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Aanmelden spelervolgsysteem 

Inloggen

Om in te loggen in het spelervolgsysteem Dotcomclub volgt u onderstaande stappen:
- Open uw internet browser op uw computer, tablet of smartphone en start de     
 pagina https://voetbal.dotcomsport.com;
- Voer uw licentie, gebruikersnaam* en wachtwoord* in;
- Klik op de knop [Login] om in te loggen.
* de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.

1ste keer inloggen

Nadat u de eerste keer bent ingelogd, krijgt u een scherm waarin u de volgende basisgegevens kunt 
ingeven of wijzigen:
- E-mail adres (u kunt hier uw juiste e-mail adres invullen);
- Wachtwoord  (vul het huidige wachtwoord in);
- Nieuw wachtwoord (vul het nieuwe wachtwoord in);
- Klik op [Opslaan] om de gegevens op te slaan en te starten met het spelervolgsysteem 
  Dotcomclub.

Wachtwoord vergeten

Wanneer u uw wachtwoord voor het spelervolgsysteem Dotcomclub bent vergeten, volgt u onderstaande 
stappen om een nieuw wachtwoord aan te vragen:
- Open uw internet browser en start de pagina https://voetbal.dotcomsport.com;
- Klik op de link “Wachtwoord vergeten”;
- Vul uw licentie, gebruikersnaam* en e-mail adres (e-mail adres wat bekend is in het 
   spelervolgsysteem) in;
- Uw tijdelijke wachtwoord wordt nu gemaild naar uw e-mail adres en hiermee kunt u inloggen.
* de gebruikersnaam is hoofdlettergevoelig

Wachtwoord Wijzigen

U kunt uw wachtwoord zelf wijzigen, nadat u bent ingelogd in het spelervolgsysteem Dotcomclub. 
Hiervoor klikt u in ieder willekeurig scherm onderin op uw gebruikersnaam. 
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Trainer rol

Als u gaat werken als Trainer met het spelervolgsysteem Dotcomclub, dan bent u al gekoppeld aan één 
of meerdere teams. 

Nadat u bent ingelogd, kunt u uw teams rechts onderin het scherm zien. U selecteert hier het team en 
seizoen waarin u wilt werken. Alle onderdelen waar u nu in gaat werken, zullen alleen informatie tonen 
van het geselecteerde team/seizoen. Onderin uw scherm blijft het geselecteerde team altijd zichtbaar. 
Door het team te wijzigen, kunt u gegevens bekijken en/of wijzigen van andere teams indien u hier 
rechten toe heeft.

Team status

Wanneer u een team heeft geselecteerd, klikt u op het onderdeel “Team status” om de actuele stand 
van zaken van uw team te bekijken.

In dit scherm ziet u de volgende informatie:
Overzicht uitslagen
U ziet direct hoeveel gewonnen, verloren en gelijk spel wedstrijden uw team heeft gespeeld. Indien de 
KNVB Data service koppeling / Club.Data Sportlink koppeling voor uw organisatie is geactiveerd ziet u 
hier ook de stand. 
Overzicht kaarten
U ziet direct hoeveel gele en rode kaarten uw spelers hebben gekregen tijdens gespeelde 
wedstrijden.
Beoordelingen
U ziet het laatst afgeronde beoordelingsafnamemoment, dit is het moment waarop de laatste 
beoordeling is ingevoerd en afgerond voor de spelers uit uw team.
Trainingen
U ziet het aantal trainingen van uw geselecteerde team in het geselecteerde seizoen.

Team status - Overzicht uitslagen

Wanneer u bij het onderdeel Team status klikt op de tegel “Overzicht uitslagen”, dan komt u in het 
overzicht met wedstrijden van uw team. Hier ziet u de volgende informatie per wedstrijd:
- Duim-icoon, wat weergeeft of de wedstrijd is afgerond, duim omhoog betekend “afgerond” 
- Datum wedstrijd, Aanvangstijd van de wedstrijd en Soort wedstrijd
- Tegenstander
- Thuis/uit
- Uitslag
- Deelnemers, het aantal wordt in het scherm getoond. Door op het Deelnemers-icoon te klikken ziet u     
   de betreffende spelers
- Het Informatie-icoon toont de informatie van vorige wedstrijden tegen dezelfde tegenstander
- Het Bekijken-icoon toont het overzicht van de betreffende wedstrijd, met de link “ga terug” keert u       
   weer terug naar het wedstrijden overzicht
- Het Bewerken-icoon geeft u de mogelijkheid om de gegevens van de betreffende wedstrijd te 
  bewerken 
 - Met het Dupliceren-icoon kunt u bij een aangemaakte wedstrijd de opstelling, rugnummers of 
  absenties dupliceren van een andere wedstrijd
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- Door te klikken op [Nieuwe wedstrijd] kunt u een nieuwe wedstrijd aanmaken
- Door te klikken op [Importeer wedstrijd] kunt u wedstrijden importeren (indien uw organisatie niet    
   gebruik maakt van de KNVB dataservice koppeling of Club.Data Sportlink koppeling), vul de 
gegevens in zoals gevraagd in het voorbeeld bestand, selecteer vervolgens dit bestand vanaf uw compu-
ter en klik op [Import].
- Indien de moduie Video analyse in uw licentie geactiveerd is ziet u hier het Tabblad Video analyse, 
waarin de gemaakte video analyses van de wedstrijden te zien zijn.

