
 

 
 

Handleiding gebruik 
trainer/coach/teamleider account  

1. Algemeen  
Welkom: leuk dat je mee wilt doen om van de VV Oosterlittens website een echte clubsite te maken! 

Het door VVO gekozen systeem (Voetbalassist) biedt prachtige mogelijkheden de ervaringen die je 

met een team dit seizoen op doet te delen. Naast het verzorgen van een teampagina (spelers, 

teamfoto, wedstrijdverslagen, opstellingen, shirtsponsor en nog veel meer) kan je ook in een 

spelervolgsysteem vastleggen hoe je spelers presteren en presentie (wedstrijden en trainingen) 

bijhouden. Het systeem wijst zich voor het grotendeels vanzelf, maar we leggen je in dit document 

voor de zekerheid toch even uit waar je wat kunt doen. We vragen je om je op ons aller website 

oprecht, maar fatsoenlijk uit te drukken. Delen van wat je vast legt zullen voor iedereen op de 

website te zien zijn en vertegenwoordigen op die manier het beeld dat we als club wensen uit te 

dragen. 

 

De website kun je vinden op https://www.vvoosterlittens.nl/ hier kun je ook inloggen. Wil je de 
website bewerken of dingen toevoegen? Typ dan “CMS” achter de link en log in. 
https://www.vvoosterlittens.nl/cms  Deze inloggevens kun je krijgen door een whatsappje of mailtje 
te sturen naar Bauke Sieswerda. (bauke_sieswerda@hotmail.com of 0611965467).  
 

 

1.1 Welke delen van de site zijn met deze account toegankelijk? 

1.1.1 publiekelijk toegankelijke website 
Een gedeelte van wat je gaat publiceren zal voor iedere bezoeker op de website te zien zijn. Het 

grootste gedeelte op de teampagina, toegankelijk via het menu (teams > categorie > naam 

team), maar de wedstrijdverslagen zijn bijvoorbeeld ook toegankelijk via de voorpagina. 

1.1.1.1 Teampagina 

Op de teampagina kan het team worden gepresenteerd. Aan de opmaak (waar staat wat) kan 

niets worden veranderd, maar door zo veel mogelijk informatie toe te voegen kan het toch een 

bijzonder levendige presentatie van het team worden. De pagina zelf hoeft niet te worden 

aangemaakt: die volgt uit de teamindeling zoals die in Voetbalassist staat. Ook de spelers hoeven 

niet te worden toegevoegd: deze zijn al aan de teams toegewezen en worden automatisch op de 

pagina getoond. Ook competities en de daaruit volgende wedstrijden plus uitslagen zijn reeds in 

het systeem bekend.  

Wat kan je dan wel aan de teampagina toevoegen?  

• Teamfoto  

• Introductietekst(en) 

• Individuele spelerfoto’s  

• Sponsornaam, logo en website  

• Vriendschappelijke wedstrijden, mits niet aan KNVB gemeld.  

https://www.vvoosterlittens.nl/
https://www.vvoosterlittens.nl/cms
mailto:bauke_sieswerda@hotmail.com


 

 
 

De meeste informatie zal echter via de volgende twee onderdelen, de 

wedstrijdverslagen en het spelervolgsysteem worden ontsloten. 

1.1.1.2 Wedstrijdverslagen 

Zoals de naam doet vermoeden kan onder deze kop een verslag worden vastgelegd over een 

gespeelde wedstrijd. Naast een beschrijvende tekst kunnen ook de opstelling en de hoogte- 

en dieptepunten (doelpunten en doelpuntenmakers, wissels en kaarten) worden ingevoerd 

en is het mogelijk het verslag te verlevendigen met foto’s. Al deze informatie wordt, indien 

gewenst, gepubliceerd in het verslag en wordt in het spelervolgsysteem aan de betrokken 

speler(s) gekoppeld. 

