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De SWG-website onder handen genomen... 

Leen Vandepitte 

Op vraag van het bestuur hebben we onlangs enkele aanpassingen doorgevoerd aan de 
website, met als doel het geheel nog gebruiksvriendelijker te maken voor jullie. 

Je kunt alles gaan bekijken op de vertrouwde webstek www.strandwerkgroep.be. maar 
we geven je hierbij alvast een overzichtje van de aanpassingen. 

Waarnemingen 

Gezien velen onder jullie de weg naar het strand wel weten te vinden, maar - om diverse 
redenen - niet altijd tot op het SWG-forum raken om jullie waarnemingen te delen met 
andere leden, hebben we een nieuw e-mailadres in het leven geroepen, namelijk 
waarnemingen@strandwerkgroep.be. Dit nieuwe adres spreekt voor zichzelf: wie een 
interessante, boeiende of leuke waarneming doet - maar niet weet hoe dit op de website 
geplaatst kan worden - kan dit nu via dit e-mail adres aan ons bezorgen, en wij zorgen 
er dan voor dat het op de website terecht komt. 

We moedigen natuurlijk het zelf plaatsen van berichtjes op de website aan, en hopen dat 
onze trouwe forumgebruikers dit in de toekomst ook blijven doen. 

Info 

Op het algemene SWG infoadres (info@strandwerkgroep.be) kun je - net als vroeger -
terecht met vragen over bepaalde strandvondsten. 

Ook praktische zaken zoals meer info over een strandwandeling, hoe een artikeltje te 
schrijven voor de Strandvlo of vragen over het SWG-lidmaatschap kun je op dit adres 
kwijt. Francis Kerckhof zorgt er dan voor dat je vraag door de juiste personen wordt 
beantwoord. 

Elektronische nieuwsbrief 

Wie per e-mail op de hoogte wil gehouden worden van komende activiteiten, kan zich 
inschrijven op deze nieuwsbrief. Enkele dagen vóór een geplande excursie zul je een 
kattebelletje ontvangen, waarin nog eens precies staat vermeld waar en wanneer zal 
afgesproken worden. 
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Spectaculaire strandvondsten, zeker te onthouden data of extreme laagwaterstanden 
zullen ook via deze weg aan iedereen worden kenbaar gemaakt. Inschrijven op deze 
elektronische nieuwsbrief kan via de website. 

Foto's 

Van strandvondsten tot sfeerbeelden of de SWG-jaarvergadering, iedereen kan zijn 
foto's kwijt op de SWG-website. 

Sinds kort is het opladen van een foto via de website een stuk eenvoudiger geworden: je 
hebt namelijk geen "login" en paswoord meer nodig. Lukt het om bepaalde redenen 
toch niet om een foto op te laden, kun je deze ook altijd doorsturen naar 
waarnemingen @ strandwerkgroep.be. Dan plaatsen wij de foto op de website. 
Bij het opladen van een foto kun je zelf kiezen onder welk onderwerp de foto wordt 
getoond (bv. SWG-soorten, excursie, sfeerbeelden). We vragen wel om een 
beschrijving van het beestje of plantje bij te voegen, zodat het ook voor anderen 
duidelijk is waar ze precies naar kijken. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan waar en 
wanneer het diertje of plantje werd gevonden, of het dood of levend was, hoe groot het 
(ongeveer) was, ... Hoe meer informatie gegeven wordt, hoe nuttiger de foto ook wordt 
voor andere gebruikers en eventueel ook als referentiemateriaal voor eigen vondsten. 
Deze foto's kunnen dan ook toegevoegd worden aan het Europese register van mariene 
soorten (ERMS). Momenteel zijn er al zo'n 1740 foto's beschikbaar, maar we hopen dit 
nog sterk uit te breiden (www.marbef.org => photo gallery). 

Het auteursrecht (copyright) van de foto's blijft bij de auteur/fotograaf. Door je foto's 
op de website te plaatsen, ga je ermee akkoord dat ze kunnen hergebruikt worden in 
gelijk welke vorm, met uitzondering van commerciële doeleinden. De foto's kunnen 
enkel worden hergebruikt mits vermelding van de naam van de fotograaf/auteur. 

En nog goed nieuws, de foto' s mogen in gelijk welk formaat opgeladen worden (dus 
liefst het beste) - je hoeft ze niet meer aan te passen. De foto' s krijgen automatisch het 
aangepaste formaat. Nog dit, als je een foto op de website wil plaatsen, moet je er toch 
op letten dat deze van voldoende kwaliteit is: de foto moet dus - als ze het 
computerscherm vult - nog altijd scherp zijn. Voor de specialisten onder ons: de foto's 
moeten bij voorkeur een minimum resolutie van 96 dpi en een breedte of hoogte van 
minimum 20 cm (of 700 pixels) hebben. Alles wat groter is, is geen enkel probleem, 
kleinere foto's kunnen echter onscherp overkomen. Als er problemen zouden zijn met 
foto's op de website, dan brengen we de fotograaf op de hoogte (bv. onscherpe, te 
kleine of niet volledig opgeladen foto). 
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Forum 

Om berichtjes te plaatsen op het forum heb je nog altijd een "login" (bv. je naam) en 
een paswoord nodig. Dit is om te vermijden dat het forum wordt overspoeld met 
nonsens berichten ("spam"). 

Op het forum zijn de berichtjes onderverdeeld in twee categorieën: algemeen en 
waarnemingen. Het algemene deel is hoofdzakelijk bedoeld om bijvoorbeeld 
studiedagen, voorstellingen van boeken en tentoonstellingen aan te kondigen, en om 
discussies te voeren over bepaalde onderwerpen. In het deel "waarnemingen" kun je dan 
terecht met al je strandwaarnemingen (bv. wat er werd gevangen bij het strandvissen, 
het veelvuldig voorkomen van een nieuwe soort, ...). 

Strandvlo publicaties 

Eerder was het al mogelijk om publicaties uit vroegere Strandvlo's op te zoeken via de 
website en dan te komen raadplegen in de bibliotheek van het VLIZ. Recent echter 
vatten enkele leden van de SWG het idee op om de artikeltjes uit de eerste jaargangen 
van de Strandvlo digitaal beschikbaar te maken (in pdf-formaat). Zo zul je 
eenvoudigweg - via je pc - te weten kunnen komen wat er vroeger allemaal in de 
Strandvlo werd geschreven over bijvoorbeeld de eendenmossel of kamkwalletjes langs 
de Belgische kust. De eerste digitale artikeltjes zullen in de nabije toekomst beschikbaar 
zijn. 

We houden jullie op de hoogte! 

Met dank aan Bart Vanhoome en Ward Appeltans voor de aanpassingen 

www.strandwerkgroep.be 
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