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1 Inleiding
In dit document is de handleiding voor implementatie en gebruik van de KNVB Uitslagen en
Programma-widget beschreven. Door het volgen van deze handleiding word je volledig
geïnformeerd over de aanvraagprocedure, de manier waarop je (of de webmaster van de
vereniging) de KNVB Uitslagen en Programma widget op de officiële verenigingswebsite kunt
publiceren en over het dagelijks gebruik van de KNVB Uitslagen en Programma-widget.

1.1 KNVB Uitslagen en Programma widget
Op veler verzoek heeft de KNVB in nauwe samenwerking met Sportlink Services een tool
ontwikkeld waarmee je op eenvoudige wijze de officiële verenigingswebsite geheel automatisch
voorziet van de actuele wedstrijdprogramma‟s en wedstrijduitslagen van de eigen vereniging: de
KNVB Uitslagen en Programma-widget. In het vervolg van deze handleiding wordt hieraan voor
de leesbaarheid met de term widget gerefereerd. De widget is een component dat je kunt (laten)
toevoegen aan de officiële verenigingswebsite en waarin vervolgens volledig automatisch
informatie over jouw vereniging wordt weergegeven. Je kunt de widget vergelijken met andere
componenten die op de verenigingswebsite zijn gepubliceerd, zoals een buienradar of een
component waarin foto‟s rouleren.

1.2 Welke informatie toont de widget
De widget toont officiële competitie-informatie van de KNVB met betrekking tot jouw vereniging,
eventueel verrijkt met informatie die je zelf hebt ingevoerd in de KNVB Sportlink Club Applicatie.
Gedetailleerde uitleg over de gepubliceerde informatie en de samenhang met de KNVB
Sportlink Club Applicatie tref je verderop in deze handleiding aan. Om je een eerste indruk te
geven is dit op hoofdlijnen de informatie die je in de widget zult aantreffen:
 Het thuisprogramma van uw vereniging voor maximaal de komende 14 dagen
 Het uitprogramma van uw vereniging voor maximaal de komende 14 dagen
 De uitslagen van wedstrijden gespeeld door teams van uw vereniging van de laatste 7
dagen
 Actueel nieuws van www.voetbal.nl en www.onsoranje.nl
Bovendien kun je vanuit de widget eenvoudig doorklikken naar www.voetbal.nl voor meer
informatie over bijvoorbeeld de overige wedstrijden in een poule of de actuele stand in de poule.
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1.3 Verschillende typen widgets
De widget wordt in een aantal verschillende verschijningsvormen aangeboden. Afhankelijk van
de informatiebehoefte van jouw vereniging en de opbouw van haar website kun je kiezen om
een of meerdere varianten van de widget op die website te publiceren. Je hebt de keuze uit de
volgende typen widgets:
 De Clubwidget
 De Clubwidget toont informatie over alle teams van jouw vereniging
 De Clubwidget is beschikbaar in een staande en een liggende variant, afhankelijk
van de lay-out van de website van jouw vereniging kun je kiezen welke variant het
beste bij jullie website past
 De Teamwidget
 De Teamwidget toont informatie over een individueel team van jouw vereniging en
is bij uitstek geschikt voor publicatie op een teampagina binnen jullie website
 In tegenstelling tot de Clubwidget is de Teamwidget alleen in een staande variant
beschikbaar
Alle widgets zijn beschikbaar voor publicatie op jullie verenigingswebsite, aan jou is de keuze
welke widgets je wil publiceren. Iedere combinatie is mogelijk. Bovendien kun je de afmetingen
van de widgets aanpassen aan jouw eigen voorkeuren en de beschikbare ruimte op jullie
verenigingswebsite. In het vervolg van deze handleiding wordt in detail uitgelegd hoe de
publicatie van de widget op een verenigingswebsite en het aanpassen van de afmetingen
verloopt.

1.4 Wat is nodig en wat zijn de randvoorwaarden
Om de widget te kunnen gebruiken moet worden voldaan aan een aantal randvoorwaarden. Je
kunt de widget gebruiken als:
 Je een officieel bij de KNVB aangesloten voetbalvereniging bent.
 De widget is alleen beschikbaar voor officiële KNVB verenigingen.
 Je een officiële verenigingswebsite hebt en deze als zodanig hebt geregistreerd in de
KNVB Sportlink Club Applicatie.
 Publicatie van de widget is alleen toegestaan op officiële verenigingswebsites van
KNVB-verenigingen.
 Je de voorwaarden voor het gebruik van de widget accepteert
 Tijdens het aanvraagproces van de widget word je gevraagd of je akkoord gaat met
de voorwaarden voor het gebruik van de widget. Alleen indien je de voorwaarden
accepteert, na deze aandachtig gelezen te hebben, kun je de widget gebruiken
Wanneer je voldoet aan de randvoorwaarden dan kun je de widget op uw verenigingswebsite
publiceren. Voor de publicatie van de widget heb je nodig:
 Algemeen (van toepassing op alle overige onderstaande zaken):
 PC met Internetverbinding
 Voor het eenmalig aanvragen van de widget:
 Een webbrowser
 De officiële KNVB-relatiecode van jouw vereniging
 Een geldige login voor toegang tot de KNVB Sportlink Club Applicatie van jouw
vereniging.
o Hiermee kun je inloggen in de webshop van Sportlink Services.
 Voor het registreren van de officiële verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club
Applicatie
 Toegang tot de KNVB Sportlink Club Applicatie als beheerder
Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget
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o





Let op: de beheerder logt in bij de KNVB Sportlink Club Applicatie met de
gebruikersnaam “beheer”.
o Behalve als “beheerder” is het mogelijk om de domeinnaam van jullie
officiële verenigingswebsite te registreren in de KNVB Sportlink Club
Applicatie indien u inlogt met een gebruikersaccount dat de rol
“Administrator” heeft
 Enige ervaring met het gebruik van de KNVB Sportlink Club Applicatie
Voor het publiceren van de widget op uw officiële verenigingswebsite
 Een webbrowser
 De officiële KNVB-relatiecode van jouw vereniging
 Toegang tot de beheeromgeving (CMS) van jullie verenigingswebsite
 Enige kennis van HTML, zodat je een aantal HTML-codes in jullie verenigingswebsite kunt overnemen
Voor het bekijken van de widget nadat deze op uw verenigingswebsite gepubliceerd is
 Internet Explorer 8 of 9
 Mozilla Firefox 5
 Safari 5
 Let op: Weergave van de widget met andere webbrowsers is mogelijk,
ondersteuning is echter beperkt tot de bovenstaande typen en versies.

1.5 Voor wie is dit document
Getracht is deze handleiding en de ingebruikname van de widget zo toegankelijk en
laagdrempelig mogelijk te houden. In deze handleiding wordt een aantal verschillende aspecten
m.b.t. de widget beschreven die interessante informatie voor verschillende doelgroepen bevat:
 Aanvraagproces van de widget, doelgroep: vertegenwoordiger van vereniging met
bevoegdheid vanuit vereniging om de widget aan te vragen en de voorwaarden te
accepteren. Deze persoon heeft bovendien een geldige login in de KNVB Sportlink Club
Applicatie nodig. Hiermee kan worden ingelogd in de webshop van Sportlink Services
om de widget aan te vragen.
 Registratie van officiële verenigingswebsite, doelgroep: de beheerder van de KNVB
Sportlink Club Applicatie, zodat deze het domein (eerste deel van de URL) van uw
officiële verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club Applicatie kan registreren.
 Publicatie van de widget op uw verenigingswebsite, doelgroep: de webmaster
 Gebruik van de KNVB Sportlink Club Applicatie om extra informatie in te voeren die in
de widget getoond wordt, doelgroep: de gebruikers van de KNVB Sportlink Club
Applicatie binnen de verenigingen die uitslagen invoeren, verenigingswedstrijden
invoeren, etc.
 Algemene uitleg over getoonde informatie in de widget, doelgroep: iedereen die
geïnteresseerd is in de werking van de widget

1.6 Opbouw van dit document
Het vervolg van dit document is opgebouwd in de volgorde van de stappen die doorlopen
moeten worden om de widget in gebruik te nemen. Achtereenvolgens komen de volgende
onderwerpen aan bod:
 Hoofdstuk 2: Aanvragen van de KNVB Uitslagen en Programma widget
 Hoofdstuk 3: Registratie van uw officiële verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club
Applicatie
 Hoofdstuk 4: Publicatie van de widget op uw officiële verenigingswebsite
 Hoofdstuk 5: Gebruik van de KNVB Sportlink Club Applicatie om extra informatie in de
widget te tonen
 Hoofdstuk 6: Algemene uitleg over de getoonde informatie in de widget
 Hoofdstuk 7: Problemen oplossen en veel gestelde vragen
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Hoofdstuk 8: Informatiebronnen
Appendix A: Implementatievoorbeeld in het Joomla! Content Management System

Voor de publicatie van de widget op jullie officiële verenigingswebsite moeten de eerste drie
stappen (Hoofdstuk 2 t/m Hoofdstuk 4) doorlopen worden. De hoofdstukken 5 en 6 bevatten
extra informatie over het dagelijks gebruik van de widget.

