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Ga naar      https://SVS.cms.voetbalassist.nl      

VUL GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD IN  

 

Stap 1 : Invullen juiste positie spe(e)l(st)er 

Wijzig eerst voor al jullie spe(e)l(st)er de juiste positie waarin hij/zij normaal gezien speelt. 

Kies: Club-management >> Leden/Relatiebeheer >> persoon posities/functies 

Je kunt kiezen uit de onderstaande opties : 

 

 

Spelervolgsysteem / Speeldag Taken.  

Ga naar      https://SVS.cms.voetbalassist.nl      

VUL GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD IN  

 

Registratie presentie trainingen;  

Kies; Voetbal / Speler volg systeem / Trainingen / kies team  

Selecteer juiste week en kies vervolgens training toevoegen  

Selecteer de juiste dag  

Sleep afwezige spelers naar afwezig en maak keuze van de reden  

VERGEET, NA VOLTOOIING, NIET OP TE SLAAN ONDERAAN PAGINA!  

https://svs.cms.voetbalassist.nl/
https://svs.cms.voetbalassist.nl/
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Opstelling / selectie 

Aanwezigheid bij wedstrijden registratie.  

Kies; Voetbal / Speler volg systeem / Opstelling / selectie  

Selecteer juiste datum  

Selecteer juiste team  

Sleep spelers naar positie of wissels of niet beschikbaar  

VERGEET NIET OP TE SLAAN, BOVENAAN PAGINA!  

 

Een speler kan ook voor langere periode worden afgemeld.  

Kies; Voetbal / Speler volg systeem / Speler afmelden  

Selecteer Team en speler  

Vul het formulier in en kies voor wedstrijden. (de speler zal dan niet gebruikt kunnen worden in 

opstelling / selectie omdat deze op afwezig staat)  

VERGEET NIET OP TE SLAAN  

 

Registratie van wedstrijd verloop 

Kies speeldag taken  

Kies uitslagen invullen  

Kies juiste datum wedstrijd  

( de uitslag komt normaal gesproken automatisch na het invullen van de wedstrijdzaken app)  

Kies icoon met bal  

Scroll naar beneden voor invullen doelpunten / kaarten / wissels  

Wanneer u doelpunten wilt toevoegen klik op + onder doelpunten (let op, juiste team kiezen) min, 

niet verplicht!  

Wanneer u Kaarten wilt toevoegen klik op + onder Kaarten (let op, juiste team en kaart kiezen) min, 

niet verplicht!  

Wanneer u wissels wilt toevoegen klik op + onder wissels (let op, juiste team kiezen) min, niet 

verplicht!  
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Vul bij alle vakken zo compleet mogelijk in, bij tegenstander zijn namen niet vereist!  

Bij het invullen van de naam komt na een aantal letters een keuze mogelijkheid, kies dan de juiste 

naam.  

(naamvolledig intikken werkt niet)  

Bij een vergissing kunt u X achter het ingevulde item kiezen en verdwijnen ingevulde gegevens  

Tot slot, kies voor wedstrijd opslaan! 

Wanneer niet genoeg gegevens worden ingevuld zal u een waarschuwing krijgen bij het opslaan met 

vermelding van ontbrekende gegevens. Vul deze vervolgen in en opnieuw opslaan kiezen.  

 

Verzamel en vertrektijden  

Kies Speeldag Taken  

Kies Verzamel‐ en vetrektijden  

Kies juiste wedstrijd datum  

Kies onder aanwezig/vertrekken juiste instelling  

VERGEET NIET OP TE SLAAN! 
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Indien je links in het hoofdmenu op Speler Volg Systeem klikt, zie je de volgende menu-keuzes: 

• Speler Volg Systeem 

o Opstelling/selectie 

o Speler beoordeling 

o Speler afmelden 

o Trainingen 

• Statistieken 
 

 

Opstelling/selectie 

Bij opstelling/selectie kies je in het scherm voor de datum waarop de betreffende wedstrijd 

gespeeld zal gaan worden. Nadat je de datum hebt gekozen kies je de betreffende wedstrijd door 

op jouw teamnaam te klikken. 

 
Je wordt dan naar het volgende scherm geleid. 

 

In dit scherm kun je je opstelling gaan maken. Je hebt daar een aantal keuzes bij: 

• Aantal spelers per team: 11x11, 9x9, 8x8,7x7,6x6 of 5x5. 

• Formatie preset: bijv. 4-3-3 (wordt aangepast aan bovenstaand aantal spelers) 

• Bij elk spelersnaam kun je via de drop down een posities toekennen. Als er een foto van de 

speler in het systeem staat, wordt deze ook afgebeeld in de cirkel op het speelveld. Je kunt 

ook wissel, afwezig, blessure etc. kiezen. Via slepen kun je spelers in het veld plaatsen 

• Je kunt je laatste opstelling oproepen of opslaan. 