Let op! Voetbalassist werkt met een datalimiet: grote bestanden kunnen GVAV geld kosten. 

Als je de mogelijkheid hebt om foto’s op een (gratis) foto site te plaatsen en vanaf daar in je 

verhaal te embedden scheelt dat de club mogelijk weer geld! 

1.1.2 Spelervolgsysteem 
Het spelervolgsysteem legt de gebeurtenissen (doelpunten, wissels, kaarten) uit de 

gespeelde wedstrijden vast. Ook kan je absentie noteren en middels een aantal vastgelegde 

criteria zijn spelers met een 5 sterren systeem te beoordelen. De beoordeling kan na elke 

wedstrijd, maar dat is niet verplicht. Daarnaast kan je in het spelervolgsysteem opstellingen 

maken en inzien, statistieken bekijken en nog een aantal zaken die je kunnen helpen om je 

spelers zo nauwkeurig mogelijk te beoordelen.  

Dit gedeelte is voor het publiek uiteraard niet in te zien, maar gaat aan het einde van het 

seizoen wel met de speler mee. Eerlijk is prima, hatelijk en krenkend niet. 

2. de ‘achterkant’ –hoe-werkt-dat 
Als je inlogt met de gegevens die je via de e-mail hebt ontvangen zie je onderstaand scherm: 

 

Hieronder worden alle onderdelen uit het linkermenu van boven naar beneden beschreven. 

2.1 Voetbal 

2.1.1 afgelastingen 
Onder het kopje afgelastingen kan je aangeven dat een wedstrijd of training niet door gaat, door 

deze uit de agenda te kiezen en op afgelast te zetten. Let er op dat het alleen voor de website is: 

je kunt op deze manier niet officieel aan je tegenstander laten weten dat er niet wordt 

gevoetbald. Ook je teamleden worden op deze manier niet op de hoogte gebracht (tenzij ze op 

de website kijken), gebruik daarvoor liever de je bekende emailadressen, telefoonnummers 



 

 
 

en/of een groepsApp. Onder trainingen kun je naast het afzeggen van 

een reguliere (ingeplande) training ook een extra training inplannen. 

 

2.2 Uitslagen & standen 

2.2.1.1 competitie 
Zie 2.4.3. Uitslagen invullen 

2.2.1.2 losse wedstrijden 
Via dit menu kan je oefenwedstrijden aan de website toevoegen door op ‘wedstrijd aanmaken’ 

te klikken. Nadat de wedstrijd is aangemaakt (en gespeeld!) kan je via ‘wedstrijd beheer’ de 

uitslag, details en een eventueel verslag toevoegen op dezelfde manier als voor reguliere 

wedstrijden (zie 2.1.2.1). 

 

2.3 speler volg systeem 
[zie hoofdstuk 3] 

 

2.4 Club-management 

2.4.1 team 
Kies ‘team’ > ‘team wijzigen’ > VV Oosterlittens> jouw team (de enige die niet grijs is) . Je krijgt 

onderstaand scherm te zien; de mogelijkheden die je kunt gebruiken staan ernaast opgesomd. 



 

 
 

(1) Opstelling tonen. Mag de opstelling 

zichtbaar zijn op de website?  

(2) Wanneer opstelling tonen.  

(3) Hoe lang opstelling tonen.  

(4) Tab: teammenu item. Welke items 

(team informatie, topscorers, 

wedstrijdverslagen enz.) mag de 

website over jou team tonen?  

(5) Tab: Teamfoto. Komt boven de team 

informatie pagina, samen met de tekst 

die je hier kunt invoeren.  

(6) Tab: Trainingen. Voer hier geplande, 

wekelijks terugkerende trainingen in 

voor zover die nog niet in het rooster 

staan.  

(7) Tab: Sponsors. Indien je een sponsor 

voor je team hebt kun je die hier 

invullen. Naam, logo en een link naar de 

website worden op de team informatie 

pagina getoond. 

