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1 Inleiding
Dit document beschrijft de Onsweb Club plugin ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands
Handbalverbond (NHV).
Deze plugin is bedoeld om verenigingen de mogelijkheid te geven wedstrijd gegevens van hun
eigen verenigingen online en eenvoudig op een eigen website te publiceren.
Door middel van een kleine toevoeging aan de eigen website kan hiermee eenvoudig het programma,
de uitslagen en de standen gepubliceerd worden. Doordat de plugin is gekoppeld aan de gegevens
van handbal.nl database, zal deze altijd up-to-date zijn. Wijzigingen in wedstrijdgegevens wordt dan
ook door middel van de plugin direct op de eigen website getoond.
Onsweb biedt ook de een Club plugin webservice (op basis van XML of JSON) voor verenigingen die
specifieke technische oplossingen willen ontwikkelen. Daarnaast biedt Onsweb de Clubwebsite; Een
volwaardige website oplossing inclusief diverse modules en cms systeem voor verenigingen.
Voor meer informatie raadpleegt u de website www.onswebclub.nl
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2 Installatie
2.1 Stap 1. Wat heeft u ontvangen
Bij uw bestelling zijn de volgende bestanden mee gestuurd.
1.
2.
3.
4.
5.

Deze handleiding, bestandsnaam: documentatie NHV clubplugin v0.x.pdf
Standaard stylesheet: clubplugin-style.css
Kleur stylesheet: clubplugin-grey.css
Voorbeeld HTML bestand: clubplugin.html
Een script code, welke alleen geschikt is voor het door u opgegeven domein.

Deze code bestaat uit 22 tot 32 karakters en cijfers.
Deze bestanden zullen we in de volgende stappen gebruiken om de plugin te kunnen installeren
binnen uw website.
2.2 Stap 2. Plaatsen van het script in uw website
Op de pagina waar u de plugin wilt plaatsen is het noodzakelijk dat u de bijgeleverde stukken code in
uw HTML document toepast.
De volgende regel dient u tussen de HEAD regels van uw HTML document te plaatsen.
Hieronder ziet u een voorbeeld van een correcte plaatsing.
<head>
........
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
<script src="http://www.handbal.nl/kcp/<uwcode>/"></script>
</head>

Vervang het woordje <uwcode> met de meegeleverde code bij uw bestelling.
Op de puntjes staan de overige regels, deze dient u niet te verwijderen.
Zie ook het voorbeeld bestand: clubplugin.html
2.3 Stap 3. Plaatsen van de stijl in uw website
Omdat de plugin universeel is opgezet kunt u door middel van CSS (Cascading Style Sheets) zelf de
plugin vormgeven zodat deze goed aansluit bij uw huisstijl. De plugin wordt standaard geleverd in een
neutrale grijze kleur, maar deze kunt u door middel van aanpassingen in de meegeleverde bestanden
zelf aanpassen. Om de meegeleverde stijl toe te passen dient u de volgende regels ook aan uw HEAD
toe te voegen.
<link type="text/css" href="clubplugin-style.css" rel="stylesheet" />
<link type="text/css" href="clubplugin-grey.css" rel="stylesheet" />

Deze bestanden moeten naar uw website worden geupload. Let op dat u deze in ROOT van de
website plaatst.
Wanneer uw bekend bent met het plaatsen van stylesheets kunt u deze ook ergens anders plaatsen.
Zie ook het voorbeeld bestand: clubplugin.html
Voor meer informatie CSS zie: http://www.w3schools.com/css/default.asp
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2.4 Handleiding stylesheet classes clubplugin
Dit hoofdstuk beschrijft hoe je in de clubplugin een kolom aanpast of niet meer laat tonen.
De tabel is opgebouwd met verschillende kolommen, iedere rij geeft informatie in alle kolommen.
In de plug-in kan er gekozen worden om een kolom niet te tonen. Dit gebeurd met behulp van een
css-bestand.
Kolom-namen:
Programma:
• time
• date
• game
• poule
• team (home and away)
• field
• facility
Uitslagen:
•
•
•
•
•

date
game
poule
team (home and away)
result

•
•
•
•

first standing_number
standing_name
standing_number
standing_number

Standen:

