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HANDLEIDING 

Website Opmaak 

Laatste update: 14 augustus 2013 



Welkom 

Welkom bij de handleiding voor het opmaken van uw clubomgeving/website. 

Toegang tot de sites  

 

Voordat u gebruikt kunt maken van de services, zult u moeten inloggen. U moet hiervoor op 

www.voetbalclub2000.nl of als u een eigen url in onze omgeving hebt, op die site inloggen. Om 

gebruik te maken van deze handleiding moet u ‘website’-rechten hebben tot uw club. Als u dit niet 

heeft, volg dan de stappen in bijlage A, punt 1 in deze handleiding. 

Let op: deze functie werkt niet op www.trainerssite.nl  

1.1. Ga naar de administratie 

Na het inloggen, let op dat u in uw eigen clubomgeving zit en klik op ‘Wijzig website’ onder ‘Mijn 

gegevens’ 

 

Ziet u ‘wijzig website’ niet, ga dan naar bijlage A, punt 1. 

http://www.voetbalclub2000.nl/
http://www.trainerssite.nl/


2. Het menu 

 

 

Na het klikken op ‘wijzig website’ ziet u de volgende onderdelen in het rechtermenu. Dit zijn de 

onderdelen die we in dit hoofdstuk behandelen. 

  



2.1. Analytics – het bijhouden van websitebezoek 

In de optie ‘Analytics’ kunt een script toevoegen om de statistieken van uw website bij te houden. 

Een goed, gratis, voorbeeld hiervan is google analytics. U krijgt dan van Google Analytics een code die 

u aan uw website moet toevoegen. Dit plaats u in onderstaand veld. Vervolgens klikt u het vinkje aan 

en vanaf dat moment zal het script toegevoegd worden aan uw clubomgeving. 

 

  



2.2. Header - Het veranderen van het afbeelding aan de bovenkant 

U kunt uw clubomgeving verder personaliseren door een header toe te voegen. Dit is een afbeelding 

die verschijnt in plaats van onze standaard afbeelding. Maak een PNG-afbeelding met breedte van 

exact 1000 pixels en u kunt deze uploaden middels onderstaand formulier. Zoek de afbeelding op uw 

computer op en klik vervolgens op ‘Upload file’ 

 

  



2.3 Footer – De onderkant van elke pagina hetzelfde maken 

Veel websites maken gebruik van een zogenaamde footer, waar u bijvoorbeeld links kunt plaatsen. 

Dit kunt u ook op uw clubomgeving maken. Deze footer is gewoon HTML-code, die door iedereen 

met enig verstand van het bouwen van website in elkaar te zetten is. Op deze manier geven we u de 

grootst mogelijke vrijheid om de footer zelf in te richten zoals u zelf wilt.  

U kunt in het formulier dat verschijnt de html-code plaatsen en u zet de footer aan door het vinkje 

‘aan’ te zetten. 

 

  



2.4 Menu 

Door middel van de optie menu kunt u het menu wat onder de header verschijnt naar eigen inzicht 

aanpassen. U past dus het volgende gedeelte aan: 

 

  



2.4.1 Overzicht 

Door op de optie ‘Menu’ onder Website opmaak te klikken krijgt u het overzicht van uw menu. 

Hieronder een voorbeeld wat u hier zou kunnen zien: 

 

Opmerking: het zal u misschien opvallen dat de eerste keer dat u dit doet, dit overzicht bij u leeg is, 

maar dat er toch een menu verschijnt op uw clubomgeving. Dit komt omdat we bij clubs waarbij het 

menu niet is ingesteld, een standaardmenu tonen. 

Een menu bestaat uit hoofditems, bijvoorbeeld A-E en K, dat zijn de opties die altijd zichtbaar zijn en 

subitems, zoals F-J, die alleen zichtbaar zijn als je de muis over een hoofditem scrollt. In bovenstaand 

voorbeeld hebben we drie hoofditems ‘Teams’, ‘Programma’ en ‘Uitslagen’ en 1 subitem onder het 

hoofditem ‘Teams’. In de praktijk kun je hier heel veel verschillende menu’s mee maken, zie 

bijvoorbeeld een website als www.rvc33.nl 

Binnen een hoofditem hebben we: 

A- De positie van het hoofditem, deze loopt altijd als je kijkt van links naar rechts, van laag naar 

hoog. Dat betekent dat 5 eerder verschijnt dan 20 en dat tenslotte 30 verschijnt. Als je een 

menu item met positie 3 toevoegen, dan komt hij links van ‘Teams’ te staan. 

B- De tekst van het hoofditems. Dit is de tekst die in de menu-balk verschijnt. 

C- Het type dat het hoofditem is (meer over de verschillende types volgt snel) 

D- Indien het type een module is, komt hier de module.  