Team status - Overzicht kaarten

Wanneer u in het onderdeel Team status klikt op de tegel “Overzicht kaarten”, dan komt u in het 
overzicht met ontvangen kaarten van uw team. Hier ziet u de volgende informatie per kaart:
Het Informatie-icoon toont de detailinformatie van de wedstrijd. Verder ziet u in dit overzicht 
per kaart, welke speler deze heeft gekregen, tijdens welke wedstrijd/tegenstander, 
soort kaart/straf en de toelichting.

Team status - Beoordelingen

Wanneer u in het onderdeel Team status klikt op de tegel “Beoordelingen”, dan komt u in het 
overzicht met alle beoordelingen van uw team. Hier ziet u de volgende informatie per beoordeling: 

Het Duim-icoon geeft aan of de beoordeling is afgerond. Tevens ziet u de afnamedatum en aanmaker 
van de beoordeling. Door middel van het Bekijken-icoon kunt u de beoordelingen bekijken. Tevens kunt 
u hier een nieuwe beoordeling aanmaken door op het Nieuw-icoon te klikken. Deze beoordeling kunt u 
hier vervolgens bekijken, bewerken en/of verwijderen.

Team status - Trainingen

Wanneer u in het onderdeel Team status klikt op de tegel “Trainingen”, ziet u:
- Duim-icoon, wat weergeeft of de Training is afgerond, duim omhoog betekend “afgerond” 
- Datum Training & Aanvangstijd en soort Training & het onderwerp
- Deelnemers, het aantal wordt in het scherm getoond
- Door op het Deelnemers-icoon te klikken ziet u de betreffende spelers
- Hier kunt u invalspelers toevoegen en per speler het volgende registreren: 
   Beoordeling, Motivatie, Absentie reden, Aantekening en de Afwijkende minuten 
- Door op het Bekijken-icoon te klikken ziet u een overzicht met de gegevens van de training
- Het Bewerken-icoon geeft u de mogelijkheid om de gegevens van de betreffende training te 
   bewerken 
- U kunt hier een nieuwe training aanmaken door op het Nieuw-icoon te klikken, de gegevens in te  
  vullen en vervolgens op [Opslaan] te klikken
- Indien de moduie Video analyse in uw licentie geactiveerd is ziet u hier het Tabblad Video analyse, 
waarin de gemaakte video analyses van de trainingen te zien zijn.

Overzicht team

In het onderdeel Overzicht team heeft u alle informatie over uw team, spelers en de medewerkers.
Hier kunt u gegevens bekijken, wijzigen of invoeren. Tevens is het mogelijk om bestanden te 
uploaden.
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Overzicht team - Spelers

In het onderdeel ”Overzicht team” ziet u een overzicht van de actieve en historische spelers in uw 
team. Per speler worden in het tabblad Spelers de basisgegevens getoond.

Speler profi el 

U kunt het speler profi el bekijken van een speler door te klikken op het Bekijken-icoon achter de 
betreffende speler. Indien u gegevens wilt invoeren of bewerken klikt u, per tabblad, onderin het 
scherm op het Bewerken-icoon. Door te klikken op “Ga terug” keert u terug naar het overzicht 
van uw team. 

In het speler profi el vindt u de volgende informatie:
- Persoonlijke informatie, hier staan de persoonsgegevens en kan eventueel een opmerking geplaatst 
  worden
- Contactinformatie (ook Ouders/Verzorgers).
- Voetbal loopbaan, historische gegevens van deze speler met betrekking tot vorige seizoenen, vorige  
  teams en eventueel vorige clubs.
- Voetbal technisch, gegevens met betrekking tot o.a. lengte, schoenmaat, schotbeen, 
  voorkeurslinie, positie en speelkwaliteiten.
- Statistieken, per seizoen alle wedstrijd-, training- en beoordelingsgegevens. 
- Aantekeningen, hier kunnen aantekeningen bij een speler worden toegevoegd. Indien er een 
  aantekening is aangemaakt en deze op Actief staat, komt er in het onderdeel Overzicht team een *   
  achter de naam van deze speler te staan.
- Bestanden, hier kunt u bestanden bij deze speler uploaden door op het Nieuw-icoon te klikken. Om dit 
  bestand vervolgens te delen zie voor werkwijze het hoofdstuk “Overzicht team - bestanden”
- School/Studie, hier staan de school gegevens + bijbehorende contact gegevens.

Speler bekijken of wijzigen binnen het team

Door in het overzicht team te klikken op het Bewerken-icoon achter een speler, kunt u de informatie 
over de speler binnen het team invoeren, wijzigen of bekijken. 
U kunt hier bijvoorbeeld de voorkeurspositie en start- en einddatum binnen het team invoeren. 
Als een speler niet meer actief is binnen uw team, dan vult u een einddatum in en zet het veld “Actief” 
op “Nee”. Vervolgens staat de speler bij historische spelers in het overzicht team.

