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Inleiding 
Alstublieft, voor u deze VoetbalAssist handleiding waarmee u verschillende zaken rondom 

uw team online zelf zonder tussenkomst van een webmaster kunt regelen. 

Aan de hand van schermafdrukken met een toelichting wordt in de handleiding uitgelegd hoe 
u de verschillende functionaliteiten kunt gebruiken. 
 
Als teamleider en/of trainer kunt u hiervoor een autorisatie bij de verenging aanvragen. Een 
mailbericht met opgave van uw naam, e-mail adres, telefoonnummer en het team waarvoor u 
de autorisatie aanvraagt is voldoende. 
 
U kunt uw autorisatie- aanvraag sturen naar communicatie@wherevogels.nl . U krijgt dan 
vanzelf reactie. 
 
Wij wensen u veel plezier en gemak in het gebruik van VoetbalAssist bij voetbalvereniging 
De Wherevogels. 
 
 
Bestuur v.v. De Wherevogels. 
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Menu opties 
Nadat u een autorisatie toegekend heeft gekregen kunt u aan de slag met VoetbalAssist. 

In het e-mail bericht dat u ontvangt staan de URL, uw gebruikersnaam en wachtwoord 

vermeld waar en waarmee u kunt inloggen. 

De teamautorisaties zijn voor alle teams gelijk. 

Wanneer u inlogt ziet u aan de linkerkant van het scherm de verschillende menuopties waar 

u toegang toe heeft. 

Dit zijn: 

 Home 

 Voetbal 

 Club-management 

De menu-onderdelen 'Voetbal' en 'Club-management' hebben verschillende submenu's. Elk 

van de menu-onderdelen en de submenu's worden in de volgende hoofdstukken verder 

uitgelegd. 
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Home 
 

 

Wanneer u inlogd komt u standaard op de startpagina uit. 

Op de startpagina leest u kort nieuws en mededelingen van VoetbalAssist. 

U kunt nu uw keuze maken waarmee u verder wilt gaan. In deze handleiding worden de 

verschillende menu-opties beschreven in de volgorde zoals deze getoond worden. 

Wij beginnen daarom met de menuoptie 'Voetbal'.  
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Voetbal 
 

 

Onder het menu 'Voetbal' vindt u de volgende 3 submenu's terug: 

 Afgelastingen 

 Uitslagen & Standen 

 Speler volg systeem 
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Afgelastingen 
 

 

Het onderdeel 'Afgelastingen' bestaat uit de submenu's  'Wedstrijden' en 'Trainingen'.  

Wanneer de weersomstandingheden spelen niet toelaten, KNVB afgelast of wanneer u 

uitspeelt en bericht ontvangt dat uw wedstrijd geen doorgang vindt, kunt u hier de afgelasting 

aan uw team melden. 

In de regel zal de wedstrijdsecretaris de afgelasting in VoetbalAssist zetten wanneer het 

programma (ten dele) bij Wherevogels is afgelast, of wanneer de KNVB het (gehele) 

programma voor de regio afgelast. 

De werkwijze is dezelfde. 
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Afgelastingen wedstrijden 
 

 

Klik op 'Voetbal' > 'Afgelastingen' > 'Wedstrijden'. 

Selecteer de speeldag door hier op te klikken. Alle geplande wedstrijden voor deze speeldag 

worden getoond. In dit voorbeeld wordt de (beker)wedstrijd tussen de Beemster 1 en De 

Wherevogels 1 afgelast. 

Bij afgelasting van meerdere wedstrijden vermeld de wedstrijdsecretaris de algemene reden 

van de afgelasting, bijvoorbeeld weersomstandigheden. Vervolgens klikt hij op ' Opslaan'. 

Alle (geselecteerde) wedstrijden staan nu gemerkt als afgelast. 

