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INLEIDING 

 

Met ingang van 01 januari 2011 heeft SVS een nieuwe website die gebaseerd is op het CMS 

(Content Management Systeem ) van VoetbalAssist.  

 

Dit website beheersysteem bestaat uit een groot aantal modules die de functionaliteit 

verzorgen van de website http://www.svsvoetbal.nl. 

Binnen het beheersysteem kunnen rechten verleend worden aan individuele gebruikers en 

aan groepen. De vereniging is dermate groot dat meerdere mensen informatie en gegevens 

toevoegen en updaten. Teams krijgen via een teamredacteur rechten om 

teamverslagen/teamnieuws en foto's (spelersfoto’s, teamfoto’s en wedstrijdfoto’s) online te 

plaatsen. De instructie voor foto's staan verderop in deze handleiding. 

 

Deze handleiding beschrijft de procedure.  

 

Algemene opmerkingen:  

De teamredacteur is degene die de login gegevens per email ontvangt. Het hoeft echter niet 

te betekenen dat de teamredacteur verslagen maakt en deze op de website zet. Vraag (aan 

de ouders) in het team wie dit leuk vindt/vinden om te doen. Laat desnoods ieder per 

toerbeurt een verslag maken. Er zijn verder altijd wel één of twee personen die de website 

willen bijhouden.  

 

Verklein foto’s en afbeeldingen naar een bestandsgrootte van maximaal 400kB, teneinde 

het systeem niet teveel over te belasten en de laadsnelheid van de pagina snel te houden.  

 

Maak geen links aan naar websites vanuit commercieel, religieus of politiek oogpunt.  

Plaats geen discriminerende of kwetsende teksten en content waarop copyright of 

auteursrecht van toepassing is.  

 

De webmaster behoudt te allen tijde het recht om content te wijzigen of verwijderen die in 

strijd is met eerder genoemde punten en het algemene belang.  

 

Vragen, opmerkingen en meldingen kunnen via dit formulier aan de webmaster gesteld 

worden.  

 

Succes met de teampagina!  

 

Webmasters SVS - december 2010 
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INLOGGEN  
Ga naar ➡️ https://SVS.cms.voetbalassist.nl ⬅️ 
Het volgende scherm verschijnt:  

 

Vul de ontvangen gebruikersnaam + wachtwoord in en klik op inloggen Je zit nu in het systeem en ziet 
het volgende scherm: 

 

Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op inloggen 

Klik op Speeldag taken 

https://svs.cms.voetbalassist.nl/
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Invoeren uitslagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op Uitslagen invullen 

Vul de uitslag van jouw 

team in. 

Sla de uitslag op door 

onderaan de pagina op 

“uitslagen opslaan”te 

klikken 
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Invoeren wedstrijddetails (doelpunten, assists + kaarten) 

 

 

 

 

Vul hier in welke 

minuut is gescoord 

en vul naam in van 

doelpunt maker (na 

enige letters zal 

speler herkend 

worden), hierna kun 

je het type doelpunt 

selecteren. Je kunt 

ook de assist 

invullen. 

Voor kaarten idem. 

Klik daarna op 

wedstrijd opslaan 

Kies de speeldatum van 

de wedstrijd, en 

hieronder staat vanzelf 

de wedstrijd van het 

team waarvoor je 

gerechtigd bent 

Klik op het bal-symbool om 

de doelpunten + evt 

kaarten in te vullen, en klik 

op het printer-symbool om 

het wedstrijdverslag in te 

voeren 
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Invoeren wedstrijdverslag 
 

:  

 

Is het verslag klaar of wil je dit op een ander tijdstip afmaken, vergeet dan niet op "Opslaan"  te 
drukken. 
 
Als je hierna klikt om het tabblad "competitie" van jouw team op de website, en daarna op "uitslagen" 
en vervolgens op "alle uitslagen"  zie je het volgende scherm 
 

Je kunt nu 

de tekst 

van het 

verslag in 

het 

tekstveld 

plakken of 

typen. 

Klik op 

opslaan als 

je klaar 

bent. 
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Klik op het icoontje  in de laatste kolom van de wedstrijd waarvan je 

zojuist het verslag hebt gemaakt, en je kunt controleren of het verslag is 

geplaatst op de website, zodat iedereen het kan lezen. (zie hieronder) 
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Teamfoto toevoegen aan fotoalbum teamfoto’s 

 

NB Na het toevoegen van de teamfoto op deze pagina dient de teamfoto ook te 

worden verzonden aan webmasters@svsvoetbal.nl zodat wij de foto ook kunnen 

toevoegen aan de teaminformatiepagina op onze website.  

