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Inleiding 
 

Voor je ligt het document om de website van voetbalvereniging BZS, te bereiken via 

http://vv-bzs.nl/ of het CMS via https://vv-bzs.voetbalassist.nl/cms . 

Het Content Management Systeem (CMS) is voor de meest belangrijke taken beschreven 

en ik hoop en verwacht dat je er met net zoveel plezier van maakt als dat dat de auteur  

bij de inrichting van de website gedaan heeft. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, mail dan naar webmaster@vv-bzs.nl of bel  

06-13170375. 

Suggesties en op- aanmerkingen zijn van harte welkom. 

Laten we er met zijn allen een succes van maken. 

Met vriendelijke groet, 

Gerwin van Beusichem 

Bestuurslid Communicatie & ICT en Webmaster BZS 

06-13170375 

 

Sportcomplex BZS       Internet:         www.vv-bzs.nl             IBAN:     NL31 RABO0307905918 

De Wielstraat 8            Email:           communicatie@vv-bzs.nl   KvK:       11010164 

4112 JT  Beusichem     Social media  vvBZS Linkedin            Telefoon: +31 345 50 16 31 

https://twitter.com/vvbzs 

                                                        https://www.facebook.com/vvbzs/ 
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Aanloggen via het CMS van de website vv-bzs.nl  
 

Tik in een willekeurige browser, zoals Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 

o.i.d., in of klik op de link: http://vv-bzs.nl/cms . 

Tik bij het onderstaande scherm je gebruikersnaam op de 1e regel in en op de 2e regel je 

wachtwoord. 

 

Ben je je wachtwoord vergeten? Stuur dan een mailtje naar webmaster@vv-bzs.nl of bel 

met 06-13170375. 

Gebruikersrechten op de website 
Aan elke commissie of gebruiker zijn specifieke rechten toegekend. Heb je ergens geen 

toegang toe? Dan is daar waarschijnlijk een goede reden voor ;-) 

Er kan natuurlijk ook iets mis zijn gegaan. Heb je vragen over je rechten binnen de BZS-

website? Stel ze via webmaster@vv-bzs.nl . 
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Welk type autorisaties zijn er? 

Bestuur 
Het bestuur kan en mag (bijna) alles in het CMS en is bedoeld voor de 

eindverantwoordelijke(n) binnen BZS. De webmaster is overall administrator en deelt de 

rechten uit en kent rollen toe. 

Hij maakt de pagina's aan en onderhoudt ze waar nodig, is verantwoordelijk voor de 

oplossing van technische problemen van de site en eindverantwoordelijk voor de 

kwaliteit, ontwikkeling en inhoud van de gehele BZS-site (én de aansluiting daarvan op 

het PR/communicatie-beleid). Hij monitort dan ook alle uitingen op de site en past deze - 

in overleg - aan waar nodig.  

De webmaster is het eerste aanspreekpunt als het gaat om het CMS van de website en 

fungeren als projectleider op moment van uitrol van nieuwe functionaliteiten. 

Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het up-to-date houden van CLUBTV 

(narrowcasting) binnen BZS. 

ClubTV is een nieuw medium om mensen in de kantine te informeren van de laatste 

uitslagen, programma, kleedkamer- / veldindeling, nieuws, sponsoren te laten 

adverteren en meer. De webmaster bepaalt in overleg met het bestuurslid sponsorzaken 

welke informatie getoond mag/moet worden in de kantine. Dit kan variëren van 

Twitterberichten aan de club gericht, of het thuisprogramma met veld- en 

kleedkamerindeling, de aanvangstijd en scheidsrechter.  

Onderstaande rollen hebben géén configuratie autorisatie (d.w.z. dat pagina’s en menu-

items toevoegen via de webmaster dient te verlopen om een juiste structuur & overzicht 

te waarborgen).  

Nieuwseditor 
Rechten om agenda-items toe te voegen, wijzigen en te verwijderen. 

Recht om tekstpagina’s aan te maken, te wijzigen/verwijderen en nieuwsbeheer. 

Rechten om wedstrijdverslagen aan te maken, te wijzigen en te verwijderen. 

Teameditor 
Leider & trainer krijgen toegang tot het wijzigen/toevoegen/verwijderen van teams, 

teamfoto’s en team- of speler informatie en het bijhouden van statistieken voor (spelers 

van) het aan hen toebedeelde team. Ook hebben zij toegang tot 'speeldag'-taken, 

http://www.vv-bzs.nl/
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waarmee ze o.a. de vertrektijden voor toekomstige wedstrijden alvast in kunnen  

plannen. 

Leiders en trainers zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van up-to-date pasfoto's 

van spelers en het maken en plaatsen van de teamfoto aan het begin van het seizoen. 

Zorg er bij de pasfoto's - als je die zelf maakt - voor, dat alle spelers het juiste 

(hetzelfde) tenue aan hebben, en dat je dezelfde achtergrond gebruikt. Bijvoorbeeld de 

zwarte muur van de kantine of een kleedkamerdeur. Tip: maak de foto's voor aanvang 

van de eerste wedstrijd van het seizoen of wanneer er nieuwe tenues, traningspakken, 

etc, zijn zo spoedig mogelijk! 

Wil je hiervoor hulp bij het plaatsen, mail dan naar webmaster@vv-bzs.nl .  

LET OP: Met deze rechten krijgen leiders/trainers toegang tot het 

wijzigen/verwijderen/toevoegen van pagina’s álle teams. De structuur is zo voorbereid op 

de toekomst en niet afhankelijk van organisatorische wijzigingen. Dus: beperk je tot je 

eigen team! 

Webshop 

Het beheer van de webshop (toevoegen/verwijderen/wijzigen van producten en 

afhandeling bestellingen) valt onder Dirk Immink en Hans van Veen namens het bestuur 

en Marion de Ronde. 

Wedstrijdsecretariaat 
Deze beheerder krijgt toegang tot het CLUBMANAGEMENT:  

wijzigen/verwijderen/toevoegen van kleedkamer, toernooien, velden en toegang tot de 

afgelastingen en uitslagen & standen. Ook hebben ze toegang tot competitiebeheer. 
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Het 1e scherm na het inloggen 
Na het ingeven van de juiste gebruikersnaam met bijbehorend wachtwoord verschijnt 

onderstaand scherm. De inhoud aan de linkerkant verschilt per toegekende rol. 
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Algemene tips 
Op bijna iedere pagina is bovenaan de pagina onderstaande menu balk terug te vinden. 

Mocht je iets niet meer weten, klik dan op  i hoe werkt deze pagina? 

Hiermee activeer je de help functie van de desbetreffende pagina.  

 

 

 Nadat je een wijziging hebt gemaakt, of een wedstrijdverslag hebt ge-upload, of iets 

dergelijk. Klik dan om het resultaat direct te kunnen zien op:  bekijk website 

 Weet je iets niet of wil je simpelweg meer te weten komen, klik dan op support (0) 
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Tekst op de website plaatsen  
 

Op de website tref je teksten aan op verschillende soorten menu-items. Ieder type 

menu-item kan bewerkt worden door in het Content management het type te kiezen dat 

je wilt bewerken.  

Als je tekst wil toevoegen, bewerken of verwijderen kies je onder "Content Management" 

het kopje "Tekstpagina" en dan "wijzigen".  