 

 

 

 

2.4.2 leden beheer 
Via het ledenbeheer kan je gegevens van individuele spelers opzoeken en een foto toevoegen. 

Deze foto komt terug in het spelervolgsysteem, je teampagina en in (al dan niet) gepubliceerde 

opstellingen. Het is belangrijk toestemming van ouders/verzorgers te hebben voor je foto’s van 

kinderen publiceert! 

 



 

 
 

2.4.3 Uitslagen invullen 
Om de informatie van de wedstrijd in te vullen dient men naar speeldag taken > Uitslagen 

invullen of naar Voetbal > 

Uitslagen & Standen > 

Competitie te gaan. En 

vervolgens de wedstrijd te 

bewerken.  

1: Invullen van de 

accommodatie en 

scheidsrechter. In de meeste 

gevallen zullen deze 

gegevens automatisch uit 

Voetbal.nl/Sportlink worden 

geladen.  

2: Doelpunten, kaarten en 

wissels: Vul voor beide 

ploegen de doelpunten in. 

Wanneer de juiste minuut 

wordt ingevuld wordt het 

scoreverloop van de 

wedstrijd goed zichtbaar. Het 

bovenste vakje bij ieder 

doelpunt is voor de 

doelpuntenmaker, en het 

onderste vakje voor de 

assistgever. De doelpunten 

die gemaakt worden door de 

tegenpartij hoeft geen 

doelpuntenmaker ingevuld te worden. Zorg er echter wel voor dat ook hier de minuut van het 

desbetreffende tegendoelpunt wordt ingevuld.  

3: Liveblog: Tijdens de wedstrijd kan een liveblog bijgehouden worden voor supporters die niet 

aanwezig kunnen zijn.  

4: Wedstrijdverslag: Hier voeg je alle info van de wedstrijd toe 

4.1 Voorbeschouwing tekst: Vooraf aan de wedstrijd kan hier een verhaaltje worden 

geschreven als voorbeschouwing op de wedstrijd. Speelt jullie team tegen de koploper? Of 

zou dit de wedstrijd zijn waarin jullie spits de 25e goal van het seizoen kan maken? Door een 

voorbeschouwing op de wedstrijd te geven krijgen bezoekers van de wedstrijd een idee wat 

er op het spel staat tijdens de wedstrijd.  

4.2 Verslag: Na afloop van de wedstrijd schrijf je hier het wedstrijdverslag. Op deze manier 

kan iedereen lezen hoe jullie wedstrijd is verlopen.  

4.3 Wedstrijdfoto’s uploaden: Zijn er foto’s gemaakt tijdens de wedstrijd? Voeg ze dan toe 

om de foto’s met de lezers te delen.  

 



 

 
 

3. Speler volg systeem 
3.1 Opstelling / selectie 
Op deze pagina kan je per wedstrijddag een opstelling maken. Het systeem onthoudt waar een 

speler opgesteld heeft gestaan, zodat je gaandeweg een mooi overzicht opbouwt van posities 

waarin de speler inzetbaar is. Het gaat om de basisopstelling: wissels voer je via wedstrijddetails 

(zie 2.1.2.1 en 2.1.2.2) in.  

Om deze opstelling te maken selecteer je eerst de speeldatum en de juiste wedstrijd.  

Vervolgens vindt je links de spelerslijst en rechts de opstelling in het scherm. Je kan de opstelling 

op twee manieren vorm geven. De eerste en eenvoudigste optie is om de namen naar de juiste 

posities te slepen. De andere optie is het keuzemenu voor de desbetreffende speler/leider. Op 

deze manier kunnen alle posities worden toegewezen en kan er voor afwezigen een reden voor 

afwezigheid worden gegeven.  

De formatie is te wijzen door een formatie te selecteren, of door de spelers te verplaatsen over 

het veld. Zo speelt VVO1 vaak in een formatie met een “10” of aanvallende middenvelder.  