2.4.1 Kolommen tonen / niet tonen
Wanneer u een van deze kolommen niet wilt laten tonen, moet er in de stylesheet: 'clubpluginstyle.css' een regel geplaatst worden.
#club-plugin .list-item .Kolomnaam{display:none;}
voorbeelden:
#club-plugin .list-item .time {display:none;}
Omdat er nu 1 of meerdere kolommen missen, moet de breedte van de andere kolommen aangepast
worden. Voeg deze regel toe aan het .css bestand:
#club-plugin .list-item .Kolomnaam {width:Breedte%;}
voorbeelden:
#club-plugin .list-item .date {width:7%;}
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2.5 Stap 4. Toevoegen van script voor het laden van de plugin
Als het goed is heeft u nu alle regels toegevoegd aan uw HTML document.
We kunnen nu de club plugin aanspreken en deze op een plaats in de website laden.
Hiervoor dient u op de plek waar u de plugin wil laden de volgende code toe te voegen.
<div id="club-plugin"></div>
<script>
jQuery(document).ready(function($){
clubplugin.load('#club-plugin');
});
</script>

De club plugin wordt geladen binnenin het DIV gedeelte wat u zojuist hebt geplaatst. U kunt middels
de meegeleverde CSS bestanden zelf bepalen waar en hoe breedt de plugin wordt geladen.
Als u deze stap heeft uit gevoerd en u bekijkt nu de HTML pagina waarin u alles heeft toegepast, zou
u nu (na verversing van uw scherm) de plugin moeten zien. Indien dit niet het geval is dient u eerste
de veel gestelde vragen te doorlopen alvorens u contact met ons opneemt.
2.6 Stap 5. Extra instel mogelijkheden
Binnen de plugin hebben wij nog een aantal extra mogelijkheden ingebouwd om deze nog beter te
kunnen integreren binnen uw website. Zo zijn er diverse teksten binnen de plugin die u kunt
aanpassen, door deze toe te voegen aan het script.
2.6.1

Settingstabel

Setting

Default Waarden

Omschrijving

Versie

Clubplugin.config.standing

Full

Full
none

Toon alle kolommen van een stand
Toon bepert aantal kolommen

1.0

Clubplugin.config.standing_heading

Full

Full
Small

Toont kolomnamen voluit
Toont afgekorte kolomnamen

01-01-00

Met behulp van de settings kunnen specifieke onderdelen binnen de plugin door de vereniging zelf
geregeld worden. Per setting is aangegeven vanaf welke versie van de plugin deze beschikbaar is.
2.6.2

Vertalingstabel

Setting

Default

Omschrijving

Versie

clubplugin.translation.laden

Laden...

Toon alle kolommen van een stand
Toon bepert aantal kolommen

1.0

clubplugin.translation.progr
am-tab-title

Programma

Titel van de programma tab

1.0

clubplugin.translation.resulttab-title

Uitslagen

Titel van de uitslagen tab

1.0

clubplugin.translation.standi
ng-tab-title

Standen

Titel van de standen tab

1.0

clubplugin.translation.teams
-tab-title

Teams

Titel van de teams tab

1.0

clubplugin.translation.Progr
amma

Programma

Titel van programma overzicht

1.0

clubplugin.translation.Uitsla
gen

Uitslagen

Titel van het uitslagen overzicht

1.0
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clubplugin.translation.Stand
en

Standen

Titel van het standen overzicht

1.0

clubplugin.translation.geen_
wedstrijden

Er zijn geen wedstrijden
gepland deze week.

Melding wanneer er geen
wedstrijden zijn

1.0

clubplugin.translation.geen_
uitslagen

Er staan deze week geen
wedstrijden gepland.

