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Pioen Partners 

Hoe te starten met het 
Digitaal Wedstrijd 

Formulier 
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Inleiding 
Voor het starten met het Digitaal Wedstrijd Formulier zijn een aantal zaken noodzakelijk. 
Er zijn eenmalige instellingen welke in de installatie handleiding uitgelegd zijn. Deze zijn 
voor de volledigheid achter in dit document opgenomen. 
Allereerst wordt het toevoegen van de wedstrijd beschreven. Daarna hoe de 
spelersgegevens aangepast kunnen worden. Wanneer dit is gedaan kan de wedstrijd 
beginnen. Wij gaan er hierbij vanuit dat de tijd handmatig ingevuld wordt. Zodra de 
wedstrijd afgelopen is dient deze afgerond te worden. 

Wedstrijd toevoegen 

Om de wedstrijd te starten dient u het volgende te doen: 
 
Stap 1: 
Start het Digitaal Wedstrijd Formulier op middels de snelkoppeling 
 
Stap 2: 
 
Om een nieuwe wedstrijd toe te voegen klikt u op de button: 

  
 
Stap 3: 
 
Om een wedstrijd toe te vroegen dient u te drukken op de button: 
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Wanneer u meer dan 1 wedstrijd heeft geselecteerd krijgt u onderstaande vraag. Bij het 

ophalen van 1 wedstrijd verandert er niets. 

 

 
 
 
Kies de juiste wedstrijd en klik op Ok. 
U krijgt dan onderstaand scherm te zien. Als alle gegevens hier in staan dient u op Ok te 
drukken. 
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De wedstrijd is nu toegevoegd.
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Spelers gegevens nakijken en bewerken 

Om de gegevens van de wedstrijd te bekijken en aan te passen dient u op de juiste 
wedstrijd te gaan staan en op de volgende button te drukken: 

   
 
U krijgt dan vier tabbladen. 
 
Wedstrijd: 
Hier staan de wedstrijdgegevens. Let op dat hier de aanvalsperiode en time-out ingevuld 
zijn. 

 
 
Thuisploeg en uitploeg: 
Onder dit kopje vindt u de ploeggegevens terug. Wanneer een speler niet genoemd 
staat, maar wel mee doet kan deze ingevuld worden. Hierbij gelden de volgende 
bijzonderheden: 
Internetverbinding aanwezig: 
Indien er verbinding is met internet hoeft alleen het startnummer ingevuld te worden van 
de speler. Het startnummer dient aan elkaar en zonder streepjes (-) ingevuld te worden. 
Na het geven van Enter worden de gegevens on-line erbij gezocht. 
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Geen internetverbinding: 
Wanneer er geen internetverbinding aanwezig is dient naast het startnummer ook de 
voorletters en achternaam ingevuld te worden. 

 
 

U kunt een speler toevoegen door op  te drukken. 

 



 

Bekijk ook onze website www.waterpolo-online.com         Hoe te starten 
 

Pioen Partners            Tel: +31 (0)546 456223            E-mail: info@waterpolo-online.com  7 

Officials: 
Hier treft u de scheidsrechters en w-officials aan. 

 

Klik op  om de officials toe te voegen. 
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Wedstrijd beginnen 

Om de wedstrijd te starten dient U de wedstrijd te selecteren en op de volgende button 
te klikken: 

  
 
U krijgt de eerste keer starten het volgende scherm: 
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Stel de eerste periode in door op de button te drukken: 

  
 



 

Bekijk ook onze website www.waterpolo-online.com         Hoe te starten 
 

Pioen Partners            Tel: +31 (0)546 456223            E-mail: info@waterpolo-online.com  10 

Het vastleggen van een actie. 

Maak eerst een actie aan middels.  Mochten er meerdere acties achter elkaar 
plaatsvinden dan dient net zo vaak op deze button te drukken als er acties zijn gemaakt. 
 
Geef vervolgens in chronologische volgorde aan wat er gebeurd is. Selecteer de speler 
of coach, de actie (Doelpunt, U20 etc) en klik vervolgens op de button: 

 
 
U krijgt dan de vraag van de tijd. Vul minuten in en druk op <Enter>. Vul de seconden in 
en druk op <Enter>. Als het goed is druk dan nog een keer op <Enter> voor Ok. 

 
 
Hieronder is het verloop te zien.  
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Wedstrijd afronden 

Wanneer de wedstrijd afgelopen is sluit u het tabblad van de wedstrijd.  
 

 
 
Bij de vraag wedstrijd afgelopen geeft u een Ja. U krijgt vervolgens de spelers in beeld 
waarbij duidelijk staat aangegeven welke spelers niet hebben meegedaan. Mocht dit niet 
juist zijn dan kunt u de speler aanklikken en dan staat deze als gespeeld vastgelegd. 

 



 

Bekijk ook onze website www.waterpolo-online.com         Hoe te starten 
 

Pioen Partners            Tel: +31 (0)546 456223            E-mail: info@waterpolo-online.com  13 

Vervolgens dient u Ja te klikken op de vraag of de wedstrijd afgelopen is. 
Vervolgens ziet u onderstaand scherm waar het mogelijk is protest, staken, opmerkingen 
en letsel te vermelden. 

 
 
Door op ok te drukken wordt de wedstrijd afgesloten. 
 
Er wordt nu een controlecode aangemaakt. Deze controlecode dient ook op het losse 
procesverbaal geplaatst te worden.  
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Wilt u het formulier zelf ook uitdraaien dan kunt u dit doen door op de button te drukken: 
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Internet verbinding 

Wanneer u geen internetverbinding heeft ten tijde van de wedstrijd dient u de wedstrijd 
nog wel uit te wisselen zodra de PC verbinding heeft met internet. U dient dan het 
volgende te doen: 

 Start het Digitaal Wedstrijd Formulier op 

 Ga naar Wedstrijden en klik op de menuoptie ‘Uitwisselen’ 

 
 
Klik in het vervolgscherm op Synchroniseren. Als dit gereed is, is de wedstrijd 
verzonden, 
 

 
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u altijd telefonisch contact 
met ons opnemen. Wij helpen u graag. 
 
Pioen Partners 
Twentepoort West 38 
7609 RD  Almelo 
 
Tel +31 (0)546 – 456 223 
 
E-mail: servicedesk@pioenpartners.nl 


