
HANDLEIDING PLAATSEN VERSLAGEN  
SPORTING’70 WEBSITE 
 
Toegang 
Verslagen worden ingevoerd via het Content Management Systeem CMS van de website. 
Het inlogscherm is te bereiken via: http://www.sporting70.nl/Cms/ 

Je account gegevens en wachtwoord worden apart toegestuurd.  
Accounts zijn gekoppeld aan verslaggeving per team, of meerdere teams.  Heb een 
nieuwsbericht wat je geplaatst wil hebben? Stuur dan een mail naar website@sporting70.nl 
 
Principe 
De opzet van het CMS is dat verslagen aan wedstrijden worden gekoppeld. Alle KNVB 
wedstrijden staan al in het systeem. Oefenwedstrijden niet, wil je een verslag daarvan 
maken dan moet de wedstrijd eerst worden gemaakt. Met je account kun je dat eenvoudig 
zelf doen.  Wat de verslaggeving betreft, besef dat wat je schrijft op de Sporting70 website 
komt, een van de visitekaartjes van onze vereniging.  
 
Verslag KNVB wedstrijd 
Volg de volgende stappen: (zie screenshots in bijlage1) 
 
-log in 
-selecteer Speeldag taken en dan selecteer Uitslagen invullen 
-selecteer de wedstrijddatum, bv 30 augustus 
-bij de wedstrijd waar je het verslag van wilt maken 

… als de uitslag als bekend is staat deze vermeld. Is deze nog niet bekend, dan kun je 
de uitslag zelf invullen. Klik dan op Uitslagen opslaan.  
… je kunt optioneel ook de doelpunten etc invoeren.  

-selecteer de wedstrijd en in het scherm wat dan volgt kun je de titel en het verslag 
invoeren.  
-hier kun je ook meerdere foto’s uploaden. Denk aan een korte verklarende tekst bij de 
foto’s – voer je niets in dan publiceert het systeem de bestandsnaam van de foto als 
onderschrift.  Is het een speciale wedstrijd en zijn er veel foto’s, neem dan contact 
(website@sporting70.nl) op, dan kan de webmaster beter een fotoalbum op de site 
aanmaken.  Je eigen inlogaccount heeft daar geen privileges toe.  
 
Verslag Oefenwedstrijd wedstrijd 
Nu moet eerst de wedstrijd worden ingevoerd.  
 
-log in 
-selecteer onder Voetbal Uitslagen en standen 
-selecteer vervolgens Losse wedstrijd, Wedstrijd aanmaken 
-Alle bekende Uit teams kunnen al gekozen worden. Staat je tegenstander daar niet bij, vul 
dan onder SNEL CLUB EN TEAM AANMAKEN de clubnaam en teamnaam in.  
-In het bovenste menu kun je nu de speeldatum invoeren 
-kies het thuisteam en het uitteam  
-Vul de uitslag in 
-selecteer Wedstrijd aanmaken 

http://www.sporting70.nl/Cms/
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-op de volgende pagina selecteer Wedstrijdverslag en maak het voer het verslag  zoals boven 
beschreven. Vergeet niet eea op te slaan.  
 
  



BIJLAGE 1. SCREENSHOTS VERSLAG KNVB WEDSTRIJD 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



BIJLAGE 2. SCREENSHOTS VERSLAG OEFENWEDSTRIJD 
 

 
 

 