Melding wanneer er geen
uitslagen zijn

1.0

Met behulp van de “vertalingen” kan de vereniging zelf teksten binnen de plugin aanpassen, om deze
nog meer binnen de website te laten passen.
Per setting is aangegeven vanaf welke versie van de plugin deze beschikbaar is.
2.7 Een team_id meegeven
In de clubplugin wordt er gebruik gemaakt van een aantal team_id's, wanneer de clubplugin
aangeroepen wordt kan er een of meerdere team_id's meegegeven worden.
Wanneer het team_id wordt meegegeven wordt er alleen informatie voor dat team getoond.
De tab 'teams' wordt ook niet meer getoond
De gehele url met alle team_id's kunt u vinden door in de plugin deze link aan te roepen:
'http://www.handbal.nl/kcp/<uwcode>/team_url/'.
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3 Handleiding Clubplugin joomla
3.1 Inleiding
Dit document beschrijft hoe de Clubplugin van Onsweb geïntegreerd kan worden in een Joomla
website. Er wordt vanuit gegaan dat de webmaster voldoende kennis heeft van Joomla en HTML om
de handleiding uit te voeren. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de benodigde bestanden van Onsweb
reeds gedownload zijn en dat de CSS stylesheets van de plugin in de root van uw Joomla installatie
zijn geplaatst. Deze handleiding is gemaakt voor 2 versies, namelijk voor Joomla v1.5 en v2.5.
3.1.1 jQuery Installatie
Om de clubplugin te kunnen gebruiken is de jQuery plugin noodzakelijk.
Download de jQuery plugin voor de juiste versie van Joomla op
http://www.joomlabamboo.com/joomla-extensions/jb-library-plugin-a-free-joomla-jquery-plugin
Het zip-bestand moet nu worden geïnstalleerd via Instal/uninstall deze functie is te vinden onder
Extensions.

Na de installatie kan de plug-in geconfigureerd worden.
Ga naar de via de Extensions naar de plugin manager en zoek de plugin “JB Library” op.

Vul de gegevens onder de jquery libary settings in ,kies de laatste jQuery versie die beschikbaar is.
Dit kan per versie verschillen.
Jquery Version:
Joomla v1.5 :
Joomla v2.5 :

jQuery v1.8.0 min
jQuery v1.7.0 min

Jquery Source:
jQuery No-Conflict :

google
No

Tip: Zet jQuery No-Conflict aan als uw website al gebruik maakt van een andere Javascript plugin.
Een voorbeeld van een javascript plugin is mootools.
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Het aanmaken van de te gebruiken module

3.2.1 Aanpassen editor
Als eerste stap moet er een module aangemaakt worden. Het is hiervoor noodzakelijk om allereerst de
editor die u gebruikt te wijzigen.
Joomla v1.5 : ga naar het menu Site en klik op User Manager en klik op uw profiel.
Joomla v2.5 : ga naar het menu Site en klik op My profile.
Kijk rechts welke instelling de optie Editor momenteel heeft, onthoudt dit en wijzig de optie naar 'Editor
– None'.

Sla de gegevens op en sluit de pagina.
N.B: Wijzig de optie weer terug wanneer u klaar bent met de installatie van de plugin.
3.2.2 Plaatsen Clubplugin
Ga naar het menu Extensions en klik op Module Manager. Klik in de bovenste menubalk op New.
Er verschijnt nu een venster waarin een moduletype gekozen moet worden. Klik hier op Custom
HTML. Er verschijnt een nieuw scherm waarin de module gemaakt kan worden.
Vul gegevens onder Details in als volgt:
Joomla v1.5

De position in v1.5 kan aangemaakt worden door op de tekst van de combobox te klikken en het aan
te passen.
Joomla v2.5:

Nu moet de HTML code van de plugin in Joomla geplaatst worden. Open het bestand clubplugin.html
(dit bestand vindt u in het zip-bestand die u download van Onsweb) in een teksteditor en kopieer de
regels die tussen <body> en </body> staan. Deze regels moeten nu geplakt worden in het tekstvak
onder Aangepaste uitvoer.
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LET OP! Vergeet niet de tekst <uwcode> te vervangen door de code die u van Onsweb heeft
ontvangen.
Klik tot slot op Opslaan en sluiten en de module wordt opgeslagen. Controleer of alles goed is gegaan
door achter Filter Clubplugin in te voeren en op Zoeken te klikken.
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4 Handleiding Clubplugin wordpress
4.1 Inleiding
Dit document beschrijft hoe de Clubplugin van Onsweb geïntegreerd kan worden in een WordPress
website. Er wordt vanuit gegaan dat de webmaster voldoende kennis heeft van WordPress en HTML
om de handleiding uit te voeren. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de benodigde bestanden van
Onsweb reeds gedownload zijn en dat de CSS stylesheets van de plugin in de root van uw WordPress
installatie zijn geplaatst. Deze handleiding is gemaakt op basis van WordPress 3.5.1.
4.2

