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De spin van onze website
Bert Plaat wist drie jaar geleden nog weinig van het maken van
websites. In zijn enthousiasme gaf hij te kennen wel mee te
willen werken aan de bouw van een website voor de KPB. Het
KPB bestuur aarzelde geen moment en benoemde Bert tot webmaster. Hij geeft hier de korte geschiedenis van www.kpb-isa.nl
en doet verslag van zijn ervaringen en het succes van de site; de
30.000-ste bezoeker heeft de website inmiddels bezocht.

Het begin
De noodzaak voor een site werd in januari 2003 al stevig gevoeld.
De ISA conferentie in 2004 kwam er aan en het internet werd
meer en meer een belangrijk communicatiemiddel.
Het bestuur was al in zee gegaan met een ‘hosting’ om de
gedroomde site online te krijgen. Er werd een website bouwer
benaderd. Deze bouwer had helaas problemen met de Host
(Dutch) en zag af van zijn medewerking. Marc Hoogenboom trok
daarna onvervaard de stoute schoenen aan, kocht een gigantisch
instructieboek en ging aan de slag.
Blijkbaar viel dit tegen, want hij reageerde opvallend enthousiast
op mijn voorstel om ook een bijdrage te leveren. Volgens levensgezellin Puck had hij op dat moment al menig laat uurtje achter
het scherm gezeten. Ik had ook totaal geen ervaring met websites, maar wel met het maken van interactief lesmateriaal in html,
dus in website taal. Achteraf een aardige basis om snel pagina’s
te bouwen. Direct werd ik benoemd tot webmaster van de KPB.
Misschien komt de eerste opzet nog in herinnering, het was met
veel vlaggetjes als voorbereiding op de ISA conferentie (mei
2003). Er stond toen al veel informatie in: 16 pagina's, 119 bestanden waarin 101 afbeeldingen, 340 interne en 92 externe links (!)
Opvallend. Er stond een enquête op voor KPB leden in verband
met wensen voor de website. In de enquête, gehouden onder 470
leden (respons 47%) stond de volgende vraag:

Welke informatie vind je van belang voor op de website?
(cijfer waardering 1 tot 5)
Bestuursmededelingen
2,8
Inhoud KPB Nieuwsbrief
3,0
Verslag Themadagen
3,8
Links boomverzorgings sites
3,4
Ledenlijst
2,9
Bekijk zelf de site of aan deze wensen is voldaan.
De ervaring leert dat de site vooral geschikt is voor actuele info,
liefst in kleurrijk beeldmateriaal en korte teksten. Diepgravende
artikelen plaatsen we in de Nieuwsbrief. Zo vult de site de
Nieuwsbrief aan en heeft een eigen plek in het gebeuren.

De sleutel periode
Al snel kwam de eerste versie ( juli 2003). De zomer van 2003 was
een doorbraak voor de site, omdat KPB-leden konden ervaren hoe
leuk het is als foto’s van de klimkampioenschappen een dag later
te bekijken zijn! De bezoekcijfers namen vanaf dat moment toe
en aan het eind van het jaar stond de teller op 5000.
Eind 2003 werd het ontwerp aangepast en dat heeft het vrij lang
uitgehouden.

De ISA conferentie
In 2004 kreeg ik ook het beheer over de KPB-ISA Conferentie website. Deze site was ontworpen door een professioneel bureau
(PAG). De opdracht was; alle updates verzorgen. Hierbij is stevig
en constructief samengewerkt met een van de organisatoren van
de conferentie, Remco Valk. Wat hebben we een updates gemaakt
en veel geleerd. Na de conferentie vond ik toch nog de inspiratie
de KPB-site te updaten.
Ik was eerlijk gezegd een lay-out al weer vergeten. De site uit de
tijd dat Hanneke Morel (nu bestuurslid) als eerste vrouw het
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doet verslag
Treeworker certificaat behaalde. Ondertussen werd de 10.000 ste
bezoeker geteld. Deze update was snel voorbij en werd eind 2004
vervangen door een duurzamer ontwerp.

