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BMW 02 Club Nederland 

 

 

 

Inleiding 
 

Binnen het BMW02Club forum worden veel foto’s gebruikt om topics te verduidelijken. Dit is 

natuurlijk geweldig want een foto zegt meer dan 1000 woorden.  

 

Op internet zijn verschillende mogelijkheden om foto-collecties op te slaan en te delen met anderen. 

Deze handleiding richt zich alleen op de website van Photobucket. 

 

Met deze handleiding willen we forumleden een hulp bieden om foto’s online te kunnen zetten en 

deze ook in het 02forum te kunnen gebruiken. 

 

De handleiding voorziet in uitleg in de ‘grote lijnen’ 

Het is niet mogelijk om voor iedereen alles tot in de detail uit te leggen. 

 

 

De BMW 02 Club Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade op welke manier 

dan ook wat is voortgekomen uit het gebruik van deze handleiding.
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Handleiding 
 

Ga naar www.photobucket.com en onderstaande scherm verschijnt 

(het scherm kan er in kleur en vormgeving iets anders uitzien omdat dit constant veranderd. De 

menu’s zitten vaak wel op dezelfde plaats) 

 

 

Rechtsboven in het scherm kun je inloggen als je al een account hebt  

Heb je nog géén account klik dan op Sign Up en je krijgt het volgende scherm: 

 

 

Username:  Vul hier een inlognaam in die u wilt gebruiken 

Password:  Gebruik een wachtwoord wat u kunt onthouden (of noteer het ergens) 

Email:  Vul hier uw emailadres in want je krijgt een email ter bevestiging. 

In die email staat ook nog een korte uitleg. 

 

Alles goed ingevuld en de bevestigings-email ontvangen ? 

Nu kun je inloggen om je foto’s online te gaan zetten (uploaden) 
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Als je voor de 1ste keer inlogt zie je dit scherm: 

 

 

Rechtsboven, in de blauwe balk, zie je je inlognaam staan met een klein pijltje ernaast. 

Door op dit pijltje te klikken kun je je account instellingen veranderen maar ook uitloggen. 

 

Nu zal het uploaden van foto’s behandeld gaan worden 

Klik op de groene knop Upload now. 

Dan verschijnt het volgende scherm: 

 

 

Upload from: staat standaard op My computer  

Upload to:  staat standaard op het 1ste album. 
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Wanneer je alles gesorteerd wilt hebben in verschillende albums dan kan je een nieuw album 

aanmaken door op de letter Create new album te klikken. 

 

Wanneer je dat doet dan verschijnt het volgende scherm: 

 

 

Name your new album:  Vul hier de naam van het album in 

Description:   Vul hier eventueel een beschrijving van het album in 

 

Privacy Settings: Public = Iedereen op internet kan de foto’s zien 

   Private = Niet iedereen kan de foto’s zien 

 

Custom URL: Hier kan je een woord of code invullen om later op een eenvoudiger manier 

bij je album te komen via de link: http://photobucket.com/.......... 

 

Klik op Create Album 
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Het volgende scherm krijg je dan: 

 

 

Bij Zoeken in: moet je op zoek gaan naar de map waar de foto's staan die je in het album wilt 

plaatsen. Heb je de foto’s gevonden dan kun je deze selecteren om te gaan uploaden. Wil je niet alle 

foto’s maar wil je een aantal foto’s selecteren, houd dan de CTRL toets ingedrukt en klik 1x met de 

linkermuistoets op de betreffende foto’s. 

 

 

 

Ben je klaar met het selecteren van je foto’s, klik dan op Openen 
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Nu worden de foto's in je album gezet. 

Als voorbeeld staan in het volgende scherm een aantal foto’s in een album. 

 

 

Het is nu mogelijk om per foto wat tekst erbij te zetten. 

Wanneer je daar klaar mee bent dan klik je op Save and Continue to my album rechts bovenin 

 

 

Verder kun je ook nog een thema bij je album zoeken maar dit is niet verplicht. 
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Foto’s in het forum plaatsen 

 

Wil je een foto op het BMW02Club forum laten zien dan ga je met je muis op de betreffende foto 

staan, niet klikken met de muis, het pijltje veranderd dan een handje 

 

En vrij snel daarna verschijnt er een menu onder de foto: 

 

 

Ga met de muis naar beneden en klik dan op het vakje achter: Direct link:  

(dit is de internet-link naar de foto) 

 

 

Je ziet heel even de tekst Copied verschijnen 
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Als je deze foto in een bericht op het forum wilt plaatsen ga je naar het betreffende topic op het  

BMW02Club forum of je opent zelf een nieuw topic. 

Daarna klik je 1x met de muis op de knop Img  

 

 

In het bericht staat dit: [img][/img] met een knipperende verticale streep 

Druk op Ctrl V tegelijk. 

Nu wordt de link naar je foto tussen de img’s geplaatst zoals in onderstaande afbeelding. 

 

 

Als je wilt kun je natuurlijk nog wat tekst toevoegen als toelichting op je geplaatste foto o.i.d. 
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Twijfel je of het gelukt is dan kun je op Voorbeeld klikken om te zien hoe het bericht eruit zal gaan 

zien. Bevalt het bericht kun je op Bevestig klikken en je bericht met foto wordt op het forum 

geplaatst. 

 

De foto staat niet op het BMW02Club-forum maar op Photobucket.com 

Je hebt alleen een link naar je foto op het forum geplaatst. Op deze manier neemt je foto geen 

ruimte in beslag binnen het forum. 

 

Je kunt ook later nog veranderingen aanbrengen door op wijzig te klikken rechts onderaan het 

bewuste bericht. 

 

 

Tot zover deze uitleg van een foto uploaden naar Photobucket  

En een foto in een bericht plaatsen op het BMW02Club forum. 

 

 

 

Photobucket kan nog heel veel meer dus neem gerust eens de tijd om de website van Photobucket 

door te nemen. Maar deze handleiding zou dan te uitgebreid gaan worden en mogelijk teveel 

afdwalen van haar doel. 

 


