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Wil jij een Duikreport uploaden? Leuk! Als je onderstaande stappen volgt, is het een fluitje 
van een cent en ben je in een paar minuten klaar. Maar eerst nog even wat tips...

Open in je browser www.duikeninbeeld.tv/duikreport-uploaden/ of 
klik op het blauwe blok met de tekst ‘Wil jij je duikverhalen, foto’s en/
of films delen?’ dat je op meerdere plekken op DuikeninBeeld  
tegenkomt.

De pagina waar je een Duikreport kunt uploaden, wordt geopend.

Plaats je voor het eerst een Duikreport, dan 
moet je een account aanmaken. Klik op 
Maak een account aan. Zodra je het  
formulier hebt ingevuld, kun je het  
Duikreport plaatsen en ga je verder met 
stap 3.

of

Heb je al een account of vaker een  
Duikreport geüpload, log in met je  
gebruikersgegevens. 

Tip! Zorg dat je de tekst, foto’s en/of videolink bij de 
hand hebt. Je kunt een duikreport tussendoor niet 
opslaan en er later weer mee doorgaan.

Tip! Foto’s worden het mooist weergegeven als ze 
1200 px breed zijn. Je kunt maximaal 5 foto’s plaat-
sen. De foto’s samen kunnen niet groter zijn dan 10 
MB.

Tip! Als je foto’s bij het Duikreport plaatst, zorg dat  
de bestandsnaam bestaat uit je voornaam,  
achternaam, datum en steekwoord.  
Voorbeeld: Jan-Snorkel_20170411_schildpad  
Gebruik in de bestandsnaam geen spaties en geen 
speciale tekens. De streepjes – en _ mogen wel.

Tip! De video plaats je in de vorm van de link op  
YouTube (de link bij Delen) of Vimeo.
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Stap 1

Aan de slag

Stap 2 

http://www.duikeninbeeld.tv/duikreport-uploaden/


Vul de titel van je Duikreport, de datum van de 
duik en de duiklocatie in de daarvoor bestemde 
vakken in.

Voeg een blok toe. 
 
Je hebt keuze uit: 

Tekstblok toevoegen
Afbeelding toevoegen
Video toevoegen 

De volgorde waarin je de blokken kiest, maakt 
niet uit. Je kunt er later nog mee schuiven. Wil je 
eventuele afbeeldingen of de video in je verhaal 
zelf plaatsen (en niet eronder), verdeel het ver-
haal dan over meerdere tekstblokken.

In het tekstblok typ je het verhaal (of een deel ervan). 
In een afbeeldingsblok kun je een afbeelding uploaden.
In het videoblok kun je de link van je video op YouTube (de link voor ‘Delen’) of Vimeo plak-
ken.

Je kunt de blokken afwisselen en zo zelf de volgorde van de blokken bepalen. Je kunt zo 
veel tekstblokken toevoegen als je wilt. Het aantal blokken voor afbeeldingen is maximaal 
5, en je kunt één videoblok plaatsen. Je kunt de blokken ook naar boven en beneden sle-
pen.

Stap 3

Stap 4



Klaar met het invoeren van je Duikreport? Klik 
op Preview. Je ziet dan hoe je Duikreport op de 
website komt. Niet tevreden? Dan kun je nog 
wijzigingen in de blokken aanbrengen.

Helemaal blij?  
 
Klik op Insturen. 

De redactie van DuikeninBeeld krijgt een teken 
dat er een Duikreport is geüpload. Zij lopen er 
nog een keer doorheen en publiceren het Duik-
report binnen enkele werkdagen op Duikenin-
Beeld. 

Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via het Contactformulier of via een bericht op onze 
Facebook-pagina. We doen ons best om zo snel mogelijk te reageren. 

Stap 5

Stap 6

http:/duikeninbeeld.tv/contact-dib/
https://www.facebook.com/duikeninbeeld/

