
Handleiding gebruik redacteur account 

1. Algemeen 
Welkom: leuk dat je mee wilt doen om van de GVAV website een echte clubsite te maken! 
Het door GVAV gekozen systeem (Voetbalassist) biedt prachtige mogelijkheden de ervaringen die je met een 
team dit seizoen op doet te delen. Naast het verzorgen van een teampagina (spelers, teamfoto, 
wedstrijdverslagen, opstellingen, shirtsponsor en nog veel meer)  kan je ook in een spelervolgsysteem 
vastleggen hoe je spelers presteren en presentie (wedstrijden en trainingen) bijhouden.  
Het systeem wijst zich voor het grotendeels vanzelf, maar we leggen je in dit document voor de zekerheid toch 
even uit waar je wat kunt doen.  
We vragen je om je op ons aller website oprecht, maar fatsoenlijk uit te drukken. Delen van wat je vast legt 
zullen voor iedereen op de website te zien zijn en vertegenwoordigen op die manier het beeld dat we als club 
wensen uit te dragen. 

1.1 Welke delen van de site zijn met deze account toegankelijk? 

1.1.1 publiekelijk toegankelijke website 
Een gedeelte van wat je gaat publiceren zal voor 
iedere bezoeker op de website te zien zijn. Het 
grootste gedeelte op de teampagina, 
toegankelijk via het menu (teams > categorie > 
leeftijdsgroep > naam team), maar de 
wedstrijdverslagen zijn bijvoorbeeld ook 
toegankelijk via de voorpagina. 
 
1.1.1.1 Teampagina 

 Op de teampagina kan het team worden gepresenteerd. Aan de 
opmaak (waar staat wat) kan niets worden veranderd, maar door zo 
veel mogelijk informatie toe te voegen kan het toch een bijzonder 
levendige presentatie van het team worden. 
De pagina zelf hoeft niet te worden aangemaakt: die volgt uit de 
teamindeling zoals die in Voetbalassist staat. Ook de spelers hoeven 
niet te worden toegevoegd: deze zijn al aan de teams toegewezen en 
worden automatisch op de pagina getoond. Ook trainingsroosters, 
competities en de daaruit volgende wedstrijden plus uitslagen zijn 
reeds in het systeem bekend.  
 
Wat kan je dan wel aan de teampagina toevoegen? 

 Teamfoto 

 Introductietekst(en) 

 Individuele spelerfoto’s 

 Sponsornaam, logo en website 

 Vriendschappelijke wedstrijden, mits niet aan KNVB gemeld. 
 
De meeste informatie zal echter via de volgende twee onderdelen, 
de wedstrijdverslagen en het spelervolgsysteem worden ontsloten. 

 
 
1.1.1.2 Wedstrijdverslagen 
Zoals de naam doet vermoeden kan onder deze kop een verslag worden vastgelegd over een gespeelde 
wedstrijd. Naast een beschrijvende tekst kunnen ook de opstelling en de hoogte- en dieptepunten (doelpunten 
en doelpuntenmakers, wissels en kaarten) worden ingevoerd en is het mogelijk het verslag te verlevendigen 
met foto’s. Al deze informatie wordt, indien gewenst, gepubliceerd in het verslag en wordt in het 
spelervolgsysteem aan de betrokken speler(s) gekoppeld. 



Let op! Voetbalassist werkt met een datalimiet: grote bestanden kunnen GVAV geld kosten. Als je de  
mogelijkheid hebt om foto’s op een (gratis) foto site te plaatsen en vanaf daar in je verhaal te embedden 
scheelt dat de club mogelijk weer geld! 
 
 

1.1.2 spelervolgsysteem 
 
Het spelervolgsysteem legt de gebeurtenissen (doelpunten, 
wissels, kaarten) uit de gespeelde wedstrijden vast. Ook 
kan de leider of de trainer absentie noteren en middels een 
aantal vastgelegde criteria zijn spelers met een 5 sterren 
systeem te beoordelen.  
Daarnaast kunnen zij in het spelervolgsysteem opstellingen 
maken en inzien, statistieken bekijken en nog een aantal 
zaken die kunnen helpen om de spelers zo nauwkeurig 
mogelijk te beoordelen. 
 
