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Aanmelden Talentvolgsysteem Dotcombond
Inloggen
Om in te loggen in het Talentvolgsysteem Dotcombond volgt u onderstaande stappen:
- Open uw internet browser op uw computer, tablet of smartphone en start de pagina https://
bond.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-mailadres (u kunt hier uw juiste e-mailadres 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 Talentvolgsysteem
Dotcombond.

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

Wachtwoord Wijzigen
U kunt uw wachtwoord zelf wijzigen, nadat u bent ingelogd in het Talentvolgsysteem Dotcombond.
Hiervoor klikt u in ieder willekeurig scherm, onderin op uw naam.
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Trainer rol
Als u gaat werken met de rol Trainer in het Talentvolgsysteem Dotcombond, dan bent u al gekoppeld
aan één of meerdere teams.
Nadat u bent ingelogd, kunt u uw team(s) 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
In het onderdeel Team status heeft u inzicht in de actuele stand van zaken van het team. Indien u met
de Trainer rol bent gekoppeld aan meerdere teams, kunt u deze selecteren in het veld Team. U ziet hier
de team details van het geselecteerde team, zoals het aantal afwezige sporters, blessure updates en
logins. Daarnaast vindt u hier het aantal (niet) afgeronde afspraken en een overzicht van de signalen.
Om de details te bekijken kunt u hierop klikken. Deze groene, oranje & rode signalen zijn door de
Administrator op waardes ingesteld die de sporter invult.

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.

Overzicht team - Sporters
In het tabblad Sporters ziet u een overzicht van de actieve en historische sporters in uw
team. Per sporter worden in dit tabblad de basisgegevens getoond. Ook vindt u hier de laatste login van
de sporters.
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Sporter profiel
U kunt het sporter profiel bekijken van een sporter door te klikken op het Bekijken-icoon achter de
betreffende sporter. Indien u gegevens wilt invoeren of wilt bewerken klikt u, per tabblad, onderin het
scherm op [Bewerken]. Door te klikken op [Ga terug] keert u terug naar het overzicht
van uw team.
In het sporter profiel vindt u de volgende informatie door te klikken op de tabbladen:
O Persoonlijke informatie: hier staan de persoonsgegevens.
O Contactinformatie: hier staan de contactgegevens.
O Sport loopbaan: historische gegevens met betrekking tot vorige

seizoenen, vorige

teams en eventueel vorige clubs.
O Statistieken: per seizoen statistieken als absenties, wedstrijds- en trainingsgegevens.
O Aantekeningen: hier kunt u aantekeningen bij een sporter toevoegen. Indien er een
aantekening is aangemaakt en deze op Actief staat, komt er in het onderdeel Overzicht team een *
achter de naam van deze sporter te staan.
O Bestanden: hier kunt u bestanden uploaden door op [UPLOAD] te klikken. Om dit
bestand vervolgens te laten inzien door andere personen, klikt u op het Delen-icoon en selecteert u
de betreffende personen. Bij Shared ziet u de bestanden die met u zijn gedeeld. Voor meer
informatie, zie hoofdstuk Bestanden.
O School/Studie: hier staan de school gegevens en bijbehorende contactgegevens.
O Reisgegevens: hier staan de reisgegevens.
O Sporttechnisch: gegevens die per sport verschillend kunnen zijn.

Sporter bekijken of wijzigen binnen het team
Door in het overzicht team te klikken op het Bewerken-icoon achter een sporter, kunt u de informatie
van de sporter binnen het team invoeren, wijzigen of bekijken. U kunt hier bijvoorbeeld de
voorkeurspositie en start- en einddatum binnen het team invoeren. Als een sporter niet meer actief is
binnen uw team, dan vult u een einddatum in en selecteert u bij het veld Actief de optie Nee.
Vervolgens staat de sporter bij de historische sporters in het overzicht team.

Sporter informatie exporteren
U kunt de geregistreerde informatie individueel per sporter exporteren, door in het overzicht team te
klikken op het CSV-icoon achter de sporter. Indien u in een keer 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 ziet u een overzicht van alle actieve en historische medewerkers van uw
team. Per medewerker worden in dit tabblad basisgegevens getoond. Ook vindt u hier de laatste login
van de medewerkers.