1.7 Systeemvereisten verenigingswebsite
De widget stelt geen bijzondere eisen aan de omgeving waarin jullie verenigingswebsite gehost
wordt en zal in principe op iedere verenigingswebsite functioneren. De publicatie van de widget
bestaat alleen uit het overnemen van een aantal gangbare HTML-codes in jullie
verenigingswebsite, waardoor de widget daarop wordt weergegeven.
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2 Aanvragen van de KNVB Uitslagen en Programma Widget
Voordat je de widget op jullie verenigingswebsite kunt publiceren vraag je deze bij Sportlink
Services aan. Dit proces verloopt geheel digitaal via de webshop van Sportlink Services. Direct
na jouw aanvraag kun je de widget publiceren op jullie verenigingswebsite en in gebruik nemen.
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt het aanvraagproces van de widget in detail beschreven.

2.1 Wat heb je nodig
Om de widget aan te kunnen vragen heb je nodig:
 Een computer met Internetaansluiting
 Een geïnstalleerde webbrowser op jouw computer (bv. Microsoft Internet Explorer of
Mozilla Firefox)
 Een geldige login voor de KNVB Sportlink Club Applicatie van uw vereniging,
bestaande uit
 KNVB Relatiecode van jouw verenging
 Gebruikersnaam
 Wachtwoord
 De bevoegdheid om namens uw vereniging de voorwaarden verbonden aan het gebruik
van de widget te accepteren.

2.2 Aanvraagprocedure
Je kunt de widget aanvragen via de webshop van Sportlink Services. De webshop wordt ingezet
om de widget volledig automatisch voor jouw vereniging klaar te zetten zodra je het aanvraagproces afgerond hebt. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de widget. Je vraagt
de widget als volgt aan:
1. Je start op jouw computer een webbrowser op (bv. Microsoft Internet Explorer of Mozilla
Firefox)
2. Je opent de volgende URL: www.sportlinkclub.nl
3. Op de website van Sportlink Services (www.sportlinkclub.nl) klik jeu op de link
“Webshop”
 De inlogpagina voor de webshop wordt nu geopend
4. Je logt in de webshop in
 Je kunt met iedere login (relatiecode van vereniging, gebruikersnaam,
wachtwoord) voor de KNVB Sportlink Club Applicatie van uw vereniging in de
webshop inloggen
5. Je selecteert bij de “Abonnementen” de widget: KNVB Uitslagen en Programma widget.
6. Je klikt op de knop “verder”
 Een standaardoverzicht van de verschuldigde kosten wordt getoond
 Omdat de widget gratis wordt aangeboden is het „Te betalen‟ bedrag nihil
7. Je klikt op de knop “Bevestig bestelling”
8. Het scherm met de voorwaarden verbonden aan het gebruik van de widget wordt nu
getoond
9. Indien je, na het aandachtig lezen van de voorwaarden verbonden aan het gebruik van
de KNVB Uitslagen en Programma widget, akkoord gaat met deze voorwaarden, dan
vink je deze aan voor akkoord
10. Indien je, na het aandachtig lezen van de voorwaarden verbonden aan het gebruik van
Sportlink modules, akkoord gaat met deze voorwaarden dan vink je deze aan voor
akkoord
 Let op: Je kunt alleen gebruikmaken van de widget indien je akkoord gaat met
alle voorwaarden verbonden aan het gebruik van de widget en dit in de
Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget
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webshop kenbaar maakt. Indien niet alle voorwaarden geaccepteerd worden,
kan het aanvraagproces van de widget niet afgerond worden
11. Wanneer je alle voorwaarden hebt geaccepteerd door deze aan te vinken, dan
verschijnt de knop “Bevestig de bestelling”
 Klik op de knop “Bevestig de bestelling” om de aanvraag van de widget
definitief te maken
12. Na het klikken op de knop “Bevestig de bestelling” wordt de aanvraag van de widget
verwerkt en wordt een bevestiging van de verwerking getoond
13. De gehele aanvraagprocedure is nu doorlopen en je kunt verder gaan met de publicatie
van de widget op uw officiële verenigingswebsite

2.3 Vervolgstappen
Nadat je de bovenstaande stappen van de aanvraagprocedure succesvol doorlopen hebt, is de
widget geactiveerd voor jouw vereniging en in principe klaar voor gebruik. Om de widget
daadwerkelijk te kunnen gebruiken:
 Registreer je jullie officiële verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club Applicatie (zie
Hoofdstuk 3)
 Publiceer je de widget op jullie officiële verenigingswebsite (zie Hoofdstuk 4)
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3 Registreren officiële verenigingswebsite in KNVB Sportlink
Club applicatie
De publicatie van de widget is alleen toegestaan op de officiële verenigingswebsite van KNVBverenigingen. Voordat de widget daadwerkelijk gebruikt kan worden, moet het adres van uw
officiële verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club Applicatie geregistreerd worden. In het
vervolg van dit hoofdstuk lees je hoe je de domeinnaam van uw officiële verenigingswebsite in
de KNVB Sportlink Club Applicatie registreert.

3.1 Wat heb je nodig
Om het adres van jullie officiële verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club Applicatie te
kunnen registreren heb je nodig:
 Een computer met internetaansluiting
 De KNVB Sportlink Club applicatie
 Open in een webbrowser de URL: www.sportlinkclub.nl
 Klik op de link: “Downloads”
 Klik op de link achter het KNVB-logo
 De KNVB Sportlink Club Applicatie wordt nu opgestart
 Toegang tot de KNVB Sportlink Club applicatie als beheerder 1
 De gebruikersnaam voor toegang tot de KNVB Sportlink Club Applicatie als
1
beheerder is: beheer
 Enige ervaring in het gebruik van de KNVB Sportlink Club Applicatie
 De domeinnaam van jullie officiële verenigingswebsite
 Voorbeeld van domeinnaam: de domeinnaam van de KNVB-website is:
www.knvb.nl

3.2 Registratie van officiële verenigingswebsite
Om de widget te kunnen gebruiken moet u de domeinnaam van uw officiële verenigingswebsite
in de KNVB Sportlink Club Applicatie registreren, dit doet u als volgt:
1. Start de KNVB Sportlink Club Applicatie op
 Indien u geen snelkoppeling naar de KNVB Sportlink Club Applicatie heeft:
 Open in een webbrowser de URL: www.sportlinkclub.nl
 Klik op de link “Downloads”
 Klik op de link achter het KNVB-logo
 De KNVB Sportlink Club Applicatie wordt nu opgestart
2. Login in de KNVB Sportlink Club Applicatie van uw vereniging met het account van de
beheerder 1
3. De bijbehorende gebruikersnaam is: beheer * * = om de domeinnaam van uw officiële
verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club Applicatie te registreren kunt u behalve
met de gebruiker “beheer” ook inloggen met ieder gebruikersaccount dat de rol
“Administrator” heeft.
4. Open het scherm met de clubgegevens van uw vereniging
 Klik in de menubalk bovenaan het scherm op “Vereniging”
 Klik op de menuoptie “Clubgegevens”

1

= om de domeinnaam van uw officiële verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club Applicatie te
registreren kun je behalve met de gebruiker “beheer” ook inloggen met ieder gebruikersaccount dat de rol
“Administrator” heeft.

Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget

11

1.3 | November 2012

Figuur 1: Menu “Vereniging”, Menuoptie “Clubgegevens” in KNVB Sportlink Club Applicatie

5. Het onderstaande scherm met clubgegevens wordt nu getoond:

Figuur 2: Scherm voor registratie officiële verenigingswebsite in KNVB Sportlink Club Applicatie

6. In het bovenste scherm is het veld “Website” groen omrand. Dit is het veld waarin je de
domeinnaam van jullie officiële verenigingswebsite in registreert
 Wanneer je jullie officiële verenigingswebsite normaliter in een webbrowser opent
via de URL: http://www.fcgoal.nl dan vul je dit veld met de tekst: www.fcgoal.nl
 Let op: indien je de widget bijvoorbeeld wil publiceren op
http://voetbal.fcgoal.nl, dan vul je “voetbal.fcgoal.nl” als domeinnaam in in
de KNVB Sportlink Club Applicatie
Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget
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Wanneer de domeinnaam van jullie officiële verenigingswebsite al in dit veld
ingevoerd was, dan sluit je het scherm door rechts bovenin het scherm op het
kruisje te klikken en kun je deze handleiding vervolgen vanaf Hoofdstuk 4.
7. Wanneer je de domeinnaam van jullie officiële verenigingswebsite hebt ingevoerd, klik
dan in bovenstaand scherm rechts onderin, op de knop met daarop de weergave van
een diskette, om je invoer op te slaan.
8. De domeinnaam van jullie officiële verenigingswebsite is nu in de KNVB Sportlink Club
Applicatie geregistreerd, je kunt de KNVB Sportlink Club Applicatie nu afsluiten.

3.3 Vervolgstappen
Je hebt de hoofdstukken 2 en 3 nu doorlopen. Dit betekent dat je de widget aangevraagd hebt
via de webshop van Sportlink Services en dat je jullie officiële verenigingswebsite geregistreerd
hebt in de KNVB Sportlink Club Applicatie. Om de widget daadwerkelijk in gebruik te kunnen
nemen publiceer je u de widget op jullie officiële verenigingswebsite (zie Hoofdstuk 4)

3.4 Ondersteuning bij registratie van de officiële verenigingswebsite
Mocht je nog vragen hebben over de manier waarop je jullie officiële verenigingswebsite in de
KNVB Sportlink Club Applicatie registreert, dan kun je contact opnemen met de Servicedesk
van Sportlink Services.
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4 Publicatie widget op officiële verenigingswebsite
Je publiceert de widget op jullie officiële verenigingswebsite door eenvoudig zes regels HTMLcode in de website op te nemen op de plaats waar je de widget wil tonen. Om de implementatie
van de widget op de verenigingssite verder te vereenvoudigen is een informatiepagina
beschikbaar, waarvandaan je alle benodigde HTML-codes kunt kopiëren om deze vervolgens in
de verenigingswebsite te plakken. In het vervolg van dit hoofdstuk is nader toegelicht hoe je de
widget kunt publiceren.

4.1 Wat heb je nodig?
Voor de publicatie van de widget op jullie officiële verenigingssite heb je nodig:
 Enige kennis en ervaring van HTML
 Een computer met Internetverbinding
 Toegang tot de beheeromgeving van uw verenigingswebsite, zodat u wijzigingen kunt
aanbrengen op uw website
 De KNVB Relatiecode van uw vereniging 2
 De KNVB Programma en Uitslagen widget Informatiepagina
o URL: http://knvbwidget.sportlink.com/widget_hulp.php

4.2 Voordat je begint! Zijn alle voorbereidingen getroffen?
Om de widget op de verenigingswebsite te kunnen publiceren moet je minimaal:
 De widget hebben aangevraagd via de webshop van Sportlink Services (zie Hoofdstuk
2)
 De officiële verenigingswebsite hebben geregistreerd in de KNVB Sportlink Club
Applicatie (zie Hoofdstuk 3)
Indien je deze stappen nog niet doorlopen hebt, doe dit nu dan alsnog. Het is niet mogelijk de
widget op de verenigingswebsite te publiceren zonder bovenstaande stappen succesvol
doorlopen te hebben. Indien je deze stappen wel doorlopen hebt, dan moet nu gecontroleerd
worden of deze succesvol door de systemen zijn verwerkt.

4.2.1 Controle succes van aanvraagprocedure
Om te controleren of de aanvraagprocedure voor de widget succesvol doorlopen is en of de
widget voor de vereniging geactiveerd is, log je in op de online Informatiepagina van de widget:
1. Open de KNVB Programma en Uitslagen widget Informatiepagina in uw webbrowser,
het scherm zoals weergegeven in Figuur 3 wordt getoond
 URL van Informatiepagina widget: http://knvbwidget.sportlink.com/widget_hulp.php

2

Voor de webmaster: de KNVB-Relatiecode van de vereniging kun je opvragen bij het kader
van de vereniging. Daarnaast beschikken alle personen die kunnen inloggen in de KNVB
Sportlink Club Applicatie over de KNVB Relatiecode van de vereniging.
Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget
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Figuur 3: Inlogscherm KNVB Uitslagen en Programma widget Informatiepagina

2. Voer de KNVB Relatiecode 3 van uw vereniging in in het invoerveld “Uw clubcode”
3. Type de twee controlewoorden over in het daarvoor bestemde invoerveld
 Indien de woorden niet leesbaar zijn en/of tekens bevatten die niet op uw
toetsenbord voorkomen, dan klik je u op de knop “Nieuwe woorden” voor twee
nieuwe controlewoorden.
4. Klik na invoer van Relatiecode (Clubcode) en de twee controlewoorden op de knop
“Inloggen”
 Wanneer je de juiste Relatiecode (Clubcode) hebt ingevoerd, de twee controle
woorden correct zijn ingevoerd en de widget voor jouw vereniging geactiveerd is,
dan verschijnt nu het hoofdscherm van de Informatiepagina (zie Figuur 4). De
widget is in deze situatie succesvol voor uw vereniging geactiveerd. Je kunt nu
verder gaan naar §4.2.2 voor de controle van de juiste registratie van jullie officiële
verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club Applicatie. Sluit de widget
Informatiepagina niet!
 Wanneer de melding “De door u ingevoerde clubcode is niet correct. Probeer
nogmaals” getoond wordt, controleer je de ingevoerde clubcode en corrigeer je
eventuele typefouten, vervolgens probeer je opnieuw in te loggen. Deze melding
treedt alleen op indien een ongeldige clubcode ingevoerd is
 De melding “De ingevoerde controlewoorden zijn niet correct. Probeer nogmaals”
treedt op wanneer de controlewoorden foutief overgetypt zijn. Ondertussen worden
nu twee nieuwe controlewoorden getoond. Type deze over en klik opnieuw op
“Inloggen”

3

Voor de webmaster: de KNVB-Relatiecode van de vereniging kun je opvragen bij het kader
van de vereniging. Daarnaast beschikken alle personen die kunnen inloggen in de KNVB
Sportlink Club Applicatie over de KNVB Relatiecode van de vereniging.
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Wanneer de melding “U heeft de KNVB Programma en Uitslagen widget nog niet
aangevraagd” optreedt, dan betekent dit dat de widget voor jullie vereniging nog
niet geactiveerd is. Via de webshop van Sportlink Services kun je de widget alsnog
aanvragen, zie ook Hoofdstuk 2. Voer de controle op het succes van de
aanvraagprocedure (§4.2.1) daarna opnieuw uit.

4.2.2 Controle registratie officiële verenigingswebsite
Wanneer je succesvol door de controle van de activeringsprocedure (§4.2.1) gekomen bent,
dan staat nu het hoofdscherm van de widget Informatiepagina op uw scherm.

Figuur 4: Hoofdscherm KNVB Uitslagen en Programma widget Informatiepagina

Onderaan het scherm wordt in een geel of rood vlak de status van de registratie van jullie
officiële verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club Applicatie weergegeven:

Figuur 5a: Status registratie verenigingswebsite (Status: site is geregistreerd)

Figuur 5b: Status registratie verenigingswebsite (Status: site is niet geregistreerd)
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Indien in een geel vlak de correcte naam van uw officiële verenigingswebsite wordt
weergegeven, dan zijn alle voorbereidingen succesvol getroffen en kunt u de widget op
uw verenigingssite gaan publiceren, zie §4.4.
Indien in een geel vlak een foutieve naam van de officiële verenigingswebsite wordt
weergegeven, pas de registratie in de KNVB Sportlink Club Applicatie dan aan (zie
Hoofdstuk 3) en laad de widget Informatiepagina daarna opnieuw. De juiste naam van
de officiële verenigingswebsite wordt nu weergegeven zoals je zojuist hebt
geregistreerd in de KNVB Sportlink Club Applicatie.
Indien in een rood vlak de melding verschijnt dat de officiële verenigingswebsite nog
geheel niet in de KNVB Sportlink Club Applicatie geregistreerd is, voer die registratie
dan alsnog uit (zie Hoofdstuk 3) en laad de widget Informatiepagina daarna opnieuw.
De correcte naam van de officiële verenigingswebsite die je zojuist hebt geregistreerd in
de KNVB Sportlink Club Applicatie wordt nu in een geel vlak weergegeven.