Houdt er rekening mee dat het standaard lettertype Calibri is, en tekengrootte is 10. 

Om een goed document management te voeren is hierbij afspraak om onderaan de tekst 

de datum en de auteur  te vermelden, als volgt : “Update: dd.mm.jjjj door Voornaam en 

Achternaam” 

 

Selecteer het menu item waar je tekst wil toevoegen en / of bewerken door deze te 

selecteren, en daarna de button "bewerk" te klikken. Diepere lagen in het menu worden 

zichtbaar door op het plusje te klikken voor de bovenliggende menu item. Om deze 

diepere laag weer te verbergen kun je op het minnetje klikken. 

 

 

http://www.vv-bzs.nl/
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Nu kun je de tekst invoeren en bewerken. Vergeet niet regelmatig tijdens de invoer en 

wanneer je klaar bent op opslaan te drukken. 

 

 

Je tekstopmaak (dikgedrukte tekst / scheve tekst / gekleurde tekst en/of cellen / 

ingevoegde linken / cel uitlijning) wordt echter niet mee gekopieerd. Deze zal je in de 

teksteditor van de website zelf opnieuw moeten uitvoeren. De volgende opmaakstijlen 

worden veel gebruikt op de website. 
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Witregel toevoegen  
Voor het toevoegen van een extra witregel is het nodig om na een enter even een aantal 

spaties aan te brengen anders. “Lege” regels worden verwijderd. 

 

Tekst centreren 

  
 

Ga met je cursor in de cel staan die je wilt centreren en klik op 1. Twee is voor links 

uitlijnen en 3 voor rechts uitlijnen van de tekst in de cel. Standaard wordt alle tekst links 

uitgelijnd 

 

Vetgedrukte tekst  
Gaat net als in Word; selecteer de tekst die je vetgedrukt wilt hebben en klik op ‘B’ 
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Gekleurde tekst in andere tekengrootte  
 

Selecteer de tekst die je gekleurd wilt hebben en klik op het pijltje naast Tekengrootte en 

selecteer de gewenste tekengrootte.  
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Klik vervolgens op het pijltje naast de onderstreepte A en daarna op ‘Meer kleuren’.  

 

 

 
  

Link aanmaken in tekst 
Selecteer de tekst of afbeelding, waar je een url aan wilt koppelen 

Klik op het 'kettingicoontje' 

Link naar een bestand 
Om een link te maken naar een bestand moet op het browse-icoon geklikt worden. 

Vervolgens verschijnt een scherm waar bestanden geupload en ingedeeld kunnen 

worden. Om het bestand aan de link te koppelen dient op het juiste bestand geklikt te 

worden. Zorg ervoor dat deze naar een NIEUW VENSTER verwijst. 

Link naar een wedstrijdverslag 
Kies wedstrijdverslag en volg de wizard om een wedstrijd te selecteren  
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Link naar een andere pagina binnen de BZS website 
Selecteer onder hyperlinklijst de juiste pagina van de eigen website.  

Link naar een externe pagina 
Typ of plak hier het juiste webadres (url). Let op! Zorg ervoor dat deze naar een NIEUW 

VENSTER verwijst. 

Link naar een e-mail adres 
Typ 'mailto:' en vervolgens het juiste e-mailadres in. Bijvoorbeeld: 

mailto:webmaster@vv-bzs.nl. 

Wedstrijdsecretariaat 

Veld indelingen 
Ga via Speeldag taken naar Veld indelingen. 

Kies een speeldag 

Selecteer in de kalender de datum waarvan je de veldindelingen zou willen maken. 

Pagina onderdelen 

De indelingen pagina bestaat uit 3 delen: 

Helemaal onderaan zie je een tijdlijn (groen weergegeven). Op de horizontale as wordt 

de tijd aangeduid. Op de verticale as staan de veld(delen) onder elkaar weergegeven. 

Boven de tijdlijn wordt een grijs vlak weergegeven met daarin de wedstrijden die op de 

accommodatie van uw vereniging worden gespeeld. 

Boven het grijze vlak staat een select box met daarin alle overige wedstrijden van die 

dag. 

Een wedstrijd op een veld indelen 

Zorg ervoor dat de betreffende wedstrijd zich in het grijze vlak bevindt. Wanneer dit niet 

het geval is, kun je de wedstrijd opzoeken in de select box en toevoegen aan het grijze 

vlak met de  knop. 

Onder de wedstrijd in het grijze vlak bevindt zich een grijs balkje, deze kun je uitklappen 

om instellingen te doen. Hier kun je eventueel de wedstrijd- en rusttijd wijzigen en 

aangeven of deze wedstrijd moet worden ingedeeld op een heel veld of op een velddeel. 
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Wanneer de betreffende wedstrijd bij kleedkamerindelingen al is ingedeeld, kunnen 

wedstrijdtijd en -lengte hier niet meer worden aangepast! 

Klap de instellingen weer in en sleep de wedstrijd naar de tijdlijn. De beschikbare 

plekken om de wedstrijd naartoe te slepen kleuren rood. Laat gesleepte wedstrijd los op 

de juiste plek in de tijdlijn. 

Zie de printscreens op de volgende pagina. 
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Wedstrijdinstellingen 

De wedstrijdinstellingen moeten eenmaal per competitie worden ingesteld. Bij het indelen 

van een tweede wedstrijd binnen een competitie wordt er standaard teruggevallen naar 

de waarden van de eerste ingedeelde wedstrijd. 

Sleep een wedstrijd naar het desbetreffende veld en tijdstip. 

 

Resultaat wanneer je een wedstrijd op een veld ingedeeld hebt. 
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Kleedkamer indelingen 
 

Het indelen van kleedkamers en velden voor thuiswedstrijden werkt als volgt: 

Ga naar speeldag taken > kleedkamer indeling 

Kies in de dropdown-list de thuiswedstrijden van alle BZS-teams en klik op het kruisje. 

Stel vervolgens per wedstrijd in (door op het driehoekje naar beneden te klikken) hoe 

lang de wedstrijdduur is, hoe groot de kleedkamer moet zijn. 

Sleep vervolgens de thuisploeg en daarna de uitploeg naar de kleedkamer. 

Nadat alle wedstrijden zijn ingevoerd kan je de lijst uitprinten door naar 'Exporteer 

indelingen' te gaan. 

De indeling van velden werkt vergelijkbaar, via speeldag taken > veldindeling.  
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Kleedkamerindelingen exporteren 
Het exporteren van Kleedkamerindelingen en uitprinten kan nog steeds, maar is met de 

nieuwe website en het publiceren daarvan op de Narrowcast TV niet langer noodzakelijk. 

Ga hiervoor via Speeldag taken ==> Kleedkamer indelingen naar Exporteer indelingen. 

