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HANDLEIDING CANVA – TEMPLATES PROMO JUDO VLAANDEREN 

1. ACCOUNT AANMAKEN IN CANVA

Maak als eerste stap, vooraleer het openen van de templates van Judo Vlaanderen, een 
persoonlijk account op Canva aan. Surf naar de website www.canva.com en klik 
rechtsbovenaan op ‘Sign up’ indien je nog geen account hebt of ‘Log in” wanneer je reeds 
geregistreerd bent op Canva. 

Je registreert jezelf door een e-mailadres op te geven en een paswoord te kiezen. Controleer 
na deze stap jouw mailbox (zowel de inbox als de spam folder) en activeer jouw account op 
Canva. Je kan vanaf nu aan de slag met de templates van Judo Vlaanderen !  

mailto:info@judovlaanderen.be
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2. WAAR VIND IK DE TEMPLATES?

Surf naar de website www.judovlaanderen.be. Klik door naar de ‘Ik ben een clubmedewerker’ 
pagina. In de hoofdbalk op deze pagina druk je op ‘Support’ en daarna de submenu ‘Promotie’. 

Op deze pagina kan je de templates per seizoen terug vinden. Deze worden doorheen het 
seizoen geupdate met nieuwe campagnes, tools en/of noden van de clubs. Uiteraard kan je 
als club ook zelf templates aanmaken en toepassen in je clubwerking. Let er wel op dat enkel 
wanneer het logo van Judo Vlaanderen op jouw flyer/promomateriaal vermeld staan, maak je 
kans op extra punten voor het JeugdJudoFonds. 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/
http://www.judovlaanderen.be/
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3. HOE OPEN IK DEZE TEMPLATES IN CANVA?

Onder de rubriek ‘Promotie’ staan alle templates, met alle externe linken, vermeld naar onze 
templates. Wanneer je graag een template bekijkt of wil bewerken, klik je simpelweg op de link. 
Deze zal je automatisch doorverwijzen naar Canva. Klik op de knop ‘Use template’. Vanaf daar 
kan je aan de slag met de template. 

Graag geven we jullie ook even een voorbeeld mee van de Campagne promo flyer  ‘Start to 
Judo’ voor het seizoen 2022. Dit is een voorbeeld, eventuele informatie op deze flyer kan dus 
niet volledig correct zijn. 

mailto:info@judovlaanderen.be
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4. HOE GEBRUIK IK CANVA?

Na het openen van de template zou je op volgend beeldscherm moeten uitkomen. 

Let er op dat bij de templates van Judo Vlaanderen enkele vakken, logo’s en/of iconen als 
‘vaste objecten’ staan. Dit zijn objecten die jullie niet kunnen wijzigen. Foto’s , tekstvakken, ... zijn 
vaak wel bewerkbaar en zorgen ervoor dat je als club dus zelf kan kiezen wat je waar kan 
invullen. De tekstvakken geven momenteel gewoon een suggestie en hoeven dus niet strict 
opgevolgd te worden. 

mailto:info@judovlaanderen.be
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4.1 Hoe bewerk ik tekst en afbeeldingen? 

Tekst bewerken doe je als volgt. Je selecteert het tekstvak dat je wil bewerken. Bovenaan zal 
een extra informatie balk zichtbaar worden om de tekst te bewerken. Je kan zowel lettertype, 
als kleur, als dikte en uitlijning aanpassen. Wens je het lettertype van Judo Vlaanderen 
gebruiken, opteer dan voor ‘Poppins Medium’. 

Afbeeldingen verwijderen of bewerken, kan op verscheidene manieren. Als je de belichting of 
transparantie van een afbeelding wilt bewerken, kan dat via ‘Edit Image’ en het icoontje rechts 
in de hoek. 

mailto:info@judovlaanderen.be
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Om de afbeelding in de template te wijziging naar een afbeelding van de club verwijder je best 
de afbeelding in de template en voeg je jouw afbeelding toe. Dat doe je door in de 
linkerhoofdbalk op ‘Upload’ te klikken en daar ‘Upload Media’ te kiezen. Kies uit jouw 
afbeeldingen de foto die je wil gebruiken en deze zal in de bibliotheek tevoorschijn komen. 

Plaats jouw foto op de flyer. En vergroot deze tot het gewenste formaat. Nu heb je waarschijnlijk 
nog het probleem dat deze op de voorgrond van de flyer staat. Druk via de rechtermuisklik op 
de foto en selecteer daar ‘Send to back’. De foto zal nu op zijn plaats op de achtergrond 
moeten staan. 
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4.2 Hoe sla ik mijn bestand op? 

Wanneer je tevreden bent met je aanpassingen kan je jouw bestand gratis downloaden van 
Canva. Dit doe je door op de ‘Share’ button rechtsbovenaan te klikken. Daar kan je kiezen in 
welk bestandtype je dit wilt downloaden. Vaak zal Canva een suggestie geven. Wanneer je de 
flyer laat drukken door een externe drukkerij kan het zijn dat zij eerder een JPG- of PDF-bestand 
zullen vragen. 

In het dropout vinkje naast het bestandsstype kan je kiezen in welk formaat je jouw bestand 
wenst te downloaden. Klik als laatste nog op ‘Download’ en jouw eindresultaat zal verschijnen 
in de downloads op jouw computer. 

mailto:info@judovlaanderen.be
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