
HOE AANLEVEREN COMPETITIE FOTO'S VOOR DE WEBSITE

Voor de website zijn er een aantal aandachtspunten om de foto's op de de site te plaatsen.

1. De naam van de foto
Deze zou er als volgt uit moeten zien:

bondsnummer(zonder eerste nul)_Naam lid_competitie0nderdeel_korte naam foto_jaartal.extensie

Bijvoorbeeld: 911048_Andre Huig_VrijeRonde1_bloem frankrijk_2013.jpg

2. Afbeeldingsgrootte
Het fotobestand dient op de langste zijde maximaal 2500 pixels te zijn

Dit  betekent dat bij Landscape de Breedte de langste zijde is en bij 

portret de Hoogte de langste zijde is.

Je kan dit eenvoudig realiseren in bijv. Photoshop.

In photoshop kies je eerst ' Afbeelding' en vervolgens 'Afbeeldingsgrootte'

Je krijgt dan het onderstaande venster te zien

In dit geval is de breedte de langste zijde. Wijzig nu '3008' in 2500

< deze vinkjes dienen wel aangevinkt te zijn>

Na wijzigen krijg je het onderstaande venster en klik dan op 'OK'

Als laatste ga je naar 'Bestand' en kies 'Opslaan'



HOE AANLEVEREN OVERIGE FOTO'S VOOR DE WEBSITE

Voor de website zijn er een aantal aandachtspunten om de foto's op de de site te plaatsen.

1. De naam van de foto
Deze zou er als volgt uit moeten zien:

bondsnummer(zonder eerste nul)_Naam lid_korte naam foto_jaartal.extensie

Bijvoorbeeld: 911048_Andre Huig_bloem frankrijk_2013.jpg

2. Afbeeldingsgrootte
Het fotobestand dient op de langste zijde maximaal 2500 pixels te zijn

Dit  betekent dat bij Landscape de Breedte de langste zijde is en bij 

portret de Hoogte de langste zijde is.

Je kan dit eenvoudig realiseren in bijv. Photoshop.

In photoshop kies je eerst ' Afbeelding' en vervolgens 'Afbeeldingsgrootte'

Je krijgt dan het onderstaande venster te zien

In dit geval is de breedte de langste zijde. Wijzig nu '3008' in 2500

< deze vinkjes dienen wel aangevinkt te zijn>

Na wijzigen krijg je het onderstaande venster en klik dan op 'OK'

Als laatste ga je naar 'Bestand' en kies 'Opslaan'