Speler informatie exporteren

U kunt speler informatie exporteren, door in het overzicht team te klikken op het CSV-icoon achter 
de speler. Indien u van het hele team een export wilt maken, dan klikt u op het CSV-icoon bovenin het 
scherm.

Nadat u heeft geklikt op het CSV-icoon, wordt de export automatisch gegenereerd. Deze kunt u 
opslaan of openen in Excel.
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Overzicht team - medewerkers

In het tabblad medewerkers in het onderdeel Overzicht team ziet u een overzicht van alle actieve en 
historische medewerkers bij het team in het betreffende seizoen.

Overzicht team - Bestanden

In het tabblad Bestanden bij het onderdeel Overzicht team, ziet u een overzicht van alle bestanden die 
gekoppeld zijn aan het team. 

Door te klikken op het Nieuw-icoon kunt u bestanden uploaden vanaf uw computer naar het 
spelervolgsysteem Dotcomclub of een Youtube link toevoegen. Wanneer u een bestand upload, is deze 
gekoppeld aan het team maar echter alleen zichtbaar voor uzelf als aanmaker.
Wanneer u, een door uzelf geüpload bestand ook zichtbaar wilt maken  voor andere 
medewerkers, dan dient u het bestand te delen. Pas nadat het bestand is gedeeld met de betreffende 
perso(o)n(en), kunnen zij het bestand zien als ze inloggen in het onderdeel Overzicht team / bestanden. 
Klik om het bestand te delen op het Delen-icoon. Selecteer de personen waarmee u het bestand wilt 
delen en klik vervolgens op [Opslaan].

Overzicht team - Team

In het tabblad Team bij Overzicht team wordt alle team informatie getoond die door de administratie 
is ingevoerd. Bij inval teams ziet u een overzicht van teams waarvan u spelers kunt “lenen” in de 
onderdelen Wedstrijden & Trainingen.

Overzicht team - Vragenlijsten

In het tabblad Vragenlijst bij Overzicht team, ziet u alle vragenlijsten die zijn gekoppeld aan het team. 
Hier vindt u de volgende informatie:
- Duim-icoon, wat weergeeft of de vragenlijst is afgerond, duim omhoog betekend “afgerond”
- Dupliceer-icoon, waarmee u een vragenlijst kun dupliceren 
- Datum & naam vragenlijst
- Informatie-icoon, waarmee u de vragen kunt inzien en tevens nieuwe vragen kunt toevoegen
- Bekijken-icoon, waarmee u de vragenlijst zelf en de ingevulde vragenlijsten per speler kunt inzien
- Bewerken-icoon, waarmee de naam van de vragenlijst en de datum gewijzigd kunnen worden
- Verwijderen-icoon, waarmee de vragenlijst in zijn geheel verwijderd kan worden
Wanneer u op het Afgerond-icoon heeft geklikt, stelt u de vragenlijst beschikbaar voor de spelers. 
Op dat moment wordt deze zichtbaar voor de speler. De speler krijgt dan de tekst “niet afgerond” op 
de tegel Vragenlijst. 
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Vragenlijsten terugkeerpatroon instellen

Bij het aanmaken van een vragenlijst of bij bestaande vragenlijsten kan een terugkeerpatroon 
worden ingesteld. Klik hiervoor op het Dupliceer-icoon en maak een keuze tussen de opties Dagelijks, 
Wekelijks of Maandelijks en geef een einddatum mee.

Let op: wanneer een vragenlijst in aangemaakt, wordt deze op de dag dat de vragenlijst is gemaakt, 
automatisch klaargezet voor de spelers van het team. Het Afgerond-icoon wordt in de nacht bijgewerkt 
en het duimpje gaat dan automatisch omhoog.

Tip: mocht u per abuis een (groot) aantal vragenlijsten foutief aangemaakt hebben, kunt u deze in een 
handeling verwijderen. Via de knop [Verwijder vragenlijsten] kunt u de periode aangeven waartussen u 
de vragenlijsten wilt verwijderen en welke vragenlijst.

Wedstrijden

Wanneer u in de startpagina klikt op het onderdeel Wedstrijden, dan komt u in het overzicht van de 
wedstrijden van uw team. U kunt hier bestaande Wedstrijden bekijken of wijzigen. Indien de KNVB 
Dataservice koppeling / Club.Data Sportlink koppeling is geactiveerd voor uw organisatie worden hier 
automatisch alle toekomstige wedstrijden vanuit de KNVB ingeladen. Ook kunt u hier in het tabblad 
Stand de actuele stand zien en in het tabblad Uitslagen de uitslagen per weekend.
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Wedstrijd toevoegen

Door te klikken op [Nieuwe wedstrijd] kunt u een nieuwe wedstrijd toevoegen. 
U komt in het scherm “Nieuwe wedstrijd” waar u alle gegevens over de wedstrijd kunt invullen 
of selecteren uit een keuzelijst. Bij het aanmaken van een wedstrijd kan de opstelling/rugnummers 
& absenties gedupliceerd worden van een eerder aangemaakte wedstrijd. Kies bij dupliceer, 
de wedstrijd die u wilt dupliceren. 