Dit gedeelte is voor het publiek uiteraard niet in te zien, 
maar gaat aan het einde van het seizoen wel met de speler 
mee, in combinatie met vermeldingen (doelpunten, 
kaarten) die jij in de wedstrijddetails hebt toegevoegd. 
 

2. de ‘achterkant’ –hoe-werkt-dat- 
Als je inlogt met de gegevens die je via de e-mail hebt ontvangen zie je onderstaand scherm: 

 
Hieronder worden alle onderdelen uit het linkermenu van boven naar beneden beschreven. 

2.1 Voetbal 
 

2.1.1 uitslagen 
2.1.1.1 competitie 
Uitslagen van reguliere competitie wedstrijden worden via een koppeling met de KNVB automatisch ingevuld: 
dat hoef jij niet te doen (kan wel). Wel kun je de uitslag via deze ingang van wat ‘uitleg’ voorzien: hier kunnen 
doelpuntenmakers, assists, kaarten en wissels worden vastgelegd en een wedstrijdverslag worden ingeleverd.  



 
Let op: bij doorlopend wisselen (pups, F’s en E’s) wordt het al snel een lange lijst. Dit komt de leesbaarheid 
van het verslag niet ten goede en biedt voor een lezer nauwelijks extra informatie. We raden voor deze 
categorieën het gebruik van de mogelijkheid wissels vast te leggen dan ook af.  
 
Kies je team en competitie: 

Klik nog eens op ‘competitie’ 

 
Klik op het tabblad ‘wedstrijdverslag’ (1) om een verslag te schrijven of kies daaronder de wedstrijd (2) om de 
details (doelpunten, kaarten, wissels) in te voeren. Met de pijl rechts en evt. links van de wedstrijden (3) kan je 
door de kalender scrollen. 

  
(1) Een wedstrijdverslag schrijven wijst zich redelijk vanzelf. Nadat je het tabblad Wedstrijdverslag hebt 

gekozen kies je uit het menu (gelijk aan (2) en (3)) de wedstrijd. Je kan het verslag een titel geven, 
tekst schrijven en foto’s toevoegen. Dat laatste kan op 2 manieren: via het menu boven de 
tekstverwerker (A) of in de tekstverwerker zelf met de knop ‘Afbeelding invoegen/bewerken’(B). Bij 
gebruik van (A) zet je de foto (of foto’s in een diavoorstelling) boven de tekst, (B) plaats je ze in de 
tekst. 
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(2) De wedstrijddetails kan je via de onderstaande pagina invoeren.  

 
Bij doelpunten is het bovenste vak voor de doelpuntenmaker, het onderste 
voor de gever van de assist. Beiden hebben tekstherkenning en zullen je helpen 
de juiste naam in te voeren. Door op de plus rechts naast de invoervelden te 
klikken krijg je de mogelijkheid een 2e, 3e enz doelpunt toe te voegen. Kaarten en wissels werken op dezelfde 
manier. Het invoeren van het moment (‘min’) is verplicht. De informatie die je hier invoert wordt zichtbaar bij 
het wedstrijdverslag, maar ook zonder verslag bij de uitslagen.  
 
Overigens zijn deze schermen ook via het menu item ‘Speeldag taken’ toegankelijk. Kies via Speeldag taken > 
uitslag invullen in de kalender de dag waarop de wedstrijd gespeeld is en klik aan het einde van de regel waarin 
de wedstrijd staat op één van de icoontjes: “snel naar doelpunten en kaarten invullen” of “snel naar 
wedstrijdverslag invullen”. 
 
2.1.2.2 losse wedstrijden 
Je kunt zelf geen wedstrijden aanmaken; dit loopt in verband met het toewijzen van velden altijd via het 
wedstrijdsecretariaat van de club. Nadat de wedstrijd is aangemaakt (en gespeeld!) kan je via ‘wedstrijd 
beheer’ de uitslag, details en een eventueel verslag toevoegen op dezelfde manier als voor reguliere 
wedstrijden (zie 2.1.2.1). 


