
 

 

              Eigen   Forum op uw blog                                     

 

 

Start uw eigen forum op uw blog en laat bezoekers mee discussiëren of vragen stellen 

 

→ Log in op uw blog. 

→ Klik in het menu op “Personaliseer” 

→ Scroll naar “Forum” klik L of R op het groen pijltje, naargelang de kolom die uw kiest, 

zie gele pijlen Fig 1. 

 

 

 

Fig 1 

 

Het venster Fig 2 opent. 

 

 

 



 

 

 

 

Fig 2 

De zwarte pijlen Fig 2 die verwijzen naar een wit vlak, daar kan je uw eigen tekst plaatsen. 

Groene pijlen Fig 2  hebt u de keuze of de titels van de laatste ingaven op uw blog worden getoond 

U hebt de keuze  “Ja” of “Neen” aan te klikken. (ja, is aanbevolen) zie groene pijl Fig 2 

U kan ook kiezen of je per ingaven wilt verwittigd worden bij  een nieuwe ingaven. 

Eveneens hier de keus tussen “Ja” of “Neen “ aan te klikken (ja, is aanbevolen) zie groene pijl Fig 2 

Klik vervolgens op “Toevoegen”  zie blauwe pijl Fig 2. 

Heb je niets gewijzigd bekom je in de kolom die u hebt gekozen, dit te zien op uw blog zie Fig 3. 

 

Fig 3 

Het is ook mogelijk later iets te wijzigen, daarvoor zal u dan moeten klikken op “Forum”  

zie blauwe pijl Fig 4, i.p.v. “Toevoegen” zie blauwe pijl Fig 2, zal er staan “Wijzigen” na aanpassing  

op “Wijzigen” klikken en de tekst wordt aangepast.  

 

 



 

 

Aanmaken van uw categorieën . 

Klik nu in het menu op “Personaliseer” scroll in de door u gekozen kolom naar  

“Forum” zie blauwe pijl Fig 4, klik hierop. 

 

 

Fig 4 

Beheer  forumcategorieën 

Scroll  nu naar “Beheer  forumcategorieën, zie Fig 5. 

Om categorieën toe te voegen klik op “Toevoegen” zie blauwe pijl Fig 5 . 

 

 

Fig 5 

Het venstertje Fig 6 opent. 

Vul in het vak na “Naam” de door u gekozen naam van u categorie in, zie rode pijl Fig 6. 



 

 

Als voorbeeld neem ik voor de benaming van deze categorie “Algemeen” zie rode pijl Fig 6. 

Klik nu op “Toevoegen”  zie blauwe pijl Fig 6. 

 

 

Fig 6 

Als  de categorie correct is aangemaakt, bekomt u onderstaand venstertje, zie Fig  7.  

Wenst u nog categorieën toevoegen , klik dan op “Nog een categorie toevoegen”,  

zie rode pijl Fig 7, of u klik via “Personaliseer “ op “Forum” zie blauwe pijl Fig 4. 

 

Fig 7 

Bekijk nu uw blog. 

In de kolom op uw blog, waarin je het forum hebt geplaatst, klik daar op “Naar het Forum” 

zie Fig 3. 

Heb voor deze handleiding de categorieën “Algemeen” , “Hobby’s”, “Ideeën” en “Praatcafé” 

gekozen en aangemaakt. 

U vind nu “categorieën”  met tussen haakjes (0) dit betekent dat nog niemand hierop heeft 

gereageerd,  zie Fig 8. 



 

 

 

Fig 8 

 

Dit is ook te bekijken  via “Personaliseer” en te klikken in de door u gekozen kolom op 

 “Forum” zie Fig 4 blauwe pijl, scroll nu naar “Beheer Forumcategorieën”. 

 

Fig 9 

Men kan langs deze weg nog nieuwe categorieën toevoegen zie groene pijlen Fig 9. 

Ga dan te werk zoals voor Fig 6. 

U kan de naam van een categorie wijzigen, klik dan op “wijzigen” zie rode pijl Fig 9. 

Het venstertje Fig 6  opent, verander de naam en klik “wijzigen”  

U kan een categorie verwijderen, klik hiervoor op “verwijderen” zie blauwe pijl  Fig 9. 



 

 

 

Fig 10 

 Vervolgens klik op te bevestigen op “Ja, ik ben …………….” Zie groene pijl Fig  10. 

De categorie is nu uit het “Forum”  verwijderd. 

 

Berichten in het forum 

Als een bezoeker, een discussie wil aangaan in de daarvoor voorziene categorie, moet hij op uw blog  

klikken op “Naar het forum”  hier bekomt hij op uw blog het venster met al uw categorieën te zien 

zie Fig 3. 

Dit geldt ook als jij op een andere blog met “Forum” een discussie wilt starten. 

Hij klikt nu op de categorie, wij nemen hier “Algemeen” 

Hij klikt in het venster Fig op “Algemeen” en bekomt dit mailformulier zie Fig 11. 

 

Fig 11 



 

 

Vult zijn gegevens in: naam, e-mailadres, URL van blog of website, zie groene pijlen Fig 11. 