Let op: bij het invullen van de Tegenstander dient deze altijd op dezelfde manier ingevuld te worden 
i.v.m. wedstrijd historie.

Nadat u alle gegevens heeft ingevuld, klikt u op de knop [Opslaan] om de wedstrijd toe te voegen aan 
het overzicht. In het overzicht ziet u de wedstrijden gesorteerd op datum. De nieuwste wedstrijd staat 
altijd bovenaan. 

Het is mogelijk om de functionaliteit Twingames te gebruiken, indien dit bij de instellingen van het 
team vooraf bepaald is door de administratie. Er is dan een ander wedstrijdtype gekoppeld aan uw 
team.

U kunt ook wedstrijden importeren in het spelervolgsysteem (indien uw organisatie niet gebruik maakt 
van de KNVB dataservice koppeling of Club.Data Sportlink koppeling). Klik op [Importeer wedstrij-
den], vul de gegevens in zoals gevraagd in het voorbeeld bestand, selecteer vervolgens dit bestand vanaf 
uw computer en klik op [Import]. 

Deelnemers bekijken en invalspelers toevoegen

Voor aanvang van de wedstrijd, klikt u bij de betreffende wedstrijd op het Deelnemers-icoon.  
Standaard zijn alle spelers aanwezig. Indien een speler niet aanwezig is, dan selecteert u de reden van 
afwezigheid in de kolom “Absentie reden” uit de lijst. Als u alle afwezigen heeft geregistreerd, zijn 
deze direct opgeslagen. Verder kunt u hier de rugnummers invoeren per speler die bij de wedstrijd op-
stelling getoond worden. Indien u gebruik maakt van Twingames dan kunt u de deelnemers hier 
toevoegen aan groep A en groep B.

Wanneer er een speler uit een ander team deelneemt aan deze wedstrijd, dan klikt u op de knop
[Invalspelers]. U krijgt dan een overzicht van alle spelers die mogen invallen bij uw team. Dit is bij de 
instellingen van het team vooraf bepaald. Daar staan invalteams gekoppeld aan uw team. 
Een totaal overzicht van invalteams, kunt u zien in het onderdeel Overzicht team, tabblad Team.
Nadat u op invalspelers heeft geklikt, selecteert u de betreffende invalspeler(s) door deze aan te 
vinken. Klik op [Opslaan] om de invalspeler toe te voegen voor deze wedstrijd.

Wedstrijd invoeren

Door in het overzicht met wedstrijden te klikken op het Bewerken-icoon achter een wedstrijd, kunt u 
een wedstrijdopstelling maken, het wedstrijd verloop registreren, wedstrijd analyse invoeren en 
bestanden toevoegen.

Bij het onderdeel Wedstrijd ziet u de algemene informatie over de wedstrijd, zoals Soort wedstrijd, 
Datum, Aanvangstijd en Tegenstander. 
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Bij het opstellingsveld bepaald u de wedstrijdopstelling. U selecteert eerst een opstelling uit de lijst. 
Alle spelers die aanwezig zijn, worden onder het speelveld getoond. U kunt nu de spelers naar een 
positie slepen op het speelveld. De reserve spelers dient u bovenin het veld te slepen naar de ‘bank’. 
Na het maken van  de opstelling moeten er onderin het veld geen spelers meer staan.

U kunt ook de opstelling van de tegenstander registreren. Dit is bij de instellingen van het team vooraf 
bepaald door de administratie. U krijgt dan een speelveld waarbij u de opstelling van de tegenstander 
kunt selecteren uit de lijst. Hier kunt u vervolgens per positie op klikken en zo bij iedere positie een 
naam geven.  

Gedurende de wedstrijd of na afl oop kunt u wissels, positiewissels, kaarten, gebeurtenissen en 
doelpunten toevoegen door te klikken op het betreffende icoon. Nadat u op een icoon heeft geklikt, 
komt u in het scherm waar u de informatie in kunt vullen. Klik op de knop [Opslaan] om de ingevoerde 
gegevens op te slaan of op [Opslaan en nog een item toevoegen]. Uw ingevoerde gegevens zijn nu 
zichtbaar bij het onderdeel Wedstrijdverloop.

Indien u gebruikt maakt van de Twingames functionaliteit, kunt u per groep (A en B) de formatie 
selecteren en de uitslagen invoeren. Ook kunt u per speler aangeven hoe veel speelminuten hij/zij heeft 
gehad, de basispositie, gewisseld ja of nee, het aantal doelpunten en aantal assists.

Na afl oop van de wedstrijd, vult u bij het onderdeel Wedstrijd analyse alle andere velden in. 
U klikt op de knop [Opslaan] als alle gegevens zijn ingevuld. Vervolgens keert u automatisch terug naar 
het overzicht van de wedstrijden. U kunt ook bestanden toevoegen aan een wedstrijd in het tabblad 
Bestanden. Door te klikken op het Nieuw-icoon kunt u bestanden uploaden vanaf uw computer naar het 
spelervolgsysteem Dotcomclub of een Youtube link toevoegen. Wanneer u een bestand upload, is deze 
gekoppeld aan de wedstrijd maar echter alleen zichtbaar voor uzelf als aanmaker. Wanneer dit bestand 
ook zichtbaar wilt maken voor andere medewerkers, klik op het Delen-icoon en selecteer de personen 
waarmee u dit bestand wilt delen.