Klik in de kalender op de desbetreffende wedstrijddag en kies daarna voor 

Afdrukvoorbeeld. Het onderstaande scherm verschijnt: 
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Kijk voor meer informatie bij:  

https://vv-bzs.voetbalassist.nl/support/kenniscentrum/80/ 
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Leiders en trainers:  

Verzamel- en vertrektijden 
Ga via Speeldag taken naar Verzamel- en vertrektijden 

 

Verzamel- & vertrektijden invoeren 
 

Ga naar Speeldag taken > Verzamel- en vertrektijden  

Klik op de 'speeldagdatum' 

Zoek naar je team en voer het tijdstip in 

Klik op de oranje button 'opslaan' onderaan de pagina 

Tip: je kan de vertrektijden voor toekomstige wedstrijden alvast inplannen. Scheelt weer 

werk! 
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Vriendschappelijke) Wedstrijd handmatig aanmaken  
(voor wanneer deze niet is opgenomen in het programma van voetbal.nl) 

Voetbal >> Uitslagen en standen >> Losse wedstrijd >> Wedstrijd aanmaken 

Voer de gevraagde informatie in en klik op “Wedstrijd aanmaken”. 

Vink op de volgende pagina aan dat de wedstrijd op de website getoond moet worden en 

wanneer het een officiële wedstrijd betreft kan dat ook aangevinkt worden en klik op 

“Opslaan”. De wedstrijd is nu opgenomen in het programma op de website. 

 

 

Wanneer een club of team nog niet bekend zijn, is deze makkelijk toe te voegen via 

"Snel Club en Team aanmaken" en daarna "toevoegen" te klikken. 
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Uitslag losse wedstrijd invoeren 
 

Ga via Speeldag taken naar Uitslagen invullen en onderstaand scherm verschijnt: 

 

 

Vul de Uitslag(en) in en kies voor Uitslagen opslaan. 

Details van de wedstrijd (doelpunten, kaarten, wissels etc.) kun je kwijt op het tabblad 

'wedstrijd-details' 

Wedstrijdverslag 
Het complete verslag kun je toevoegen via het tabblad 'wedstrijdverslag' 
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Een andere manier is: 

Voetbal >> Uitslagen en standen >> Losse wedstrijd >> Wedstrijd aanmaken 

Klik op de desbetreffende wedstrijd. 
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De volgende schermen en tabbladen verschijnen: 
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Klik op de wedstrijd 
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Wedstrijddetails invoeren 

 

Uitslag wedstrijd invoeren 
De uitslag zal veelal ook handmatig ingevoerd moeten worden, dus onthoud welke 

wedstrijden je handmatig hebt aangemaakt en informeer bij de leiders wat de uitslag was 

en voer dat in. De leiders hebben ook zelf de mogelijkheid om de uitslag in te vullen. 

 

Voetbal >> Uitslagen en standen >> Losse wedstrijd >> Wedstrijdbeheer 

Kies in het boomdiagram de wedstrijd waarvan je de uitslag wilt invoeren. Klik op de tab 

“Wedstrijddetails”. Selecteer de datum waarop de wedstrijd gespeeld werd. Kies opnieuw 

de wedstrijd waarvan de uitslag wil invoeren. Dat kan Op de plek van de oranje vakjes in 

de afbeelding hieronder kan vervolgens de uitslag worden ingevoerd. Klik op “Wedstrijd 

opslaan”. De uitslag wordt nu opgenomen in de lijst met uitslagen die verder automatisch 

zal worden gesynchroniseerd met voetbal.nl.  Onderstaande oefenwedstrijd om de 

Oliebollencup 2016 als voorbeeld.  
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Wedstrijdverslag aanmaken en plaatsen 
Voetbal >> Uitslagen en standen >> Losse wedstrijd >> Wedstrijdbeheer 

Kies in het boomdiagram de wedstrijd waarvan je de uitslag wilt invoeren. Klik op de tab 

“Wedstrijddetails”. Selecteer de datum waarop de wedstrijd gespeeld werd. Kies opnieuw 

de wedstrijd waarvan de uitslag wil invoeren. Dat kan Op de plek van de oranje vakjes in 

de afbeelding hieronder kan vervolgens de uitslag worden ingevoerd. Klik op “Wedstrijd 

opslaan”. De uitslag wordt nu opgenomen in de lijst met uitslagen die verder automatisch 

zal worden gesynchroniseerd met voetbal.nl.  Onderstaande oefenwedstrijd om de 

Oliebollencup 2016 als voorbeeld.  

 

 

Afgelastingen  
De zaterdag- zondagdienstdoende secretaris kan de afgelasting van een of meerdere 

wedstrijden op de site plaatsen wanneer de afgelasting op enig moment bekend wordt. 

De trainer/leider  kan via de website aangeven dat een training niet doorgaat. Vergeet 

niet na het aanmaken van de afgelasting een notificatie uit te sturen naar de leden die 

zich via de website daarvoor hebben aangemeld.  
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Wedstrijden 
Voetbal >> Afgelastingen >> Wedstrijden  

Klik op de datum waarop de wedstrijd gespeeld zal gaan worden en als het goed is staat 

de wedstrijd in het overzicht dat onder de kalender verschijnt. Vink de wedstrijd die is 

afgelast aan bij Algemene wedstrijd status en bij Wedstrijd status. Verander de 

status van “Niet afgelast” in “Afgelast” (of indien van toepassing “Herkeuren”) geef 

eventueel aan wat de reden is voor de afgelasting. Klik op “Opslaan” en de afgelasting 

zal worden gemeld op de website. Tevens zal de wedstrijd in het programma 

doorgestreept getoond worden, zodat ook als men daar kijkt duidelijk is dat de wedstrijd 

is afgelast.  
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Trainingen 
Voetbal >> Afgelastingen >> Trainingen 

Klik op de datum van de af te lasten training. Vink het team aan waarvoor de training 

wordt afgelast en geef eventueel aan wat de reden is voor de afgelasting en klik op 

“Opslaan”. Deze bewerking kan door iedere leider/trainer ook toegevoegd worden. 

 

Notificaties 
Voetbal >> Afgelastingen >> Notificaties >> Uitsturen 

Vink het type notificatie aan en klik op “Volgende”. Klik op “bekijk”. Je krijgt nu een 

overzicht van de afgelastingen waarvoor er aanmeldingen zijn of je krijgt de melding dat 

niemand geabonneerd is op de teams en er dus geen notificatie uitgestuurd kunnen 

worden. Vink in het overzicht de afgelasting aan waarvoor je notificaties wenst te 

versturen en klik op “Verzend geselecteerd” en de notificaties (mail, sms is uitgeschakeld 

vanwege de kosten) worden verstuurd.  
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Ook een Nieuwsbericht bij afgelasting aanmaken 

Maak voor alle duidelijkheid ook een nieuwsbericht aan voor de afgelasting1.  

Voorzie het nieuwsbericht van een einddatum (bv. twee dagen na de afgelasting of de 

nieuwe wedstrijddatum bij een verplaatsing). Zie hieronder hoe dit te doen. 

Nieuwsberichten op de website plaatsen 
Content Management >> Nieuws 

Selecteer in het boomdiagram de plek waar je een nieuwsbericht wilt publiceren. Klik op 

Home en daarna op Kies.  

 

 
 

 

 

                                           
1  Zie gebruikershandleiding “Nieuwsberichten op de website plaatsen” voor meer informatie hierover. 
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Het is verplicht een titel en een inleiding (bijvoorbeeld de eerste zin van het stuk) in te 

voegen. Startdatum zal in de meeste gevallen gewoon nu zijn hier hoeft dus niets 

gewijzigd te worden. Er is geen einddatum vereist, sla die mogelijkheid over.  