Een blijvertje
De volgende opmaak zal je je nog wel kunnen herinneren
(november 2004 – juli 2005): heeft het lang uitgehouden en
10.000 bezoekers verwerkt.
Nadeel van dit ontwerp was het beperkte venster en het moeilijk
te beheren aantal frames (losse pagina’s die samengevoegd worden). In de zomervakantie van 2005 had ik net even de tijd om de
huidige site te ontwerpen.
De inhoud van het ontwerp van 2004 is gewoon overgenomen,
maar het aantal frames is nu minimaal (2). Makkelijker en snel te
beheren uit het kleine venstertje. Kortom een goed te beheren
site.
Het bezoekersaantal vertoonde in 2005 een stijgende lijn. Het
dagelijkse gemiddelde steeg van 20 naar ruim boven de 50.
Onlangs zijn we de 30.000 grens gepasseerd.

En verder
De komende tijd gaan we gewoon verder met de site. Belangrijk
voor de populariteit is dat we regelmatig updaten zodat er altijd
wat te beleven is en er snel beeldmateriaal online te zien is na een
themadag of klimkampioenschap. Actueel zijn is veel belangrijker
dan een snelle high-tech vormgeving. Dit actueel zijn wordt voor
een belangrijk deel bepaald door jullie, de leden. Ik hoop dat er
initiatieven blijven komen zoals bijvoorbeeld van Peter Sterken,
de Belgische zustervereniging Bomen Beter Beheren, Frans
Baltussen, Ronald Schra, Luc Noordman, Alexander van der
Dussen, Wolter Kok, Gerard Bodewes en wat dacht je van onze
dynamische voorzitter Jelte Buddingh’! (Sorry als ik mensen vergeet hier te noemen).

Een scholingsproject voor straatkin
deren in Tanzania vraagt ‘2e Hands’
klimmateriaal om te gebruiken bij
het opleiden van oudere straatkinde
ren die een bedrijfje willen beginnen
in de
boomverzorging.
weblog
Dus overgestapt van schroef naar
twistlock, van frictionsaver naar
ropeguide, het scherpe van je gomtaro af, of voel je je nog altijd schuldig
over het kopen van die nieuwe snelle
lijn terwijl je oude nog niet half versleten was?
Dit is je kans om de schuur op te ruimen en het te schenken aan een goed
doel.
Alles wordt sowieso gekeurd op vei
ligheid maar het moet natuurlijk ook
bruikbaar zijn, (dus geen stokoude
octoply’s).
Lijnen, gordels(Small/Med.), karabin
ers, katrollen, oude silky-zaagbladen,etc. alles is welkom.
We hebben een buitengewoon beeldend en markant vak. Er
gebeurt veel in de praktijk. Laat dit zien aan je vakgenoten, de
website is hier het medium voor. Maak foto’s van themadagen als
de webmaster niet aanwezig is. Je ziet aan de rapportage van de
vorige keer hoe aardig dit is en goed voor de beeldvorming van de
vereniging.
Ik heb begin 2005 geprobeerd een websiteteam op te bouwen. Je
weet maar nooit met zo’n ‘stokoude’ webmaster. Dit blijkt in de
praktijk niet eenvoudig te realiseren. Ook de techniek om met een
zogenaamde editor snel een pagina te veranderen is lastig onder
de knie te krijgen. En voor het overzicht is het toch makkelijker als
je het beheer door één persoon laat doen.
Komend jaar gaan we kijken of er meer functies mogelijk zijn voor
de website en of we een content systeem kunnen bouwen,
waardoor bestuursleden zonder kennis van webbouw informatie
kunnen toevoegen.
En tot slot; jullie webmaster vindt het nog altijd heel plezierig om
op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan onze
prachtige vereniging!

Bert Plaat
bertplaat@planet.nl

informatie, liefst in kleurrijke beelden en korte teksten.
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