U kunt door te klikken op het Deelnemer-icoon de beoordeling en motivatie per speler voor de 
betreffende wedstrijd nog registreren.
Als u de wedstrijd volledig heeft geëvalueerd, dan klikt u op het Afgerond-icoon en gaat het duimpje 
naar boven. De registratie wordt dan meegenomen in het onderdeel Teamstatus en doorgezet naar de 
Statistieken

Wedstrijd bekijken en exporteren naar PDF

Nadat u de wedstrijd heeft ingevoerd, kunt u in het overzicht van wedstrijden op het Bekijken-icoon 
klikken om het wedstrijdverloop en de opstelling te bekijken. Door te klikken op het PDF-icoon kunt 
u de wedstrijd exporteren naar PDF en deze kunt opslaan of printen.

Wedstrijd historie

In het wedstrijd overzicht kunt u per wedstrijd klikken op Informatie-icoon. U krijgt vervolgens een 
overzicht van alle wedstrijden die dit seizoen tegen deze tegenstander zijn gespeeld.



14. 15.

Trainingen

In het onderdeel Trainingen ziet u een overzicht van alle trainingen van uw team in dit seizoen.
U kunt hier nieuwe trainingen toevoegen en bestaande trainingen bewerken en bekijken.

Nieuwe training aanmaken

U kunt een nieuwe training aanmaken door op het Nieuw-icoon te klikken in het Onderdeel trainingen.
Vervolgens komt u in het scherm waar u de trainingsgegevens kunt invoeren. Vul hier alle velden in 
door te selecteren uit een keuzelijst of het veld in te vullen.
Nadat u alle velden heeft ingevuld, klikt u op [Opslaan] om de trainig op te slaan.
U komt dan terug in het Overzicht trainingen.

Spelers afwezig melden en extra spelers toevoegen

Voor aanvang of tijdens de training, klikt u bij de betreffende training op het deelnemers icoon. 
Indien een speler niet aanwezig is, dan selecteert u de reden van afwezigheid in de kolom “Absentie 
reden” uit de lijst. Als u alle afwezigen heeft geregistreerd, klikt u op de knop [Wijzigingen opslaan] 
om de afwezigheid op te slaan.

Wanneer er een speler uit een ander team deelneemt aan deze training, dan klikt u op de knop 
[Invalspelers]. U krijgt dan een overzicht van alle spelers die mogen meetrainen bij uw team. Dit is 
bij de instellingen van het team vooraf bepaald door de administratie. Nadat u op invalspelers heeft 
geklikt, selecteert u de betreffende speler door deze aan te vinken. Klik op [Opslaan] om de speler 
toe te voegen voor deze training.

Training bekijken of bewerken

U kunt een training bekijken door in het overzicht met trainingen te klikken op het Bekijken-icoon. 
U heeft dan ook de mogelijkheid om de training af te drukken. Een training kan bewerkt worden door 
te klikken op het Bewerken-icoon.

Nadat u op het Bewerken-icoon heeft geklikt, komt u in het bewerk scherm van de betreffende 
training. Hier kunt u bij het tabblad Training de algemene trainingsgegevens invoeren of aanpassen.
Bij het tabblad Bestanden kunt u bestanden uploaden en delen. Zie voor werkwijze het hoofdstuk 
“Overzicht team - bestanden”. 

Door te klikken op de knop [Opslaan] wordt de training opgeslagen en keert u terug naar het overzicht 
met trainingen.

Na afloop van de training kunt u door te klikken op het Deelnemer-icoon de beoordeling en motivatie 
per speler voor de betreffende training registreren. Als u de training volledig heeft geëvalueerd, dan 
klikt u op het Afronden-icoon en gaat het duimpje naar boven. In het onderdeel Teamstatus wordt het 
aantal trainingen dan bijgewerkt en doorgezet naar de Statistieken.
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Oefenstof

Bij het tabblad Oefenstof kunt u oefenstof uit de bibliotheek aan de training toevoegen. Dit kunt u doen 
door te klikken op “Oefenstof toevoegen uit bibliotheek” in het tabblad Oefenstof. U kunt dan oefenstof 
selecteren die voor uw teamcategorie beschikbaar is. Door achter de oefenstof op het Bekijken-icoon te 
klikken ziet u een uitgebreid overzicht van de oefening.

U kunt ook zelf oefenstof toevoegen aan de bibliotheek van uw club. U ziet een Nieuw-icoon waarmee 
u de oefenstof kunt toevoegen. Deze is na invoer direct beschikbaar voor uw training en kan ook door 
andere medewerkers van uw organisatie gekozen worden.

Door te klikken op de knop [Opslaan] wordt de training opgeslagen en keert u terug naar het overzicht 
met trainingen.

