
Google analytics  

 

Een van de modules van mijnhengelsportvereniging.nl is de statistiekenmodule die gekoppeld is met 

Google Analytics (GA). Via een google account kunnen gegevens over de bezoekers inzichtelijk 

worden gemaakt. 

 

Wat heb je hiervoor nodig? 

1) Verenigingswebsite via www.mijnhengelsportvereniging.nl 

2) Een google account 

 

Ga naar http://www.google.com/analytics/. Heb je nog geen google account? Klik dan op: een 

account aanmaken (figuur 1) en volg de aanmeldprocedure. 

 

Heb je al wel een google account klik dan op: aanmelden (figuur 1). 

 

 
 

 

 

Na het inloggen kom je op het hoofdscherm van google analytics (figuur 2). Je kunt altijd terugkeren 

naar dit scherm door op de knop met het huisje(links in de balk) te klikken. 

 

 
 

 

 

Figuur 1: www.google.com/analytics  

Figuur 2: Hoofdscherm van Google Analytics 



Klik op de knop: beheerder en je krijgt een overzicht van al je al ingestelde google analytics (figuur 3). 

Hier kun je een account toevoegen of selecteren (eerste kolom). Selecteer het account waaraan je de 

statistieken wilt koppelen. Klik vervolgens onder property (tweede kolom), op selecteer een property 

-> nieuwe property aanmaken. 

 

 
 

 

 

 

Vervogens kunt u kiezen of je een meting wilt doen op een website of een mobiele app. Onze meting 

heeft betrekking op een website. Vervolgens kiezen we voor Universal Analitics versie (figuur 4). 

 

Nu komen de belangrijkste gegevens: 

- Naam van de website 

- URL van de website 

 

Vul bij de naam van de website de naam van de website in zoals de bezoekers van de website zien. 

De verenigingsnaam mag ook. 

 

De URL van de website is bijvoorbeeld http://hsvloenenschewell.mijnhengelsportvereniging.nl 

Zoals je kunt zien is http:// (dat is de naam van het protocol) al ingevuld dus dit hoeft niet nog een 

keer ingevuld te worden. Je vult dan de volledige url zonder het protocol in: 

hsvloenenschewell.mijnhengelsportvereniging.nl. 

LET OP: De url moet exact kloppen anders werkt de koppeling niet. 

 

Kies vervolgens een branchecode en een tijdzone. De tijdzone is uiteraard Nederland. 

Figuur 3: Accountbeheer 



 

 

 

 

  

 

 

 

Figuur 4: Nieuwe Property 



Klik op: tracking-ID ophalen (figuur 4). Soms vraagt Google nog om een een bevestiging van een 

overeenkomst. Klik dan op de knop om akkoord te gaan.  

 

 
 

 

 

Klik op de knop terugkeren(figuur 5) om naar het accountbeheer(figuur 3) te gaan en klik in de derde 

kolom op instellingen weergeven. 

 

Noteer het ID van de data weergave (figuur 6) 

 
 

 

 

Ga naar http://now.mijnhengelsportvereniging.nl/Default.aspx en login met het gebruikersnaam en 

wachtwoord. 

 

Ga naar configuratie en klik op: Google Analytics en je ziet het volgende scherm (figuur 7). 

- Vul op de eerste regel het ID van de dataweergave in. 

- Vul in het vak E-mailadres het e-mailadres in van het google account waarmee je ingelogd 

was tijdens het instellen van GA. 

- Vervolgens ook het bijbehorende wachtwoord. 

- Klik op gegevens controleren.  

Figuur 5: Terugkeren 

Figuur 6: Instellingen voor rapportageweergave 



 

Er kunnen twee fouten optreden: 

1. Het ingevoerde profiel ID bestaat niet 

2. Het ingevoerde e-mailadres en/of wachtwoord is onjuist 

 

Melding 1: Het e-mailadres en wachtwoord zijn juist maar binnen dit account is niet het juiste ID 

beschikbaar of de URL is niet goed ingevoerd. 

- Om dit te controleren ga je naar beheerder.  

- Selecteer in kolom 1 het juiste account. 

- Selecteer in kolom 2 de juiste property (het kan zijn dat deze automatisch geselecteerd 

wordt) 

- Klik in kolom 3 op instellingen weergeven. 

 

Melding 2: Controleer of je het juiste e-mailadres en wachtwoord opgegeven hebt. Controleer 

daarbij of je per ongeluk de Capslock aan of uit hebt staan zodat hoofdletters en kleine letters 

verkeerd ingevoerd worden. 

  

Figuur 7: Google account configureren 



Website statistieken 

 

Één dag na het instellen van de GA zijn de eerste statistieken van bezoeken/bezoekers binnen. Om 

hiervan een indruk te krijgen ga je naar het Dashboard van .Now en klik op: Statistieken. Je krijgt het 

volgende scherm (figuur 8).  

 

Je kunt overzichten opvragen door een datum vanaf en een datum tot en met opgeven. Daarna klik 

je op gegevens berekenen. Je krijgt nu verschillende informatie over de bezoekers van de website. 

Hierdoor kun je bijvoorbeeld zien wat het meest bezocht wordt en daar meer aandacht aan te 

besteden op de site. 

 

 
 

 

Extra info 

Wil je nog meer info dan kun je Google Analytics verder bekijken en inrichten om dergelijke info te 

tonen. Dit pakket is ontwikkeld door Google zelf en hierop hebben Sportvisserij Nederland en Divide 

verder geen invloed. 

Figuur 8: uitlezen van bezoekersresultaten 