4.3 Keuze uit verschillende Widgets
Je hebt de keuze om één of meerdere typen widget op de verenigingswebsite te publiceren. Je
kunt kiezen uit de volgende typen:
 Clubwidget – Staande variant
 Deze widget toont informatie van alle teams van uw vereniging en heeft een
relatief smalle en hoge opmaak. Deze widget kan bijvoorbeeld gebruikt worden
om in een balk aan de zijkant van een website gepubliceerd te worden
 Voor de staande variant kunnen de volgende afmetingen gekozen worden:
o Minimaal: 175 x 475 px
o Maximaal: 215 x 475 px
 Clubwidget – Liggende variant
 Net zoals de staande variant van de Clubwidget, toont de liggende variant van
de Clubwidget informatie van alle teams van uw vereniging. De liggende variant
is qua lay-out echter meer geschikt voor publicatie in een centraal deel van de
website, waar meer ruimte beschikbaar is dan een kolom aan de zijkant van de
website
 Voor de liggende variant kunnen de volgende afmetingen gekozen worden:
o Minimaal: 500 x 400 px
o Maximaal: 1.000 x 900 px
 Teamwidget
 De Teamwidget toont informatie van één specifiek team van uw vereniging. U
kunt zelf bepalen voor welk team de Teamwidget informatie toont. Uiteindelijk
kunt u voor ieder team van uw vereniging een aparte Teamwidget tonen
 Van de Teamwidget is in tegenstelling tot de Clubwidget alleen een staande
variant beschikbaar
 Voor de Teamwidget kunnen de volgende afmetingen gekozen worden:
o Minimaal: 175 x 475 px
o Maximaal: 215 x 475 px
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De figuur hieronder toont een voorbeeld van de verschillende typen widgets:

Figuur 6: Varianten van widget (Links: Clubwidget-staand, Midden: Clubwidget-liggend, Rechts: Teamwidget)

4.4 De eenvoudigste wijze om de widget te publiceren:
De informatiepagina
Wanneer alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen zijn, zie §4.2, publiceer je de widget
eenvoudig op de officiële verenigingswebsite door 6 regels HTML-code in de
verenigingswebsite op te nemen, op de locatie waar je de widget wil tonen. Nadat je de HTMLcode op uw verenigingswebsite heeft opgenomen, zal de desbetreffende widget worden
getoond op de locatie waar je de HTML-code hebt opgenomen.
Om de publicatie van de widget op uw verenigingswebsite zo eenvoudig mogelijk te maken, kun
je gebruik maken van de KNVB Programma en Uitslagen widget Informatiepagina. Op deze
Informatiepagina worden alle HTML-codes die je nodig hebt voor de publicatie van een widget
automatisch voor jou gegenereerd. Het enige dat je dan nog moet doen is de gegenereerde
HTML-code (zie groen omrand gedeelte in Figuur 7) kopiëren en vervolgens plakken in de
verenigingswebsite. Je kunt ook alle HTML-codes handmatig invoeren in de
verenigingswebsite. Meer informatie hierover treft u aan in §4.5. Het grote voordeel van het
gebruik van de Informatiepagina is dat alle benodigde HTML-codes automatisch voor u
gegenereerd worden.
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Figuur 7: Gegenereerde HTML-code voor publicatie van widget

Je kunt de Informatiepagina van de widget opvragen door de volgende URL in jouw
webbrowser te openen:
 URL Informatiepagina widget: http://knvbwidget.sportlink.com/widget_hulp.php

4.4.1 Stap 1: selecteer het gewenste type widget
In de linker kolom van de Informatiepagina kun je een keuze maken voor de widget waarvoor je
de HTML-code wilt laten genereren. Van alle beschikbare soorten widgets kan de HTML-code
door de Informatiepagina voor u gegenereerd worden:
 Staande variant van de Clubwidget: Kies “Vereniging: staand”
 Liggende variant van de Clubwidget: Kies “Vereniging: liggend”
 Teamwidget: Kies “Team: staand”
 Wanneer u op “Team: staand” heeft geklikt, worden vervolgens alle teams van uw
vereniging onder elkaar weergegeven.
 Selecteer vervolgens het team waarvoor u de HTML-code wilt laten genereren

4.4.2 Stap 2: bepaal de gewenste afmeting van de widget
Zodra je de juiste widget geselecteerd hebt, zie §4.4.1, wordt een voorbeeld van de
geselecteerde widget getoond. Dit voorbeeld bevat direct de gegevens zoals die na publicatie
ook op de verenigingswebsite worden getoond. Afhankelijk van het type widget kun je in het
middelste deel van de Informatiepagina de gewenste afmetingen van de widget instellen:
 Staande variant van de Clubwidget:
 Alleen de breedte kan worden aangepast
 Minimale breedte: 175 px
 Maximale breedte: 215 px
 Liggende variant van de Clubwidget:
 Zowel de breedte als de hoogte kunnen worden aangepast
 Breedte:
o Minimaal: 500 px
o Maximaal: 900 px
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 Hoogte:
o Minimaal: 400px
o Maximaal: 1000px
Teamwidget:
Alleen de breedte kan worden aangepast
 Minimale breedte: 175 px
 Maximale breedte: 215 px

In de invoervelden kun je de gewenste breedte en bij de liggende variant van de Clubwidget
ook de gewenste hoogte, invoeren en door vervolgens op de “Ververs”-knop te klikken wordt
een nieuw voorbeeld van de widget met de door jou ingevoerde afmetingen getoond. In
aanvulling op de verversing van de voorbeeldweergave van de widget, wordt ook de
bijbehorende HTML-code opnieuw gegenereerd. M.a.w. na het klikken op de “Ververs”-knop
wordt direct opnieuw de HTML-code weergegeven die hoort bij het getoonde voorbeeld en de
door u ingevoerde afmetingen.

4.4.3 Stap 3: publiceer de widget op verenigingswebsite
Zodra je de widget van jouw keuze geselecteerd hebt en de juiste afmetingen hebt bepaald,
ben je eigenlijk gereed om de widget op uw verenigingswebsite te publiceren. Het enige dat je
nu nog moet doen is:
1. Selecteer alle gegenereerde HTML-code
 Dit zijn altijd 6 regels met HTML-code
2. Kopieer vervolgens de geselecteerde tekst, afhankelijk van jouw computer en de gebruikte
browser kan dit bijvoorbeeld door:
 Met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst te klikken en vervolgens
“Kopiëren” te kiezen
 In de menubalk van uw browser naar het menu “Bewerken” te gaan en vervolgens
“Kopiëren” te kiezen
 De toetscombinatie CTRL+C in te drukken
3. Nu ga je naar de beheeromgeving van jullie website en plak je de gekopieerde HTML-codes
op de locatie in jouw website waar de widget getoond moet worden. Afhankelijk van jouw
beheeromgeving kan dit veelal op meerdere manieren. Een methode met een grote
slagingskans is:
 Indrukken van de toetscombinatie CTRL+V of
 Met de rechter muisknop te klikken en vervolgens “Plakken” of “Paste” te kiezen
Sla de wijzigingen in uw verenigingswebsite op en test het resultaat door de desbetreffende
webpagina in een webbrowser te openen!

4.4.4 Extra toelichting op de informatiepagina van de widget
Als extra toelichting op het gebruik van de Informatiepagina voor de widget wordt vermeld, dat
het gebruik van de Informatiepagina en de aanpassing van bijvoorbeeld de afmetingen in de
Informatiepagina geen directe invloed heeft op de wijze waarop de widgets op jullie
verenigingswebsite worden getoond. Indien je op de Informatiepagina wijzigingen in afmetingen
aanbrengt, dan zie je dit niet direct terug op de verenigingswebsite. Je kopieert altijd opnieuw
de gegenereerde HTML-codes naar jouw website voordat je de wijzigingen daar terugziet.

4.5 Handmatige configuratie van de widget op de
verenigingswebsite
Indien je de widget liever geheel handmatig configureert i.p.v. via de Informatiepagina, zoals
beschreven §4.4, dan doorloop je de paragrafen 4.5.1 t/m 4.5.3. Hierin wordt de benodigde
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HTML-code tot in detail toegelicht en tref je informatie aan over het gebruik van de diverse
parameters.

4.5.1 Clubwidget, staande variant
De staande variant van de Clubwidget publiceer je met de volgende HTML-code op de
verenigingssite.