E- De link om het hoofditem te verwijderen 

http://www.rvc33.nl/


Binnen een subitem hebben we: 

F – De positie (dit werkt hetzelfde als binnen de hoofditems, alleen nu van boven naar beneden) 

G- De tekst van de subitem. Dit is de tekst die de gebruiker ziet 

H – Omdat het subitem een vrije pagina staat, verschijnt hier een E. Als u daar op klikt kunt de vrije 

pagina wijzigen 

I – Hier wordt het type van het subitem aangegeven 

J – De link om het subitem te verwijderen 

 

Regel K is wederom een hoofditem, zie A-E 

‘Programma’ heeft in dit voorbeeld geen subitems, dit wordt bij L aangegeven 

  



2.4.1. Een menu-item toevoegen 

U kunt een menu-item toevoegen door op link ‘Voeg een menu item toe’ te klikken: 

 

 

Het volgende scherm verschijnt: 

 

Hier vult u bij A de tekst in die u de gebruiker wil laten zien.  

  



 

Bij B kiest u er voor of dat u een hoofditem of een subitem wilt maken. Als u een hoofditem wilt 

maken, kiest u voor ‘Dit is zelf een hoofditem’ en anders kiest u onder welk hoofditem u een subitem 

wilt maken. 

 

Vervolgens kiest u bij C op welke positie u deze wilt hebben. Wij raden u aan om in het begin met 

tientallen te werken, zodat u voldoende ‘ruimte’ heeft om later andere items er voor of er tussen te 

plaatsen. 

  



 

Tenslotte vult u bij D het type in.  

U heeft de keuze uit de volgende types: 

Header 

Dit betekent dat het slechts een categorie aangeeft (alleen gebruiken bij een hoofditem). Het is niet 

de bedoeling dat de gebruiker er op klikt, maar als de gebruiker dat per ongeluk doet, ziet deze een 

overzicht van alle subitems 

  



Vrije pagina 

De pagina waar we naar verwijzen is een pagina die gemaakt is door de gebruiker. Een voorbeeld 

hiervan is bijvoorbeeld: 

http://www.rvc33.nl/?page=subpage&spid=143 

Als je hiervoor kiest, dan verschijnt veld E (zie screenshot hieronder). U kunt hierbij kiezen om een 

nieuwe vrije pagina aan te maken of de subitem te laten verwijzen naar een vrije pagina die je al 

eerder hebt gemaakt. 

 

  

http://www.rvc33.nl/?page=subpage&spid=143


Module 

Als u kiest voor module, dan kunt u ervoor kiezen om te verwijzen naar één van de 

standaardmodules van Voetbal Club 2000. U heeft de keuze uit de volgende modules: 

- Articles: geef trainers toegang tot de artikelendatabase van TrainersMagazine 

- Exercises: geef trainers toegang tot de kennisbank met oefenvormen van TrainersMagazine 

- Mijnoefenstof: geef trainers toegang tot de clubdatabase van oefenvormen en de 

mogelijkheid om zelf trainingen en oefenvormen te maken 

- Nieuws: verwijs naar het nieuws van de club 

- Programm: verwijs naar het aankomend wedstrijdprogramma van de club 

- Register: verwijs naar de pagina waar bezoekers van uw website zich kunnen registreren 

- Results: verwijs naar de uitslagen van de wedstrijden van de club 

- Svsv3: verwijs naar het spelervolgsysteem 

- Teams: verwijs naar een overzicht van alle teams van de club 

- Videos: verwijs naar de kennisbank van video van TrainersMagazine (alleen de trainers) 

Link 

Als laatste optie kunt u zelf kiezen waar u naar wilt linken. Als u bijvoorbeeld vanuit het menu direct 

naar een teampagina wilt linken of zelfs buiten de site wilt linken, gebruik dan deze optie. 

Na het selecteren van deze link verschijnt een invulveld ‘Link’. Let op, als u naar een pagina binnen de 

huidige site wilt linken (bijvoorbeeld dat team), dan is het belangrijk dat u het domeinnaam weg laat, 

maar met de vraagteken begint. Een link naar een teampagina zou dan bijvoorbeeld er zo uitzien: 

?page=teams&teamspage=show&tid=101355 

  



2.4.2. Een menu-item wijzigen 

Klik hiervoor op de naam van een hoofditem of een subitem: 

 

 

Voor de opties die u kunt instellen, verwijzen we u naar de vorige paragraaf. 

  



2.5. Wijzig hoofdpagina 

Een andere belangrijke optie van de website-opmaak is hoe u de hoofdpagina er uit wilt laten zien. U 

kunt de hoofdpagina op elke manier indelen zoals u zelf wilt, u zit momenteel alleen aan de 3-

koloms-optie vast. Om uit te leggen hoe een hoofdpagina is opgebouwd, is het handigste om met 

een voorbeeld te beginnen: 

 

A – Dit is het inlogscherm. Dit staat voor elke website standaard aan. Hier kunt u als beheerder, de 

trainers, maar ook de spelers en de supporters inloggen. Overigens is de website ook prima zonder 

login te gebruiken 

B – Dit is een standaardblok, waarin u zelf tekst kunt plaatsen. Deze club heeft er voor gekozen om 

de contactgegevens hier te plaatsen 

C – Dit is ook een blok, maar in plaats van tekst heeft de club hier een roulerend plaatje van de 

hoofdsponsors geplaatst. 