Geeft een titel in, zie rode pijl Fig 11. 

Typt de tekst van het bericht in het tekstvak, zie blauwe pijl Fig 11. 

Typt de captcha over, zie zwarte pijl Fig 11. 

Klikt vervolgens op “Nieuw onderwerp insturen” 

Als je bij het aanmaken van het “Forum” bij “stuur mij een e-mail bij elke ingaven ” ja” hebt 

aangeklikt zie groene pijl Fig 2 ontvangt je volgen e-mail, zie Fig 12. 

 

Fig 12 

Indien je “Ja” hebt aangeklikt bij “Toon de laatste 5 ingaven” zie groene pijl Fig2,  

staat de titel van het bericht op uw  blog, zie blauwe pijl Fig 13. 

 

Fig 13 

Je kan nu via “Personaliseer” en te klikken op “Forum” zie blauwe pijl Fig 4. 

en scrollen  naar “Berichten in Forum” zie Fig 14. 

Bij “Algemeen” vind je nu 1 onderwerp, zie rode pijl Fig 14. 



 

 

 

Fig 14 

Door op de categorie zie Fig 14 rode pijl te klikken, opent het venster zie Fig  15. 

 

Fig 15 

Hier bekomt men alle berichten te zien die in deze categorie geplaatst werden, zie Fig 15. 

Onder het onderwerp wordt de titel van het bericht vermeld zie blauwe pijl Fig 15, 

alsook de tekst van het bericht. 

Men ziet ook hoeveel reacties hierop geplaatst werden, zie getal tussen haakjes en om deze  

reacties te bekijken, klik op “Reacties op dit onderwerp bekijken” zie rode pijl Fig 15. 

 

Bericht uit het Forum verwijderen. 

Eveneens kan men een bericht verwijderen, door te klikken naast de titel op “verwijderen” 

zie groene pijl Fig 15. 

Vervolgens bevestigen door te klikken op “Ja, verwijder………” zie blauwe pijl  Fig 16. 

Indien het onderwerp verwijderd wordt, worden ook alle reacties verwijderd. 



 

 

 

Fig 16 

 

Reactie plaatsen op een bericht. 

Om een reactie op het onderwerp te plaatsen, moet de bezoeker op uw blog of indien 

 jij op bezoek bent op een blog met een Forum en wenst een reactie te plaatsen moet het  

onderwerp aanklikt worden, zie Fig 13 blauwe pijl. 

Hier is het voorbeeld een reactie op het onderwerp  “test” zie blauwe pijl Fig 13. 

Hierdoor opent volgende venster zie Fig 17. 

De blauwe pijl Fig 17 duidt het onderwerp aan. 

Rode pijl Fig 17 moet de bezoeker zijn gegevens invullen . 

Typt de captcha over , zie groene pijl  Fig 17. 

Klikt vervolgens op “Nieuwe reactie insturen” 

 



 

 

 

Fig 17 

 

Uw bezoeker bekomt nu onderstaand venster te zien op uw blog Fig 18 met de reactie 

 die werd geplaatst, zie groene pijl. 

 

Fig 18 

U bekomt onderstaand e-mail, dat dit bericht op uw Forum werd geplaatst Fig 19. 

in de veronderstelling dat “Ja” werd aangevinkt bij “Stuur mij een e-mail bij elke ingaven” 

zie groene pijl Fig 2. 



 

 

 

Fig 19 

Ook op uw blog wordt deze reactie vermeld,zie Fig 20 hier ook in de veronderstelling dat  

“Ja” is aangeklikt bij “Toon titel  laatste 5 ingaven”, zie groene pijl Fig 2. 

 

 

Fig 20 

 

Wat ziet u van deze reactie op uw blog. 

Klik via “Personaliseer”  op “Forum”  zie blauwe pijl Fig 4. 

Scroll nu naar “Berichten in Forum”  Fig 21. 

Bekijk “Reacties op dit onderwerp bekijken” u ziet tussen haakjes “1” d.w.z. er is één reactie  

op dit onderwerp, dit kan je bekijken door te klikken op “Reacties op dit onderwerp bekijken” 

zie groene pijl Fig 21. 

 



 

 

 

Fig 21 

Het venster Fig 22 opent, hier vind je dan de reactie en kan je deze lezen.. 

U kan deze reactie van uw blog verwijderen door te klikken op “verwijderen”  

zie groene pijl Fig 22. 

 

Fig 22 

U moet dit nog wel bevestigen door te klikken op “Ja, verwijder………”  

zie rode pijl Fig 23. 

 

Fig 23 

 

Wil je het volledig Forum van uw blog verwijderen. 

 

Klik via “Personaliseer” op het rood kruisje rechts van “Forum”  zie Fig 4. 

En bevestig met “Ja, ik ben zeker ………..” zie rode pijl Fig 24. 



 

 

 

Fig 24 

 

Het “Forum” is nu van uw blog verwijderd. 

 

Succes 

Pépe 

02/08/2009 

 


