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0. HANDLEIDING
Deze handleiding geeft u de hulp om direct van start te gaan met de KNVB ClubApp. De
functionaliteiten van de App worden u per onderdeel nader uitgelegd en hoe dit te beheren in de
omgeving van de KNVB ClubApp zelf. Heeft u onverhoopt toch een vraag dan kunt u ons altijd een email sturen aan support@knvbclubapp.nl.

0.1

Minimale configuratie

De KNVB ClubApp werkt op mobiele telefoons met de volgende “vanaf” configuratie:

(!)

-

Android

:

besturingssysteem versie 2.3.3 e.v.

-

Telefoons

:

o.a. Samsung, HTC, Sony, LG

-

IOS (Apple)

:

besturingssysteem versie 5.0 e.v.

-

Telefoons

:

i-Phone 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 5C.

Belangrijk om te onthouden
Veel voorkomende problemen met de werking van een App in algemene zin hebben te maken met
verouderde besturingssystemen. Let u dus op dat u een versie gebruikt overeenkomstig
bovenstaande versienummers.
Daarnaast kan het zijn dat ondanks een geüpdate versie van het besturingssysteem, een App niet
naar behoren werkt. Dit heeft meestal te maken met een verouderd toestel dat een nieuwere versie
van het besturingssysteem niet goed kan uitvoeren. Nieuwere besturingssystemen worden steeds
beter in functionaliteit en snelheid, maar vereisen van de hardware (telefoon) ook vaak meer en betere
prestaties wat dus regelmatig problemen geeft bij oudere toestellen.
Ook is het van belang om te weten dat de KNVB ClubApp alleen werkt met een netwerkverbinding. Dit
kan zowel een verbinding zijn met een Wifi-netwerk of Mobiele datanetwerk van uw mobiele provider.
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1.0

DE KNVB CLUBAPP

Met de KNVB ClubApp beschikt u over een eigen iPhone- en Android-app voor uw club. De KNVB
ClubApp is geheel gratis voor iedereen, m.a.w. uw leden, spelers en supporters. De ClubApp is onder
uw eigen clubnaam en met uw clublogo terug te vinden in de Google Playstore (Android) en de Apple
App store. De App is geheel in de stijl van uw club aan te passen. U kunt de gewenste kleuren
instellen via de beheeromgeving van de KNVB ClubApp.
De KNVB ClubApp biedt alle officiële uitslagen, programma’s, standen en afgelastingen van uw club
én de competities waarin uw club vertegenwoordigd is. Binnen de App zijn al uw teams overzichtelijk
vindbaar per categorie. Daarnaast vindt u extra wedstrijddetails zoals wedstrijdnummer, adres van het
thuisspelend team en scheidsrechterinformatie. Ook vindt u een routeplanner die u uitstekend kunt
gebruiken als u als team uit moet spelen.
Upload foto's en/of video's tijdens of na de wedstrijd, publiceer het laatste verenigingsnieuws direct in
de App of via uw eigen twitteraccount. De KNVB ClubApp is tevens de ideale manier voor een unieke
1-op-1 communicatie voor uw sponsoren met uw leden en natuurlijk alle overige gebruikers van de
App. Het is voor uw sponsoren mogelijk om advertenties te uploaden binnen de App, zodat de
zichtbaarheid en het bereik van uw adverteerders wordt vergroot.
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2.0

BEHEEROMGEVING

Om uw KNVB ClubApp te kunnen instellen, beheren en onderhouden, gaat u naar
beheer.knvbclubapp.nl en logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Mocht u het wachtwoord zijn vergeten, dan kunt u via de inlogpagina gemakkelijk een nieuw
wachtwoord aanvragen via de optie ‘Wachtwoord vergeten’. Mocht u uw gebruikersnaam vergeten
zijn, kunt u contact opnemen met de servicedesk, zie de contactpagina op www.knvbclubapp.nl.

Afbeelding 1 (inlogscherm beheer.knvbclubapp.nl)
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3.0

HOME

Wanneer u bent ingelogd, komt u in het hoofdmenu terecht. Via het menu bovenin uw scherm kunt u
navigeren tussen de verschillende onderdelen binnen de beheeromgeving van de KNVB ClubApp. U
heeft de beschikking tot de volgende mogelijkheden:

Afbeelding 2 (menu op beheer.knvbclubapp.nl)

-

HOME

-

ACCOUNT

-

INSTELLINGEN

-

OEFENWEDSTRIJDEN

-

ADVERTENTIES

-

NIEUWS

-

HANDLEIDING
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4.0

ACCOUNT

Hier kunt u:


Uw accountgegevens raadplegen.