 

Let op publiceer je bericht ook altijd op de homepage.  Dit is de standaardinstelling: 
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TIPS 
- Verzin een leuke pakkende titel 
- Maak een prikkelende inleiding van 1 à 2 regels, hiermee wordt de interesse van de 

websitebezoeker geprikkeld om door te klikken naar de BZS website. 

 

 
 

Klik daarna op de onderstaande button onderaan de pagina: 
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Het volgende scherm verschijnt en hier kun je de rest van de tekst inzetten. 

 

 
 

Wanneer je klaar bent met de tekst klik je weer op onderstaande button. 

 

 

 
 

Kopiëren van tekst uit een Microsoft Word bestand 
In dit voorbeeld ga ik er vanuit dat je Microsoft Word gebruikt. 

Selecteer met je muis de tekst die je wilt kopiëren, kies daarna door in de menubalk 

te klikken op Bewerken. Er komt nu een rol menu te voorschijn en daarin klik je op 

Kopiëren of je klikt met je rechtermuistoets op de tekst en kiest voor Kopiëren. 
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Je ziet eigenlijk helemaal niets gebeuren. Toch is het gekopieerde op het klembord 

geplaatst. Het klembord is een onzichtbaar kladblokje, waar tijdelijk wat op gezet kan 

worden. Vaak iets wat je gekopieerd of geknipt hebt. 

Er kan, normaal gesproken, maar een ding op het klembord staan. Dus kies je dadelijk 

voor plakken, dan zal de laatst gekopieerde tekst geplakt worden. 

Let wel nog even op de code die achter Kopiëren staat. Er staat Ctrl+C. Dat betekent dat 

je dezelfde handeling ook kunt uitvoeren door deze toetsenbord combinatie te gebruiken. 

Je hoeft dan niet eerst naar het menu te gaan. Dus als je in de toekomst iets selecteert, 

kun je daarna de toetsenbord combinatie Ctrl+C gebruiken om de geselecteerde tekst te 

kopiëren. De toetsenbord combinatie Ctrl+C maak je als volgt:  

Druk eerst linksonder op de Ctrl toets. Houdt deze ingedrukt terwijl je kort op de C toets 

drukt. Laat dan allebei de toetsen weer los. Het maakt niet uit of je een hoofdletter of 

kleine letter gebruikt. 

Plakken van de tekst op de website 
Ga naar de tekst waar je mee bezig bent en klik met je muis op de plaats waar je de 

tekst in wilt voegen, klik dan met de rechtermuis toets en kies voor Plakken.  

In Word werkt dit net zo, alleen zie je dan achter Plakken een toetsenbord combinatie 

staan. Namelijk: Ctrl+V. Dus wil je snel iets plakken (er moet natuurlijk wel eerst iets 

gekopieerd zijn) dan druk je eerst op de Ctrl toets, je houdt hem ingedrukt, en dan kort 

op de V-toets. Laat ze dan allebei weer los. Dit werkt zowel in Word als op de website. 

 

Wanneer je klaar bent met de tekst klik je weer op onderstaande button. 
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Het onderstaande scherm verschijnt: 

 

Klik daarna op de in bovenstaand voorbeeld op Beheren (rood omcirkeld) en dan op 

Home en daarna op Kies. 
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Vink home aan in het boomdiagram. Je ziet dat de ‘sticky’ button helder groen oplicht ten 

teken dat de pagina aangevinkt is. Eventueel kan er één afbeelding worden toegevoegd 

aan het verslag. Vermeld bij Bron wie het bericht geschreven en/of aangeleverd heeft.  

 

Vink alle onderstaande nieuwspagina's aan 

En klik op het nu nog rode vakje Sticky 

Het komt er dan zoals het onderstaande uit te zien: 

Kies eventueel er nog voor om een afbeelding te uploaden via Bestand kiezen en kies als 

laatste voor Bericht wijzigen.
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De texteditor (zie voor meer informatie de handleiding Tekstpagina’s op de website 

plaatsen) verschijnt en je kunt het verslag invoegen en opmaken. Vergeet niet nogmaals 

op ‘Bericht wijzigen’ te klikken om je input te bevestigen.  

 

Wanneer het nieuwsbericht verwijst naar een menu-item, wedstrijdverslag,of 

bijvoorbeeld agenda, dan kun je dat onder het ""Hoofdtekst" aangeven. Bevestig je 

keuze vervolgens door op "Bericht wijzigen" te klikken. 

TIP 

Wen je aan om het resultaat ook altijd even te controleren op de website. Je weet dan 

zeker dat het erop staat en of het eruit ziet zoals je bedoeling is. 

 

 

Nieuwsbericht wijzigen of verwijderen 
Ga naar content management > nieuws > nieuws beheren 

Klik, om het nieuwsbericht te wijzigen, op de button (met potloodje) achter het bericht. 

Na het wijzigen van de nodige gegevens klik je op 'bericht wijzigen'. 

Klik, om het nieuwsbericht te verwijderen, op de button (met het rode verbodsbord) 

achter het bericht en vervolgens op 'OK'. 

Competitie wedstrijdverslagen op de website plaatsen 
Voor het plaatsen van een wedstrijd verslag moet je eerst de wedstrijd selecteren waar 

het verslag betrekking op heeft. Dit doe je via Voetbal >>Uitslagen & Standen 

>>Competitie. Hier kies je Competitie beheer. Overigens zal dit voor de meeste mensen 

ook de enige optie zijn die ze kunnen zien. 

Vervolgens selecteer je het goede seizoen, het team waar het betrekking op heeft en ook 

de competitie waar de gespeelde wedstrijd deel van uit maakt. Klik vervolgens op 'Kies 

competitie'. 
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Selecteer de poule, kies vervolgens wedstrijd verslag en klik tot slot op de wedstrijd waar 

het verslag betrekking op heeft. 

 

Het volgende scherm verschijnt: 
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Klik op Wedstrijdverslag en het volgende scherm verschijnt: 

 

Selecteer de desbetreffende wedstrijd en het volgende scherm verschijnt: 
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Geef altijd een Titel mee aan het verslag.  

Het verslag kan getypt en opgemaakt worden in de texteditor. Let erop dat wanneer je 

een verslag eerst in bijv. Word typt en dan kopieert naar de texteditor de opmaak van 

Word niet standaard mee gekopieerd wordt. 

Klik vervolgens op 'Opslaan'. 

Wen je aan om het resultaat ook altijd even te controleren op de website. Je weet dan 

zeker dat het erop staat en of het eruit ziet zoals je bedoeling is. 

 

Eventueel kan er een afbeelding worden toegevoegd aan het verslag. 

 

Het verslag is nu gekoppeld aan de wedstrijd en is op verschillende manieren terug te 

vinden op de site. Via de infobalk "Wedstrijdverslagen", onder de teampagina bij 

"wedstrijdverslagen" en ook bij Wedstrijdinfo >> uitslagen. Wanneer een uitslag 

onderstreept is, en er staat een icoontje achter dan betekent dit dat er een 

wedstrijdverslag beschikbaar is. 
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Doelpunten & Assists 
Wil je individuele statistieken bijhouden door de doelpunten & assists in te voeren? Dat 

kan! Deze gegevens worden dan per speler bij 'topscorers' getoond. 

