Websites maken met ‘Webnode’
René Suiker
Zoals te doen gebruikelijk is er vlak voor de sluitingsdatum van de kopij
altijd nog wat ruimte over in het blad, en dan doen we een beroep op de
‘bekende auteurs’ om nog iets aanvullends te betekenen.
Eigenlijk jammer dat de toestroom van nieuwe auteurs zo laag is, want het
is zo’n leuke hobby, stukjes schrijven.
Niet alleen het schrijven zelf is leuk
(dat is het echt), maar het is ook een
verdieping van je hobby. Want door
eens rustig op een rijtje te zetten wat
je allemaal al weet, leer je zelf ook
weer bij, ga je nog meer samenhang
zien in wat je weet en door eens te kij‐
ken vanuit de optiek van een ander
word je ook gedwongen een keer na te
denken over zaken die voor jou logisch
zijn.
En ik weet dus zeker dat er in de ver‐
eniging genoeg mensen zijn die met hun
kennis echt iets kunnen toevoegen.
Maar goed, zo vul ik wel een pagina
maar voeg ik nog niets toe aan jullie
kennis. En daar gaat het in dit blad toch
wel om, dus nu gauw ‘ter zake’.

Afbeelding 1

De meeste lezers zullen nog wel weten,
dat we een Platform WebOntwerp
hebben opgericht dat, als gevolg van
mijn slordigheid, maar vooral mijn ge‐
brek aan tijd, eigenlijk nooit van de
grond is gekomen. Toch is er nog steeds
heel veel belangstelling, hetgeen ook
blijkt tijdens onze bijeenkomsten. En
hoewel ik beslist geen professional ben
op het gebied van websites en aan‐
verwante zaken, boeit de materie mij
wel en blijf ik me er een beetje in ver‐
diepen.
En deze keer lijkt mij de tijd rijp om
weer eens iets te delen op dit vlak, dus
ik stap vrolijk op Google af en tik in de
zoekbalk ‘gratis website maken’. Heb

je trouwens wel eens gezien
hoe interessant de auto‐
matische aanvulling op de
Google‐zoekbalk is?
Kijk eens goed, je staat op
de zoekbalk en je tikt ‘Gra’
in. En één van de eerste
zoektermen die voorgesteld
worden is ‘gratis’. Dat is
blijkbaar een veelgebruikte
zoekterm. Dat verbaast me
niet, maar onthoud dit even.
Vul je vervolgens achter
gratis ‘We’ in, dan is er een
goede kans, dat al zoekter‐
men met ‘website’ worden
voorgesteld. Dat zijn dus ook
weer veel voorkomende
zoektermen.
Want Google komt natuur‐
lijk met suggesties waar je
iets aan hebt. Waarom
moet je dit nu onthouden?
Als je wilt dat je website
straks hoog scoort in
Google, dan is het handig
om de zoektermen die
veel gebruikt worden ook
op je website te laten te‐
rugkeren. Let wel, het
moet wel zinnig zijn en bij
je website passen, anders
val je door de mand en
scoor je juist heel laag.
Goed, ik zoek dus op
‘Gratis websites maken’
en krijg in een derde van
een seconde zo’n ander‐
half miljoen resultaten. Die gaan we in
het kader van dit artikel niet
allemaal behandelen, maar
het leek me leuk en leer‐
zaam gewoon eens te kijken
wat je op dit vlak allemaal
kunt bereiken en met een
van de pakketten aan de
gang te gaan.
Overigens, een waarschu‐
wing is wel op zijn plaats.
Gratis bestaat eigenlijk niet.
En zoals onze gewaardeerde
mede‐auteur Ruud Uphoff
dan opmerkt: ‘Het gaat zeer
waarschijnlijk ten koste van
je privacy.’ Maar goed, die
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Afbeelding 2

afweging moet u zelf maken. Het kan
een goedkope manier zijn om te be‐
palen of dit ook een hobby is waar je
plezier aan beleeft of waar je zakelijk
iets mee denkt te kunnen.
Overigens zou ik niet aanraden je zake‐
lijke website bij een gratis provider on‐
der te brengen. Nog los van de techni‐
sche implicaties als up‐time, service‐
tijden, responsetijden, etc., oogt het
ook wel erg goedkoop en daarmee nau‐
welijks zakelijk.
Het eerste zoekresultaat na de reclame
was ‘Webnode’. Dus daar gaan we even
kijken, je komt tenslotte niet voor niets
bovenaan. De site oogt fris en het lijkt
wel de moeite waard. Overigens zijn de
mogelijkheden voor gratis (uiteraard)
wel beperkt en zijn er meerdere be‐

Afbeelding 3

‘platform‐webontwerp.webnode.nl’. Ik
kan nu beginnen te bewerken en daar‐
bij aanvinken dat ik de handleiding ook
op wil starten. Laten we daar maar ge‐
bruik van maken.
De resulterende website ziet er niet gek
uit. Ik moet nog uitzoeken hoe ik kan
editen en hoe de handleiding precies
werkt, maar het oogt toch interessant
genoeg om te zien of het maken van
websites ook iets voor u is.