Uw wachtwoord wijzigen.



Uw e-mailadres wijzigen.



Uw abonnement uitbreiden.



Uw clublogo inzien zoals door u geüpload (rechts bovenin).

Afbeelding 3 (accountpagina)
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4.1

Wachtwoord en gebruikersnaam

Wanneer u klikt op de button “wachtwoord wijzigen” dan kunt u in het scherm uw wachtwoord en/of
emailadres wijzigen.
Mocht u uw gebruikersnaam niet meer weten, dan kunt u contact opnemen met de servicedesk, zie de
contactpagina op de website http://www.knvbclubapp.nl of via 0900-12345 85 (€ 0,20 per minuut).
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5.0

INSTELLINGEN

Hier kunt u:


Uw kleurinstellingen wijzigen (zowel zichtbaar binnen de KNVB ClubApp als KNVB
Dataservice, indien u naast de KNVB ClubApp ook gebruik maakt van de kant en klare
website oplossing van de KNVB Dataservice).



Uw verenigingslogo uploaden.



Uw App sponsors uploaden.



Uw rss-feed invoeren.



Een professionele voetbal gerelateerde rss-feed toevoegen (voetbal.nl,telesport etc.).



Uw Twitter account koppelen aan de App (mogelijk om uw account te koppelen of om een
hashtag in te voeren)

Afbeelding 4 (menu instellingen)
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5.1

Kleur instellingen

Via de menukeuze kunt u de kleurinstellingen van uw eigen KNVB ClubApp aanpassen. De mobiele
telefoon geeft direct een indicatie hoe de kleuren eruit komen te zien binnen de App.
Bij “weer te geven naam” geeft u de naam van uw vereniging aan zoals de App te vinden is in beide
stores. Indien u dit veld niet wijzigt nemen wij de verenigingsnaam over zoals bekend bij ons.

(!)

Belangrijk om te onthouden

Indien u de aanpassingen ook in uw eigen KNVB ClubApp zelf wilt vaststellen, dan dient u er rekening
mee te houden dat dit enige tijd duurt (maximaal 5 minuten) voordat de aanpassingen verwerkt zijn.
Het beste kunt u de “cache” van uw mobiele telefoon leegmaken zodat u direct de wijzigingen kunt
aanschouwen.

Afbeelding 5 (kleur en verenigingsnaam instellingen)
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5.2

Verenigingslogo

Onder verenigingslogo kunt u uw clublogo uploaden. Dit is het logo dat te zien is op het beginscherm
van de App en als watermerk dient op de achtergrond van de KNVB ClubApp. Uw logo is het beste
werkbaar als het een formaat heeft van 1024 bij 1024 pixels. Uw verenigingslogo kan niet kostenloos
worden gewijzigd nadat wij de App’s (Apple en Android) hebben aangeboden in de stores.

Afbeelding 6 (clublogo uploaden)

Afbeelding 7 (uw clublogo als icoon, zichtbaar op uw mobiele telefoon)
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(!)

Belangrijk om te onthouden

U heeft de mogelijkheid om uw clublogo op een tweetal manieren te tonen bij het opstartscherm van
de KNVB ClubApp:

1. Uw clublogo in de KNVB ClubApp “stijl”

2. Uw clublogo bij gebruik volledig scherm.

Afbeelding 8 (uw beginscherm kiezen)
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5.3

Appsponsor

Onder Appsponsor kunt u de logo’s van uw sponsors uploaden. Het is mogelijk meerdere logo’s toe te
voegen, de logo’s worden per 3 getoond op het beginscherm van de App (zie voor een voorbeeld van
de logo’s op de telefoon rechts van het scherm). Wanneer u gebruik maakt van meer dan 3 logo’s dan
worden zij ad random gekozen.

Afbeelding 9 (uw appsponsor toevoegen of activeren)
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Indien u een nieuwe sponsor wilt toevoegen of activeren dan klikt u op “sponsor toevoegen”. U komt
dan op onderstaand scherm. Het formaat van de afbeelding wordt automatisch aangepast aan het
juiste formaat.

Afbeelding 9 (een sponsoruiting/banner uploaden)

(!)