Overzicht team - Bestanden
In het tabblad Bestanden ziet u een overzicht van alle teambestanden die gekoppeld zijn aan het
geselecteerde team.
Door te klikken op [Upload] kunt u bestanden uploaden vanaf uw computer naar het Talentvolgsysteem
Dotcombond of een Youtube link toevoegen. Afhankelijk van de browser waar u mee werkt, moet u
eerst het Team selecteren voordat de knop [Upload] te zien is.
Wanneer u een teambestand 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 en/of sporters, 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 en gaan naar het onderdeel Overzicht team, tabblad Bestanden. Om het bestand te delen klikt
u 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 wordt alle team informatie getoond die door de administratie is ingevoerd.
Bij Koppelingen ziet u een overzicht van de inval teams die zijn gekoppeld aan het team. Van deze inval
teams kunt u sporters “lenen” in de onderdelen Wedstrijden & Trainingen.
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Wedstrijden
Wanneer u klikt op het onderdeel Wedstrijden, komt u in het overzicht van de wedstrijden van het
geselecteerde team. U kunt in dit onderdeel nieuwe wedstrijden handmatig aanmaken,
nieuwe wedstrijden importeren, bestaande wedstrijden bekijken en bewerken en de video analyses
bekijken (indien deze zijn aangemaakt voor een of meerdere wedstrijden).

Nieuwe wedstrijd aanmaken
Door te klikken op [Nieuwe wedstrijd] kunt u een nieuwe wedstrijd aanmaken.
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
en absenties gedupliceerd worden van een eerder aangemaakte wedstrijd. Kies bij dupliceer,
de wedstrijd die u wilt dupliceren.
Nadat u alle gegevens heeft ingevuld, klikt u op de knop [Opslaan] om de wedstrijd aan te maken.
In het overzicht van de wedstrijden ziet u vervolgens de zojuist aangemaakte wedstrijd terug.

Nieuwe wedstrijden importeren
U kunt ook wedstrijden importeren in het Talentvolgsysteem Dotcombond. Klik hiervoor op
[Importeer Wedstrijden]. Klik vervolgens op [Voorbeeld bestand] om het import bestand te
downloaden. Deze kunt u aanvullen met de betreffende wedstrijden en bijbehorende gegevens.
Nadat u dit heeft gedaan slaat u het bestand op, selecteert u dit bestand vanaf uw computer in het
Talentvolgsysteem Dotcombond en klikt u op [Import].

Deelnemers bekijken en invalsporters toevoegen
Voor aanvang van de wedstrijd, klikt u bij de betreffende wedstrijd op het Deelnemers-icoon.
Standaard zijn alle sporters aanwezig. Indien een sporter niet aanwezig is, dan selecteert u de reden
van afwezigheid in de kolom Absentie reden uit de lijst. Nadat u alle afwezigen heeft geregistreerd,
worden deze direct opgeslagen. Verder kunt u hier per sporter het rugnummer invoeren die bij de
wedstrijd opstelling wordt getoond, (na de wedstrijd) een beoordeling geven en een aantekening
maken.
Wanneer er een sporter uit een ander team deelneemt aan deze wedstrijd, dan klikt u op de knop
[Invalsporters]. U krijgt dan een overzicht van alle sporters 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 [Invalsporters] heeft geklikt, selecteert u de betreffende invalsporter(s) door deze aan te
vinken. Klik op [Opslaan] om de invalsporter(s) toe te voegen als deelnemer van deze wedstrijd.
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Wedstrijd invoeren
Door in het overzicht met wedstrijden te klikken op het Bewerken-icoon achter een wedstrijd, kunt u de
betreffende wedstrijd gaan invoeren. U heeft hier de mogelijkheid om een wedstrijdopstelling maken,
het wedstrijd verloop te registreren, wedstrijd analyses in te voeren, sporter invoer gegevens te
bekijken over de betreffende wedstrijd en bestanden toe te voegen aan de wedstrijd.
In het tabblad Wedstrijd ziet u de algemene informatie over de wedstrijd, zoals de soort wedstrijd, de
datum, de aanvangs- en eindtijd en de tegenstander.
In het tabblad Opstelling bepaald u de wedstrijdopstelling. U selecteert eerst een opstelling in het veld
Opstelling. Alle sporters die aanwezig zijn, kunt u vervolgens in het opstellingsveld selecteren.
U selecteert een sporter door op een positie het veld open te klappen en de betreffende sporter aan te
klikken.
Gedurende de wedstrijd of na afloop kunt u gebeurtenissen toevoegen door te klikken op de betreffende
knop. Nadat u een knop heeft geklikt, komt u in het scherm waar u de betreffende 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 de betreffende
wedstrijd.
Nadat alle gegevens zijn geregistreerd bij de wedstrijd kunt u in het overzicht wedstrijden klikken op
het Afgerond-icoon voor de betreffende wedstrijd. Zodoende gaat het duimpje omhoog en is de
wedstrijd in het systeem afgerond. De statistieken worden vervolgens doorgevoerd in het systeem.

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 de geregistreerde gegevens van de wedstrijd te bekijken. Door te klikken op het PDF-icoon
kunt u de wedstrijd exporteren naar een PDF-bestand. Dit bestand kunt u vervolgens opslaan en indien
gewenst printen.