Door bovenstaande HTML-code in jullie website op te nemen op de locatie waar je de widget wil
tonen, zal de staande variant van de Clubwidget op die locatie worden getoond. Om de
Clubwidget correct voor uw vereniging te configureren wijzig je de volgende parameters:
 clubcode (groen gearceerd): Vul hier uw clubcode (KNVB relatiecode van uw
vereniging) in
 breedte (blauw gearceerd): Vul hier de gewenste breedte van de widget in pixels in:
 Minimaal: 175 px
 Maximaal: 215 px

4.5.2 Clubwidget, liggende variant
De liggende variant van de Clubwidget publiceer je met de volgende HTML-code op de
verenigingssite.

Door bovenstaande HTML-code in de website op te nemen op de locatie waar je de widget wil
tonen, zal de liggende variant van de Clubwidget op die locatie worden getoond. Om de
Clubwidget correct voor jouw vereniging te configureren wijzig je de volgende parameters:
 clubcode (groen gearceerd): Vul hier jullie clubcode (KNVB relatiecode van jouw
vereniging) in
 breedte (blauw gearceerd): Vul hier de gewenste breedte van de widget in pixels in:
 Minimaal: 500 px
 Maximaal: 900 px
 hoogte (paars gearceerd): Vul hier de gewenste hoogte van de widget in pixels in:
 Minimaal: 400 px
 Maximaal: 1000 px
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4.5.3 Teamwidget
De Teamwidget publiceer je met de volgende HTML-code op uw verenigingssite.

Door bovenstaande HTML-code in de website op te nemen op de plek waar je de widget wil
tonen, wordt de staande variant van de Teamwidget daar getoond. Om de Teamwidget correct
voor de vereniging te configureren wijzig je de volgende parameters:
 clubcode (groen gearceerd): Vul hier de clubcode (KNVB relatiecode van jouw
vereniging) in
 teamcode (geel gearceerd): Vul hier de teamcode van het team in waarvoor je de
Teamwidget wil tonen
 De teamcodes van de teams van jouw vereniging vind je op de Informatiepagina
van de widget door in het linker menu op “Team: staand” te klikken en vervolgens
op het gewenste team. In het midden van het scherm verschijnt vervolgens de
bijbehorende HTML-code voor de Teamwidget van het desbetreffende team. Je
kunt die HTML-code kopiëren of de teamcode daar uitlezen
 URL Informatiepagina widget:
http://knvbwidget.sportlink.com/widget_hulp.php
5. breedte (blauw gearceerd): Vul hier de gewenste breedte van de widget in pixels in:
 Minimaal: 175 px
 Maximaal: 215 px
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5 Informatie uit de KNVB Sportlink Club Applicatie in de
widget
De widgets tonen niet alleen informatie die door de KNVB beschikbaar wordt gesteld, maar
nemen ook informatie over die je zelf hebt ingevoerd in de KNVB Sportlink Club Applicatie van
uw vereniging.
In dit hoofdstuk lees je welke informatie de widgets overnemen vanuit de KNVB Sportlink Club
Applicatie van jouw vereniging.

5.1 Gebruik van de KNVB Sportlink Club Applicatie
Kennis van de manier waarop de KNVB Sportlink Club Applicatie gebruikt moet worden, wordt
binnen deze handleiding als bekend voorondersteld. Dit betekent dat in deze handleiding geen
uitgebreide uitleg opgenomen is over de wijze waarop de KNVB Sportlink Club Applicatie
gebruikt moet worden. Voor eventuele aanvullende informatie over het gebruik van de KNVB
Sportlink Club Informatie kijk je op de website van Sportlink Services waar je extra informatie en
documentatie terug kunt vinden. Website Sportlink Services: www.sportlinkclub.nl

5.2 Informatie uit de KNVB Sportlink Club Applicatie in de widget
Om uw verenigingswebsite zo volledig en actueel mogelijk te voorzien van informatie over
wedstrijden van uw vereniging, wordt in de widgets ook informatie getoond die u zelf in de
KNVB Sportlink Club Applicatie invoert. In het vervolg van deze paragraaf is een overzicht
weergegeven van de informatie die de widgets overnemen vanuit uw KNVB Sportlink Club
Applicatie.






Afgelastingen van thuiswedstrijden
 Wanneer je een thuiswedstrijd in de KNVB Sportlink Club Applicatie als “afgelast”
markeert, wordt dit overgenomen in de widgets. De afgelastingen van
thuiswedstrijden die je in de KNVB Sportlink Club Applicatie registreert worden ook
doorgegeven aan de KNVB. Hierdoor zal deze wedstrijd ook direct als afgelast in
de widget van de tegenstander worden weergegeven, mits de tegenstander de
widget op haar verenigingswebsite gepubliceerd heeft.
 Afgelastingen van thuiswedstrijden worden in alle gepubliceerde widgets op de
4
verenigingswebsite weergegeven.
Afgelastingen van uitwedstrijden
 In de KNVB Sportlink Club Applicatie heb je de mogelijkheid om uitwedstrijden als
“afgelast” te markeren. Dit type afgelasting wordt niet doorgegeven aan de KNVB,
niet getoond in de widgets die je op de eigen verenigingswebsite hebt gepubliceerd,
en ook niet getoond in de widgets van de tegenpartij. Pas wanneer de
(thuisspelende) tegenpartij de afgelasting zelf in de eigen KNVB Sportlink Club
Applicatie registreert, wordt deze zichtbaar in de widgets van beide verenigingen.
Uitslagen van thuiswedstrijden
 Wanneer je een uitslag van een thuiswedstrijd in de KNVB Sportlink Club Applicatie
registreert dan is deze direct zichtbaar in de widgets op jullie verenigingswebsite.
Doordat deze uitslagen ook aan de KNVB worden doorgegeven, is deze uitslag ook
direct zichtbaar in de eventuele widgets van de tegenstander
 Uitslagen van thuiswedstrijden worden in alle gepubliceerde widgets op de eigen
5
verenigingssite getoond.

4

In de Teamwidget worden ingevoerde afgelastingen en uitslagen uiteraard alleen in de
Teamwidget van het desbetreffende team getoond
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Uitslagen van uitwedstrijden
 Wanneer je een uitslag van een uitwedstrijd in de KNVB Sportlink Club Applicatie
registreert dan is deze direct zichtbaar in de widgets op de eigen verenigingswebsite. De uitslagen van uitwedstrijden die je in de KNVB Sportlink Club Applicatie
registreert worden niet doorgegeven aan de KNVB, hierdoor zal een dergelijke
uitslag ook niet zichtbaar zijn in de eventuele widgets van de vereniging waar je de
wedstrijd hebt gespeeld. Zij moeten de uitslag in de eigen KNVB Sportlink Club
Applicatie invoeren.
 Wanneer de vereniging waar je de uitwedstrijd speelt de uitslag in haar eigen KNVB
Sportlink Club Applicatie registreert, dan is de uitslag ook direct zichtbaar in de
widgets die op jullie verenigingswebsite zijn geregistreerd (het betreft hier dan
feitelijk de registratie van de uitslag van een thuiswedstrijd van de tegenstander, zie
hierboven)
 Uitslagen van uitwedstrijden worden in alle gepubliceerde widgets op de eigen
5
verenigingssite getoond.
Aanvullende informatie bij wedstrijden
 In de KNVB Sportlink Club Applicatie kun je aanvullende informatie bij wedstrijden
registreren die van toegevoegde waarde kan zijn voor de bezoekers van jullie
verenigingswebsite (o.a. jullie leden). Deze aanvullende informatie wordt dan ook
direct in de widgets op de verenigingswebsite weergegeven. De volgende typen
van aanvullende informatie worden vanuit de KNVB Sportlink Club Applicatie door
de widgets getoond:
 Het wedstrijdnummer
 De wedstrijdsoort
 Het veld waarop gespeeld wordt
 De tijd waarop de spelers aanwezig moeten zijn
 De verenigingsscheidsrechter die aangesteld is.
Let op: Indien een scheidsrechter door de KNVB aangesteld is, dan zal die
aanstelling in de widget getoond worden
 De kleur van het shirt van de tegenstander
 De kleedkamerindeling
 De aanvullende informatie wordt in alle gepubliceerde widgets op de
verenigingswebsite getoond.
Wedstrijden door vereniging gepland
 In de KNVB Sportlink Sportlink Club Applicatie kun je voor de eigen vereniging
wedstrijden plannen die niet worden uitgewisseld met de KNVB, denk hierbij aan
vriendschappelijke wedstrijden of oefenwedstrijden. De wedstrijden die je zelf in de
KNVB Sportlink Club Applicatie plant worden ook direct in de gepubliceerde
widgets op de verenigingswebsite getoond
 De wedstrijden die je zelf hebt gepland in de KNVB Sportlink Club Applicatie
worden alleen in de gepubliceerde Clubwidgets getoond, zowel in de staande- als
in de liggende variant, niet in de teamwidgets.
Let op: wedstrijden die je zelf hebt gepland in de KNVB Sportlink Club Applicatie
worden om technische redenen zowel bij het thuis- als bij het uitprogramma
getoond.

