RKHSV WEDSTRIJDVERSLAGEN
Zoals jullie wellicht weten is de website van RKHSV onlangs geheel vernieuwd. Om de site actueel te
houden en nog interessant(er) te maken voor bezoekers (en sponsoren) willen wij het plaatsen van
wedstrijdverslagen nieuw leven inblazen. Uiteraard geldt dit voor alle teams (senioren, junioren, Gteams, meidenvoetbal!). Om dit tot een succes te maken is jullie inzet en hulp echter nodig!!!! Aan jullie
dan ook het verzoek om het maken van wedstrijdverslagen binnen jullie team te bespreken. Mocht je
hier zelf als trainer/coach geen tijd of interesse voor hebben, dan wil een speler of toeschouwer dit
misschien wel op zich nemen…. Wil je geen uitgebreid verslag maken, dan kun je ook het scoreverloop
cq doelpuntenmakers plaatsen.
In de nieuwe website is een module ingebouwd waarmee jullie rechtstreeks wedstrijdverslagen kunnen
uploaden naar de website, dus geen gedoe meer met mailen, kopieren en plakken van
wedstrijdverslagen (aandachtpunt hierbij is dat deze eerst door een van de websitebeheerders digitaal
vrijgegeven moet worden voordat deze zichtbaar is op de site). Tevens is ook de mogelijkheid om foto’s
toe te voegen aan het wedstrijdverslag.
Hieronder vinden jullie de uitleg over het plaatsen van wedstrijdverslagen op de website.
1) Ga naar de website www.rkhsv.nl
2) Klik op de link “wedstrijdverslag uploaden >>” aan de rechterzijde op de homepage.
3) Je komt nu in het invulformulier voor het uploaden van het wedstrijdformulier. Let hierbij goed
op dat je het correcte team in het dropdown menu selecteert. De wedstrijdverslagen komen
namelijk op de homepage, maar ook onder het desbetreffende elftal op de website te staan.
4) Bij “Auteur” dien je Website RKHSV in te vullen.
5) Het “Wachtwoord” kun je opvragen via website@rkhsv.nl.
6) Klik vervolgens op versturen en het wedstrijdverslag wordt nu ter verificatie verstuurd naar de
beheerders van de website. Zodra deze goedgekeurd is wordt het verslag automatisch geplaatst
op de website.
RKHSV hoopt hier samen met jullie een mooie toevoeging aan de website van te maken. Mocht je
vragen/opmerkingen hebben over het plaatsen van de wedstrijdverslagen, mail dan naar
website@rkhsv.nl. Uiteraard zijn andere opmerkingen of verbeterpunten ook van harte welkom!!
Bij voorbaat dank en sportieve groet,
RKHSV