Je voert de doelpunten en assists in via voetbal > uitslagen & standen > competitie. 

Selecteer je team en de juiste competitie. Klik dan op de tab 'wedstrijd-details' en 

selecteer betreffende wedstrijd. Om een doelpunt toe te voegen vul je de volgende 

velden in: 

- minuut (niet verplicht) 

- kies de doelpuntenmaker door een deel van zijn/haar naam in te vullen en de juiste 

persoon te selecteren (geen verplicht veld) 

- kies het type doelpunt (strafschop, vrije trap, corner, etc) 

- kies de persoon die de assist gaf (indien van toepassing) 

- Met behulp van de add en delete knop kun je doelpuntvelden toevoegen/verwijderen. 

Wijzigen Teaminformatie 
2x per jaar, aan het begin van het seizoen en halverwege het seizoen, wordt het 

ledenbestand uit sportlink ingeladen. Het kan echter voorkomen dat deze informatie niet 

compleet is bijvoorbeeld omdat er nieuwe leden na de upload zich aanmelden. Ook 

kunnen er elftal wijzigingen gedurende het seizoen voorkomen welke dan handmatig op 

de site dienen te worden doorgevoerd. De groepsleiders en de hoofdtrainers kunnen de 

team samenstelling bijwerken. De teampagina is NIET bedoeld om nieuws op te plaatsen 

of verslagen. Deze moeten namelijk onder NIEUWS-kopje worden getoond. 

Wedstrijdverslagen onder WEDSTRIJDVERSLAGEN. 

Bestaande spelers wijzigen van team  
Club-management>>Leden Beheer>>Clublid posities/functies 

Leden die al bekend zijn in het ledenbestand kunnen op deze manier aan een (ander) 

team worden gekoppeld. 

Zoek het betreffende lid op voor- en/of achternaam. Selecteer het  juiste lid en "kies 

clublid". 
Selecteer vervolgens het team waar de speler speelt en sla de wijziging op. 
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Nieuw lid toevoegen door ledenadministratie of beheerder 
 

Club-management>>Leden Beheer>>Clublid toevoegen 

Wanneer een clublid nog niet voorkomt in de lijst, bijvoorbeeld omdat hij of zij lid is 

geworden na de laatste upload, of omdat het een vrijwilliger betreft die niet in sportlink 

is geregistreerd, kan het lid handmatig worden toegevoegd. 

 

 

Dit kan alleen door de ledenadministratie of beheerders worden gewijzigd. Elk halfjaar 

wordt het ledenbestand in de website geïmporteerd. 

Posities & Functies wijzigen 
Je kunt - als trainer/leider - wel de positie van een speler wijzigen. Dat doe je via 

clubmanagement > ledenbeheer > clublid posities/functies. Hier kun je de pasfoto 

uploaden en de positie van een speler of functie van een vrijwilliger aangeven, zodat dit 

ook op de site wordt vermeld. Typ de eerste letters van een naam (de in de database 

bekende leden verschijnen vanzelf) en selecteer deze.  
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Het kan zijn dat de naam niet bekend is in het systeem. Dan is hij/zij 

hoogstwaarschijnlijk nog niet als lid of vrijwilliger aangemeld in Sportlink (vooral bij 

leiders gebeurt dit vaak). Laat hem/haar zich dan alsnog aanmelden via het 

inschrijfformulier. 

 

 

 

 

Teamfoto toevoegen aan Team-informatie 
Club-management >> Team >> team wijzigen 

 

Selecteer de eigen club, die rood wordt weergegeven. Selecteer vervolgens het team van 

BZS en vervolgens verschijnt er rechtsonder de seizoenen waarin dit team actief is. Als 

er een vinkje voor het seizoen staat, verschijnt er een wijzig teamfoto icoontje ( ). Na 

het klikken hierop kun je de teamfoto voor het bijbehorende seizoen uploaden. Deze 

teamfoto komt op de website boven de lijst met spelers bij de Team-informatie te staan. 

Wil je de teamfoto tevens op de pagina met seizoen informatie plaatsen, voeg hem daar 

dan toe als afbeelding. 
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TIP 
Maak van alle spelers een afzonderlijke foto en plaats deze per desbetreffende speler ook 

op de site. Hetzelfde geldt voor een mooie teamfoto. Op deze wijze wordt het resultaat 

mooier en is er meer betrokkenheid. Zorg er bij de pasfoto's - als je die zelf maakt - 

voor, dat iedereen het juiste tenue aan heeft en dat je dezelfde achtergrond gebruikt. 

Bijvoorbeeld een doel, de zwarte muur van de kantine of een kleedkamerdeur. Tip: 

gebruik je smartphone & maak de foto's voor aanvang van de eerste wedstrijd van het 

seizoen! Ga voor het plaatsen van de pasfoto naar clubmanagement > ledenbeheer > 

clublid posities/functies. Hier kun je de pasfoto uploaden en de positie van een speler of 

functie van een vrijwilliger aangeven, zodat dit ook op de site wordt vermeld. 

De foto’s (in een zo hoog mogelijke resolutie, site verkleind ze automatisch zelf) kunnen 

door trainers/leiders zelf geupload worden of aangeleverd worden bij webmaster@vv-

bzs.nl, deze zal ze dan bij het desbetreffende team plaatsen mocht een trainer of leider 

dit niet zelf willen doen. 

 

Trainingstijden toevoegen 
Ga naar clubmanagement > betreffend team > team wijzigen > trainingen. 

Geef hier de dagen, tijden, velden & kleedkamernummers in voor betreffend team. 

 

 

  

http://www.vv-bzs.nl/
mailto:webmaster@vv-bzs.nl
file:///C:/Users/vanbeusichem/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen/facebook.com/vvbzs
mailto:webmaster@vv-bzs.nl
mailto:webmaster@vv-bzs.nl


 Beusichemse en Zoelmondse Sportvereniging  
 Opgericht 18 februari 1944  

 
 

   
Sportcomplex BZS Internet: www.vv-bzs.nl  IBAN:   NL31 RABO0307905918 

De Wielstraat 8     Email:  webmaster@vv-bzs.nl  KvK:   11010164 

4112 JT  Beusichem Social media: facebook.com/vvbzs Telefoon: +31 345 50 16 31 

BZS handleiding CMS website vv-BZS.nl.docx      

 

Foto’s uploaden in webgallery 
Bij voorkeur maak je in https://picasaweb.google.com/home of in  

http://myalbum.com/mijnalbum een album aan en behoef je alleen een link naar het 

desbetreffende album te plaatsen in een wedstrijdverslag of een bericht. Op deze wijze 

jaag je BZS niet op de kosten of dient de webmaster als CMS-beheerder regelmatig een 

opschoningsactie uit te voeren om extra te maken kosten te voorkomen. Ter 

bescherming wordt iedere foto welke je upload eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de 

webmaster. Zie ook Goedkeuring voor plaatsing door Webmaster 

Om er voor te zorgen dat je wedstrijdfoto's niet in één folder terecht komen kun je 

meerdere fotoalbums aanmaken. Dit doe je door een nieuw menu-item aan te maken 

onder het fotoalbum bij jou team. 

