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INLOGGEN IN VOETBAL ASSIST CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM 
Het gebruik van het speler volg systeem van VoetbalAssist wordt gedaan via het 

contentmanagement-systeem (CMS).  

Ga naar https://www.svblc.nl/cms Je kunt inloggen met de gebruikersnaam en wachtwoord die aan 

je zijn uitgereikt. Heb je nog geen account of ben je je wachtwoord vergeten, stuur dan een e-mail 

naar ict@svblc.nl. 

 

OPSTELLING SPECIFIEKE WEDSTRIJD 
Vóór iedere wedstrijd dient een opstelling te worden ingevoerd. Deze opstelling wordt gebruikt om 

per speler het aantal speelminuten bij te houden. Dit gebeurt volledig automatisch, gebaseerd op de 

ingevoerde gegevens door de leider/trainer. 

De volgende gegevens worden ingevoerd: 

 - Gekozen speelsysteem (4-3-3 / 4-4-2 etc) 

 - Posities van de spelers op het veld 

 - De wisselspelers 

 - Afwezige spelers met reden afwezigheid (en evt. toelichting door trainer) 

 - Opmerkingen voor het team 

 

Invoeren opstelling  
Ga voor het invullen van de opstelling naar: 

Voetbal -> Speler volg systeem en kies voor Opstelling / selectie. 

Kies in de getoonde agenda de datum waarop de betreffende wedstrijd wordt gespeeld. Onder de 

agenda wordt de wedstrijd van jouw team getoond voor dié datum. Wanneer je geen wedstrijden 

ziet controleer dan of je: 

 - De juiste datum hebt gekozen 

 - Voldoende rechten hebt om deze gegevens te mogen invoeren (via webmaster) 

 

Klik op de betreffende wedstrijd om de opstelling te kunnen invoeren. Wanneer alles goed is gegaan 

wordt een lege indeling van een veld getoond. 

Stap 1: Kies het speelsysteem 

Rechtsboven kan het betreffende speelsysteem worden gekozen (4-4-3, 4-4-2 etc). Afhankelijk van 

het gekozen speelsysteem worden de juiste posities op het veld getoond. 

 

Stap 2: Kies het aantal spelers 

Afhankelijk van de team-grootte dient het aantal spelers te worden gekozen. Mogelijkheden zijn 

11x11, 9x9, 7x7 etc. 

 

Stap 3: Invullen opstelling 

De opstelling kan gemaakt worden door: 

 - De spelers naar de juiste positie te slepen 

https://www.svblc.nl/cms
mailto:ict@svblc.nl
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 - De uitklap box vóór de naam van de speler te selecteren en de juiste positie uit de lijst te 

kiezen  

Stap 4: Wisselspelers  

De spelers die niet vanaf de eerste minuut worden opgesteld kunnen worden gesleept naar het veld 

Wissels.  

Stap 5: Niet beschikbaar 

Wanneer er spelers niet zijn vanwege ziekte, blessure of vakantie dan kunnen zij geplaatst worden in 

het vakje niet beschikbaar. Geef ook de reden van afwezigheid. Dit laatste is zeker belangrijk in 

verband met een duidelijk overzicht van de redenen van afwezigheid. 

 

Stap 6: Opmerkingen 

Voeg eventueel opmerkingen voor het team toe. 

 

Stap 7: Opslaan 

Vergeet niet als laatste de groene knop bovenaan het scherm te klikken met de tekst : “Selectie 

svBLC JOXX-X opslaan”. Indien gewenst kan de betreffende opstelling afgedrukt worden om mee te 

nemen naar de kleedkamer. 

 

WEDSTRIJD-DETAILS INVOEREN NA AFLOOP WEDSTRIJD 
Na de wedstrijd dienen de volgende details van de wedstrijd te worden ingevoerd: 

- Welke speler er in welke minuut heeft gescoord en op welke wijze 

- Gele of rode kaarten 

- Wissels 

 

Ga voor het invullen van de wedstrijd-details naar 

Voetbal -> Uitslagen & standen en kies Competitie-beheer. 

Kies bij Team jouw team uit de lijst en kies vervolgens de juiste competitie. Selecteer vervolgens als 

laatste de link Competitie (Teams beheren, wedstrijden invoeren etc.) 

Per datum worden vervolgens alle wedstrijden van jouw team getoond. Wil je terug of vooruit in de 

tijd kies dan resp. < of >. Kies daarna de juiste wedstrijd.  

