
Gebruiksaanwijzing Spelersvolgsysteem V2.0 
 
 
 
1.0 Database 
 
Een database is een opslagruimte waar veilig data opgeslagen kan worden. 
Alle informatie wordt in de database opgeslagen, data, foto’s etc. 
 
1.1 De vereniging; 
 
Er kan een stukje geschreven worden door de scout of het bestuur van de vereniging. 
Iedereen van de vereniging kan in de database kijken. 
Door 'naam' te klikken zoekt de database op spelersnaam - dit kan voor- en/of achternaam zijn. 
Door 'elftal' te klikken zoekt de database op elftal - dit kan bv de gehele E-elftallen zijn of gerubriceerd. 
Door 'database' te klikken wordt de gehele 'actieve' database weergegeven. 
 
1.2 Inloggen trainer 
 
De trainer kan inloggen op zijn elftal. 
De 'username' begint altijd met 'trainer' - gevolg door het elftal ( hoofdletter gevoelig ) 
Het wachtwoord wordt toegekend door de administrators. 
 
1.3 Hoofdpagina 
 
De trainer kan drie periodes per jaar een sterke zwakte analyse schrijven over een speler. 
Periode 1 - In de maanden Oktober t/m December 
Periode 2 - In de maanden Januari t/m Maart 
Periode 3 - in de maanden April t/m Juni 
In de maanden Juli t/m September is geen invoer toegestaan. 
Indien de periode voorbij is kan men de informatie NIET MEER aanpassen. 
 
De trainer kan bovenaan zijn wachtwoord wijzigen en de data over zijn spelers uitprinten. 
De laatste datum die is ingevoerd wordt vertoond. 
Indien u op de foto van de speler klikt wordt zijn email geactiveerd in outlook. 
Indien u op de foto van de trainer klikt worden alle email adressen getoond voor groep verstuur. 
De trainer kan op de naam van de speler ‘klikken’ of op de naam van de ‘begeleider’ klikken. 
Vervolgens wordt afhankelijk van de positie zijn personalia, de kalender, zijn beoordeling, de history, het 
trainingschema, de blessures, opkomst- en wedstrijdanalyses getoond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.4 Spelers pagina ( klik op de naam ) 
 
Hier worden een aantal velden weergegeven met een selecte invoer.  

- Het cijfer kan alleen bestaan uit 1,2,3,4,5. 
- De positie kan alleen bestaan uit Positie, Trainer, Assistenttrainer, Keeperstrainer, Verzorger, 

Leider, Keeper, Verdediger, Voorstopper, Linksback, Rechtsback, Middenvelder, Vleugelspeler, 
Aanvaller. 
Op deze volgorde worden ook de elftallen weergegeven. 

- De voet kan alleen bestaan uit Links, Rechts, Tweebenig. 
- Het type kan alleen bestaan uit Selectie, Recreatie. 

 
De trainer kan op de agenda ‘klikken’ om een presentielijst bij te houden voor de trainingen. 
Deze presentielijst kan de trainer voor deze speler uitprinten.  
 
De trainer kan de speler beoordelen op 18 punten over de drie periodes. 
Deze beoordeling kan de trainer voor zijn de speler uitprinten.  
 
History : De input van de sterkte zwakte analyse verschijnt hier van de afgelopen vier seizoenen tenzij het 
elftal niet is ingevoerd. De database checkt namelijk of de naam ook bij andere verenigingen voorkomt. 
Deze input verschijnt niet als de waarde van het elftal nog op ‘elftal’ staat is of leeg is. 
 
De trainer kan hier een trainingsschema, een blessureanalyse, een opkomstanalyse of een 
wedstrijdanalyse schrijven tevens het type, cijfer, telefoonnummers, voet, geboorte datum, rugnummer, 
email adres wijzigen. 
 
 
 
 
1.5 Trainers en begeleiders pagina ( klik op zijn naam ) 
 
Hier worden een aantal velden weergegeven met een selecte invoer. 

- De opstelling kan alleen bestaan uit Positie,1,2,3,4,5.6,7,8,9,10,11. 
 
De trainer kan hier de opstelling maken voor zijn elftal. 
Hij kan invallers selecteren uit andere elftallen, dit kan op naam, positie, voet, elftal etc. 
Door op herstellen te klikken heeft u uw eigen elftal weer terug. 
Dit kunnen drie opstellingen zijn 4-3-3, 3-4-3 ruit en 4-4-2 ruit. 
 
De trainer kan op de agenda ‘klikken’ om een presentielijst bij te houden voor de trainingen. 
Deze presentielijst kan de trainer voor zijn elftal uitprinten.  
 
De trainer kan de speler beoordelen op 18 punten over de drie periodes. 
Deze beoordelingen kan de trainer voor zijn elftal uitprinten.  
 
De trainer kan hier een trainingsschema’s en wedstrijdanalyses maken. 
 
History : De history verschijnt hier van de afgelopen vier seizoenen tenzij het elftal niet is ingevoerd. De 
database checkt namelijk of de naam ook bij andere verenigingen voorkomt. Deze history verschijnt niet 
als de waarde van het elftal nog op ‘elftal’ staat is of leeg is. 
 