 

Het is mogelijk dat er nog geen fotoalbum voor jou team is maak deze dan eerst aan. 

Wederom het liefst online, zie hiervoor ook: Melding over de foto’s op de website 

plaatsen 

 

Fotoalbum aanmaken 

Configuratie » Menuitems » Toevoegen 

 

 
 

Kies als menu-item Root >> teams >> Jouw team.  

Kies als Type pagina Mediagallery. Geef de pagina een naam bij Nederlands (Nederland). 

Fotoalbums voor jou team geef je als naam Fotolbum 1, B1, etc. Een album met 

wedstrijdfoto’s geef je bijvoorbeeld als naam de wedstrijddatum zodat hij makkelijker 
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terug te vinden is als je 15 wedstrijden verder bent. Vink “Pagina actief” en “Tonen in 

menu” aan en klik op “Maak aan” en het album wordt aangemaakt.  

 

Foto’s toevoegen 
Dit kan op twee manieren. Via de website (1) en via het CMS menu (2). Mogelijk heb je 

geen toegang tot de CMS-module “Fun & Entertainment” waardoor de tweede manier niet 

toegankelijk is. Deze is vooralsnog alleen toegankelijk voor het bestuur van BZS. 

 

1. Via de Website 

Ga naar het album waarin je de foto’s wilt plaatsen. Klik op de button “Upload zelf 

bestanden” en volg de aanwijzingen. Vergeet niet om het uploaden definitief te maken 

door op de toegestuurde bevestigingslink te klikken in je mailbox. 

  

2. Via het CMS menu 

Fun & Entertainment >> Mediagallery >> Items >> Bestanden Uploaden 

Kies het album waaraan je foto’s wilt toevoegen. Klik op “Selecteer bestanden”. Selecteer 

de foto’s die je wilt toevoegen en klik op “Openen”. Geef eventueel een beschrijving en 

klik op “Beschrijvingen bevestigen”. De foto’s zijn nu toegevoegd. 

 

Goedkeuring voor plaatsing door Webmaster  
Er verschijnt een melding op de startpagina van het CMS-menu. 

 

Klik daarop en je gaat rechtstreeks naar de publicatiepagina. 
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Vink “publiceren” aan bij de foto’s die geplaatst kunnen worden en “verwijderen” als je 

de foto’s niet wilt publiceren. Klik op “Bevestigen” en de foto’s zullen op de site getoond 

worden. 

 

Foto’s verplaatsen 
Fun & Entertainment >> mediagallery >> Items >> Verplaatsen 

 

Kies de categorie waarin de foto’s zich bevinden en de categorie waarnaar je de foto’s 

wilt verplaatsen. Geef aan of je een aantal foto’s wilt verplaatsen of alle foto’s in het 

album wenst te verplaatsen en klik op volgende. Wanneer je een selectie wilt verplaatsen 

kun je de foto’s selecteren die je wenst te verplaatsen en klik op “verplaats geselecteerd 

naar de categorie…” en de foto’s zijn verplaatst. 
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Foto’s downloaden vanuit een webalbum 
Ga naar het webalbum waarin de foto’s geplaatst staan. Klik met de rechter muisknop op 

de foto die je wil downloaden. Klik op "Afbeelding opslaan als...." in het scherm dat 

verschijnt. Kies een locatie op je computer waarnaar de foto's gekopieerd  moeten 

worden en kies "ok". De foto’s worden naar je computer gekopieerd.  

 

 

 

 

 

Foto’s in een BZS webalbum plaatsen 

Meld je aan met de inloggegevens van het fotoalbum waarin je een webalbum wilt 

aanmaken. Zoek in de albumstructuur de map op met foto’s die je in een webalbum wilt 

plaatsen / bewerken of maak een nieuw album aan. 
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Klik op de map en links onderin beeld kun je zien dat je de map geselecteerd hebt. 

 

Klik op de knop uploaden in de werkbalk onderin je scherm. In het venster dat nu 

verschijnt, kun je zien hoever het uploaden gevorderd is. Klik op “Online bekijken” nadat 

het uploaden is voltooid om het webalbum te bekijken.  

Bewerk eerst de albumeigenschappen even door op het pijltje naast “Actions” te klikken 

en in het menu dat verschijnt “Album properties” te selecteren. Bezoekers van Picassa 

hebben de mogelijkheid om ervoor te kiezen dat de albums op titel gesorteerd worden. 

Door een vaste titelstructuur te hanteren kun je het zoeken naar een bepaald album 

makkelijker maken. Ik stel de volgende titelstructuur voor: Teamnaam (bv. B1) – spatie 

– de datum (jaartalmaanddatum) waarop de wedstrijd werd gespeeld en eventueel na 

een dubbele punt een alternatieve titel (bv. de beide teams). Geef onder Description ook 

altijd even aan wie de foto’s heeft aangeleverd. Klik op “Save changes”en de 

albumeigenschappen worden opgeslagen. 
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Melding over de foto’s op de website plaatsen  
Je hebt twee lay-out opties voor het vermelden van de foto’s op de site. 

Optie 1.     Optie 2.  

Persoonlijk vind ik de tweede optie een ingevoegde slideshow het mooist. Bij beide opties 

gaat de gebruiker door op de afbeelding te klikken naar het webalbum in Picassa. Ik zal 

beide opties hieronder even uitwerken. Rechts op de webpagina in Picassa webalbums 

vind je een specificatie van de map waarin je bent. Klik op “Link to this album” opent de 

volgende mogelijkheden  
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Invoegen optie 1: HTML embed in website 
Open een tweede tabblad het CMS en selecteer in het boomdiagram dat verschijnt via 

Content Management >> Tekstpagina het fotoalbum waarin de melding geplaatst moet 

worden en klik op “Bewerken”. Typ: Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u 

de wedstrijdfoto’s bekijken. Druk één keer op enter en een aantal keer op spatie druk 

nog een keer op enter. 

  

Klik in het tabblad waarin Picassa is geopend in het witte blok onder “Paste HTML to 

embed in website” met je rechter muisknop en selecteer kopiëren. Plak dit vervolgens op 

de plek van het rode blokje in het geopende html bron-venster in het CMS en klik op 

“Bijwerken”.  

 

 

Klik op “Opslaan” en de melding verschijnt op de website zoals afgebeeld bij optie 2. 

 

Invoegen optie 2: Embed Slideshow in webside  
Open een tweede tabblad het CMS en selecteer in het boomdiagram dat verschijnt via 

Content Management >> Tekstpagina het fotoalbum waarin de melding geplaatst moet 

worden en klik op “Bewerken”. Typ: Door op onderstaande slideshow te klikken kunt u de 

foto's één voor één bekijken. Druk één keer op enter en een aantal keer op spatie druk 

nog twee keer op enter en typ een beschrijving van de foto’s die je gaat invoegen (bv. 

wedstrijddatum : team 1 - team 2) en klik op de HTML knop  .  

 

Klik in het tabblad waarin Picassa is geopend op “< > Embed Slideshow” en onderstaand 

scherm zal verschijnen. Klik bij “select slideshow size” op het pijltje en selecteer de 

“Large 400px”. Klik met je rechter muisknop in het gele vlak en selecteer alles 

selecteren. Klik opnieuw op je rechter muisknop en selecteer nu kopiëren.  
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Plak dit vervolgens op de plek van het rode blokje in het geopende html bron-venster in 

het CMS en klik op “Bijwerken”.  