Uw uitwedstrijd is afgelast. U selecteert de wedstrijd door het hokje vóór de wedstrijd aan te 

klikken. Er verschijnt nu een vinkje. Vermeld desgewenst in het tekstvak rechts van de 

wedstrijd de reden van afgelasting. Klik op 'Opslaan. De wedstrijd staat nu gemerkt als 

afgelast. Vergeet u niet uw teamleden voor alle zekerheid te informeren? 
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Afgelastingen trainingen 
 

 

 

De werkwijze voor het afgelasten van een training is identiek aan die van een wedstrijd.  

Klik op 'Voetbal' > 'Afgelastingen' > 'Trainingen'. Volg verder de hierboven beschreven 

stappen.  
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Notificaties 
Volgers van uw team kunnen zich via de website aanmelden om afgelastingsberichten voor 

wedstrijden of trainingen per e-mail te ontvangen. Hiervoor 'abonneren' zij zich kostenloos op 

het team naar keuze. 

Volg op de website www.wherevogels.nl de menu's 'Wedstrijden' > ' Afgelastingen' en kies 

de optie 'Afgelastingen via e-mail'. 

Vul de gevraagde informatie in en klik op 'Abonneren'. Bevestig uw aanvraag in de mail die u 

nu ontvangt op het opgegeven e-mail adres.  

Wanneer er een notificatie van afgelasting wordt verstuurd ontvangt de abonnee deze op het 

opgegeven e-mail adres. 

 

Uitsturen 
Nadat een afgelasting heeft plaats gevonden kunt u de teamvolgers per e-mail informeren. 

De notificatie wordt gestuurd naar de teamvolgers die zich hiervoor via de website hebben 

geabonneerd. 

In dit voorbeeld wordt er een notificatie verstuurd voor een afgelaste wedstrijd tussen de  

Wherevogels Zondag 1 en de Wherevogels Zondag 2. 

Klik op 'Voetbal' > 'Notificaties' > 'Uitsturen'  
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In het volgende scherm kiest voor 'Wedstrijd'. 

 

 

Selecteer de wedstrijd waarvoor u een notificatie wilt uitsturen. U selecteert de wedstrijd door 

het hokje vóór de wedstrijd aan te klikken. 

 

Klik op 'Verzend geselecteerd'. De notificatie wordt nu verzonden naar de abonnees van het 

team voor de geselecteerde wedstrijd. 

De status 'Niet verzonden' wijzigt nu naar 'Bekijk'. 
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Bekijken 
De details van de notificatie kunt u op 2 manieren bekijken. 

Klik op 'Bekijk' nadat u de notificatie heeft verzonden of klik op  

'Voetbal' > 'Notificaties' > 'Bekijken'.  

Onder 'Bekijken' vindt een overzicht van eerder verzonden notificaties. 
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Uitslagen en standen 
Het onderdeel 'Uitslagen & standen' bestaat uit de submenu's  'Competitie' en 'Seizoen'.  

'Competitie' vermeld informatie over te spelen wedstrijden, plaatst u een wedstrijdverslag, 

kunt u foto's uploaden en ziet u de competitiestand van uw team. 

Onder 'Seizoen' kunt u zelf de spelers van uw team aan het team toevoegen'. Dit is handig 

voor het teamoverzicht en nodig wanneer u gebruik gaat maken van het 'Speler volg 

systeem'. 

Maar daarover later meer. 

 

Competitie > Competitie-beheer 
 

 

 

In dit voorbeeld bekijken we bekerwedstrijd tussen de Beemster 1 en Wherevogels 1. 

Klik op 'Voetbal' > 'Uitslagen & standen' > 'Competitie' > 'Competitie-beheer'. 
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Selecteer in het scherm dat nu getoond wordt het seizoen, het gewenst team en de 

competitie waarin gespeeld wordt. Dit zijn de reguliere en bekercompetitie. De 

bekercompetitie enkel wanneer uw team hier aan meedoet. 

Klik op 'Kies competitie'. 

 

 

Klik in het scherm dat u nu ziet op 'Poule (Teams beheren, wedstrijden invoeren etc.) 
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In het nu getoonde scherm worden de voor een speeldag geplande wedstrijden getoond.  