 
Log uit na een sessie. 
 
 
 



 
2.0 Inloggen administrator 
 
De administrator heeft alle rechten. 
Hij kan administrators toevoegen, wachtwoorden wijzigen en verwijderen. 
Hij kan trainers toevoegen, wachtwoorden wijzigen en verwijderen. 
Hij kan seizoenen aanmaken. 
Hij kan de spelersinput van de trainers niet wijzigen. 
Hij kan 'spelers toevoegen' en verwijderen en foto’s wijzigen. 
Bij het toevoegen van een speler is een geldige naam verplicht. 
 
2.1 Spelers- en begeleiders aanmaken 
 
Maak eerst elftal(len) aan, daarna spelers en begeleiders. 
Foto’s kunt u eventueel later bij de zoekfunctie toekennen. 
Er zijn geen verplichte velden, anders dan een geldige naam. 
Om alle functionaliteiten te kunnen benutten dient u wel een trainer  
aan te maken voor elk elftal. 
U kunt kiezen om een speler/begeleider aan te maken met of zonder foto. ( max 100kb ) 
Probeer de foto’s te minimaliseren tot +/- 60KB voor een goed resultaat. 
De laatste speler/begeleider die is aangemaakt wordt weergegeven. 
 
2.2 Spelers pagina ( klik op de naam ) 
 
Bij het wijzigen van de spelerinfo worden een aantal velden weergegeven, dit zijn velden met een selecte 
invoer. 

- Het cijfer kan alleen bestaan uit 1,2,3,4,5. 
- De positie kan alleen bestaan uit Trainer, Assistenttrainer, Keeperstrainer, Verzorger, Leider, 

Keeper, Verdediger, Voorstopper, Linksback, Rechtsback, Middenvelder, Vleugelspeler, 
Aanvaller. 
Op deze volgorde worden ook de elftallen weergegeven. 

- De voet kan alleen bestaan uit Links, Rechts,Tweebenig. 
- Het type kan alleen bestaan uit Selectie, Recreatie. 

 
De administrator kan de naam, type, telefoonnummers, geboortedatum en email wijzigen. 
Tevens kan hij alle analyses van de spelers bekijken die door de trainer zijn ingevoerd. 
 

De administrator kan hier de presentielijst van alle elftallen uitprinten.  
De administrator kan hier alle beoordelingen van alle elftallen uitprinten.  

 
  

2.3 Trainers pagina ( klik op de naam ) 
 

De administrator kan de naam, telefoonnummers, geboortedatum en email wijzigen. 
Tevens kan hij een opkomst- en blessureanalyse over de trainer schrijven. 

 
De administrator kan hier de presentielijst van alle elftallen uitprinten.  
De administrator kan hier alle beoordelingen van alle elftallen uitprinten.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.4 Spelers zoeken 
 
De administrator kan 'zoeken' in de database op speler, positie, voet, type en elftal. 
Hier kan de administrator de spelersinfo wijzigen, tevens de gezochte info uitprinten. 
Hij kan de speler volgen en de scout kan een input geven. 
Door de speler in het spelersarchief te stoppen is deze niet meer zichtbaar, dit wordt aangegeven. 
Hij kan de speler ook echt fysiek verwijderen uit de database. 
Hij kan de speler uit het elftal zetten of een andere positie toekennen. 
Tevens kan de hij de foto van de speler wijzigen indien deze verouderd is. ( max 100KB ) 
 
2.5 Archief 
 
De administrator kan een speler in het 'archief' stoppen. 
Deze wordt niet verwijderd, echter de speler is niet meer zichtbaar in de database. 
 
2.6 Volgsysteem 
 
De administrator kan een speler 'volgen' en vervolgens weer 'muteren'. 
De volgdatum wordt vermeld en de 'scout' kan zijn eigen mening inbrengen. 
Deze mening is niet zichtbaar voor de trainers. 
 
2.7 Elftallen aanmaken 
 
De administrator maakt zijn elftallen aan. 
Automatisch wordt de naam ‘trainer’ voor het elftal gezet. 
Stel u voert in ‘D1’ dan wordt er als ‘username’ automatisch ‘trainerD1’ van gemaakt. 
Hij moet een password toekennen, deze kunt u altijd wijzigen indien een trainer niet  
meer werkzaam is.  
Hij kan de naam van de trainer invoeren. 
Let op : bij een nieuw seizoen dient u de periode te veranderen. 
Stel we leven nu in seizoen 20122013, als dit seizoen is afgelopen dient u deze te veranderen in 
20132014. 
U kunt ook een nieuw seizoen toevoegen, maar dit raad ik u niet aan om het overzicht te behouden. 
 
2.8 Voorwoord  
 
De administrator kan een 'voorwoord' schrijven, deze is zichtbaar op de homepage. 
Bugs kunt u mailen naar mailto:info@spelersvolgsysteem.com 
U heeft 50MB database ruimte ter beschikking. 
 
Veel plezier met HET spelersvolgsysteem. 
Voor nadere info check You Tube of onze demo pagina ( beiden op onze site te vinden ) 
 
 
 
Log uit na een sessie. 
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