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Handleiding Sparta’25

1. Inleiding
De website van RefSports biedt de mogelijkheid om diverse statistieken bij te houden voor
uw team. Hiervoor is RefTeam beschikbaar op de website http://www.refsports.nl.
Bij Sparta’25 is RefTeam geïntegreerd in de eigen website. Dat betekent dat de gegevens
die bijgehouden worden in RefTeam ook automatisch op de website van Sparta’25 te zien
zijn. U vindt deze gegevens dan bij uw eigen teampagina terug.
Deze korte handleiding beschrijft hoe u de statistieken voor uw eigen team kunt opnemen op
uw eigen teamsite.

pagina 2

Handleiding Sparta’25

2. Inhoudsopgave

1.

Inleiding .......................................................................................................................... 2

2.

Inhoudsopgave ............................................................................................................... 3

3.

RefTeam aanmaken ....................................................................................................... 4

4.

Inloggen ......................................................................................................................... 5

5.

RefTeam instellen .......................................................................................................... 5

6.

Uw gegevens wijzigen .................................................................................................... 6

7.

Teamgenoten toevoegen/wijzigen .................................................................................. 7
7.1.

Een teamgenoot wijzigen ........................................................................................................ 8

7.2.

Een teamgenoot toevoegen .................................................................................................... 8

8.

Een wedstrijd toevoegen ...............................................................................................10

9.

Mijn statistieken bekijken ...............................................................................................12

10.

Uw RefTeam koppelen aan uw teampagina...............................................................13

10.1.

Uw refsports team-id ........................................................................................................ 13

10.2.

Inloggen in het CMS van Sparta’25 ................................................................................... 14

10.3.

Uw RefTeam koppelen ...................................................................................................... 15

11.

Vragen? Opmerkingen? Wensen? .............................................................................15

pagina 3

Handleiding Sparta’25

3. RefTeam aanmaken



Ga naar de website http://www.refsports.nl/refteam.
Klik op team aanmaken. Het onderstaande scherm zal verschijnen.



Vul bij clubnaam de waarde Sparta’25 in. Het is belangrijk om deze exacte waarde te
kiezen.
Vul de overige gegevens in en klik op aanmaken.



Het onderstaande scherm verschijnt



Kies Ja en klik op bevestigen

U kunt nu meteen inloggen met de door u gekozen gebruikersnaam en wachtwoord.
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4. Inloggen




Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in
Klik op login

U bent nu ingelogd in RefTeam.

5. RefTeam instellen



Klik op mijn team-instellingen
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U kunt hier kiezen welke onderdelen u wilt bijhouden van uw team.
Wanneer u net het team hebt aangemaakt, staan alle onderdelen uit.
Elk onderdeel dat u aanzet wordt zichtbaar in RefTeam én op uw teampagina bij
www.sparta25.nl.


Klik op opslaan om uw instellingen op te slaan.

6. Uw gegevens wijzigen



Klik op mijn gegevens
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U, als beheerder van het team, ziet hier de gegevens van het team (klantnummer, naam en
beheerders).


Vul uw gegevens (voornaam, tussenvoegsels, achternaam) in en klik op oplaan.

7. Teamgenoten toevoegen/wijzigen



Klik op mijn teamgenoten
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In het scherm ziet u nu 1 teamgenoot staan. Dat bent u zelf.
Als u uw gegevens al heeft gewijzigd, ziet u: uw naam en uw e-mail adres.

7.1.

Een teamgenoot wijzigen



Klik op



Kies uw rol in het team. U kunt kiezen uit:
o Speler
o Coach
o Begeleiding
o Supporter

om een speler te wijzigen

Let op: Statistieken worden alleen bijgehouden voor teamgenoten met het type ‘Speler’. Een
Coach, Begeleiding of Supporter kan dus nooit in de lijst van topscorers voorkomen. Bent u
Speler/Coach, kies dan het type ‘Speler’.


Klik op opslaan.

7.2.


Een teamgenoot toevoegen

Klik op teamgenoot toevoegen.
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Vul de gegevens van uw teamgenoot en klik op opslaan.

U kunt direct nog een teamgenoot toevoegen.
Wanneer u klaar bent met alle teamgenoten, dan zal mijn teamgenoten er ongeveer zo uit
zien:
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8. Een wedstrijd toevoegen



Klik op mijn wedstrijden.

U bent nu op het scherm waar al uw wedstrijden staan. Wanneer u net begonnen bent is de
lijst nog leeg, zoals in het onderstaande scherm.




Klik op wedstrijd toevoegen
Vul de gegevens zoals in onderstaande voorbeeld gedaan is
Let op: Alleen wedstrijden van uw eigen team kunnen worden ingevuld. De naam van uw
team moet als thuisteam of als uitteam worden ingevuld. Gebruik hiervoor de volledige
naam van het team (in ons geval: Sparta’25 1)
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Klik op >>.

In het bovenstaande scherm kunt u per speler de gebeurtenissen aangeven. Welke
gebeurtenissen u kunt aangeven hangt af van uw instellingen. In het bovenstaande
voorbeeld zijn de instellingen Topscoorders, Assists en Speelminuten beschikbaar.


Klik op opslaan.
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9. Mijn statistieken bekijken



Klik op mijn statistieken.

De statistieken van uw team worden zichtbaar.
Let op: alleen de statistieken die u ingesteld heeft worden zichtbaar. In het voorbeeld worden
dus de goals, assists en speelminuten zichtbaar.
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10.

Uw RefTeam koppelen aan uw teampagina

Wanneer u al de bovenstaande stappen hebt gedaan, kunt u uw statistieken zichtbaar
maken op uw teampagina op www.sparta25.nl.
Nadat u onderstaande stappen hebt doorlopen, zullen uw statistieken zichtbaar worden in
het tabblad Refsports van uw teampagina.
Hieronder ziet u een voorbeeld voor Sparta’25 9.

10.1. Uw refsports team-id
Uw refsports team-id kunt u eenvoudig terugvinden op de pagina mijn team van RefTeam.
Dit nummer heeft u nodig om uw RefTeam te koppelen aan uw teampagina van Sparta’25.
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10.2. Inloggen in het CMS van Sparta’25


Ga naar http://admin.sparta25.nl/



Gebruik uw logingegevens om in te loggen in het CMS van Sparta’25.
Heeft u geen login gegevens? Neem dan contact op met de commissie communicatie
van Sparta’25: communicatiezaken@sparta25.nl
Ga naar Voetbalmanager  teampagina’s
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Selecteer uw team en seizoen en klik op wijzig.

10.3. Uw RefTeam koppelen



Vul uw refsports team-id in het veld Refsports.nl ID en klik op opslaan.

Uw statistieken worden nu automatisch getoond op uw teampagina.

11.

Vragen? Opmerkingen? Wensen?

Wanneer u vragen heeft over refteam, kunt u contact opnemen via info@refsports.nl. Uw
vraag zal zo snel mogelijk beantwoord worden.
U kunt op dit e-mail ook terecht als u suggesties heeft. Wilt u misschien andere statistieken
van uw team bijhouden? Of heeft u andere suggesties? Ook dan kunt u contact opnemen
met info@refsports.nl. Wij zullen dan kijken of we aan uw wensen kunnen voldoen.
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