 

De volgende 4 tabbladen zijn beschikbaar: 

 Wedstrijd invoeren 

 Wedstrijd-details 

 Wedstrijdverslag 

 Competitiestand 
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Competitie- en bekerwedstrijden worden automatisch aan het speelschema toegevoegd. De 

wedstrijdsecretaris kan hier vriendschappelijke wedstrijden aan het speelschema toevoegen. 

Binnen de vereniging heeft de wedstrijdsecretaris hierover het laatste woord.  

Zelf toegevoegde vriendschappelijke wedstrijden kunnen zonder bericht vóóraf door de 

wedstrijdsecretaris verwijderd worden. U kunt hier géén rechten aan ontlenen. 

De wedstrijssecrataris heeft overzicht in veld- en kleedkamerbezetting en de eventuele 

beschikbaarheid van een scheidsrechter. Bespaar uw team en uzelf een teleurstelling door 

vriendschappelijke en oefenwedstrijden in ALLE GEVALLEN af te stemmen met de 

wedstrijdsecretaris voordat deze in het speelschema NA BEVESTIGING door de 

wedstrijdsecretaris opgenomen worden. 

Klik op het pen-icoon rechts van de getoonde wedstrijden. De wedstrijddetails van de 

gekozen wedstrijd worden nu getoond. 
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Wanneer deze gegevens ontbreken kunnen de accomodatie gegevens en de scheidsrechter 

voor de gekozen wedstrijd vermeld worden. Klik om de wijzigingen op te slaan op 'Wedstrijd 

opslaan', 
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Zet a.u.b. NOOIT een vinkje vóór de rood gemerkte tekst: 'Datum en tijd van deze wedstrijd 

mogen niet overschreven worden door de synchronisatie-module' 

Wanneer hier een vinkje gezet wordt, worden de wedstrijddetails niet meer automatisch 

bijgewerkt en mist u mogelijkerwijs belangrijke informatie over deze wedstrijd. 

 

 

 

Door op de pijlen rechts en links (niet getoond in deze afbeelding) van de wedstrijd-details te 

klikken kunt u voor- en achteruit in de tijd gaan. Klik op de gewenste datum op de gezochte 

wedstrijd. Zie verder de uitleg hierboven. 
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Onder de tab 'Wedstrijdverslag' kunt u een wedstrijdverslag plaatsen dat automatisch op de 

website van v.v. De Wherevogels getoond wordt. 

Vermeld de titel van uw verslag. In het grijze kader daaronder kunt u uw tekst verder 

invullen. Wat simpele tekstverwerkingsopties staan u ter beschikking. 

Foto's uploaden | Foto beschrijving | Foto's verwijderen zijn voor zich sprekende opties. 

Probeer het aantal foto's tot maximaal 3 per verslag te beperken. Een te veel aan foto's kan 

door de webmaster zonder aankonding vóóraf verwijderd worden. U kunt hier géén rechten 

aan ontlenen. 
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De competitiestand wordt in het laatste tabblad getoond. Hier heeft u de mogelijkheid om 

punten die door de KNVB in mindering gebracht zijn te zien. Het verstandigste is hier verder 

geen wijzigingen in aan te brengen. De speelstand wordt net als het speelschema 

automatisch gevuld. 

 

Seizoen 
U kunt hier zelf de spelers van uw team aan het team toevoegen. 

Vanuit Sportlink worden met name in de aanloop van het nieuwe seizoen periodiek dumps 

van het spelers- en ledenbestand in VoetbalAssist door de vereniging ingelezen. 

Klik op 'Voetbal' > 'Uitslagen & standen' > 'Seizoen' > 'Spelerlijst bewerken'. 
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Spelerlijst bijwerken 
 

 

 

Het scherm 'Spelerlijst bijwerken' wordt nu getoond. 

 

Selecteer achtereenvolgens het seizoen, club, team, functie (desgewenst, o.a. positie van 

spelers) en de achternaam de van de speler in het veld Speler toevoegen. 