Het aanmaken van de pagina voor de clubplugin

4.2.1 Pagina aanmaken
De clubplugin moet getoond worden op een pagina, deze moet eerst aangemaakt worden.
Een pagina toevoegen kan door op Page naar Add New te gaan.
4.2.2 Plaatsen Clubplugin
Tijdens het toevoegen van een pagina kan de gebruiker een titel en content invoeren.
Let goed op dat bij het invoeren van de content in het tekstvak de optie Visual is aangepast naar
Text. Zie screenshot hieronder.
Nu moet de HTML code van de plugin in WordPress geplaatst worden. Open het bestand
clubplugin.html (dit bestand vindt u in het zip-bestand die u reeds heeft gedownload van Onsweb) in
een teksteditor en kopieer de regels die tussen <body> en </body> staan. Deze regels moeten nu
geplakt worden in het tekstvak. Nadat u de regels heeft geplakt, niet overschakelen naar het tabblad
Visual aangezien de regels dan worden aangetast.

LET OP! Vergeet niet de tekst <uwcode> te vervangen door de code die u van Onsweb heeft
ontvangen.
De clubplugin verschijnt op de pagina wanneer deze gepubliceerd is.
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5 Installatie service
Indien u het niet voor elkaar krijgt om de club plugin te integreren binnen uw website, of als u
specifieke wensen heeft, dan kunnen wij u afhankelijk van uw wensen tegen betaling technisch
ondersteunen. Wij zullen u altijd voorafgaand een duidelijke en heldere indicatie geven van de kosten.
U dient hiervoor de volgende gegevens dan te verzamelen:
•
•
•

Type website: Joomla, Wordpress, losse html bestanden, ASP website, anders
FTP gegevens van uw domein.
Contact gegevens
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6 Veel gestelde vragen
1. Nadat ik de plugin code in mijn website heb geplaatst verspringen de teksten en dergelijke.
Hoe komt dat?
•

Het kan zijn dat u de code niet goed heeft overgenomen. Let op dat u alles goed heeft
overgenomen. HTML is een gestructureerde opmaak taal. Wanneer u een element
niet goed afsluit kan het ervoor zorgen dat uw pagina niet goed meer zichtbaar is.
Voorbeeld: u opent het <head> element en u sluit het weer door </head> te plaatsen.
Let op, dit geldt niet voor alle HTML elementen. Voor meer informatie over HMTL
elementen verwijs ik u naar http://www.w3schools.com/tags/default.asp

2. Ik krijg een javascript foutmelding dat 'club plugin' niet bestaat?
•

Dat betekend dat u de plugin niet juist in de head heeft geplaatst, indien u dit wel
gedaan heeft, let op dat deze regel altijd na “<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>” komt.
Ook al u hieronder in vraag 3 deze regel naar beneden heeft verplaatst.

3. Ik krijg een javascript foutmelding dat $ of jQuery geen object is?
•

Controleer of u de regel met “<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>” goed
in uw head heeft gezet. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u ook proberen deze toe te
voegen vlak boven de code die u in Stap 4 heeft toegevoegd.

4. Hoe kan ik alleen de inhoud laten scrollen? Nu krijg ik een hele lange pagina?
•

Met behulp van stijle in het CSS bestand kunt u zulke zaken regelen.
Voeg de regel: #club-plugin .o-overview {height:400px;overflow:auto;} toe aan het
bestand. Het vlak waar de content in komt te staan wordt nu maximaal 400 pixels
hoog en wanneer de content langer is verschijnt hier automatisch een scrollbar aan
de rechter kant.
De hoogte van het vlak kunt u uiteraard zelf bepalen.

5. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het menu: Programma, Utislagen, Standen en Teams bovenaan
blijft staan?
•

Zie het antwoord bij vraag 4

6. De standen pagina is te breed. Kan ik de koppen van de tabel aanpassen zodat deze smaller
wordt?
•

Dit is mogelijk met behulp van de voorgedefinieerde setting.
Het standen overzicht kent 2 settings om het uiterlijk aan te passen (naast de gewone
stylesheet aanpassingen uiteraard)
Setting 1: standing
Met behulp van deze setting kunt u meer of minder kolommen tonen in de stand.
Setting 2: standing_heading
Met behulp van deze setting kunt u bepalen of de kolomnamen volledig of afgekort
worden weergegeven
Zie ook de settingstabel bij hoofdstuk 2.5.1
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7. In internet explorer ziet de plugin er vreemd uit?
•