Afbeelding 6

taalde pakketten beschikbaar. Toch
maar even beginnen (afbeelding 1).
We vullen dus de gevraagde gegevens in
en drukken op ‘Schrijf je in’, die grote
oranje knop. Dan kom je op de regi‐
stratiegids (afbeelding 2).

Afbeelding 4

Hier valt gelijk op dat we blijkbaar drie
stappen gaan doorlopen en de keuze‐
mogelijkheden worden helder weerge‐
geven. Het lijkt erop alsof ik er ook
mee uit de voeten kan. De tijd zal het
leren, want ik schrijf dit artikel niet
achteraf, maar tijdens het uitproberen.
Zo kunt u mij op de voet volgen. In dit
geval kies ik voor een persoonlijke site,
ik maak een slagzin (straks nog maar

Afbeelding 5

eens zien waar die dan terugkeert) en
ik stel de taal in. Ik vermoed dat
Nederlands standaard is ingesteld om‐
dat ik in Nederland ben, maar er
worden veel talen ondersteund. Ik klik
weer op doorgaan, tot nu toe was het
nog niet moeilijk. (afbeelding 3).
Vervolgens kunnen we
een sjabloon kiezen.
Er worden op mijn
scherm acht sjablo‐
nen getoond, maar er
is de optie om een
volgende pagina te
bekijken en in totaal
zijn er dan 31 pagi‐
na’s te bezichtigen.
Waarbij de laatste
pagine geen acht sja‐
blonen meer heeft,
maar desondanks is
het een indrukwek‐
kend aantal. Maar we
weten nog niet wat je in het sjabloon
wel en niet definieert en wat je al‐
lemaal nog kunt aanpassen. Ik kies er
dus maar een en klik op ‘doorgaan’.
(zie afbeelding 4)
Stap 3 is registratie voltooien, maar ik
kan hier blijkbaar aangeven, welke pa‐
gina’s aangemaakt moeten worden. Ik
denk dat ik veiligheidshalve kan aan‐
nemen dat ik elk
van deze pagina’s
vervolgens kan be‐
werken, maar we
zullen zien. Intussen
is er een mailtje
binnengekomen van
Webnode waarin
men mij welkom
heet.
Ik selecteer een
paar pagina’s (je
kunt later nog pagi‐
na’s toevoegen,
wordt gesteld) en
druk op ‘Voltooien’.
Vervolgens wordt de
website gege‐
nereerd.
Het adres wordt in
dit geval
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Onderaan elke pagina staat wel een
klein berichtje over Webnode, en met
de gratis versie heeft u dus geen eigen
domeinnaam en ook geen mail‐
voorzieningen gekoppeld aan uw web‐
site. Maar u kunt natuurlijk wel een
eigen e mail adres aan de website kop‐
pelen. Ook kun je de pagina’s die ge‐
creëerd zijn blijkbaar op je eigen
domein plaatsen. Dat laatste heb ik in
het kader van dit artikel niet kunnen
uitproberen.
Ten slotte de handleiding, die ziet er
ook interessant uit. Overigens worden
daar de upgrade‐opties met premium
services uiteraard aanbevolen; tenslot‐
te moet er ook bij Webnode brood op
de plank komen.

Afbeelding 7

Het is niet alleen een handleiding, maar
ook worden er wat statistieken van de
site weergegeven en er worden tips ge‐
geven om de site te verbeteren.

Conclusie
Het lijkt erop alsof je met Webnode
gratis op weg geholpen kan worden
naar een eigen website op basis van een
sjabloon. Ik heb in het kader van de
beschikbare tijd en ruimte niet heel
uitgebreid kunnen testen, maar ik zie in
elk geval geen heel vreemde dingen
gebeuren. Nergens werd om een credit‐
card gevraagd.
Bij gebleken belangstelling kan ik een
volgende keer een ander pakket aan de
tand voelen, eventueel veel uitge‐
breider. Ik wens u veel plezier op de
ontdekkingstocht.

