
Hoe maak je een training: 

Met een DEMO Account: 

- Ga naar de pagina Oefeningen en klik op de knop    

– Vul de titel, doel, team en datum in, klik op  

– De training is aangemaakt.  

– Je kunt nu de oefeningen met  + toevoegen aan de training.  

– Is de training klaar,  druk dan op   

(de training wordt nu getoond en is nog te bewerken. Via de PDF icoon   rechtsboven te 

printen of op te slaan). 

Zie onderstaand schema. 

1: Keuze categorieën. 

2: Toevoegen van een oefening aan de training (+). 

3: Verwijderen van een oefening uit de actuele training (-) 

4: Toevoegen van een opmerking. (als laatste invoeren) 

5: Training opslaan en bekijken 
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Met een geregistreerd Account: 
- Vul op de pagina Oefeningen onder de Actuele training de titel, doel, team en 

datum in. 

– Druk op  

– De training is aangemaakt, je kunt nu de training maken. 

– Is de training klaar,  druk dan op  

– De training wordt opgeslagen onder de Trainingen. 

– Je kunt nu de training bekijken, opslaan of printen. 

 
Zie onderstaand schema. 

1: Keuze categorieën, Tags en tonen van de favorieten  (alleen bij een Premium account) 

2: Oefening als favoriet toevoegen of verwijderen. 

3: Toevoegen van een oefening aan de training (+) 

4: Opgeslagen training:  – PDF bekijken. (  ) 

                                              – Bewerken.(  ) 

                                              – Verwijderen. (X) 

Klik op de titel en je kunt de opgeslagen training bekijken en aanpassen. 

5: Verwijderen van een oefening uit de actuele training.  

6: Toevoegen van een opmerking. (als laatste invoeren) 

7: Training opslaan, bekijken en aanpassen. 
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Bekijken en bewerken van de training: 
1 : Terug: de training nog aanpassen, oefeningen of opmerkingen toevoegen 

(eerst weer op volgende stap drukken). 
2 : Bekijken van de PDF, deze kun je opslaan of printen. 
3 : Verwijderen van oefeningen.

 

 In de categorie: Eigen oefeningen  (Premium gebruikers) staan 3 lege oefeningen  

die je in de training kun kiezen en dan op de PDF print zelf kunt invullen met pen. 

Als je een oefening hebt die je geplaatst wilt hebben, mail deze dan even. 

  

Reageren kan via de contactpagina of mailen naar: info@volleybaltrainingmaken.nl 
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