Dit kan komen doordat de browser, Intern Explorer, in de verkeerde modus staat. Sinds
versie 7 is het mogelijk om websites in een soort van compatibiliteitsmodus te bekijken.
Echter kan dit ertoe leiden dat sommige websites niet goed worden weergegeven. Omdat
dit een instelling is die aan de client-zijde wordt gedaan kunt u hier nagenoeg geen
invloed op uit oefenen.
Er is echter wel een methode om u ervan te verzekeren dat de laatst beschikbare versie
van de client gebruikt wordt. Dit krijgt u voor elkaar door in de <head> van uw html
document de volgende regel op te nemen:
•

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge">

8. De clubplugin geeft de foutmelding “Niet toegestaan om gebruik te maken van de NHV
clubplugin 0x01 Voor meer informatie kunt u contact op nemen met clubplugin@onsweb.nl”
•

Uw aanvraag is niet geregistreerd als clubplugin, maar als webservice(Club XML). Mocht
u wel gebruik willen maken van de plugin, neem dan contact op met Onsweb. Heeft u
vragen over de webservice, dan kunt u op deze pagina meer informatie vinden:
http://www.onswebbond.nl/voor-verenigingen/#.UbcogfmeP0Z

9. De clubplugin geeft de foutmelding “Geen toegang voor meer informatie kunt u contact op
nemen met clubplugin@onsweb.nl”, wat kan ik hier aan doen?
•

De clubplugin is gekoppeld aan een domeinnaam, de domeinnaam waar de clubplugin op
geïnstalleerd staat is niet bekend. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de clubplugin op
een test-omgeving staat. Plaats de website op het juiste domein of neem contact op met
Onsweb voor het aanpassen van de url.

10. De opmaak van mijn website is verstoord, hoe kan dat?
•

De oorzaak van een verstoorde opmaak van uw website kan zijn dat u bepaalde tags niet
goed heeft afgesloten, of dat sommige tags compleet ontbreken.
Bijvoorbeeld wanneer de <html> tags van het document ontbreken kan het zijn dat in
Internet Explorer de zogenoemde compatibiliteitsmodus wordt geactiveerd.
(zie ook vraag 7)
Wanneer tags niet goed zijn afgesloten kan de browser niet goed bepalen wanneer deze
is afgelopen en wanneer de volgende tag begint. Hierdoor kunnen hele vlakken door
elkaar heen komen te staan.
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7 Updates:
De volgende updates zijn uitgevoerd:
•

Team_id toevoegen
Wanneer er een team_id wordt toegevoegd verdwijnt de button 'Teams' en worden de
gegevens van het geselecteerde team getoond(meerdere teams zijn ook mogelijk.

•

Volledig programma verbeterd:
De bug voor het volledige programma is opgelost, dit wordt nu goed getoond.

•

Mogelijkheid om de plugin in joomla te plaatsen.

•

Kleine bugs opgelost.
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8 Ondersteuning
Indien u van mening bent dat u alle stappen nauwlettend hebt opgevolgd, maar er nog steeds geen
plugin op uw website verschijnt, neemt u dan contact op per email via support@onsweb.nl.
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9 Quick start
1. Plaats scripts in de head van uw HTML document.
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
<script src="http://www.handbal.nl/kcp/<uwcode>/"></script>
<link type="text/css" href="clubplugin-style.css" rel="stylesheet" />
<link type="text/css" href="clubplugin-grey.css" rel="stylesheet" />

* Vervang het woordje <uwcode> met de meegeleverde code bij uw bestelling.
* Indien u al jQuery heeft geinclude mag u deze niet nogmaals includen.
2. Plaats de code in uw HTML document om de plugin aan te roepen
<div id="club-plugin"></div>
<script>
jQuery(document).ready(function($){
//clubplugin.translation.laden = 'appelssap';
clubplugin.config.standing = 'none';
clubplugin.load('#club-plugin');
});
</script>

3. Upload de CSS bestanden naar uw webserver
Betreft: clubplugin-style.css en clubplugin-grey.css
4. Uw club plugin moet nu werkzaam zijn.
5. Optioneel: pas de CSS bestanden naar wens aan, zie documentatie
6. Optioneel: configureer settings en vertalingen, zie documentatie
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