 

 

 

 



 

 
 

3.2 speler beoordeling 
Nadat je een speler hebt gekozen toont deze pagina je een ‘ster’ overzicht van de beoordelingen 

die je eerder hebt ingevoerd. Door op de link ‘Nieuwe beoordeling’ te klikken kunnen daar 

nieuwe of bijgestelde inzichten aan toe worden gevoegd. De link ‘nieuwe beoordeling’ werkt 

overigens alleen indien je eerder al via ‘instellingen’ > ‘team koppelen aan template’ (zie 3.5.3) 

een set van beoordelingspunten (=template) aan je team hebt gekoppeld. Het verzamelen van 

beoordelingen tijdens het seizoen kan het geven van een advies bij de teamindelingen aan het 

einde van dat seizoen behoorlijk vereenvoudigen! 

Het beoordelen zelf gaat door het toekennen van 0 t/m 5 sterren op een aantal in de template 

vastgelegde punten. De beoordeling wordt gedateerd, zodat je regelmatig (elke wedstrijd indien 

je dat zou willen) een nieuwe beoordeling kunt vastleggen. 

 

3.3 speler afmelden 
Hier kan je de absentie van een speler (inclusief reden) vastleggen voor zowel wedstrijden als 

trainingen. 

3.4 trainingen 
Hier kun je bijzonderheden over specifieke trainingen kwijt, zoals het doel van die training, 

bijzonderheden en eventuele absentie. 

3.5 instellingen 

3.5.1 beoordeling eigenschappen 
Hier kun je de eigenschappen waarop je de spelers wilt beoordelen beheren en, indien gewenst, 

nieuwe toevoegen. Als de punten die jij wilt gaan gebruiken er niet bij staan verzoeken we je 

geen aanpassingen aan bestaande punten te doen, maar een nieuwe toe te voegen. 

3.5.2 beoordeling template 
Je kunt een eigen lijst van punten samenstellen; dat heet een template. Door je de door jouw 

gewenste vragen te bundelen (en de ongewenste weg te laten) kan je de lijst precies voor jouw 

team scherp stellen. Klik op het pijltje naast het lege invoervak, selecteer jouw vragen, geef de 

template een naam en sla hem op. 

3.5.3 team koppelen aan template 
Door een template uit de selectiebox te kiezen en op te slaan is deze beschikbaar voor jouw 

team. 

3.6 statistieken 
Op de statistieken pagina’s komen alle ingevoerde gegevens samen, per speler of voor het 

gehele team. Je krijgt hier een mooi en duidelijk overzicht van wie er vaak scoort, assists geeft of 

(minder positief) vaak afwezig is. 

 

 

 

 



 

 
 

4. Veelgestelde vragen 
“Hoe kunnen de topscorers van mijn team worden toegevoegd aan de topscorerslijst?” 
Zie stap 2 van 2.4.3 Uitslagen invullen. Door de doelpuntenmakers zelf toe te voegen, verschijnen ze 
in de topscorer lijst.  
 
“Ik ben trainer van meerdere teams maar ik heb niet van alle teams de website-rechten? Of er zijn 
nog andere leiders die ook graag de rechten krijgen” 
Het kan kloppen dat je niet alle rechten hebt gekregen, stuur even een whatsappje of mailtje naar 
Bauke Sieswerda. (bauke_sieswerda@hotmail.com of 0611965467). Daarnaast is het ook mogelijk 
om het account te delen op de website.  
 
“Hoe voeg ik de spelersfoto’s van de spelers toe?” 
Zie 2.4.2 ledenbeheer. Hier kun je de spelersfoto’s toevoegen.  
 
 
 
Als er nog onduidelijkheden of vragen zijn. Stuur dan gerust een whatsappje of mailtje naar Bauke 
Sieswerda. (bauke_sieswerda@hotmail.com of 0611965467).  
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