Belangrijk om te onthouden

Zorgt u ervoor dat u altijd een juiste link koppelt aan de banner (sponsoruiting), een URL begint altijd
met: http://www.naamvandewebsite.nl
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5.4

RSS-feed

Onder de button “nieuws” in de KNVB ClubApp vindt u alle nieuwsberichten (met foto) terug van
verschillende RSS-feeds die gekoppeld zijn aan uw KNVB ClubApp. De term RSS staat voor Really
Simple Syndication, het is een makkelijke manier om automatisch op de hoogte te blijven van (eigen)
nieuws op uw favoriete sites, blogs of van bekende nieuwssites.

Afbeelding 10 (RSS-feed koppelen)
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(!)

Belangrijk om te onthouden
Voor het plaatsen van eigen nieuwsberichten binnen uw KNVB ClubApp heeft u twee opties:

1. U koppelt uw eigen RSS aan uw KNVB ClubApp.
2. U maakt gebruik van de beheeromgeving van de KNVB ClubApp om nieuws te publiceren.
U ziet op de pagina onder de button “RSS-feed wijzigen” een RSS-link staan. Standaard is staat hier
ingevuld, de RSS-link van de KNVB ClubApp beheeromgeving. De RSS-feed wordt dan gevuld met
artikelen die kunnen worden gemaakt onder “Nieuws” in het hoofdmenu, rechts bovenin op deze
pagina. U kunt deze link ook wijzigen en uw verenigingseigen RSS-link hier invoeren. Nieuwsberichten
worden dan via uw eigen RSS-feed getoond en niet via de beheeromgeving.

Afbeelding 11 (Eigen RSS-feed of nieuws maken via de beheeromgeving)

Naast uw eigen RSS-feed kunt u ook kiezen voor een professionele feed. Wij hebben deze voor u
voorgeselecteerd, u kunt een keuze maken uit: Voetbal.nl, VI.nl, Telesport, Voetbalzone.nl,
knvbclubapp.nl of geen.

Afbeelding 12 (Nieuws/RSS-feed van andere bronnen)
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5.5

TWITTERACCOUNT EN HASHTAGS

Beschikt uw club over een eigen Twitteraccount, dan is uw account via de beheeromgeving ook direct
te koppelen aan de KNVB ClubApp. Het enige wat u hoeft te doen is uw account te koppelen.

Afbeelding 13 (Uw Twitteraccount koppelen)
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(!)

Belangrijk om te onthouden
Indien u zelf geen eigen Twitteraccount heeft, dan kunt er voor kiezen om specifieke #-tags
(Hashtags) te koppelen. Alle berichten met deze Tag zijn dan ook zichtbaar in uw eigen ClubApp:
gebruik bijvoorbeeld uw verenigingsnaam #FCCLUB. Let u er dan op dat u “Hastag” selecteert rechts
in het scherm.

Afbeelding 14 (HASHTAGS koppelen aan uw KNVB CLUBAPP)
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6.0

OEFENWEDSTRIJDEN

Hier kunt u:


Uw oefenwedstrijden beheren.



Uw oefenwedstrijden toevoegen (mogelijk om wedstrijddatum, aanvangstijd, verzameltijd,
thuisclub, team, uitclub, team, accommodatie en scheidsrechter toe te voegen).

Afbeelding 15 (Oefenwedstrijden beheren)
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Een oefenwedstrijd toevoegen doet u door te klikken op “toevoegen” of het “+ teken”. Een
verenigingsnaam wordt automatisch herkend. Alle oefenwedstrijden zijn vrijwel direct zichtbaar binnen
uw KNVB ClubApp. Een vriendschappelijke wedstrijd wordt aangeduid met een V.

Afbeelding 16 (Oefenwedstrijden toevoegen)

Pagina 21

© KNVB / Datawiresport

7.0

ADVERTENTIES

Hier kunt u:


Uw advertenties inboeken.



Uw advertenties wijzigen.

Het kan zijn dat de pagina niet direct toont. Uw browser geeft dan de volgende melding:

U dient “Show all content” of “Toon alle inhoud” te selecteren.
Onder de button “mobile” kunt u de advertenties van uw sponsors of adverteerders uploaden. De
advertentie mag een afmeting van 640 x 120 pixels hebben. De advertenties worden NIET
automatisch omgezet naar het juiste formaat. U kunt maximaal 10 advertenties tegelijk tonen binnen
de KNVB ClubApp. De advertentie is vervolgens terug te zien onder “Nieuws” en onder de teampagina
waar de uitslagen, standen en het programma staan in uw KNVB ClubApp.