 

 
 

 
 

 
 

Klik op Fun & Entertainment  

Klik op Mediagallery  

Klik op Items 

mailto:webmasters@svsvoetbal.nl
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Klik op Bestanden uploaden 

Klik op het “+”-teken voor de 

categorie Teamfoto’s  

Klik op de categorie Fotoalbum 
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Klik de categorie Fotoalbum >> 

Teamfoto’s >> en het juiste 

seizoen 

Klik op bestand kiezen, en 

selecteer de teamfoto op je 

eigen computer.  

TYP HIER in DIT FORMAT : 

SVS E7 2013-2014  

Uiteraard met eigen team 

En klik op de knop bevestig 

beschrijvingen 
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Spelersfoto’s toevoegen aan pagina teaminformatie 

 
Verklein foto’s en afbeeldingen naar een bestandsgrootte van maximaal 400kB, 

teneinde het systeem niet teveel over te belasten en de laadsnelheid van de pagina 

snel te houden.  

 

- kies na aanmelding op het CMS voor club-management  

 

 
- kies >> leden beheer  

 
- kies >> clublid posities/functies. 
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- zorg dat het juiste seizoen is vermeldt en vul daarna de naam in van de speler in 

bij het zoekveld, en bevestig je keuze in het keuze scherm en klik op "kies persoon" 

- daarna kun je de foto toevoegen (bij functie specifieke foto) door op bladeren te 

klikken en de (pas)foto te selecteren die je hebt staan op jouw computer van de 

speler 

 
 

 

- na het selecteren klik je op "uploaden" en zie je de foto verschijnen; als laatste 

klik je onderaan de pagina op "wijzigingen opslaan", en op de teaminformatie pagina 

zal de foto van de speler nu te zien zijn. 
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Foto’s toevoegen aan fotoalbum team 

 
Verklein foto’s en afbeeldingen naar een bestandsgrootte van maximaal 400kB, 

teneinde het systeem niet teveel over te belasten en de laadsnelheid van de pagina 

snel te houden.  

 
Fun & Entertainment > Mediagallery > Items > … 
 

 
Uploaden 

 

 
 

• Blader naar de juiste pagina (u dient de media-pagina’s van uw eigen team te kiezen) 

• Klik op ‘Selecteer bestanden’ 

• Kies in het daaropvolgende popup-venster de up te loaden bestanden 

 
 

• Vul een beschrijving in 

• Klik op ‘Bevestig beschrijvingen’ 
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Beschrijvingen wijzigen 

• Blader naar de juist pagina (zie uploaden) 

• Klik op ‘volgende’ 
 

 
 

• Klik op het icoontje onder het item 

• Pas de beschrijving aan 

• Klik op ‘wijzigen’ 
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Nieuwsbeheer 
 

Content Management > Nieuwsbeheer > … 
 
 
 

 
 

• Kies de goede pagina (pagina’s waarop u geen nieuws kunt plaatsen zijn grijs) 

• Klik op ‘Kies’ 
 

In onderstaand voorbeeld hebben we de hoofdpagina gekozen: 
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• Kies ‘bericht toevoegen’ om een nieuw bericht te plaatsen 

• Kies voor wijzigen het linkericoontje achter het bericht 

• Kies voor verwijderen het rechtericoontje achter het bericht 

 
 

• Vul formulier in 

o Inleiding is het stukje tekst dat naast de foto op de nieuwspagina komt 

o Einddatum zorgt ervoor dat een bericht vanzelf weer verdwijnt 

o Sticky is dat het nieuwsbericht altijd bovenaan blijft staan 

o Afbeelding is niet verplicht, evenals het onderschrift 

o Gebruik je een foto of tekst van iemand anders, vermeld deze persoon dan als bron 

• Klik op ‘aanmaken’ of verwijderen’ 
 

Vervolgens kan de inhoud van het bericht worden aangepast: 
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• Kies eventueel een pagina/item waarnaar verwezen moet worden (bijv. een verslag) 

• Typ de tekst 

• Maak deze eventueel op 

o Werkt ongeveer zoals in Word 

o Knopje HTML is om HTML code in te voegen  

• Klik op ‘bericht aanmaken’ of ‘bericht wijzigen’ 
 

 

 

 

 