5

In de Teamwidget worden ingevoerde afgelastingen en uitslagen uiteraard alleen in de
Teamwidget van het desbetreffende team getoond
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6 Gebruik van de KNVB Uitslagen en Programma widget
Wanneer de widget op de verenigingswebsite is gepubliceerd, dan kunnen de websitebezoekers deze gebruiken. In de onderstaande paragrafen is de functionaliteit van de widget
nader toegelicht.

6.1 Navigatie in de widgets
In de widgets navigeer je met een aantal knoppen door de diverse schermen van de widgets. In
de volgende paragrafen zijn de navigatiemogelijkheden binnen de widget nader toegelicht.

6.1.1 Navigatie naar hoofdschermen in widgets
In alle widgets is een 4-tal knoppen beschikbaar die de hoofdnavigatie binnen de widgets
vormen. De functies van deze knoppen zijn herkenbaar aan de hand van de symbolen op de
knoppen:

6.1.2 Navigatie naar wedstrijddetails
In alle widgets kun je extra informatie van wedstrijden opvragen via het wedstrijddetailscherm.
Wedstrijddetails worden opgevraagd vanuit de volgende hoofdschermen (zie §6.1.1 voor meer
uitleg over de navigatie naar de hoofdschermen):
 Thuisprogramma
 Uitprogramma
 Uitslagen
Door te klikken op de wedstrijd waarover je meer informatie wil hebben, verschijnt het
wedstrijddetailscherm. De onderstaande figuren tonen de klikbare gedeeltes (groen omlijnd) in
de staande widgets en de liggende widget. In §6.4 wordt het wedstrijddetailscherm nader
toegelicht.

Figuur 8: Navigatie naar wedstrijddetails

Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget

25

1.3 | November 2012

6.1.3 Navigatie naar poule-informatie op www.voetbal.nl
Vanuit alle varianten van de widgets kan eenvoudig “doorgeklikt” worden naar www.voetbal.nl,
waar je extra informatie over het programma, uitslagen of de stand in een poule kunt vinden.
Om extra informatie via www.voetbal.nl op te vragen klik je bij de desbetreffende wedstrijd op
de cirkel met daarin een “i”:

Figuur 9: Knop voor meer informatie op www.voetbal.nl

Bovenstaande knop is op verschillende locaties in de widgets beschikbaar, namelijk op:
 Het scherm met het Thuisprogramma
 Het scherm met het Uitprogramma
 Het scherm met Uitslagen
 De Wedstrijddetail schermen
Let op: de knop voor meer informatie over de poule op www.voetbal.nl is alleen beschikbaar
voor officiële wedstrijden gepland door de KNVB. Indien je zelf wedstrijden hebt ingevoerd in de
KNVB Sportlink Club Applicatie is deze knop niet beschikbaar. Opmerking: om informatie over
de poule op www.voetbal.nl op te kunnen vragen, moet de bezoeker van jullie website inloggen
op www.voetbal.nl. Het scherm hiervoor wordt automatisch getoond. Inloggen op
www.voetbal.nl kan met de gebruikersnaam en het wachtwoord die altijd al gebruikt werden om
in te loggen op www.voetbal.nl . Indien de bezoeker nog geen gebruikersnaam en wachtwoord
heeft om in te loggen op www.voetbal.nl dan moet hij/zij zich eenvoudig registreren op
www.voetbal.nl. Eenmaal ingelogd op www.voetbal.nl zal inloggen op www.voetbal.nl in de
toekomst niet iedere keer nodig zijn.

6.2 Wedstrijdprogramma
In de widgets zijn twee schermen met wedstrijdprogramma‟s beschikbaar:
 Een scherm met het thuisprogramma
 Een scherm met het uitprogramma
Deze schermen zijn zowel in de Clubwidget (staande- en liggende variant) als in de
Teamwidget aanwezig. Afhankelijk van de gemaakte keuze, wordt het thuisprogramma of het
6
uitprogramma voor de komende twee weken . In de Clubwidget wordt het programma voor de
gehele vereniging getoond, terwijl in de Teamwidget alleen het programma van het
desbetreffende team wordt weergegeven.
Let op: In de Clubwidget worden ook alle wedstrijden getoond die u zelf heeft ingevoerd in de
KNVB Sportlink Club Applicatie, zie §5.2 onder “Wedstrijden door vereniging gepland”. Deze
wedstrijden die u zelf heeft gepland worden niet in de Teamwidgets weergegeven.

6

In het wedstrijdprogramma zijn steeds de officiële KNVB wedstrijden zichtbaar voor maximaal
de komende twee weken. De periode waarin geplande wedstrijden zichtbaar zijn varieert iedere
dag tussen 9 en 14 dagen: het programma wordt steeds getoond tot maximaal twee weekenden
in de toekomst.
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Hoewel de lay-out van de liggende widget afwijkt van de staande widgets, is de getoonde
informatie hetzelfde. Hieronder is de informatie in de programmaschermen nader toegelicht.

Figuur 10: Programmascherm in de widgets (links: staande widget, rechts: liggende widget)

In de onderstaande tabel is de toelichting op het gebruikte nummer in de bovenstaande figuur
weergegeven:
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6.3 Uitslagen
Op het uitslagenscherm van de widgets, zie §6.1.1 voor het oproepen van dit scherm, worden
alle uitslagen van wedstrijden gespeeld in de afgelopen 7 dagen getoond. In de Clubwidget
worden de uitslagen van alle wedstrijden van uw vereniging getoond en in de Teamwidget
worden alleen de uitslagen van het desbetreffende team weergegeven.

Figuur 12: Uitslagenscherm (Links: staande widget, rechts: liggende widget)

Ook in het uitslagenscherm zijn afgelaste wedstrijden herkenbaar aan de rode kleur en de tekst
“AFGELAST”. De uitslag van een wedstrijd wordt in de widgets getoond zodra die:
 Door de KNVB geregistreerd is (bijvoorbeeld via het Digitaal Wedstrijd Formulier) of
 Door uw vereniging ingevoerd is in de KNVB Sportlink Club Applicatie, zie §5.2 7
Wanneer een uitslag zowel in de KNVB Sportlink Club Applicatie is ingevoerd, als de officiële
uitslag door de KNVB is vastgelegd, dan zal de officiële uitslag zoals bekend bij de KNVB
worden weergegeven in de widgets. Wedstrijden verschijnen vanaf de speeldag van de
desbetreffende wedstrijd in het uitslagenscherm. Tot aan het moment waarop de uitslag van
een wedstrijd geregistreerd wordt, wordt een minteken (“-“) als uitslag getoond. Deze wordt
vervangen door de daadwerkelijke uitslag zodra de uitslag geregistreerd wordt (zie ook
hierboven).