Video analyse
In het tabblad Video analyse vindt u de wedstrijden waarvoor een video analyse is gemaakt door de
Video Analist. In het overzicht vind je de datum van de wedstrijd, de tegenstander, het soort wedstrijd
en het aantal tags. U kunt de video analyse(s) hier bekijken en wijzigen.

Bekijken video fragmenten
Door op het Bekijken-icoon te klikken achter de betreffende wedstrijd, komt u in het overzicht met
video fragmenten van deze wedstrijd. U ziet hier alle individuele tags en de fragmenten waarin het hele
team is getagd. Let op: wanneer er niemand wordt getagd in een fragment, wordt dit automatisch een
teamfragment en dus zichtbaar voor alle sporters in het team. Daarnaast vindt u hier per fragment de
datum, de start- en eindtijd van het fragment en de Tag code. U kunt een fragment bekijken door op het
Bekijken-icoon te klikken. Hier vindt u eventueel nog beoordelingen en/of notities. Indien deze zijn
geregistreerd, ziet u dit aan een * die in dat geval achter de Tag code staat. U kunt bij de fragmenten
ook een beoordeling en/of notities meegeven. Deze noties zijn vervolgens inzichtelijk voor de video
analist en de sporter(s).
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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 [Nieuw] 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 training op te slaan. U komt dan terug in het Overzicht trainingen.

Sporters afwezig melden en extra sporters toevoegen
Voor aanvang van de training, klikt u bij de betreffende training op het Deelnemers-icoon.
Standaard zijn alle sporters aanwezig. Indien een sporter niet aanwezig is, dan selecteert u de reden
van afwezigheid in de kolom Absentie reden uit de lijst. Nadat u alle afwezigen heeft geregistreerd,
worden deze direct opgeslagen. Verder kunt u hier per sporter (na de training) een beoordeling geven,
een aantekening maken en de afwijkende minuten invoeren.
Wanneer er een sporter uit een ander team deelneemt aan deze training, dan klikt u op de knop
[Invalsporters]. U krijgt dan een overzicht van alle sporters 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 [Invalsporters] heeft geklikt, selecteert u de betreffende invalsporter(s) door deze aan te
vinken. Klik op [Opslaan] om de invalsporter(s) toe te voegen als deelnemer van deze wedstrijd.

Training bekijken of bewerken
U kunt een training bekijken door in het overzicht met trainingen te klikken op het Bekijken-icoon.
Hier vindt u een overzicht van de geregistreerde gegevens van de training. U heeft hier ook de
mogelijkheid om de training te exporteren naar een PDF-bestand. Dit bestand kunt u vervolgens
opslaan of afdrukken.
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 de 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.
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 worden de
geregistreerde gegevens doorgevoerd in de Statistieken.
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Oefenstof
In het tabblad Oefenstof kunt u oefenstof uit de bibliotheek aan de training toevoegen. Dit kunt u doen
door te klikken op [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. Indien u de toegewezen rechten heeft kunt u ook zelf oefenstof toevoegen aan de
bibliotheek. U ziet dan het 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.

Agenda
In de agenda worden alle afspraken getoond die u zelf heeft aangemaakt, die gekoppeld zijn aan een
training of wedstrijd van uw team of waar u minimaal Bekijk-rechten voor heeft. Afhankelijk van de
rechten die u heeft voor de betreffende afspraken, kunt u deze bekijken, wijzigen of invullen. Met de rol
menu’s rechts bovenin het scherm kunt u de agenda’s van de sporters bekijken uit het team / de teams
waaraan u bent gekoppeld.
Als aanmaker van een afspraak heeft u altijd alle rechten voor deze betreffende afspraak en kunt u
deze ook verwijderen.

Afspraak inplannen
U kunt alleen afspraken inplannen, wanneer de Trainer rol hiervoor rechten heeft. Bij het inplannen
van de afspraak selecteert u welke afspraak u in wilt plannen, kunt u een herhaalpatroon instellen,
(eventueel) mede-eigenaar(s) en deelnemers selecteren. Nadat u de ingestelde afspraak opslaat wordt
deze bij alle mede-eigenaren en deelnemers in de agenda gepland.
Let op! Wanneer u een herhaalpatroon ingesteld heeft, kan het opslaan wat langer duren, omdat alle
betreffende afspraken moeten worden ingepland.

Afspraak bekijken
Het bekijken van een afspraak kunt u doen als u bekijk-rechten heeft voor een afspraak, de
mede-eigenaar of de aanmaker van de afspraak bent. U ziet in dit scherm de algemene gegevens van de
afspraak en u heeft per deelnemer de mogelijkheid om de antwoorden open te klappen en te bekijken.
U kunt bij het openklappen zien of de sporter de afspraak heeft afgerond of dat deze afwezig is met de
daarbij horende reden.

