
KWVL website - Handleiding voor Roeiers 
 
 
Login op de site: 
 

 
 
Om toegang te krijgen tot de besloten pagina's, dus ook voor de roeiagenda, 
moet u inloggen met uw gebruikersnaam en uw persoonlijk wachtwoord. Als het 
de eerste keer is dat u wilt inloggen op de website klik dan op LEDEN 
LOGIN en vervolgens op "Wachtwoord en/of gebruikersnaam 
vergeten?". U komt dan op een volgende pagina waar uw u e-mailadres, dat 
bekend is bij de administratie, moet invullen. Uw inlognaam en wachtwoord 
worden dan direct naar dat e-mailadres verstuurd. Indien u naderhand een ander 
wachtwoord wilt instellen, kan dat uiteraard ook. 
 

  
 
 
Zodra u ingelogd bent ziet u het Ledenmenu  
 

 
 
  



Om een kalenderoverzicht van alle reserveringen van alle teams te zien klikt u in 
het Ledenmenu op ROEIKALENDER. 
 

 

 
 
Hier ziet u alle reserveringen van alle teams van de actuele maand. Uiteraard 
kunt u ook een andere maand of jaar instellen, vervolgens klikt u op 
“weergeven” om de gewenste maand te kunnen zien.  
 
Als u met de muis op een reservering gaat staan zonder te klikken ziet u meer 
informatie over de reservering (boot, tijd hoe lang de boot is afgeschreven en 
aangemelde roeiers). Als u erop klikt komt u direct bij de desbetreffende 
teamreservering terecht.  
 
 
 
 
  



 

 
 
Met klik op de knop “Reserveringen” ziet u alle reserveringen van uw team. 
Let op! Indien u nog niet ingeschreven staat bij een team kunt u ook geen 
reserveringen zien.  
 

 
 
Met een klik op de kladblok met het potloodje kan een reservering gewijzigd 
worden (allen Team captains).  
 
Het overzicht bij “Reserveringen” spreekt voor zich (datum, tijd, afkorting naam 
boot)  

✔ De reservering is nog niet definitief (teamcaptain) 
✔ De reservering is definitief (teamcaptain) 
● U heeft uw aanwezigheid voor deze reservering bevestigd (teamlid) 
● U heeft nog niets ingevuld (teamlid) 
● U heeft zich voor deze reservering afgemeld (teamlid) 

 
Door op het grijze bolletje te klikken verandert deze van kleur en wordt het 
groen. Dan bent u aangemeld voor deze reservering. Als u nog een keer klikt 
wordt het bolletje rood. Dan bent u afgemeld voor deze reservering. U kunt op 
die manier alle reserveringen snel doorlopen zonder elke reservering apart te 
openen. 
 

✘ Met het rode kruisje naast een reservering kan deze worden verwijderd 
(allen Teamcaptains) 

 
Een doorgestreepte reservering met een gele driehoek betekend dat deze door 
de teamcaptain afgelast werd.  
 
Met een klik op de naam van het team komt u bij het gedetailleerde overzicht 
van een teamreservering: datum en tijd reservering, boot, naam van team, 
mededelingen, etc. 



 
 
 
De teamleden kunnen zich hier zelf aan- of afmelden. Klik rechts van 

op het pijltje en maak een keuze. Let op. De lege 
regel boven het woord “ja” kan aangeklikt worden om het bolletje weer op grijs 
te zetten. Dan heeft u zich nog niet aan- of afgemeld. 
Uiteraard moet de keuze bij “Mijn aanwezigheid” worden bevestigd door op 
“Opslaan” te klikken. 
 
 

● grijs bolletje: roeier heeft nog niets ingevuld 
● rood bolletje: roeier kan niet 
● groen bolletje: roeier heeft zich aangemeld 

 
Ook is het mogelijk om voor de rest van uw team een bericht achter te laten in 
het tekst vak. U kunt ook bij reserveringen van andere teams een bericht 
achterlaten. 
 
Wanneer het team compleet is kan de teamcaptain dit mededelen door te klikken 
op “bevestigen”. 
 
Klikken op de knop “Afgelasten” betekend dat de reservering komt te vervallen 
en dat er niet geroeid gaat worden (alleen teamcaptains).  De teamleden worden 
hiervan automatisch per e-mail op de hoogte gebracht. 
 
  



 

 
Alleen voor teamcaptains: Met deze knop klikt u door naar de botenplanning  om 
een boot te kiezen en de roei sessie vast te leggen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