Beoordelingen

Bij het onderdeel Beoordelingen kunt u een spelers beoordeling bekijken, aanmaken of wijzigen. In het 
scherm Overzicht beoordelingen ziet u alle aangemaakte beoordelingen van uw team. In het overzicht 
kunt u aan het Afgerond-icoon bij iedere beoordeling zien of deze reeds is afgerond en door wie deze is 
ingevuld.

Nieuwe beoordeling

Door te klikken op het Nieuw-icoon kunt u een nieuwe beoordeling toevoegen. U vult een 
afnamedatum in, waarop de beoordeling plaats moet vinden. Vervolgens klikt u op [Opslaan] om voor 
iedere speler van uw team een beoordeling klaar te zetten. Vervolgens komt u terug in het overzicht 
met beoordelingen.

Beoordeling voor keepers

In uw licentie kan er een apart beoordelingsformulier worden aangemaakt voor de keepers door de 
persoon met de Administratie rol.

Nadat dit is ingesteld, kunt u bij het aanmaken van de beoordeling bij soort beoordeling: Spelers of 
Keepers selecteren. Indien er wordt gekozen voor Keepers, wordt de keepersbeoordeling aangemaakt. 
Als deelnemers worden alle spelers (keepers) getoond waarbij Positie 1 staat geregistreerd. 

Deze kunt u als volgt registreren indien dit nog niet is gebeurd:
O Ga naar het onderdeel Overzicht team;
O Zoek uw keeper(s) op en klik op het Bewerken-icoon;
O Registreer in het veld Positie: 1;
O Klik op [Opslaan].
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Beoordeling invullen of bewerken

Als een beoordeling is klaargezet, dan klikt u op het Bewerken-icoon en krijgt u een overzicht van alle 
spelers. Vervolgens klikt u bij een speler op het Bewerken-icoon om de beoordeling in te vullen. U kunt 
dit doen door een vijfpuntschaal aan te klikken en tekst in te vullen bij Opmerking. 

Bij het Informatie-icoon staat een beknopte uitleg van het item. Indien er bij de speler al een eerdere 
beoordeling is ingevuld, dan ziet u de resultaten van deze laatste beoordeling bij Vorige beoordeling.

De ingevoerde gegevens worden automatisch opgeslagen. Als u de beoordelingen volledig heeft 
ingevuld, dan klikt u op het Afgerond-icoon en gaat het duimpje naar boven. De beoordeling is dan 
beschikbaar voor de speler indien deze een inlogaccount heeft. Daarnaast wordt in het onderdeel 
Teamstatus de laatste beoordeling datum bijgewerkt.

Beoordelingen bekijken en exporteren naar PDF

Als een beoordeling is klaargezet, dan klikt u op het Bekijken-icoon en krijgt u een overzicht van 
alle spelers. Vervolgens klikt u bij een speler op het Bekijken-icoon om de beoordeling te bekijken. 
Indien er bij de speler al een eerdere beoordeling is ingevuld, dan ziet u de resultaten van deze laatste 
beoordeling bij “Vorige beoordeling”.

Door te klikken op het PDF-icoon in het overzicht van een beoordeling kunt u beoordelingen van al 
uw spelers exporteren naar PDF, waarna u deze kunt opslaan of printen. Om een beoordeling van een 
individuele speler te exporteren klikt u achter de speler op het Bekijken-icoon en vervolgens op het 
PDF-icoon. 

In het spelersprofiel van de speler, Onderdeel Statistieken bij Speler beoordelingen kunt u klikken op 
Seizoen. Alle beoordelingen van de betreffende speler gedurende het geselecteerde seizoen worden 
dan naast elkaar getoond.

Spelers de beoordelingen wel/niet laten inzien

Als aanmaker van een beoordeling kunt u zelf bepalen of de spelers de ingevulde beoordeling(en) 
wel of niet mogen inzien (indien zij een gebruikersaccount hebben). Standaard kan een speler een 
aangemaakte beoordeling niet inzien. U kunt per speler aangeven of hij de beoordeling wel of niet mag 
inzien. Dit doet u door in de beoordeling het duimpje voor de speler omhoog of omlaag te zetten.
 
Door in het overzicht bij de beoordelingen op het Afgerond-icoon te klikken voor een beoordeling, wordt 
deze meegenomen in de statistieken en de teamstatus.
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Berichten

In het startscherm vindt u het onderdeel Berichten. Indien er ongelezen berichten zijn, dan is dit 
zichtbaar op de tegel. Door te klikken op Berichten komt u in dit onderdeel en heeft u 2 mappen: 
Postvak in en Verzonden items. Door te klikken op één van deze mappen, krijgt u een overzicht met 
berichten.  

Aan het Ongelezen bericht-icoon kunt u zien of het bericht reeds is gelezen. U kunt een bericht bekijken 
door te klikken op het Bekijken-icoon.  Als u een bericht bekijkt, kunt u bovenin het scherm op het 
Beantwoorden-icoon klikken, indien u een antwoord wilt verzenden naar de afzender. 

Nieuw bericht

U kunt een nieuw bericht maken door op het Nieuw bericht-icoon te klikken. Bij “Soort bericht” 
selecteert u of het bericht naar intern (in de applicatie), naar extern (e-mail) of beide gestuurd moet 
worden.