• Een (gast)speler toevoegen 

• Opmerkingen toevoegen 

NB. Zichtbaarheid website: Via de teampagina op de website kunnen opstelling getoond worden 

bij een wedstrijd. Dit kan publiekelijk (standaard optie), nooit of alléén voor teamleden. Andere 

opties is hoe lang de opstelling zichtbaar is: 

• Zodra de opstelling bekend is (de standaard optie) 

• 1 dag van tevoren 

• bij aanvang van de wedstrijd 

Niet iedere trainer wil dat zijn opstelling bekend is voor aanvang van de wedstrijd. Via de 

webbeheerder kan dit naar wens voor iedere team ingesteld worden. Wil je afwijken van 

de standaard, zend een mail naar webmaster@svsvoetbal.nl. 
 

Op de website zie je de opstelling bij het wedstrijdinformatie – voorbeschouwing en 
wedstrijdverslag. 

 

  

mailto:webmaster@svsvoetbal.nl
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Speler beoordeling 

Bij speler beoordeling kies je voor het juiste team en de naam van de speler. Nadat je de speler 

hebt geselecteerd zie je het volgende scherm: 

 
 

Zoals je kunt zien staat een eventuele eerdere beoordeling vermeld en kun je ervoor kiezen om 

een nieuwe beoordeling te maken. Er wordt gebruik gemaakt van een standaard 

beoordelingsformulier. Andere beoordelingsformulieren voor bv. de pupillen kunnen gebruikt 

worden maar zitten nog niet in het systeem (via de hoofd jeugdopleiding of hoofd onderbouw). 

Door op de eerdere beoordeling te klikken, opent zich het gedetailleerde formulier. Het formulier is 

zeer gebruiksvriendelijk. Beweeg met je muis over de sterren en klik op de ster van jouw keuze. (1 

ster = slecht, 2 = matig, 3 

= voldoende, 4 = goed, 5 = uitstekend). 

Het is ook mogelijk de progressie van de speler te zien ten opzichte van een eerdere beoordeling, 

via een soort spinnenweb. 
 

 

Speler afmelden 

In dit scherm kun je eenvoudig spelers afmelden voor een bepaalde datum of periode. Je kunt 

daarbij ook aangeven of iemand zich heeft afgemeld en wat de eventuele reden van afmelding is 

en nog een toelichting erbij zetten als je dat nodig vindt. Als je een speler afmeld voor een training 

(zie volgende paragraaf) zie je dat hier ook terug. 

 



Uitleg speler‐volgsysteem Website SVS          

 
Trainingen 

Bij Trainingen kun je ook afwezigheid bij houden. Deze optie is handiger dan speler afmelden als 

je iemand wilt afmelden voor een training, omdat je nu al jouw spelers stuk voor stuk kunt 

doorlopen. De training staan er al in, maar je moet voor toevoegen kiezen om jouw training van 

die dag te kunnen bijwerken. (Eventuele extra trainingen kun je desgewenst ook toevoegen). 
 

Via het slepen van de foto’s van links naar rechts geef je de afwezigheid aan van de 

betreffende speler op de training. Je kunt zelf de reden toevoegen. Dit zie je dan later terug 

bij statistieken. 

Statistieken 

Bij Statistieken kun je kiezen voor twee opties: 

• Statistieken individueel 

• Statistieken team 

In beide gevallen kies je eerst jouw team en in het eerste geval vervolgens ook voor de 

betreffende speler. Dit kan voor wedstrijden, trainingen en algemeen. 

Je kunt in deze statistieke allerlei informatie bekijken, mits je deze natuurlijk ook eerde 

hebt geregistreerd: 

• Speeltijd (per speler) 

• Doelpunten en assists 

• Aantal gele en/of rode kaarten 

• Beschikbaarheid van de speler 

• Afwezigheid (en reden hiervoor) 

Je kunt de periode desgewenst aanpassen als je specifiek een bepaalde periode wilt bekijken. 

Deze data is uiteraard afkomstig van de gegevens die je o.a. bij wedstrijddetails invult. Probeer 

voor wat betreft de speeltijd dus ook de minuten waarin je wisselt een beetje nauwkeurig bij te 

houden. Zo krijg je het beste en meest eerlijke beeld van de speeltijd van jouw spelers. Gebruik 

deze statistieken bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat jouw spelers bij benadering evenveel 

speeltijd krijgen. Door dit bij te houden vaar je minder op je gevoel, dat in de praktijk best vaak 

voor grote afwijkingen ten opzichte van de realiteit kan zorgen. 

De trainingsopkomst zegt ook iets over de motivatie en inzet van een speler. Ook dat is 

een graadmeter bij beoordelingen mar ook om te kijken wie er een wisselbeurt heeft. 

Als iedereen dit goed bijhoudt hebben we gedurende een aantal jaren een goed inzicht in de 

ontwikkeling van spelers en teams. Waar nodig kunnen we dan ook beter en gerichter 

bijsturen. 

 