7

Uitslagen van wedstrijden die door uw vereniging zijn gepland in de KNVB Sportlink Club
Applicatie worden alleen getoond in de Clubwidget, niet in de Teamwidget.
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6.4 Wedstrijddetails
Detailinformatie van wedstrijden kan vanuit alle widgets worden opgevraagd, zie §6.1.2, van alle
gespeelde (uitslagen) en nog te spelen (programma) wedstrijden. Afhankelijk van de widget
worden de wedstrijddetails als volgt weergegeven:

Figuur 13: Wedstrijddetails (Links: staande widget, rechts: liggende widget)

In het scherm met wedstrijddetails treft u de volgende informatie aan:
 De wedstrijd
 Thuis team
 Uit team
 Speeldag
 Datum
 Tijd
 Uitslag
Uitslagen worden alleen op het wedstrijddetailscherm getoond indien een uitslag
geregistreerd is
 Link naar www.voetbal.nl voor meer informatie over de poule
 Via ronde button met “i”, zie ook §6.1.3
 Door te klikken op grijze balk met het thuisteam, het uitteam, de datum en de tijd
Let op: de link naar www.voetbal.nl is niet beschikbaar voor wedstrijden die de
vereniging zelf heeft ingevoerd via de KNVB Sportlink Club Applicatie, maar alleen voor
officiële door de KNVB georganiseerde wedstrijden
 Omschrijving van het competitietype
 Reguliere competitie
 Beker competitie
 Anders: indien de vereniging de wedstrijd zelf heeft ingevoerd in de KNVB Sportlink
Club Applicatie en een omschrijving heeft ingevoerd in het veld “Soort wedstrijd”,
dan wordt deze omschrijving in de widget getoond
 Wedstrijdnummer
 Indien de wedstrijd een officiële door de KNVB georganiseerde wedstrijd is, dan
wordt het wedstrijdnummer dat door de KNVB toegewezen is, getoond
 Indien de vereniging de wedstrijd zelf heeft ingevoerd in de KNVB Sportlink Club
Applicatie, dan wordt de waarde uit het veld “Wedstrijdnummer” uit de KNVB
Sportlink Club Applicatie getoond
 Accommodatie
 Adres
 Telefoonnummer
 Het veld waarop gespeeld wordt (zie ook §5.2)
 De tijd waarop het thuisteam aanwezig moet zijn (zie ook §5.2)
 De scheidsrechter (zie ook §5.2)
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De kleedkamerindeling (zie ook §5.2)
 Kleedkamer thuisteam
 Kleedkamer uitteam

6.5 Nieuws
In alle widgets is een scherm met het actuele nieuwsoverzicht beschikbaar. Afhankelijk van de
getoonde widget is dit scherm als volgt vormgegeven:

Figuur 14: Nieuwspagina in widgets

In het nieuwsoverzicht worden de actuele nieuwsberichten getoond afkomstig van:
 www.voetbal.nl
 www.onsoranje.nl
Door te klikken op één van de nieuwsberichten wordt een nieuw scherm geopend en wordt
direct het desbetreffende artikel voor jou op www.voetbal.nl of www.onsoranje.nl geopend.
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7 Problemen oplossen
Hieronder tref je het antwoord op veelgestelde vragen aan en de oplossingsmethode voor het
verhelpen van meldingen die door de widget kunnen worden getoond.


De volgende melding wordt getoond op uw verenigingswebsite nadat de widget is
gepubliceerd: “De door u opgegeven clubcode heeft de KNVB Uitslagen en Programma
widget nog niet aangevraagd”
o Oorzaak: de widget kan alleen gepubliceerd worden nadat deze is
aangevraagd via de webshop van Sportlink Services
1) Oplossing 1: de vereniging heeft de widget nog niet aangevraagd, doe
dit dan alsnog via de webshop van Sportlink Services, zie ook
Hoofdstuk 2
2) Oplossing 2: tijdens de publicatie van de widget op uw
verenigingswebsite is een foutieve waarde voor de parameter
“clubcode” ingevoerd. Controleer de waarde van de parameter
“clubcode” en zorg er voor dat die identiek is aan de officiële KNVB
Relatiecode / clubcode van uw vereniging, zie ook Hoofdstuk 4



De volgende melding wordt getoond op uw verenigingswebsite nadat de widget is
gepubliceerd: “Deze KNVB Uitslagen en Programma widget staat geregistreerd op
domein <domeinnaam> en kan op deze website niet gebruikt worden.”
o Oorzaak: de domeinnaam van de website waar de widget op is gepubliceerd
komt niet overeen met de geregistreerde domeinnaam van uw officiële
verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club Applicatie
1) Je kunt de widget alleen publiceren op de officiële verenigingswebsite
waarvan je de domeinnaam hebt geregistreerd in de KNVB Sportlink
Club Applicatie
o Oplossing: publiceer de widget alleen op de officiële verenigingswebsite en
controleer de registratie van de domeinnaam van de officiële verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club Applicatie, zie ook Hoofdstuk 3



Op de KNVB Uitslagen en Programma widget Informatiepagina wordt de volgende
melding getoond: “De door u ingevoerde controlewoorden zijn niet correct. Probeer
nogmaals.”
o Oorzaak: om in te loggen op de Informatiepagina moeten twee woorden
overgetypt worden t.b.v. beveiliging. De ingetypte woorden komen niet overeen
met de woorden die werden weergegeven
1) Oplossing: automatisch worden nu twee nieuwe woorden getoond, typ
die woorden over en klik opnieuw op “Inloggen”




Tip: indien je de woorden niet kunt lezen, of de woorden
bevatten tekens die niet voorkomen op jouw toetsenbord, klik
dan op de knop “Nieuwe woorden”. Er worden dan twee
nieuwe woorden getoond.

Op de KNVB Uitslagen en Programma widget Informatiepagina wordt de volgende
melding getoond: “De door u ingevoerde clubcode is niet correct. Probeer nogmaals.”
o Oorzaak: de ingevoerde clubcode is onbekend
o Oplossing: voer de officiële KNVB-clubcode van uw vereniging in en probeer
opnieuw in te loggen.
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Op de KNVB Uitslagen en Programma widget Informatiepagina wordt de volgende
melding getoond: “De door u ingevoerde clubcode heeft de KNVB Uitslagen en
Programma widget nog niet aangevraagd.”
o Oorzaak: voor uw vereniging is de widget nog niet aangevraagd via de
webshop van Sportlink Services.
o Oplossing: vraag de widget aan via de webshop van Sportlink Services, zie ook
Hoofdstuk 2



Op de KNVB Uitslagen en Programma widget Informatiepagina wordt de volgende
melding getoond: “NB! U heeft nog geen website ingesteld in de Sportlink Club
applicatie, waardoor de widget niet zal werken”
o Oorzaak: de domeinnaam van de officiële verenigingswebsite is nog niet
geregistreerd in de KNVB Sportlink Club Applicatie.
o Oplossing: registreer de domeinnaam van de officiële verenigingswebsite
alsnog in de KNVB Sportlink Club Applicatie, zie ook Hoofdstuk 3



Op de Informatiepagina wordt in het gele vlak onderaan het hoofdscherm een foutieve
domeinnaam weergegeven.
o Oorzaak: je ziet hier de domeinnaam zoals die geregistreerd is in de KNVB
Sportlink Club Applicatie als de domeinnaam van de officiële verenigingswebsite
o Oplossing: Oplossing: registreer de juiste domeinnaam van uw officiële
verenigingswebsite alsnog in de KNVB Sportlink Club Applicatie, zie ook
Hoofdstuk 3



Vraag: Waar vind ik de KNVB Relatiecode van de vereniging om de widget te kunnen
publiceren?
o Antwoord: je hebt de KNVB Relatiecode nodig om in te kunnen loggen in de
KNVB Sportlink Club Applicatie, in te loggen in de webshop van Sportlink
Services, in te loggen op de Informatiepagina van de widget en in de HTMLcode om de widget te publiceren. De KNVB Relatiecode van de vereniging kun
je opvragen bij het kader van de vereniging of bij iedere persoon die toegang
heeft tot de KNVB Sportlink Club Applicatie.



Vraag: Kan ik de widget via het Content Management System (CMS) van mijn
verenigingswebsite publiceren?
o Antwoord: Ja, dat kan. Veel CMS-systemen zorgen er echter voor dat de tekst
die je in het CMS-systeem invoert, op identieke wijze aan de bezoeker van de
website wordt getoond. Indien je de HTML-code voor het publiceren van de
widget, zie Hoofdstuk 4, in jouw CMS-systeem invoert, kan het zo zijn dat deze
HTML-code aan de gebruiker wordt getoond i.p.v. de widget. Om dit te
voorkomen kun je veelal een “HTML modus” activeren in uw CMS-systeem:
1) Joomla! CMS: wanneer je de widget in een “artikel” in Joomla! Wil
publiceren, dan activeer je de “HTML Modus” door op de knop “HTML”
te klikken wanneer je het “artikel” bewerkt
2) Drupal CMS: wanneer je een nieuw “block” Drupal aanmaakt, zet je het
invoerformaat op “Full HTML”
3) Apple iWeb: in iWeb voeg je een “HTML Snippet”, uit het menu “Media”
toe aan jouw webpagina, vervolgens voer je de HTML-code van de
widget in de “HTML Snippet” in.
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Vraag: Waar vind ik de teamcodes voor de publicatie van de Teamwidget?
o Antwoord: De teamcodes treft u aan op de KNVB Uitslagen en Programma
widget Informatiepagina. URL: http://knvbwidget.sportlink.com/widget_hulp.php
Door in het menu aan de linkerkant van de Informatiepagina op “Team: staand”
te klikken worden alle teams van de vereniging getoond. Vervolgens kun je een
team selecteren en wordt de teamcode weergegeven in de gegenereerde
HTML-code in het middelste deel van het scherm. Zie ook § 4.4.3



Vraag: Waarom wordt in de widgets niet bij alle wedstrijden de knop met de “i” getoond
voor meer informatie over de poule op www.voetbal.nl
o Antwoord: je kunt alleen informatie over de poule op www.voetbal.nl opvragen
indien het een officiële door de KNVB georganiseerde wedstrijd betreft. Bij
wedstrijden die door jouw vereniging in de KNVB Sportlink Club Applicatie
ingevoerd zijn, zal de knop met de “i” niet weergegeven worden, omdat er dan
geen sprake is van poule-informatie op www.voetbal.nl.