Let op!: als verzendadres wordt uw eigen ingevoerde e-mail adres gebruikt. Indien personen via 
externe e-mail beantwoorden, dan ontvangt u dit in uw eigen e-mail inbox. 

Vervolgens selecteert u de ontvanger (team, rol of persoon) door (een deel van) de naam in te voeren 
en klikt u op het Voeg ontvanger toe-icoon  om de ontvanger toe te voegen.  Indien u een team 
selecteert krijgen alle spelers en medewerkers het door u opgemaakte bericht. Indien het soort bericht 
“Extern” of “Beide”  is, dan krijgt u de mogelijkheid om deze ook naar de verzorgers van de spelers te 
sturen. 

Let op!: dit e-mail adres moet dan wel zijn ingevuld bij de speler (spelersprofi el) in het tabblad ouder/
verzorger 1 en/of 2. 

Vervolgens voert u een onderwerp in en kunt u hierna het bericht maken. Indien u een bijlage wilt 
toevoegen, dan kunt u dit doen door deze te selecteren vanaf uw computer. Vervolgens klikt u op de 
knop [Verstuur] om het bericht te versturen. Het verzonden bericht komt in de map “Verzonden items” 
te staan.  
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Statistieken

In het onderdeel Statistieken kunt u diverse overzichten inzien van uw team(s) die zijn gebaseerd op 
de ingevoerde data. Let op: om de ingevoerde gegevens in de onderdelen Wedstrijden, Trainingen en 
Beoordelingen door te laten voeren in het onderdeel Statistieken, dienen deze op Afgerond te staan.

Overzicht wedstrijden en Wedstrijd statistieken

Hier kunt u per speler algemene informatie terugvinden die worden gebaseerd op de gespeelde 
wedstrijden. U kunt hierbij denken aan het aantal gespeelde wedstrijden, aantal keer basis, aantal keer 
gewisseld, totale speeltijd, beoordeling, kaarten, doelpunten en assists. Door een start- en einddatum 
mee te geven heeft u de mogelijkheid om de statistieken van een specifieke periode in te zien. Ook kunt 
u filteren op de soort wedstrijd: Alle, Beker, Competitie, Na-competitie, Oefenwedstrijd en Toernooi. 
Klik op [Filter] om te filteren op de geselecteerde opties. Door te klikken op het PDF-icoon kunt u het 
overzicht genereren naar PDF.

Training statistieken

Hier kunt u per speler algemene informatie terugvinden die worden gebaseerd op de afgeronde 
trainingen. U kunt hierbij denken aan het aantal trainingen, trainingsminuten, beoordeling en motivatie. 
Door een start- en einddatum mee te geven heeft u de mogelijkheid om de statistieken van een 
specifieke periode in te zien. Ook kunt u filteren op de soort training: Alle, Conditioneel, Overige, 
Tactiek, Techniek en Wedstrijd. Klik op [Filter] om te filteren op de geselecteerde opties. Door te 
klikken op het PDF-icoon kunt u het overzicht genereren naar PDF.

Overzicht absentie

Hier kunt u per speler of voor meerdere spelers tegelijk  een overzicht genereren van de aanwezigheid 
en/of absentieredenen.  Door een start- en einddatum mee te geven heeft u de mogelijkheid om het 
overzicht te baseren op een specifieke periode. Daarnaast kunt u nog filteren op de spelers van het 
team, de soort absentiereden en wedstrijd/training (of beide). De aanwezigheidspercentages van uw
spelers bij trainingen en/of wedstrijden worden hier automatisch berekend.

Huidige blessures

Hier vindt u een overzicht van de actieve blessures van de spelers uit het geselecteerde team.
Per spelers ziet u hier het onderwerp van de blessure, de aanmaker, de startdatum, de (verwachte) 
einddatum en de meest recente blessure update. Deze gegevens worden ingevoerd door de persoon met 
de rol Hoofd medisch of Medisch. De medische personen kunnen de blessures kenmerken middels de
kleuren groen, oranje óf rood. De meegegeven kleur wordt voor u hier zichtbaar. De betekenis van de
drie kleuren is als volgt:

GROEN = JA, de speler mag deelnemen aan trainingen/wedstrijden;
ORANJE = HERSTEL, de speler mag niet deelnemen aan trainingen/wedstrijden;
ROOD = NEE, de speler mag niet deelnemen aan trainingen/wedstrijden.

Bij de kleuren oranje en rood wordt de betreffende speler automatisch afgemeld voor de wedstrijden
en trainingen met als absentiereden
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Spelers beoordelingen

Hier kunt u de beoordelingen per speler of voor meerdere spelers (maximaal 5 spelers) tegelijk naar 
voren krijgen en eenvoudig met elkaar vergelijken. Door een start- en einddatum mee te geven heeft u 
de mogelijkheid om te fi lteren op beoordelingen die zijn afgenomen in een specifi eke periode. U kunt 
een of meerdere spelers selecteren, waarvan u de beoordeling(en) in wilt zien en/of wilt vergelijken. 
Door ook [Gemiddelde van team] te selecteren, wordt ook het gemiddelde van het team meegenomen 
in het overzicht. Tip: indien een speler uit uw team in het huidige seizoen beoordeeld is in een ander 
team, kunt u fi lteren op de datum van de afname van die beoordeling. Deze zal dan ook worden 
meegenomen in het overzicht. 

