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OEFENWEDSTRIJD AANMAKEN 

Voetbal - Uitslagen & Standen – Losse Wedstrijd 

       

In dit scherm maak je een oefenwedstrijd aan. 

 

Het is verstandig om eerst de namen van de teams in te voeren. 

Klik op het pijltje bij kies achter Thuis-team. Selecteer de vereniging die je wenst als thuispartij. 

Vervolgens krijg je de elftallen te zien van die vereniging die in het systeem zijn opgenomen. Komt 

een elftal niet voor vul dan nog niets in maar doe dat onderin het scherm bij Snel club en team 

aanmaken (uitleg hieronder). 

Doe hetzelfde met het Uit-team. 

Snel club en team aanmaken 

Als je bij Clubnaam begint met tikken zal er onder een lijst verschijnen met clubnamen die voldoen 

aan je tekst. Selecteer de juiste club. Vervolgens voer je bij Team in welk elftal je wilt opvoeren. 

Standaard staat de categorie op zat maar betreft het een zondag elftal dan moet je even zon 

aanklikken. Klik daarna op het kleine pijltje achter zaal om het team toe te voegen aan deze 

wedstrijd. 

Als je beide hebt gedaan vul je pas de datum in, het beste selecteer je de datum in de kalender die 

automatisch opent als je in het vak gaat staan. Doe hetzelfde met de tijd uren en minuten. 

Ook aangeven waar de wedstrijd wordt gespeeld, alle sportvelden staan in de lijst.  Zo niet contact 

het webteam voor assistentie. 
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Tot slot klik je op Wedstrijd aanmaken om de wedstrijd op te voeren in het systeem. op Wedstrijd 

aanmaken om de wedstrijd op te voeren in het systeem. Vervolgens verschijnt het wedstrijd-detail 

scherm. Hier moet je aangeven of deze wedstrijd op de website moet worden getoond bij het 

wedstrijd programma (standaard altijd aan). 

Indien het een officiële KNVB wedstrijd is dan ook Wedstrijd is officieel aanvinken, meestal niet 

nodig. KNVB wedstrijden worden altijd vanuit Sportlink toegevoegd. 

 

Ga vervolgens naar het tabblad Wedstrijd-details en klik op de zojuist opgevoerde wedstrijd. 

 

Nu verschijnt het scherm waar de scheidsrechter kan worden ingevoerd en eventueel een wijziging in 

de tijd. 
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De overige gegevens hoeven niet te worden ingevoerd. 

Klik vervolgens onderin het scherm op Wedstrijd opslaan. 

 