Vraag: Na het klikken op de “i” voor meer informatie over de poule op www.voetbal.nl
wordt de desbetreffende poule niet getoond, maar wordt een boodschap getoond dat ik
moet inloggen
o Antwoord: op www.voetbal.nl kun je alleen informatie over wedstrijden uit het
amateurvoetbal opvragen nadat je ingelogd bent. Log in op www.voetbal.nl met
de gebruikersnaam en het wachtwoord dat je altijd gebruikt en de poule zal
alsnog getoond worden. Zolang je niet uitlogt op www.voetbal.nl zal de poule
voortaan direct getoond worden wanneer je in de widget op de knop met de “i”
drukt. Wanneer je nog geen account op www.voetbal.nl hebt, dan kun je die
daar alsnog geheel kosteloos aanmaken.



Vraag: Wanneer ik de HTML-code van de widget via het Joomla! CMS probeer te
publiceren, verdwijnen de <SCRIPT>-tags uit de HTML-code, hoe kan dit?
o Antwoord: Afhankelijk van de versie en instellingen van Joomla! kan het
voorkomen dat Joomla! bepaalde HTML-codes uit uw site verwijderd. Dit kan
bijvoorbeeld gebeuren met de <SCRIPT>-tags die onderdeel zijn van de HTMLcode om de widget te publiceren, de widget zal dan niet functioneren. Om dit te
voorkomen dient u Joomla! zo te configureren dat de HTML-code van de widget
(zie Hoofdstuk 4) volledig op uw website wordt gepubliceerd.
Wanneer je op Internet zoekt naar de tekst “Joomla script tags disappear”, dan
worden diverse artikelen en fora gevonden waarop meer informatie terug te
vinden is m.b.t. het verhelpen van dit probleem.
Een oplossing die veelal helpt om dit probleem te verhelpen is:
1) Stel de “Default WYSIWYG Editor” in Joomla! in op “Editor – No Editor”
(In Joomla!, menu “Site”, “Global Configuration”, pagina “Site”,
selecteer in de keuzelijst “Default WYSIWYG Editor” de keuze “Editor –
No Editor”), klik op knop “Save”
2) Zet voor alle “Filter groups”, m.u.v. de “Super administrator”, het “Filter
type” op “Blacklist (Default)”.
(In Joomla!, menu “Content”, “Article Manager”, knop “Parameters”,
selecteer in “Filter groups” alle groepen met uitzondering van de “Super
administrator”, selecteer het “Filter type” “Blacklist (Default)”, klik op
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knop “Save”.
3) Publiceer de HTML-code van de widget opnieuw,
zie Hoofdstuk 4.
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8 Informatiebronnen
Relevante informatiebronnen m.b.t. de KNVB Uitslagen en Programma Widget:
 Algemene informatie over de KNVB Uitslagen en Programma Widget
 URL: www.sportlinkclub.nl
o Klik op “Producten” in het horizontale menu bovenaan de pagina
o Klik aan de linkerzijde van de pagina op “KNVB Uitslagen en Programma
widget”
 Gebruiksvoorwaarden van de KNVB Uitslagen en Programma Widget voor
verenigingen
 URL:
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/knvb%20uitslagen%20en
%20programma%20widget%20%20gebruiksvoorwaarden%20verenigingen.docx?id=13564
 Gebruiksvoorwaarden van de KNVB Uitslagen en Programma widget voor
eindgebruikers
 URL:
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/knvb%20uitslagen%20en
%20programma%20widget%20%20gebruiksvoorwaarden%20bezoekers.docx?id=13563
 KNVB Uitslagen en Programma widget Informatiepagina
 URL: http://knvbwidget.sportlink.com/widget_hulp.php
 Op deze pagina tref je implementatievoorbeelden van de KNVB Uitslagen en
Programma widget aan. Door deze voorbeelden te kopiëren naar de eigen
verenigingswebsite publiceer je de widget op uw eigen site
 Webshop van Sportlink Services t.b.v. aanvraag van de KNVB Uitslagen en Programma
widget
 URL: www.sportlinkclub.nl/index.php/webshop
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9 Appendix A: Publicatievoorbeeld van widget in het Joomla!
CMS
In dit voorbeeld wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je de widget publiceert met het Joomla! CMS.
Het Joomla! CMS is een veelgebruikt CMS-systeem en is daarom gekozen in dit voorbeeld. Wij
wijzen je er echter op dat je de widget met ieder CMS-systeem kunt publiceren.
Vooraf
Voordat je begint met de publicatie van de widget op de officiële verenigingswebsite, dien je
eerst:
 De widget aan te vragen, zie hiervoor Hoofdstuk 2
 Het domein van de officiële verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club Applicatie te
registreren, zie hiervoor Hoofdstuk 3
In onderstaand stappenplan wordt ervan uitgegaan dat het aanvraagproces van de widget en
de registratie van het domein van uw officiële verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club
Applicatie werd uitgevoerd.
Stap 1: Inloggen in het Joomla! CMS
Om de widget te kunnen publiceren moet je eerst inloggen in het Joomla! CMS van de
verenigingswebsite. Het Joomla! CMS open je door in een webbrowser de juiste URL te
openen. Standaard is dit:
 Standaard URL Joomla! CMS: http://www.<uw domein.nl>/administrator
 Je vervangt <uwdomein.nl> door de domeinnaam van de verenigingssite
 Het Joomla! login-scherm wordt getoond:



Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord
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Stap 2: Open de Article Manager
In het Joomla! CMS voeg je de widget toe door een nieuw “Artikel” aan te maken. Om een
nieuw “Artikel” aan te maken open je eerst de “Article Manager” via het menu “Content”:

Stap 3: Maak een nieuw “Artikel” aan
Wanneer je de Article Manager geopend hebt, klik je op de knop met het plus(“+”)-symbool om
een nieuw “Artikel” aan te maken:

Stap 4: Maak het nieuwe “Artikel” op
Wanneer je een nieuw “Artikel” hebt aangemaakt, verschijnt onderstaand scherm om het artikel
op te maken:

In dit scherm:
 Geef je het artikel een titel in het veld “Title”
 Ken je een alias toe aan het artikel in veld “Alias” (dit veld mag gelijk zijn aan de titel,
maar mag geen spaties bevatten)
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Wijs je het artikel toe aan een sectie d.m.v. de keuzelijst “Section”



Wijs je het artikel toe aan een categorie d.m.v. de keuzelijst “Category”



En klik je vervolgens op de knop “HTML” (rood omrand in bovenstaande figuur). Het
volgende HTML-invoerscherm verschijnt:



In het bovenstaande HTML-invoerscherm voer je de HTML-code voor de publicatie van
de widget in: Zie voor de HTML-code voor het publiceren van de widget Hoofdstuk 4.



Vervolgens klik je op de knop “Update”
Let op: Het HTML-invoerscherm verdwijnt nu en de pagina voor het opmaken van het
artikel verschijnt weer. Het grote invoerscherm voor het artikel zal leeg blijven



Klik op de knop met het vergrootglas:



Een voorbeeld van het nieuwe artikel met daarin de widget zal nu worden getoond:
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Let op: Indien geen voorbeeld van de widget wordt getoond, dan is Joomla! waarschijnlijk bij
jou ingesteld om bepaalde HTML-codes niet te publiceren. In Hoofdstuk 7 tref je meer
informatie aan over het instellen van Joomla! om dit probleem te verhelpen.


Je kunt het artikel nu opslaan en op de gewenste pagina op de officiële
verenigingswebsite opnemen



Indien het bovenstaande voorbeeld niet getoond wordt, raadpleeg je Hoofdstuk 7 voor
het oplossen van problemen
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