Uitslag wedstrijd 
Waarschijnlijk is de uitslag reeds ingevoerd en zo niet dan kan hier handmatig de uitslag worden 

ingegeven. Dit is niet verplicht en wordt binnen enkele uren automatisch ingevuld. 

Score-verloop 
De gescoorde doelpunten kunnen vervolgens onder het kopje doelpunten worden toegevoegd. Kies 

het +-teken voor ieder doelpunt dat gescoord is tijdens de wedstrijd. 

Geef vervolgens aan: 

 - In welke minuut het doelpunt is gescoord 

 - Door wie er gescoord is 

 - Wie evt. de assist voor dit doelpunt gaf 

 - Op welke manier gescoord werd (strafschop/kopbal/hoekschop). 



 

6/07/2020 4 | P a g e  

Herhaal het bovenstaande voor ieder gescoord doelpunt. 

Kaarten 
Wanneer een speler tijdens de wedstrijd een kaart krijgt, kan deze hier worden opgevoerd. Met 

name voor de speelminuten is het van belang deze juist en volledig te registreren. 

Voer de minuut van de wedstrijd, de naam van de speler en de kleur kaart hier in.  

Wissels 
Ook voor de speelminuten is het van belang dat de wissels juist worden geregistreerd. Geef hierbij 

aan in welke minuut, welke speler is gewisseld en wie daarvoor in de plaats het veld is ingegaan. 

Herhaal dit proces voor iedere wissel gedurende de wedstrijd. 

 

TRAININGSOPKOMST 
Om een compleet beeld te krijgen is het mogelijk bij iedere training de opkomst van de spelers vast 

te leggen. Daarnaast kunnen per training doelstellingen met aanvullende notities worden 

opgeslagen.  

Ga voor het invullen van de trainingsopkomst naar  

Voetbal -> Speler volg systeem en kies voor Trainingen.  

Kies uit de getoonde lijst jouw team, kies een datum uit de lijst (blader met < en >) en kies 

vervolgens Training toevoegen. 

Wanneer het overzicht getoond wordt, kies dan eerst de betreffende dag waarop de training 

plaatsvindt. Kies ook het tijdstip waarop getraind wordt en wie de trainer is.  

Voeg vervolgens eventueel de doelstellingen voor de training toe, aangevuld met extra notities. 

Selecteer als laatste de spelers die niet op de training aanwezig waren, en sleep ze naar het vak 

Afwezig. Geef tevens de reden van afwezigheid aan, eventueel aangevuld met een extra toelichting.  

Vergeet niet als laatste de ingevoerde gegevens op te slaan middels de Opslaan-knop onderaan de 

pagina. Let goed dat de melding wordt getoond dat de training juist is opgeslagen. Soms zijn niet alle 

gegevens juist ingevuld en wordt er bovenin het scherm een foutmelding getoond. 

 

BEOORDELING 
Twee keer per jaar wordt voor iedere speler uit het team een beoordeling ingevuld. Spelers worden 

beoordeeld op verschillende categorieën en krijgen een score op een schaal van 1 tot 5 sterren. 

Door dit twee keer per jaar te doen ontstaat er een beeld in de ontwikkeling van een speler op 

diverse gebieden en kan tijdens trainingen aandacht besteed worden aan bepaalde onderwerpen die 

achterblijven. 

Daarnaast kan op een transparante manier selectie van spelers worden uitgevoerd en kunnen 

spelers ten opzichte van elkaar beoordeeld worden. Ga voor het invullen van de beoordeling naar 

Voetbal -> Speler volg systeem en kies voor Speler beoordeling.  
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Selecteer je team en kies de speler van je team waarvoor je een beoordeling wilt invullen. In het 

scherm dat getoond wordt zie je, wanneer er reeds beoordelingen zijn ingevoerd, middels een 

“spinnenweb” hoe een speler scoort in de verschillende gebieden. Hoe verder het donkere vlak aan 

de buitenkant van het spinnenweb loopt, hoe beter de score is.  

Starten nieuwe beoordeling 

Kies voor het invoeren van een beoordeling “Nieuwe beoordeling”. Geef de beoordeling vervolgens 

een duidelijke naam (bv. Winterstop of einde seizoen 20XX). Kies ook de beoordelingsdatum. 

De beoordeling kan nu starten. Geef bij iedere categorie en bij iedere subcategorie de speler een 

score van 1 tot 5 sterren. Beantwoord iedere vraag. Sla na afloop de beoordeling op. Een individueel 

overzicht of een overzicht per team kan worden verkregen via Statistieken. Ga voor een overzicht 

van de beoordeling naar Voetbal -> Speler volg systeem -> Statistieken en kies Individueel of team. 


