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2  INLEIDING 

In dit handboek staan alle functionaliteiten beschreven die beschikbaar zijn voor captains. 

Van elke functionaliteit staat beschreven waar de functionaliteit voor dient en welke handelingen er verricht moeten worden 

om van de functionaliteit gebruik te maken. 

 

3  INLOGGEN 

Ga naar de website http://comp.dartsbondalmere.nl/digitaal/login.php 

 

Druk op de knop inloggen. 

Je komt in het volgende scherm terecht: 

 

 
 

Vul de Username (gebruikersnaam) en je Password (wachtwoord) in die verstrekt is of die je zelf hebt ingevoerd. 

Druk op de knop login. 

Je gaat naar het menu met alle captain mogelijkheden. 

3.1  PASSWORD VERGETEN  

 

Password vergeten? Druk op de knop Password vergeten?  

Je komt in het volgende scherm terecht: 

 

Geef je Username (gebruikersnaam) in en druk op de knop Verzenden. 

Er wordt een e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat van de opgegeven gebruiker bekend bij ons is. Als je geen mail 

ontvangt stuur dan een mail naar digitaal@dartsbondalmere.nl. 
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4  CAPTAIN MOGELIJKHEDEN 

In dit hoofdstuk staan alle mogelijkheden van een captain uitgewerkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er 

reeds is ingelogd. Zo niet, log dan eerst in (hoofdstuk 3). 

4.1  ADRES / TELEFOON WIJZIGEN 

 

Met deze optie is het mogelijk het adres, telefoon en e-mail gegevens van je teamleden te wijzigen. 

Dit kan handig zijn wanneer het captain-schap wordt overgedragen aan 1 van je andere teamleden.  

 
Druk op de knop Wijzig adres/telefoon. Je komt vervolgens in onderstaand scherm terecht: 

 

 

 

Selecteer de Speler die je wilt wijzigen. 

 

012345 – Team (T) Speler 
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Wijzig de gegevens die je aan wilt passen. 

Druk op de knop Wijzigen. 

 

De gewijzigde gegevens worden nogmaals in een overzicht getoond: 

 

Druk op de knop Bevestigen om de wijziging door te voeren. Er wordt een mail naar het mailadres van de 

captain gestuurd met de wijziging. 

4.2  WACHTWOORD WIJZIGEN 

 

Selecteer de optie Wachtwoord. 

 

Voer het wachtwoord in dat je wilt gaan gebruiken en druk op Wijzigen. Er wordt een e-mail gestuurd naar het 

mailadres dat bij de Dartsbond bekend is. 
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4.3  E-MAIL WIJZIGEN 

 

Selecteer de optie Email adres. 

 

Voer het gewenste (werkende!!) mailadres in en druk op Verzenden. Er wordt een mail ter bevestiging gestuurd 

naar het opgegeven mailadres. 
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4.4  POULE OVERZICHT 

Met deze optie kun je van alle teams in jouw subdivisie de speeldag, speellocatie, adresgegevens van de 

speellocatie, telefoonnummer van de speellocatie, de teamcaptain en telefoongegevens van de teamcaptain in 

overzicht inzien. 

Druk op Poule overzicht. 

 

Het onderstaande scherm wordt getoond: 

 

 

 

 

 

 

Teamcaptain 1 06-12345678 

Teamcaptain 2 06-23456789 

Teamcaptain 3 06-34567890 

Teamcaptain 4 06-45678901 

Teamcaptain 5 06-56789012 

Teamcaptain 6 06-67890123 

Teamcaptain 7 06-78901234 

Teamcaptain 8 06-89012345 

Teamcaptain 9 06-90123456 

Teamcaptain 10 06-01234567 

Teamcaptain 11 06-11234567 

Teamcaptain 12 06-11345678 

Teamcaptain 13 06-11345678 
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4.5  SINGLEPERCENTAGES 

 

Met deze optie kun je de singlepercentages van al je teamleden inzien. 

Druk op de optie Singlepercentages. 

 

Per teamspeler wordt het percentage gewonnen singles, het aantal gespeelde singles, het aantal gewonnen 

singles en het leg-saldo van de gespeelde singels getoond. 

 

 

 

Naam 

Naam Speler 1 

Naam Speler 2 

Naam Speler 3 

Naam Speler 4 

Naam Speler 5 

Naam Speler 6 

Naam Speler 7 
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4.6   COMPETITIE UITSLAG INVOEREN  

 

Met deze optie is het mogelijk om een uitslag van een wedstrijd in te voeren. 

Druk op de knop Uitslagen invoeren: 

 

Je komt in het volgende scherm terecht: 

 

Kies de speelweek waar je een uitslag voor in wilt voeren en druk op de knop Doorgaan. 

 

Voer de uitslag van de wedstrijd in en druk op de knop Doorgaan. 