 

 

Klik op “Opslaan” en de melding verschijnt op de website zoals afgebeeld bij optie 2. 

Foto’s verwijderen van pc 
Vergeet niet de foto’s van je pc te verwijderen nadat je ze in een Picassa Webalbum hebt 

geplaatst. Waarschijnlijk heb je Picassa nog open staan zo niet open dan Picassa. Zoek in 

de albumstructuur rechts in het scherm de map op met foto’s die je wilt verwijderen en 

klik erop met je rechter muisknop. Selecteer de optie “Map verwijderen” en klik op “Map 

verwijderen” in het bevestigingsvenster dat verschijnt. Vink niets aan.  

 

Maak je prullenbak leeg en de foto´s zijn verwijderd van je pc. 
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Agenda Item Plaatsen 

Content Management >>Agenda >> item Aanmaken 

 

Een item in een agenda invoeren gaat via content management, Agenda en item 

aanmaken. 

Als er meerdere agenda's actief zijn, kies dan de agenda waar de activiteit thuis hoort. 

Vul de datum en begintijd in, en als er een eindtijd bekend is kan die ook worden 

meegegeven. 

 

Als het een terugkerend evenement is kan je dit ook aanvinken. Kies "volgende" 

Het onderstaande moet nog ingericht worden, is puur een voorbeeld: 

 

 
 

 

 

Omdat de evenementen van meerdere agenda's in een totaal overzicht getoond kunnen 

worden, is het van belang dat er kort, maar duidelijk in de titel wordt meegegeven over 

welk evenement het gaat, bijvoorbeeld "zaterdagochtend dienst", "oliebollentoernooi" of 

"Algemene Ledenvergadering". 

 

In het tekstveld kan je de uitnodiging plaatsen of een nadere toelichting geven. Dit krijg 

je te zien wanneer je op het item klikt in de agenda. 
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Vergeet na het invoeren niet op "aanmaken" te klikken. 

Het onderstaande is een voorbeeld: 
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Wie is Wie 

1. ga naar club management , dan naar ledenbeheer, dan naar clublid 

posities/functies 

2. voer een deel van de naam in van het lid of de vrijwilliger die je aan een functie 

wil toekennen 

 indien je de naam niet kan vinden ga je naar clublid toevoegen  

3. selecteer de functie die je wil toekennen of wijzigen (een persoon kan meerdere 
functies hebben) en sla de wijziging op 

 indien de gewenste functie niet in VA aanwezig is kan je die 

toevoegen onder clubmanagement/ledenbeheer/functies/beheer 
functies. 

4. ga naar content management/wie is wie/wie is wie beheer 

1. selecteer de wie is wie pagina die je wil aanpassen en druk op "kies 

categorie" 

2. druk op de groene + om een persoon toe te voegen 

3. voer in het lege vak in de persoon kolom het deel van de naam in van de 

persoon die je op de wie is wie wil vermelden 

4. kies in het dropdown menu de functie die je hier wil tonen (hierbij is het 

alleen mogelijk om functies te selecteren die je onder 3 hebt toegewezen) 

5. sla de wijziging op. 

 

Een Wie-is-Wie als framework van de vereniging is terug te vinden bij onderstaande link: 

http://www.vv-

bzs.nl/Data/BZS/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_498/BZS_handleidi

ng_-_spelers_ouders_trainers_en_leiders.pdf 
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Advertentie sponsor toevoegen 
Ga naar configuratie > banner-management 

Klik op 'banner toevoegen' 

Kies in het uitrolmenu de gewenste balk (horizontale balk boven is bestemd voor 

KLEDINGSPONSOREN, horizontale balk onderaan is bestemd voor HOOFDSPONSOREN. 

Vink 'toon banner op alle pagina's' aan (deze stap wordt op een later moment anders) 

Kies voor bladwijzer > home (deze stap wordt op een later moment anders) 

Klik op de button 'kies bestand' en voeg hier het logo van desbetreffende sponsor toe 

Vink 'banner op willekeurige positie inladen' aan 

Voeg de url toe van de website van betreffende sponsor 

Klik op de button 'uploaden' 

De advertentie wordt nu getoond in de gewenste balk! 
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Toernooi aanmaken/beheren 
Toernooien & vriendschappelijke wedstrijden worden ingevoerd door de voorzitter 

technische commissie of de toernooi leiding. Wil je een toernooi of vriendschappelijke 

wedstrijd inplannen? Neem dan contact met hen op. 

Instructie: 
Ga naar voetbal > uitslagen & standen > competitie > competitie aanmaken 

Kies het seizoen, geef de naam van het toernooi in en kies het type toernooi (competitie, 

poule of knock-out systeem) 

Er verschijnt een pagina die uit twee delen bestaat, namelijk de schematische weergave 

van het toernooi en daaronder tabbladen die horen bij het geselecteerde deel van het 

toernooi. 

In het schema kun je drie dingen aanklikken om wijzigingen in aan te brengen: 

- Het hele toernooi, dit is het lichtblauwe vlak dat als achtergrond van het schema 

getoond wordt. 

- Een ronde, dit is een wit vlak dat getoond wordt om een (knock-out) competitie of een 

groep met poules. 

- Een (knock-out) competitie of een poule, welke wordt aangegeven als een blauw 

blokje. 

Wanneer je in het schema op het lichtblauwe vlak klikt, verschijnen er drie tabbladen: 

Algemeen, Toevoegen & Verwijderen. 

Toernooi 
Geef in het tabblad 'Algemeen' de toernooigegevens in. 'Toernooi is officieel' betekent dat 

de ingevoerde doelpunten worden meegenomen in de topscorerslijst op de website. 

'Beker competitie' houdt in dat het toernooi wel/niet op de website wordt getoond onder 

'competitie' of 'beker' bij deelnemende team(s). 

Voeg in het tabblad 'Toevoegen' een ronde toe (competitie, knock-out of poule) 

Een ronde verwijderen? Dat kan alleen als deze nog niet is gevuld met 

teams/wedstrijden. 
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Ronde 
Als je in het schema op het witte vlak rondom een competitie of knock-out systeem klikt, 

verschijnt het tabblad 'Algemeen'. Hier kun je de naam van de ronde wijzigen, 

bijvoorbeeld 'halve finale' of 'nacompetitie'. 

Als je in het schema op het witte vlak rondom een aantal poules klikt, verschijnen er nog 

twee extra tabbladen: 'Toevoegen' en 'Verwijderen'. Hiermee kun je - vanzelfsprekend - 

poules toevoegen (bijvoorbeeld 'poule B') en poules verwijderen. Ook hier geldt dat dat 

alleen kan wanneer deze nog niet gevuld zijn met teams/wedstrijden. Daarnaast moet er 

altijd minimaal één poule overblijven. 

Selecteer een poule of (knock-out) competitie. Welke tabbladen er getoond worden hangt 

af of je een competitie, knock-out competitie of poule hebt aangeklikt. Hieronder worden 

alle tabs beschreven. 

Algemeen (poule) 
Als je een poule hebt geselecteerd, kun je hier de naam ervan wijzigen. 