Afspraak bewerken
Het bewerken van een afspraak kunt u doen als u de aanmaker of mede-eigenaar van de afspraak bent
of wijzig-rechten heeft op één of meerdere vragen. Als aanmaker of mede-eigenaar van de afspraak
kunt u hier de gegevens van de afspraak aanpassen en de door u in te vullen vragen beantwoorden.
De vragen die u als aanmaker of mede-eigenaar moet beantwoorden zijn door de deelnemers niet te
bewerken, maar wel zichtbaar. Dit kan bijvoorbeeld een extra uitleg zijn bij een afspraak.
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Afspraak verwijderen
Alleen de aanmaker van een afspraak kan de betreffende afspraak uit de agenda verwijderen.
Hiervoor klikt u op het verwijder-icoon, controleert u de afspraakgegevens en klikt u op [Verwijder]
om het verwijderen te bevestigen. In het bekijken scherm kunt u altijd zien wie de aanmaker van de
afspraak is.

Deelnemers van een afspraak
Via het deelnemers-icoon bij een afspraak kunt u als aanmaker of mede-eigenaar, de deelnemers van
de afspraak bewerken. Afhankelijk van de ingestelde Soort deelnemers, selecteert of deselecteert u
de stafleden, teams of sporters. Zodra u deze wijzigingen opslaat met de knop [Opslaan] worden deze
wijzigingen ook doorgevoerd in de agenda’s van de betreffende deelnemers.

Herhaalpatroon
Wanneer de deelnemers een afspraak bijvoorbeeld iedere week of iedere dag moeten invullen, kunt
u een herhaalpatroon voor deze afspraak instellen. Bij het aanmaken of bewerken van een afspraak
kiest u bij herhaalpatroon: Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Jaarlijks. Vervolgens geeft u aan
wanneer de afspraak moet terugkeren en wanneer dit herhaalpatroon eindigt. Klik op [Opslaan] om het
herhaalpatroon door te voeren.
U kunt deze ingesteld reeks bewerken door een betreffende afspraak te bewerken, wanneer u dan kiest
voor het bewerken van de reeks, worden deze wijzigingen doorgevoerd bij alle afspraken vanaf de
afspraak die u bewerkt.

Berichten
In het startscherm kunt u het onderdeel Berichten vinden. Als er ongelezen berichten zijn, is dit
zichtbaar op de tegel. Door te klikken op Berichten komt u in dit onderdeel en treft u twee mappen:
Postvak in en Verzonden items. Door te klikken op een van deze mappen, krijgt u een overzicht met
berichten.
Aan het Ongelezen bericht-icoon of Gelezen bericht-icoon kunt u zien of het bericht reeds is gelezen.
U kunt een bericht bekijken door te klikken op het Bekijken-icoon. Om een bericht, vervolgens te
beantwoorden, klikt u bovenin het scherm op het Beantwoorden-icoon.
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Nieuw bericht
Een nieuw bericht maakt u door, in het onderdeel Berichten, op [Nieuw bericht] 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, voor een externe verzending, wordt uw eigen ingevoerde e-mailadres
gebruikt. Wanneer iemand uw externe bericht beantwoord, ontvangt u dit in uw eigen e-mail inbox en
niet in de applicatie.
Hierna zoekt en selecteert u de ontvanger(s) door (een deel van) de naam in te typen, de ontvanger te
selecteren en vervolgens te klikken op het Voeg ontvanger toe-icoon.
Indien u een team selecteert krijgen alle sporters en medewerkers die gekoppeld zijn aan dit team, het
door u verstuurde bericht.
Indien het soort bericht “Extern’’ of “Beide’’ is, krijgt u de mogelijkheid om deze ook naar de
verzorgers van de sporters te sturen. Let op! Dit e-mailadres moet dan wel zijn ingevuld bij de sporter
(sportersprofiel) 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, 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.

Statistieken
In het onderdeel Statistieken kunt u diverse overzichten bekijken. De ingevoerde gegevens worden hier
verzameld en weergegeven. Door te klikken op de tegel Statistieken heeft u de mogelijkheid om deze
in te zien. De statistieken zijn onderverdeeld in meerdere tegels. Klik op de betreffende tegel waarvan
u de statistieken wilt inzien om deze te bekijken.
Per onderdeel kunt u meerdere filters toepassen op de statistieken. Indien u aan meerdere teams bent
gekoppeld, kunt u deze selecteren in het veld Team. U kunt een start- en einddatum meegeven en het
soort wedstrijd selecteren. Door te klikken op [Filter] worden de statistieken berekend op de door u
geselecteerde criteria. De statistieken kunt u exporteren naar een PDF bestand door te klikken op
[PDF].
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