Je komt in het scherm terecht met het lege wedstrijdformulier. 
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Let op! Je hoeft het formulier niet regel voor regel in te voeren. Je kunt zelf de volgorde bepalen. 

Vergeet alleen niet per regel op de knop Toevoegen te drukken!! Anders leegt het systeem alle regels 

die je nog niet verwerkt hebt! 

 

 

4.6.1  OPSTELLING INVOEREN 
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Je begint met het invullen van de opstelling in de Round Robin. Deze opstelling is ook de volgorde die je 

gebruikt bij het invullen van de 180-ers en hoge finishes. 

 

 

 

 

Vul ook alle reserver spelers in op het formulier. Ook als deze spelers geen hoge finishes of 180-ers hebben 

gegooit. 

4.6.2  ROUND ROBIN INVOEREN 

 

Vul de eindstand van de Round Robin in en druk op de knop Toevoegen. 

 

De ingevoerde gegevens worden nu opgeslagen. Indien je iets verkeerd hebt ingevuld kun je deze corrigeren 

door op de knop Corrigeren te drukken. 

 

4.6.3  SINGLES INVOEREN  

Bij de singles kan in het 10 punten systeem de volgorde van spelers gewisselt worden. Vul per regel van de 

singles de speler in die speelt. De nummers corresponderen met blok opstelling wat je invult. 

 

Selecteer de thuis en uitspeler per single, voor de uitslag (legs) van de partij in en druk op de knop Toevoegen. 

 

De ingevoerde gegevens worden nu opgeslagen. Indien je iets verkeerd hebt ingevuld kun je deze corrigeren 

door op de knop Corrigeren te drukken. 

 

Thuisteam Speler 1 

Thuisteam Speler 2 

Thuisteam Speler 3 

Thuisteam Speler 4 

Thuisteam Speler 5 
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Vul alle singles op dezelfde wijze in. Vul de eventuele reservespelers ook in. Hieronder staat een voorbeeld hoe 

de singles eruit moeten zien na het invullen: 

 

Indien er een reserveplaats door zowel het uit als thuisteam niet is gebruikt deze ook niet invullen! 

 

4.6.4  KOPPELS INVOEREN 

Bij de koppels hoef je minder informatie in te vullen. De opstelling is voor het digitale formulier niet van belang. 

Wel de legs per koppel. Hieronder een voorbeeld van een ingevulde koppelserie: 

 

4.6.5  SOLO INVOEREN 

Bij de solo vul geef je de speler aan die de solo speelt, vul je de uitslag in en druk je op de knop Toevoegen. 

 

Als alle standen goed zijn ingevuld, wordt de eindstand in het zwart weergegeven: 

 

Zolang het formulier niet volledig is ingevuld. Wordt de eindstand in het blauw weergegeven: 

 

Zolang de optelling van de partijen niet overeenkomt met de ingegeven uitslag van de wedstrijd, wordt de 

eindstand in het rood weergegeven:  

5 5 

5 5 

Thuisteam Speler 2 Uitteam Speler 2 

Thuisteam Speler 2 

Thuisteam Speler 2 Uitteam Speler 2 

Uitteam Speler 2 
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Onderaan het scherm worden de mogelijke oorzaken gegeven waarom de eindoptelling niet klopt. 

4.6.6  INVOEREN HOGE FINISHES, 180-ERS EN OPMERKINGEN 

 

Vul de Hoge finishes in bij de spelers die een hoge finish gegooid hebben. Indien een speler meerdere hoge 

finishes heeft gegooid kun je deze invoeren door een komma tussen de hoge finishes te plaatsen. Wanneer je 

alle hoge finishes hebt ingevuld druk je op de knop Toevoegen. 

 

Vul het aantal 180-ers in bij de spelers die een 180 hebben gegooid. Wanneer je alle 180-ers hebt ingevuld druk 

je op de knop Toevoegen. 

 

Geef een opmerking in indien gewenst. Geef daarbij aan om wat voor soort opmerking het gaat (Klacht, Melding 

of Opmerking): 

Een voorbeeld van een Klacht is: een speler gedroeg zich onsportief  
Een voorbeeld van een Melding is: er hing geen keuringscertificaat bij de baan 
Een voorbeeld van een Opmerking is: het was een gezellige avond! 

Klik op Toevoegen om de mededeling op te slaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 5 

Thuisteam Speler 2 Uitteam Speler 2 
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4.6.7  VERZENDING VAN HET WEDSTRIJDFORMULIER 

Hieronder staat een voorbeeld van een volledig ingevuld wedstrijdformulier. 

 

Indien je alles hebt ingevuld druk je op de knop Verzenden. 

Er wordt een email naar het mailadres gestuurd naar het email adres dat bij de Dartsbond bekend is. Hierin 

staat een PDF met de ingevulde uitslag en een mededeling of de tegenstander het formulier (ook) al heeft 

ingevuld. 