Teams 
Aan de linkerkant worden alle in het systeem beschikbare clubs en teams getoond. 

Wanneer je een club en team kiest, kun je deze met de control_play_blue knop 

toevoegen aan de lijst met actieve teams binnen de gekozen competitie of poule. Deze 

lijst wordt aan de rechterkant weergegeven. 

Wanneer het toe te voegen team nog niet in het systeem bestaat kun je deze onder 'Snel 

club en team aanmaken' gemakkelijk toevoegen. Let op: deze optie wordt alleen getoond 

wanneer je in het CMS-rechten hebt op de onderdelen 'Club aanmaken' en 'Team 

aanmaken'! 

Met de bullet_delete knop kun je teams weer uit de competitie verwijderen. Dit is alleen 

mogelijk wanneer het betreffende team binnen de competitie nog niet is ingesteld voor 

een wedstrijd. 
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Wedstrijd invoeren (competitie, poule) 
Klik in het tekstveld en gebruik vervolgens het kalendertje om een datum te kiezen voor 

wanneer je wedstrijden wilt toevoegen. Er verschijnt een lijstje met wedstrijden voor die 

dag binnen de competitie of poule. Per wedstrijd kun je de teams wijzigen, de 

wedstrijdtijd en eventueel de score invullen. 

Met behulp van de add en delete knop kun je wedstrijden toevoegen/verwijderen. 

 

Wedstrijd invoeren (knock-out competitie) 
Op basis van het aantal teams binnen de competitie wordt een knock-out schema 

gegenereerd. Per wedstrijd kies je een datum, teams en kun je eventueel de score 

invullen. 

Let op: om te kunnen eindigen met één wedstrijd als finale moet er altijd begonnen 

worden met 1, 2, 4, 8, 16 (etc.) wedstrijden. Het aantal teams dat je hebt gekozen in het 

teams tabblad wordt gedeeld door twee en vervolgens naar een van de genoemde 

getallen naar boven afgerond. 

Met de delete knop kun je een bestaande wedstrijd verwijderen, waarna je deze opnieuw 

kunt invullen. Gebruik de up en downknoppen om wedstrijden te verplaatsen in het 

schema. 

 

Wedstrijd-details 
 

Kies een wedstrijd (gebruik de pijltjes (links & rechts) om door de speeldagen te 

navigeren. Selecteer vervolgens je wedstrijd.  

Voer de basis-gegevens in (datum, tijd, accommodatie & scheidsrechter) 

Door middel van een 'split-screen' weergave worden beide teams naast elkaar 

weergegeven. Links het thuisteam, rechts het uitteam. 

Stel het team in (en vul de score in, als deze al bekend is) 
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Om een doelpunt toe te voegen vul je het veld 'minuut' in en selecteer je de 

doelpuntenmaker door een deel van zijn/haar naam in te vullen en de juiste persoon te 

selecteren. Kies vervolgens het type doelpunt (strafschop, vrije trap, corner etc.) en 

selecteer de persoon die de assist gaf. 

Met behulp van de add en delete knop kun je doelpuntvelden toevoegen/verwijderen. 

 

Wedstrijd-verslag 
 

Kies een wedstrijd (gebruik de pijltjes (links & rechts) om door de speeldagen te 

navigeren. Selecteer vervolgens je wedstrijd.  

Onder het kopje 'Algemeen' kun je een titel voor het verslag opgeven en het verslag 

typen in de editor. Hanteer hiervoor de regels m.b.t. het plaatsen van content zoals 

opgenomen in de handleiding CMS.  

Upload één of meer foto's door te klikken op 'selecteer afbeeldingen'. De geuploade foto's 

zullen op de website boven het wedstrijdverslag rouleren. Je kunt hier ook per foto een 

beschrijving toevoegen en foto's verwijderen. 

 

Wedstrijd-selectie 
 

Kies een wedstrijd (gebruik de pijltjes (links & rechts) om door de speeldagen te 

navigeren. Selecteer vervolgens je wedstrijd.  

Door middel van een 'split-screen' weergave worden beide teams naast elkaar 

weergegeven. Links het thuisteam, rechts het uitteam. 

In het grijze vlak worden standaard alle teamleden van het betreffende team getoond. 

Hieruit kun je spelers naar de wedstrijdselectie slepen of spelers naartoe slepen als je 

deze uit de wedstrijdselectie wilt halen. Door te typen kun je spelers die bij een ander 

team horen, opzoeken en selecteren voor deze wedstrijd. Gebruik het groene plusje om 

de speler daadwerkelijk aan de selectie toe te voegen. 
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Competitie-bestand (competitie, poule) 
Hier wordt de stand van de competitie of poule getoond en kun je per team het aantal 

punten in mindering invullen. 

 

ClubTV slideshows beheren 
Ga via Configuratie Club-TV naar Slideshows beheren 

Een ClubTV slideshow aanmaken 

Klik op de toevoegen knop. Er opent een venstertje waar je de naam van de slideshow 

kunt invullen. 

Vul de naam van de slideshow in. 

Klik op 'Toevoegen/wijzigen'. Het venstertje sluit weer. 

Klik op 'Wijzigingen opslaan'. 

 

Een ClubTV slideshow wijzigen. 
Klik op het pencil.png icoon bij een bestaande slideshow. Er opent een venstertje waar je 

de naam van de slideshow kunt wijzigen. 

Vul de nieuwe naam van de slideshow in. 

Klik op 'Toevoegen/wijzigen'. Het venstertje sluit weer. 

Klik op 'Wijzigingen opslaan'. 

 

Een ClubTV slideshow verwijderen. 
Klik op het cross.png icoon bij de slideshow die je wil verwijderen 

Bevestig dat je de slide show echt wilt verwijderen door op 'OK' te klikken 

Klik op 'Wijzigingen opslaan' 

http://www.vv-bzs.nl/
mailto:webmaster@vv-bzs.nl
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ClubTV slideshow instellen 
Ga via Configuratie Club-TV naar Slideshow instellen 

Klik op de toevoegen knop. Er opent een venstertje waar je de naam van de slideshow 

kunt invullen. 

Vul de naam van de slideshow in. 

Klik op 'Toevoegen/wijzigen'. Het venstertje sluit weer. 

Klik op 'Wijzigingen opslaan'. 

 

Een ClubTV slideshow wijzigen 
Klik op het pencil.png icoon bij een bestaande slideshow. Er opent een venstertje waar u 

de naam van de slideshow kunt wijzigen. 

Vul de nieuwe naam van de slideshow in. 

Klik op 'Toevoegen/wijzigen'. Het venstertje sluit weer. 

Klik op 'Wijzigingen opslaan'. 

 

Een ClubTV slideshow verwijderen 
Klik op het cross.png icoon bij de slideshow die u wilt verwijderen. 

Bevestig dat u de slide show echt wilt verwijderen door op 'OK' te klikken. 

Klik op 'Wijzigingen opslaan'. 

Kies een slideshow om in te stellen. 

 

Kijk voor meer informatie bij: 

https://vv-bzs.voetbalassist.nl/support/kenniscentrum/25/ 

 

http://www.vv-bzs.nl/
mailto:webmaster@vv-bzs.nl
file:///C:/Users/vanbeusichem/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen/facebook.com/vvbzs
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