
Team Beheer 
Algemeen 

1 

 

Klik rechts bovenin op het 
menu. 

2  Klik vervolgens op 
“Teambeheer” 

3 

 

Aan de linkerkant (rode vlak) 
zie je jouw seizoenen. Aan 
de rechterkant (blauwe vlak) 
zie je de teams in het 
huidige seizoen. 

Seizoenen 
Nieuw seizoen 

1  Klik op de knop [Nieuw 
seizoen] 

2  Er opent een formulier. Hier 
kan je de naam, start- en 
einddatum van het seizoen 
invullen. Let op dat een 
seizoen niet mag overlappen 
met een ander seizoen en 
dat een seizoen maximaal 12 
maanden lang mag zijn. 



3  Klik op de knop [Opslaan] 

 



Seizoen Kopiëren 
1  Selecteer eerst het seizoen dat je wil 

kopiëren. 

2  Klik op de knop [Nieuw seizoen] 

3  Er opent een formulier. Klik hier op de 
knop [Kopieer seizoen] 

4 

 

Vul op deze pagina de naam, start- en 
einddatum in van het nieuwe seizoen. 

5  Selecteer vervolgens welke teams je 
wil kopiëren en of je de spelers ook 
wil kopiëren. 

 

 

Klik op de knop [Opslaan] 



 

 

Seizoen verwijderen 
1 

 

Selecteer het seizoen 
dat je wil verwijderen. 
LET OP: Je kan alleen 
seizoenen verwijderen 
die geen teams 
bevatten. Het kan dus 
zijn dat je eerst de 
teams uit het seizoen 
moet verwijderen 
voordat je het seizoen 
kan verwijderen. 

2  Klik rechts op de drie 
puntjes. 

3  Klik op “verwijderen” 

4  Bevestig dat je dit 
seizoen wil verwijderen 

 

  



Teams 

Nieuw Team 
1  Selecteer het seizoen 

waarvoor je een team 
wil aanmaken. 
Afhankelijk van hoeveel 
teams je bij je 
abonnement hebt 
(standaard 1) kan je hier 
een nieuw team 
aanmaken. 

2  Klik op de knop [Nieuw 
Team] 

3  Er opent een formulier. 
Hier kan je de club 
selecteren het 
“geslacht” van het team, 
het niveau en het 
nummer. Aan de hand 
van deze gegevens 
wordt een teamnaam 
gegenereerd. Deze kan 
je vervolgens zelf nog 
aanpassen. 

4  Klik op de knop 
[Opslaan] 

 

  



Teamleden 

Toevoegen 

1  Klik op de teamnaam 
van het team waarvan je 
de teamleden wil 
beheren 

2  Aan de linkerkant zie je 
alle gebruikers binnen 
het account die nog niet 
in het team zitten. Aan 
de rechterkant zie je alle 
teamleden en welke 
rol(len) zij in het team 
hebben. 

3  Om een gebruiker toe te 
voegen aan het team 
zoek je diegene aan de 
linkerkant op. De 
gebruiker zal getoond 
worden voor elke rol die 
zij hebben binnen het 
account en nog niet in 
het team. Als ik “Demo 
Trainer” dus als “Speler” 
wil toevoegen klik ik op 
de groene “->” achter 
“Demo Trainer” onder 
het kopje “Speler” 

4  Vervolgens opent een 
popup waarin je de 
rol(len) van deze 
gebruiker binnen dit 
team moet selecteren. 
Selecteer de rol(len) en 
klik op de knop 
[Toevoegen] 

 

  



Verwijderen 

1  Klik op de teamnaam 
van het team waarvan je 
de teamleden wil 
beheren 

2  Aan de linkerkant zie je 
alle gebruikers binnen 
het account die nog niet 
in het team zitten. Aan 
de rechterkant zie je alle 
teamleden en welke 
rol(len) zij in het team 
hebben. 

3  Zoek de gebruiker aan 
de rechterkant en klik 
op de rode “-” achter 
deze gebruiker 

4  Bevestig dat je deze 
gebruiker uit de rol 
binnen het team wil 
verwijderen 

 


