer informatie (zoals visweer, contactinformatie e.d.) 

- Met name verenigingen die de agenda en/of wedstrijdagenda-module niet gebruiken, vullen de 
rechterkolom veelal door in het beheer in de ‘Home’ pagina (homepage) zogenaamde ‘widgets’ 
toe te voegen (de bekendste is ‘het visweer’). In de nieuwe responsive websites webmodule 
wordt dit afgeraden, omdat dit met name op mobiel leidt tot een lelijke lay-out van de 
homepage.  
Let op: modules die door de vereniging niet worden gebruikt (wedstrijden, agenda), worden 
normaal gesproken dan ook niet getoond op de homepage. 

- Wij raden aan om widgets, maar bijvoorbeeld ook sponsoren, op te nemen in een aparte 
webpagina waarnaar vanuit het menu en eventueel met een korte link vanuit de welkomsttekst 
wordt verwezen.  
Tip: maak via de module ‘Pagina’s’ op een logische plek een pagina aan met deze informatie. Hier 
kunt u meer informatie (tekst, afbeeldingen, links, widgets e.d.) kwijt dan in de welkomsttekst op 
de homepage. 

- Ook het tekstueel aanvullen van het welkomstwoord kan leiden tot een lelijke website. Omdat 
elke vereniging hier een andere invulling heeft, raden wij u aan hiermee zelf te experimenteren. 

https://www.mijnhengelsportvereniging.nl/help-en-documentatie/


 

Een kort welkomstwoord, gevolgd door de inhoud van de agenda- en wedstrijd-module is de 
standaard en toont het mooist.  
Tip: introduceer uw vereniging kort op de homepage via het ‘welkomstwoord’. Zet daarin kort 
wat uw vereniging nu zo aantrekkelijk/uniek maakt. Maak via de module ‘Pagina’s’ op een 
logische plek een pagina aan met uitgebreidere informatie over de vereniging. Vanaf de 
homepage/welkomsttekst kunt u hiernaartoe linken via een interne link (‘Lees meer over onze 
mooie vereniging’…) 

- Zorg bij nieuwsitems voor een foto/afbeelding, een korte inleiding en een uitgebreidere tekst in 
het daarvoor bestemde tekstkader. Een veelgemaakte fout is het plaatsen van het gehele 
nieuwbericht in het tekstvak dat slechts voor de inleiding is bedoeld.  
Tip: zet in de inleiding alleen de eerste alinea tekst van het nieuwsbericht. De rest van de tekst 
zet u in het tabblad ‘Inhoud’ van een nieuwsbericht. Daar kunt u ook meer spelen met opmaak 
(afbeeldingen, links, kopjes e.d.). 

- Sommige zaken zijn simpelweg niet handig om op een mobiel te bekijken en werken daardoor 
niet prettig voor een responsive website. Denk aan een hele brede tabel waarbij je (ook) 
horizontaal moet scrollen op je smartphone. Let dus op hoe met name tabellen, grote 
afbeeldingen met ‘harde afmetingen’ (vast aantal pixels) en video’s worden getoond in de 
nieuwe website. In sommige gevallen zullen bijvoorbeeld afbeeldingen op mobiel uit het scherm 
lopen en tabellen niet goed worden getoond.  
Tip: gebruik zo weinig mogelijk tabellen in de website. Wilt u die persé wel gebruiken (bij een 
uitgebreide wedstrijduitslag met scores en gewichten, of een jaarrekening bijvoorbeeld) , zorg 
dan zat u in bijvoorbeeld Word of Excel de tabel opmaakt, hier een PDF van maakt en biedt deze 
als download op de site aan. 

 

Desktop (PC/laptop) 
 
- De opmaak blijft, net zoals voorheen, een twee-koloms opmaak, maar het scherm is nu wel 

geheel scherm vullend i.p.v. een lege ruimte aan beide zijden (links nieuwe opmaak, rechts 
huidig); dit heeft gevolgen voor de tekengrootte en het relatieve formaat van de slideshow. 
Teksten zijn hierdoor bijvoorbeeld veel beter leesbaar op een smartphone. 
 
Linksboven in de pagina ziet u het verenigingslogo in de header (indien deze ook is geüpload in 
het beheer bij ‘Configuratie/uitstraling’). Indien geüpload, is deze standaard over de fotobanner 
heen te zien. Indien de resolutie van uw logo niet goed genoeg is, kunt u hiervoor contact 
opnemen met de helpdesk. Sportvisserij Nederland kan verenigingen helpen hun logo tegen 
beperkte kosten te verbeteren. 
Tip: upload altijd uw verenigingslogo! Dit is namelijk de blikvanger op de mobiele versie van uw 
website! 
Tip: Voor veel websites is de headerfoto een belangrijke blikvanger op PC/laptop. De 
beeldverhouding van de hier te plaatsen afbeelding is bij voorkeur 1920 pixels breed x 265 pixels 
hoog. Andere resoluties zijn ook mogelijk, maar tonen mogelijk minder fraai. Zorg  bij voorkeur 
voor een beeldverhouding van 7,2 breed x 1 hoog. 
 
Het is van belang dat onder ‘Configuratie/uitstraling’ altijd bij sjabloon en navigatie 
respectievelijk gekozen wordt voor ‘sjabloon 1’ en ‘midden 1’.  
Bij de fotobanner is gekozen om deze, zodra naar beneden wordt gescrold, weg te laten vallen. 
De fotobanner schaalt mee naar grootte van het device, wat betekent dat de deze banner niet te 
zien is op mobiel.  
 



 

  
 
- Bij het verenigingsnieuws kunnen max. 5 nieuwsberichten getoond worden; 
- Bij het federatief en landelijk nieuws kunnen max. 3 nieuwsberichten getoond worden. 
 
De opbouw van de website op desktop is als volgt, verdeeld onder de twee kolommen: 
- Slideshow    - Welkomstwoord 
- Verenigingsnieuws   - Agenda* 
- Federatief nieuws   - Wedstrijden* 
- Landelijk nieuws 
 

Mobiel 
 
- De opmaak voor mobiel is een één-koloms opmaak geworden i.p.v. de 

twee-koloms opmaak voor desktop; hierdoor wordt de website op mobiel 
een stuk leesbaarder en hoeft de gebruiker niet ‘in te zoomen’. 

- Alle nieuwskoppen, zowel verenigings-, federatief - als landelijk nieuws 
staan via tabbladen naast elkaar weergeven, en niet zoals bij desktop 
onder elkaar. Daarnaast zullen bij nieuws max. 3 nieuwsberichten worden 
getoond; 

- Onder de nieuwsberichten worden de agenda en de wedstrijden getoond. 
 
De opbouw van de website op mobiel is als volgt: 

1. Welkomstwoord  
2. Slideshow 
3. Nieuws (3 tabs) 
4. Agenda*     
5. Wedstrijden*     

 
* het is mogelijk om zelf te kiezen of u de deze module wel/niet toont op de website. 
 

Overige onderdelen op de website 
 
De belangrijkste wijzigingen zijn zichtbaar op de homepage, maar de opmaak is toegepast op alle 
onderdelen van de site. Alle pagina’s worden beter leesbaar op mobiele apparaten. 
 

Problemen? Neem contact op met de helpdesk! 
 
Het kan echter zijn dat zaken niet netjes tonen, omdat de inhoud niet goed is gevuld (brede tabellen, 
lange lappen tekst). Dit kunt u zelf oplossen. Wanneer u zaken tegenkomt, die technisch niet goed 
(lijken te) werken, neem dan contact op met de helpdesk. 
 