Afbeelding 17 (Advertenties beheren)

(!)

Belangrijk om te onthouden
U kunt tevens de statistieken per maand downloaden om aan uw Sponsors en/of Adverteerders te
rapporteren. U kunt geen flash-banners uploaden, wel animated-gifs.
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8.0

NIEUWS

Hier kunt u:

8.1



Uw nieuwsberichten maken en publiceren.



Vaste pagina’s toevoegen en beheren zoals club-, sponsor- of bestuursinformatie.

CLUBNIEUWS

Onder nieuws kunt u het gehele nieuwsoverzicht terugvinden en nieuws toevoegen en beheren.

Afbeelding 18 (Nieuws toevoegen en beheren via de beheeromgeving)

(!)

Belangrijk om te onthouden
Indien u nieuws via de beheeromgeving wilt publiceren, controleert u dan dat de RSS-link zoals door
ons standaard vermeld onder INSTELLINGEN > RSS, ook juist ingevuld staat in (hoofdstuk 5.4).
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U voegt een nieuwsbericht toe aan de KNVB ClubApp door te klikken op “toevoegen” of het “+ teken”.
U dient altijd een Titel te kiezen. Desgewenst kunt u een foto toevoegen. Een foto wordt automatisch
aangepast aan het juiste formaat.

Afbeelding 19 (Nieuws toevoegen en beheren via de beheeromgeving)

(!)

Belangrijk om te onthouden

Indien u tekst van een opgemaakt document of pagina kopieert, let u er dan op dat eventuele
opmaakcodes niet mee gekopieerd worden. Ter voorkoming van problemen plakt u de tekst eerst in
een tekstprogramma zoals Notepad of Wordpad, én kopieert de tekst dan pas in het nieuwsscherm
van de beheeromgeving van de KNVB ClubApp.
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8.2

VASTE PAGINA

Daarnaast is het mogelijk om een vaste nieuwspagina toe te voegen, de inhoud van het bericht kunt u
zelf bepalen. Denk hierbij aan club-, sponsor of bestuursinformatie. Deze informatie vindt u in de
KNVB ClubApp terug onder MEER > OVER UW VERENIGING.

Afbeelding 20 (Meer over uw vereniging)
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In het overzicht ziet u alle nieuwsberichten, die u kunt wijzigen of verwijderen en de volgorde van de
berichten kunnen worden aangepast.

Afbeelding 21 (Vaste pagina beheren via de beheeromgeving)

(!)

Belangrijk om te onthouden

Het nieuws toevoegen werkt identiek aan het toevoegen van Clubnieuws. Ook hier geldt dat indien u
tekst van een opgemaakt document of pagina kopieert, let u er dan op dat eventuele opmaakcodes
niet mee gekopieerd worden. Ter voorkoming van dergelijke problemen plakt u de tekst eerst in een
tekstprogramma zoals Notepad of Wordpad, én kopieert de tekst dan pas in het nieuwsscherm van de
KNVB ClubApp.
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9.0

OVERIGE INFORMATIE

9.1

Teams

Onder teams vindt u het wedstrijdprogramma, uitslagen en het
overzicht van alle teams binnen de club overzichtelijk vindbaar
per categorie: senioren, junioren en pupillen.
Onder senioren, junioren en pupillen ziet u alle betreffende teams.
Selecteer uw favoriete team of teams door deze te markeren via
het sterretje in de App. De volgende keer dat u de App opstart
navigeert u direct naar de laatste uitslagen, standen en
wedstrijdprogramma's van uw favoriete teams. Indien er
afgelastingen zijn verschijnt er automatisch een kop
“Afgelastingen”.

9.2

Wedstrijddetails

Wanneer u klikt op een willekeurige wedstrijd ziet u de
wedstrijddetails zoals wedstrijdnummer, tijdstip en scheidsrechter.
Daarnaast vindt u hier de routeplanner terug. Ook kan via het
detailscherm een foto en/of video door u én alle gebruikers
geüpload worden. Foto’s en video’s kunnen niet door u zelf
verwijderd worden. Indien u een ongepaste foto of video
tegenkomt in de App, dan kunt een bericht sturen met een
vermelding van de foto en de datum waarop deze gepubliceerd is
aan support@knvbclubapp.nl.
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