D – Dit is de nieuwsmodule, waar er drie verschillende versies van zijn. 



E – Dit is de ‘mijn agenda’-module, waar iedereen zijn gepersonaliseerde agenda te zien krijgt van de 

teams waar hij/zij bij betrokken is 

F – Hier is gekozen voor de optie afbeelding die linkt naar een bepaalde pagina waar de apps te 

downloaden zijn 

G – De club heeft gekozen om het TrainersMagazine Jaarplan hier te plaatsen.  

H – Ook dit is weer een blok, net als B en C, nu met de informatie over de eerstvolgende wedstrijd 

I – Dit is de optie ‘Clubkalender’, waarin de aankomende activiteiten voor de club te zien zijn 

J – Dit is de optie ‘Verjaardagskalender’, waarin de jarigen van vandaag en morgen getoond worden 

Bovenstaand ziet er als volgt uit in de hoofdpagina ‘admin’: 

 

 

Elke module kan vanzelfsprekend aan en uit gezet worden.  

  



2.5.1. Het maken van een nieuw item 

Klik op ‘nieuw item toevoegen’, bovenaan het menu: 

 

 

U komt in een formulier om een onderdeel toe te voegen: 

 

  



De eerste optie is om een kolom te kiezen. U kunt hierbij kiezen uit de linker, midden- of 

rechterkolom. 

De tweede optie is de tekst. Dit is geen tekst die verschijnt, maar een hulpmiddel voor uzelf om te 

weten wat een bepaald item precies inhoudt. 

De derde optie is ‘Type’: 

 

U kunt hierbij kiezen uit: 

Picture 

Dit is een afbeelding. Bij een afbeelding kunt u ook (optioneel) een link invullen waarnaar verwezen 

moet worden als op de afbeelding geklikt wordt en kunt u vanzelfsprekend de afbeelding uploaden. 

Flash 

Dit is een flash object. U kunt hierbij een swf uploaden. Let op dat dit bijvoorbeeld op een iPad niet 

te zien is. 

Source 

U kunt kiezen voor HTML-code. Op deze manier heeft u de grootste vrijheid om een item te plaatsen 

in 1 van de kolommen. 

Module 

Ook hier kunt u weer voor een aantal modules kiezen. De volgende modules zijn beschikbaar: 

- Latest News: laat van het nieuws alleen de titel zien 

- Poll: laat een ‘poll’ zien (alleen aan te raden in middenkolom) 

- Mijn agenda: laat de gepersonaliseerde agenda zien 

- Latest News v2: laat van de nieuwste items de titel en het nieuws zien en van de volgende 

berichten alleen de titel 

- Latest News v3: idem v2, maar nu staat ieder bericht waarvan je het intro laat zien los 

- Jaarplan: laat het TrainersMagazine jaarplan voor trainers zien 



- Clubagenda: laat de clubagenda zien van de club 

- Birthday calendar: Laat de verjaardagenkalender zien van de club  

Elke module heeft ook weer een aantal opties, maar die spreken voor zich. 

Positie 

Dit is de positie in de kolom. Het item met de laagste positie wordt als eerste getoond in die kolom. 

Zo wordt 5 voor 10 getoond en positie 10 weer voor positie 12. 

Zichtbaar 

Hier bepaalt u of een bepaald item zichtbaar of onzichtbaar is. U kunt dan bijvoorbeeld een bepaald 

item (alvast) aanmaken, maar deze voorlopig nog op onzichtbaar zetten.  

  



2.5.2. Het aanpassen van een item op de hoofdpagina 

Klik hiervoor op het wijzig-icoontje voor een item. Het wijzigen van een item werkt op dezelfde 

manier als het toevoegen, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. 

 

  



2.6. Facebook 

Wanneer u gebruik maakt van een nieuwsmodule, kunt u reacties via Facebook aanzetten. Hiervoor 

heeft een facebook-pagina van de club nodig. 

Vervolgens vult u op deze pagina de app-id van uw facebookpagina in en vink het vakje aan. Uw 

bezoekers kunnen nu via facebook reageren op berichten op uw site. 

 

  



3. Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen, neem dan contact op met: 

Paul van Veen – paulvanveen@trainerssite.nl 

  

mailto:paulvanveen@trainerssite.nl


Bijlage A 

1.  

Als u ‘wijzig website’ niet ziet, dan moet u nog ‘website’-rechten krijgen.  

- Als u zelf supervisor bent, klik dan op:  

o Wijzig club 

o Onder club wijzigen op ‘Rechten’ 

o Zoek uw naam op, klik het vakje webmaster aan en klik op ‘save’ 

o Log opnieuw in 

- Als iemand anders supervisor is, zal hij/zij dit voor u moeten doen. Als dit gebeurt is, log dan 

opnieuw in en u zult ‘wijzig website’ zien verschijnen 

Zie ook de handleiding clubadministratie. 