Thuisteam Speler 1 

Thuisteam Speler 2 

Thuisteam Speler 3 

Thuisteam Speler 4 

Thuisteam Speler 5 

Thuisteam Speler 6 

Uitteam Speler 1 

Uitteam Speler 2 

Uitteam Speler 3 

Uitteam Speler 4 

Uitteam Speler 5 

Uitteam Speler 6 

De Thuisspelers De Uitspelers 

Thuisteam Speler 2 Uitteam Speler 2 
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4.7   BEKER UITSLAG INVOEREN  

 

Met deze optie is het mogelijk om een uitslag van een bekerwedstrijd in te voeren. 

Druk op de knop Bekeruitslagen invoeren: 

 

Je komt in het volgende scherm terecht: 

 

Kies de speelweek waar je een uitslag voor in wilt voeren en druk op de knop Doorgaan. 

 

Voer de uitslag van de wedstrijd in en druk op de knop Doorgaan. 

Je komt in het scherm terecht met het lege wedstrijdformulier. 
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4.7.1   VERSCHILLEN BEKERWEDSTRIJD INVULLEN TOV COMPETITIEWEDSTRIJD  

Bij het invullen voor een bekerwedstrijd is er bijna geen verschil met die van de competitie. Belangrijkste 

verschillen zijn: 

- bekercompetitie heeft een 9 punten systeem in plaats van 10 punten 

- Bij de bekercompetitie begin je met invullen van een opstelling die gelijk voor de singles bedoeld is. De 

180-ers en hoge finishes corresponderen dus met de opstelling in de singles (inclusief eventuele 

reserves) 

- De legs per partij wijken voor de beker af ten opzichte van de competitie. Zie het wedstrijdreglement of 

begeleidend schrijven met de spelvormen  
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5  OVERIGE INFORMATIE 

In dit hoofdstuk vind je informatie over de tijdigheid van het insturen van wedstrijd uitslagen, het verzetten van 

wedstrijden, acties die ondernomen moeten worden als een wedstrijd uitslag afwijkt en hoe de toegang tot de 

digitale wedstrijdformulieren geregeld is. 

5.1  VERSTREKKING VAN WACHTWOORDEN  

Ieder seizoen worden er wachtwoorden via de mail aan de captains van alle teams toegezonden. Indien een 

captain zijn wachtwoord vergeten is kan deze via het inlogscherm van de digitale wedstrijdformulieren een 

nieuw wachtwoord aangevraagd worden (zie hoofdstuk 3) 

Als er een captain wisseling plaatsvindt, dient dit bij de competitieleider kenbaar gemaakt worden. De 

competitieleider zal de webmasters vragen een nieuwe inlog met wachtwoord naar het mailadres van de nieuwe 

captain te sturen. 

5.2  TIJDIGHEID INSTUREN UITSLAGEN 

Wedstrijduitslagen dienen uiterlijk 5 dagen na de gespeelde wedstrijd voor 0:00 uur ingestuurd te zijn door 

beide teams. Teams die de uitslag niet tijdig insturen krijgen strafpunten toegekend. Zie voor de exacte 

strafmaat het wedstrijdreglement. 

Voorbeeld: 

Wedstrijd gespeeld op maandag 10 januari. 

De uitslag dient door beide teams uiterlijk zaterdag om 23:59 uur ingediend te zijn.  

Het systeem houdt zelf bij hoe laat wedstrijden ingestuurd worden. Er zijn derhalve geen excuses mogelijk! 

5.3  VERSCHILLEN TUSSEN DE INGESTUURDE UITSLAGEN 

Indien captains niet dezelfde uitslag, opstelling of bijzonderheden opgeven wordt er een mail naar beide 

captains gestuurd met de afwijkingen. Captains dienen de juiste gegevens per mail door te geven. Indien 

captains het niet eens zijn over het verschil dienen beide captains het papieren wedstrijd formulier in te sturen 

naar de competitieleider. 

5.4  EERDER SPELEN VAN WEDSTRIJDEN 

Het vervroegen kan wedstrijden dient nog steeds doorgegeven te worden aan de competitieleider van jouw 

divisie. Indien dit niet uiterlijk 24 uur voor de nieuwe datum wordt doorgegeven krijgt het team dat de wijziging 

niet gemeld heeft strafpunten toegekend. Zie voor de exacte strafpunten het wedstrijdreglement. 

De competitieleider wijzigt de wedstrijd online in het wedstrijdschema. 

5.5  VRAGEN OF OPMERKINGEN 

Vragen of opmerkingen kunnen gestuurd worden naar het mailadres digitaal@dartsbondalmere.nl. Voor 

technische zaken zullen de webmasters geraadpleegd worden. Voor overige zaken zullen de competitieleiders 

in antwoorden voorzien. 

Aangezien dit het eerste jaar wordt dat er gebruikt gaat worden van digitale formulieren kunnen we het 

voorstellen dat er suggesties of ideeën zijn ter verbetering. Stuur deze gerust op! 

 


