
Opleiding Elektronisch 
Wedstrijdformulier

Ingave: tips & tricks



Aanmelden
Via Website WGF: Klik op de link 
“aanmelden” links bovenaan het scherm

OF

Via browser: https://leden.wgfbiljart.be



Inloggen
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in:

Deze ontvangt u tijdens deze opleiding, voor 
de leden die de opleiding niet volgen, zal bij 
de overhandiging van de papieren op 
17/08/2018, een gesloten envelop 
toegevoegd worden, hierin vinden deze 
leden hun paswoord. 

Uw gebruikersnaam is uw lidnummer

OPGEPAST: ingave is hoofdlettergevoelig!!!



Inloggen
Klik op “Aanmelden”



Wedstrijdblad
Klik op tab “Wedstrijdblad”

Sommige onder de leden zullen hier een 
extra knop “Mijn Ploeg” zien, dit is voor de 
leden die een bestuursfunctie binnen hun 
clubbestuur hebben, of aangeduid zijn als 
ploegverantwoordelijke.



Wedstrijdblad
Overzicht wedstrijdbladen:

Op heden zie je alle wedstrijdbladen voor uw 
ploeg van het seizoen 2018-2019. Dit is 
tijdelijk.

Tijdens het seizoen zal enkel de wedstrijd 
zichtbaar zijn van de avond zelf, en de 
wedstrijd van de volgende speeldag. 

Met een klik op het “potlood” kan een 
wedstrijd geopend worden. Dit is enkel 
mogelijk de dag van de wedstrijd en de dag 
erop (BELANGRIJK).



Wedstrijdblad
INGAVE GEGEVENS

1. Geef de namen in van de spelers van de 
thuisploeg

2. Bij ontvangen van opstelling bezoekers: 
ingave spelers bezoekende ploeg.

3. Klik op “Opslaan”, pas op, bij opslaan 
worden de gegevens zichtbaar op het 
“live”-gedeelte van de website



Wedstrijdblad
Na het opslaan zie je bovenaan bevestiging 
dat de gegevens correct opgeslagen werden



Website
Dit wordt er dan uiteindelijk zichtbaar op het 
“Live”-gedeelte van de website.



Wedstrijdblad
Bedoeling is om bij het einde van een 
manche, het resultaat in te geven en te 
klikken op de knop “Opslaan”.

Op dat moment wordt het “Live”-gedeelte 
van de website aangepast. Zodoende kan 
iedere geinteresseerde de wedstrijd live 
volgen vanop afstand.



Wedstrijdblad
Bij ingave van het resultaat van de laatste 
manche verandert de knop “opslaan” in 
“afwerken”. Hierop klikken betekent dat de 
verantwoordelijke van de thuisploeg akkoord 
is met de ingegeven resultaten. Hierna komt 
de knop voor goedkeuring van de bezoekers 
ter beschikking.

Na het klikken op “afwerken” verandert de 
knop voor de thuisploeg in “afgewerkt”. Op 
dit moment dient de bezoekende 
verantwoordelijke in te loggen.

Vanaf deze stap kunnen er GEEN wijzingen 
aan het resultaat meer aangebracht worden, 
indien nodig dient er contact genomen te 
worden met het secretariaat.



Wedstrijdblad
Goedkeuring bezoekers:

- Bij het inloggen van de bezoekers, zullen 
zij zien dat enkel de knop “goedkeuren” 
ter beschikking is.

- Na controle, en goedbevinden, bevestigt 
de bezoekende verantwoordelijke door 
op deze knop te klikken.

- Op dit moment zal het paswoord 
gevraagd worden, alsook de mogelijkheid 
gegeven worden om een opmerking mee 
te geven (zie volgende slide)



Wedstrijdblad
- Opmerking

- Wachtwoord

- Klikken op “opslaan” ter bevestiging



Wedstrijdblad
Op dit moment zit de taak voor de 
bezoekende verantwoordelijke erop. Nu 
heeft nog de verantwoordelijke van de 
thuisploeg de kans om zijn opmerking te 
geven, en af te sluiten, op gelijkaardige 
manier.



Wedstrijdblad
Na inloggen van de thuisploeg, verschijnt (na 
goedkeuring door de tegenstrever) de knop 
“goedkeuring” voor de thuisploeg.

Hier dient de verantwoordelijke, na het 
goedkeuren, terug zijn paswoord in te geven, 
en krijgt hij de kans om zijn opmerking in te 
geven.



Wedstrijdblad
Goedkeuring thuisploeg op zelfde manier als 
bezoekende ploeg.



Wedstrijdblad
Eindresultaat.

Op dit moment zitten de resultaten 
opgeslagen in de database, en worden deze 
ook berekend en verwerkt in het klassement.

Deze stappen dienen altijd volbracht te 
worden, ook indien er overwogen wordt om 
een klacht in te dienen, dit staat los van de 
goedkeuring.


