
   

Laat je team eruit springen! 

Op de website is het mogelijk om je teampagina zelf aan te passen.  
Zo kan je jullie teamfoto erop zetten en een tabel met alle spelers. Daarnaast is 
het ook nog mogelijk om bijvoorbeeld een tekst, linkje naar Youtube of extra foto 
te plaatsen. 
 
Om dit te kunnen hoef je alleen de volgende stappen te volgen: 

1.   Registreer je op de website. (links onderaan de pagina) 
 
 
 

 
 

2.   Vul je gewenste gebruikersnaam, e-mailadres en anti-spam 
vragen in.  

 
3.   Als je op ‘Registreren’ klikt dan ontvang je een mail met 

daarin je (tijdelijke) wachtwoord voor het account. 
 

4.   Met deze gegevens kan je inloggen op de website.          
(http://pegasusvolleybal.com/login) 

 
5.   Als je nu inlogt op website kom je op je profiel-pagina. Hier 

kan je o.a. je wachtwoord wijzigen naar een gemakkelijker 
wachtwoord (onder ‘Over jezelf’). Klik op ‘Profiel bijwerken’ om 
de wijzigingen op te slaan. (onderaan) 
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6.   Stuur een mailtje naar 

website@pegasusvolleybal.com om rechten te krijgen voor het 

aanpassen van een teampagina. Vermeld hierin duidelijk je naam, 

team en gebruikersnaam, zodat wij de gegevens kunnen 

controleren en je account aan het team kunnen koppelen. 

 

7.   Als je een bevestiging van ons hebt gekregen, kan je je 

teampagina aanpassen. 

 

8.   Log in op de website en klik op ‘Teams’. (links) 

 

9.   Klik het team aan waarvan je de pagina wilt bewerken. 

 

10. In het bovenste tekstvak kan je van alles plaatsen, zoals 

tekst via het tekstvak en afbeeldingen en linkjes naar bijvoorbeeld 

Youtube via de knop ‘Media toevoegen’. Vervolgens kan je dan 

ook de grootte van de afbeelding kiezen en of deze links, rechts of 

in het midden moet staan. 
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11. In het tweede blok kan je een teamfoto 

selecteren en de trainers invullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. In het derde blok kan je de spelers toevoegen in een tabel. 

Deze worden vervolgens gesorteerd op shirtnummer. Klik na het 

invoeren op ‘Alle Spelers opslaan’. (overleg met het team welke 

gegevens je allemaal op de website zet) 

 

13. Als je alle wijzigingen hebt toegepast kan je in het 

rechterblok op ‘Wijzigingen bekijken’ klikken om het eindresultaat 

te zien in een ander tabblad. LET OP: DE WIJZIGINGEN ZIJN NU 

NOG NIET OPGESLAGEN 

 

14. Klik vervolgens op ‘Bijwerken’ om de wijzigingen op te slaan. 

 

15. Houd de muis rechtsboven in de hoek op je naam en klik op 

uitloggen. 

Webcommissie Pegasus                                               website@pegasusvolleybal.com 
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