Wanneer de speler voorkomt op de ledenlijst worden nu automatisch alle namen die aan de 

ingegeven naam voldoen getoond. Hoe nauwkeuriger u de naam vermeld, hoe preciezer de 

hits. 

In dit voorbeeld gaan wij speler Frits Meerts aan de spelerlijst van de Zondag 1 toevoegen.  
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Nadat zijn naam geselecteerd is in de lijst met getoonde namen klikt u op 'Toevoegen'. 

Frits Meerts staat nu in het overzicht van spelers van de Zondag 1. Herhaal deze stappen 

voor alle spelers van uw team. 

U verwijderd een speler door op het min-teken vóór de spelersnaam te klikken. 

 

 

 

Speler Volg Systeem 
Wanneer u alle spelers aan uw team heeft toegevoegd kunt u voor deze spelers in het 

Speler volg systeem verschillende statistieken bijhouden. 

Het gaat te ver om in deze korte handleiding alle opties en mogelijkheden van het Speler 

volg systeem te behandelen. De werkwijze is echter heel simpel. Wij nodigen u van harte uit 

om zelf de verschillende opties en mogelijkheden van deze module te ontdekken. 
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Club-management 
Binnen het menu 'Club-managment' vindt u de optie 'Leden beheer' met de submenu's 

'Clublid wijzigen' en 'Clublid posities/functies' . 

Vanuit Sportlink worden verschillende gegevens ingelezen die nodig zijn om de diverse 

modules binnen VoetbalAssist te vullen met nuttige informatie.  

Denk daarbij aan de spelerlijst, maar ook de gegevens van niet-spelende leden die achter de 

schermen allerlei zaken regelen zodat u zich voornamelijk op het voetbal kunt concenteren. 

Verschillende commissies, het bestuur, wedstrijdsecretariaat, medische verzorging etc.  

De functies en namen vindt u op de website (www.wherevogels.nl)  onder het menu 

'Clubinfo' > 'Wie is wie' terug. 
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Leden beheer > Clublid wijzigen 
Klik op 'Club-managment' > 'Leden beheer' > 'Clublid wijzigen'. 

Tenzij u rechten heeft gekregen over ALLE Wherevogels teams ziet u hier enkel de 

gegevens van de spelers in uw team. 

 

 

Alle gegevens komen uit Sportlink en staan bij de KNVB geregistreerd. 

Alle gegevens onder 'Eigenschappen' worden wanneer u deze hier vermeld getoond op de 

website. 

Voor leden van het bestuur, commissies, leiders, trainers en iedereen die in een of andere 

vorm een aanspreekpunt is namens de vereniging is dit voor het goed functioneren van de 

vereniging noodzakelijk.  

Wanneer een team deze gegevens van de spelers NIET getoond wil hebben op het 

zogenaamde spelerspaspoort binnen de teampagina, kunt u deze gegevens zoals 

telefoonnummers en e-mail adres hier verwijderen. 

Maak het veld/velden leeg en klik op 'Persoon wijzigen'. De gegevens zijn nu niet langer 

meer zichtbaar op de website. 
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Leden beheer > Clublid posities/functies 
Let op! U dienst éérst een of meerdere spelers aan uw team gekoppeld te hebben ( zie 
'Spelerslijst bijwerken') vóórdat u via deze optie een spelersfoto kunt plaatsen. 
 
Klik op 'Club-managment' > 'Leden beheer' > 'Clublid posities/functies'. 

Type de naam van de speler van wie u een spelersfoto wilt plaatsen in het zoekveld. 
Selecteer de gevonden naam en klik 'Kies clublid'. 
 
 

 
 

Klik op 'Bladeren' en selecteer het gewenste bestand. Klik vervolgens op 'Ok'. Klik tot slot op 

'Wijzigingen opslaan'. De spelersfoto wordt nu getoond op de pagina 'Team-informatie'. 

 

 

 

 

 


