
Account aanmaken voor website FC Trias 
Om zelf artikelen in te kunnen sturen voor onze website moet je inloggen met een 
account. Heb je nog geen account dan moet je die eerst aanmaken, zodat je bekend 
bent (met je e-mailadres) bij de website redactie. 

Aanmaken van een account 
Ga hiervoor naar de onderkant van de FC Trias homepage en klik op ACCOUNT 

 
Daarna opent een overzicht met 3 tabbladen,  kies voor het tabblad REGISTREREN 
waarna onderstaand scherm verschijnt: 

Vul onder Gebruikersnaam een voor jouw heldere naam in en vervolgens onder E-
mailadres jouw e-mailadres in en klik daarna op <Registreren>. 



Registratie gereed 
Na je registratie ontvang je op het opgegeven emailadres het volgende bericht:  

Van: WordPress <wordpress@178.18.86.17<mailto:wordpress@178.18.86.17>> 
Datum: 19 januari 2016 19:30:43 CET 
Aan: <test@test.nl> 
Onderwerp: [FC Trias] Je gebruikersnaam en wachtwoord 

Gebruikersnaam: testnaam 

Om je wachtwoord in te stellen, bezoek het volgende adres: 

<http://178.18.86.17/~fctrias/wp-login.php?
action=rp&key=PJzHgxAjDFeJiFKd4YJl&login=testnaam> 

http://178.18.86.17/~fctrias/wp-login.php 

Met deze mail hoef je niets te doen, het is alleen een bevestiging dat jouw account is 
aangemaakt. 

Inloggen 
Om een artikel in te kunnen sturen ga je naar het tabblad INLOGGEN. 

Bij gebruikersnaam en wachtwoord vul je jouw accountgegevens in en daarna klik je 
op <Inloggen>. 

mailto:wordpress@178.18.86.17
mailto:wordpress@178.18.86.17


Daarna krijg je het volgende scherm waar je jouw artikel kunt insturen: 

Begin met een pakkende titel en selecteer de gewenste categorie: 

 



Vervolgens kun je het verslag direct invoeren maar je kunt ook een tekst kopiëren 
vanuit een bestand aangemaakt met een tekstverwerker.  

Selecteer hiervoor in het bestand de tekst (met <CTRL><A> ) en vervolgens kopiëren 
(met <CTRL><C> ), schakel daarna over naar het verslag en plak (met 
<CTRL><V> ) daarna de tekst.  

Daarna kun je het bestand inzenden door op de knop <Verzenden> te klikken, maar 
je kan eventueel ook foto’s erbij insturen.  

Let op: de aan te leveren foto’s moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
- minimaal 800 pixels breed en 600 pixels hoog; 
- niet groter zijn dan 10Mb. 



Foto’s insturen 

Klik hiervoor op de knop <Kies bestand>  en browse vervolgens op je computer (of 
telefoon, iPad) naar de foto die je wilt insturen: 

Selecteer daar de foto en klik op <kies> (of ander knopje afhankelijk van je Operating 
System). Herhaal dit eventueel voor andere foto’s. 

Tijdens het laden wordt de foto gecontroleerd. Als deze niet aan het juiste formaat 
voldoet krijgt je de volgende melding: 



Ook wordt de titel van het verslag gecontroleerd want deze moet namelijk uniek zijn: 

Als jouw artikel correct is verwerkt krijg je de melding: 

 
Ter bevestiging krijg je ook een email:  

Van:  
Datum: 22 januari 2016 22:23:12 CET 
Aan: 
Onderwerp: Bedankt voor het toevoegen! 

Bedankt voor het toevoegen! Zodra het artikel is goedgekeurd krijgt u een bevestiging 
per e-mail. 

Nu het bericht binnen is gekomen en zal het, na controle van de website redactie, 
worden geplaatst. Ook daarvan krijg je een mail: 
Van: 
Datum: 22 januari 2016 22:58:20 CET 
Aan:  
Onderwerp: Artikel goedgekeurd! 

Uw artikel is succesvol toegevoegd!


