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De website van de Citroën ID/DS Club Nederland is intussen uitgegroeid tot een van de 
meest uitgebreide op het gebied van historische automobielclubs. Daarbij  
coronapandemie aangetoond dat de website van de Citroën ID/DS Club Nederland 
intussen uitgegroeid is tot een volwassen medium met de meest actuele informatie 
omtrent (regio-)evenementen. Het clubblad heeft een lange productietijd. Dat zou er 
voor pleiten zowel de annonces als het regionieuws uitsluitend op de website te 
publiceren. Want daar is ruimte voor actuele updates, verslagen en nieuwsbrieven. 
Bijkomend effect is dat er meer ruimte komt voor redactionele artikelen in het clubblad. 
Nieuwsbrieven van de regio hoeven niet meer apart verstuurd te worden via aparte 
maillijsten, want leden van iedere regio kunnen zich abonneren op updates van de 
betreffende regio. Hiermee verloopt alle officiële communicatie via de club. Verheugend 
is dat de regio’s de website steeds beter weten te vinden, maar dat geldt nog niet voor 
alle regio’s. 
 
Er komt steeds meer verkeer richting de website. Hoogtepunt was het 
restauratieverhaal van Hans-Peter Fukking met de titel Project ID19F1969. De laatste 
aflevering trok meer dan 5000 views in de maand mei, voornamelijk gegenereerd vanuit 
de sociale media. Overigens nam de officiële Facebook-pagina van de club minder dan 
één procent van de clicks voor haar rekening. Om meer traffic naar de website te 
genereren spant de online-redactie zich in actiever te worden op sociale media. Het 
ledental van de club gaat hoe dan ook teruglopen en dan is het belangrijk actief te zijn in 
dit opzicht. Zo is er een Instagram feed actief, die zich voordoet als officieel kanaal van 
de club en ook het logo van de club gebruikt. De identiteit van de persoon die daarachter 
zit is niet te achterhalen en zodoende kan de club geen gebruik maken van dat kanaal. 
Datzelfde probleem deed zich in 2021 ook voor met de officiële Facebook-pagina van de 
club het afgelopen jaar, maar hierin heeft het bestuur inmiddels stappen gezet. 
 
In 2021 zijn de pagina’s gerestyled. De wijzingen zijn voornamelijk aan de achterkant 
gebeurd, dus minder zichtbaar voor de leden. De website is het best te zien vanaf een 
laptop of vaste computer. Punt van aandacht is de zicht- en leesbaarheid op mobiele 
apparaten te vergroten. Daar wordt aan gewerkt. Sinds 2021 wordt op verzoek van 
velen technische kopij gepubliceerd op de website. 
 
De website maakt veel gebruik van beeld. Ondertekende maakt veel foto’s voor de 
website en met reden. Want foto’s zijn niet altijd rechtenvrij, ook historische beelden 
waarop een DS staat. Daarover heeft een advocaat handelend namens het Franse 
tijdschrift Paris Match een eis van 1700 euro boete bij de online redactie neergelegd. 
Maar Paris Match kon niet aantonen de rechthebbende te zijn van de foto (die bewuste 
foto stond op een proefpagina, die niet zichtbaar was). De eis is uiteindelijk ingetrokken.  
 
In 2017 is ondergetekende ook redactielid geworden van La Bombe Citroën. De opzet 
was tot een grotere synergie te komen tussen website en clubblad. Intussen heeft dat 
geleid tot een kopijstroom richting clubblad, maar nog niet in geresulteerd in een 
samenwerking tussen deze redacties. Dat is dan ook een punt van aandacht voor 2022. 
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