Speler trainingen

Hier kunt u per speler of voor meerdere spelers (maximaal 5 spelers) tegelijk  een overzicht genereren 
van de aanwezigheid en/of absentieredenen met betrekking tot de trainingen.  Door een start- en 
einddatum mee te geven heeft u de mogelijkheid om het overzicht te baseren op een specifi eke periode. 
Daarnaast kunt u nog fi lteren op de spelers van het team en de soort absentiereden.

Zodoende kunt u ook een aanwezigheidsoverzicht genereren per speler en hierin fi lteren op een 
specifi eke periode en/of absentiereden.

Speler posities

Hier kunt u per speler of voor meerdere spelers tegelijk een overzicht genereren van de posities 
waar zij hebben gespeeld. Door een start- en einddatum mee te geven heeft u de mogelijkheid om 
de statistieken van een specifi eke periode in te zien. In het overzicht ziet u de gespeelde posities per 
speler en in welke wedstrijd dit is geweest. Ook de gemaakte positiewissels in een wedstrijd worden 
getoond in het overzicht.

Gemiddelde/totale speeltijd

Hier kunt u per speler of voor meerdere spelers (maximaal 5 spelers) tegelijk een overzicht genereren 
van de gemiddelde speeltijd per week.  Door een start- en einddatum mee te geven heeft u de 
mogelijkheid om de statistieken van een specifi eke periode in te zien. U kunt in dit overzicht eenvoudig 
zien welke spelers in uw team gemiddeld meer speeltijd hebben dan de andere spelers.

Wedstrijd

Hier kunt u een groot aantal wedstrijd statistieken terugvinden van uw eigen team en uw 
tegenstanders. Door een start- en einddatum mee te geven heeft u de mogelijkheid om de statistieken 
van een specifi eke periode in te zien. 

U kunt in dit overzicht onder andere de volgende statistieken inzien:
O Doelpunt situaties, uit welke situaties scoort mijn team vaak of hoe krijgen wij juist 
  de doelpunten tegen;
O  Kaarten;
O  Gebeurtenissen, bijvoorbeeld het aantal gemiste penalty’s;
O  Doelpunten per minuut en per kwart, wanneer scoort uw team het meest of wanneer krijgt uw  
 team nu juist de meeste doelpunten tegen.
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Agenda

Om alle wedstrijden, trainingen en beoordelingen van uw gekoppelde teams te bekijken, klikt u in het 
startscherm op het onderdeel Agenda. Zodra u een wedstrijd, training of beoordeling aanmaakt of 
inplant via de agenda, zijn automatisch alle personen (staf en spelers) van het team gekoppeld aan de 
afspraak.

Afspraken bewerken

Indien u al wedstrijden, trainingen en beoordelingen heeft aangemaakt, dan zijn deze direct zichtbaar 
in de agenda. U kunt alleen afspraken muteren die u zelf heeft aangemaakt. Dit doet u door in de 
afspraak te klikken op het Bewerken-icoon. Afspraken waaraan u bent gekoppeld, maar niet zelf heeft 
ingepland, kunt u alleen bekijken door te klikken op het Bekijken-icoon.

Apraken aanmaken

U kunt in het onderdeel Agenda 4 soorten afspraken aanmaken.
1. Eigen afspraak (grijs)
2. Wedstrijd (groen)
3. Beoordeling (rood)
4. Training (blauw)

De wedstrijden, trainingen en beoordelingen kunt u toevoegen door te klikken op het Nieuw-icoon
voor het betreffende item. U komt dan in de bekende invoer van wedstrijden, trainingen of 
beoordelingen (Zie werkwijze invoer de hoofdstukken wedstrijden, trainingen en beoordelingen 
in deze handleiding).

Terugkeerpatroon instellen

Door te dubbelklikken met uw linker muisknop op een afspraak in de Agenda kunt u een 
Terugkeerpatroon instellen, dit is vooral handig voor bijvoorbeeld uw trainingen. U kiest bij 
Terugkeerpatroon: Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Jaarlijks. Vervolgens geeft u aan wanneer de 
afspraak moet terugkeren en wanneer deze eindigt. Klik op [Opslaan] om het terugkeerpatroon door te 
voeren.

U kunt deze afspraken uit het terugkeerpatroon vervolgens bewerken of verwijderen door erop te 
dubbelklikken met uw linker muisknop en vervolgens op [Bewerken exemplaar].  
Door daarna te klikken op de knop [Opslaan], wordt de afspraak bevestigd komt deze in de Agenda te 
staan of als het een training/wedstrijd betreft in het onderdeel Trainingen/Wedstrijden. 

Jaaroverzicht genereren

Door te klikken op [Jaaroverzicht PDF] krijgt u een overzichtelijke print versie met alle Wedstrijden, 
Trainingen en Beoordelingen van uw team(s).
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