Public

IN ‘T KORT

In dit document wordt het
gebruik van het systeem voor
online wedstrijdregistratie
toegelicht.
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Handleiding voor het systeem van online
wedstrijdregistratie
op https://bedf.frenoy.net
Inleiding
In deze handleiding wordt beschreven hoe je je kan registreren en aanmelden op de site voor
wedstrijdregistratie die we bij de B.E.D.F. gebruiken.
Gebruik je gebruikersaccount op een goede en verantwoorde manier. Gaat er iets fout, meldt het.
We zullen samen voor een oplossing zorgen.
Zorg ervoor dat de uitslagen van de gespeelde wedstrijden steeds correct en te goeder trouw
worden ingevuld. Missen is menselijk, maar bewust missen is vervalsing.
Misbruik van de aangemaakte gebruikersaccount kan leiden tot sancties, opgelegd door het B.E.D.F.
bestuur. Dit kan gaan van een uitsluiting op het wedstrijdregistratiesysteem tot een effectieve
schorsing of uitsluiting van speler en of ploeg.
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Voor alle gebruikers
Enkel ingeschreven leden van de B.E.D.F. kunnen gebruik maken van dit registratiesysteem. Elke
gebruiker zal zich moeten registreren.
Na de registratie kan een beheerder van de site extra bevoegdheden toekennen aan de kapitein of
ploegverantwoordelijke van een ploeg. Hierdoor worden de opties om wedstrijden te registreren
zichtbaar in het programma wanneer een kapitein of verantwoordelijke heeft aangemeld.

Surf naar
https://bedf.frenoy.net

Registreren
Allereerst moet een gebruiker die acties wil kunnen uitvoeren, zich registreren. De
registratieprocedure bestaat uit enkel eenvoudige stappen. Klik eerst op de link “registreren” in het
gebruikersmenu.

Stap 1: Selecteer je ploeg
Selecteer je ploeg en klik op “volgende”.

Stap 2: Selecteer je naam
Selecteer je naam en klik op “volgende”. Indien je naam niet beschikbaar is tussen de spelers van de
ploeg dan is je spelersregistratie nog niet in orde. Neem dan contact op via inschrijvingen@bedf.be
om je registratie na te laten kijken.
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Stap 3: Geef je geboortedatum in
Selecteer je geboortedatum. Klik op “Volgende” om verder te gaan. Enkel indien deze overeen komt
met de datum die in ons systeem zit kan je verder gaan met de registratie.

Stap 4: Geef je email adres in
Geef je email adres in. Klik op “volgende” om verder te gaan.

Stap 5: Geef je gebruikersnaam en paswoord in
Geef een zelfgekozen gebruikersnaam en paswoord in. Het is aangeraden om een complex paswoord
te nemen met minimaal een hoofdletter, een kleine letter en een cijfer. De lengte is ook minimaal 8
tekens lang. Indien een gebruikersnaam al bestaat verschijnt er een foutboodschap.
Klik op “volgende” om verder te gaan.
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Stap 6: Controleer je email
Er verschijnt nu een bevestigingsboodschap.

Controleer je mailbox op inkomende berichten. Het kan enkele minuten duren vooraleer de mail in je
mailbox verschijnt.
Klik op de link in de mail om te bevestigen dat je account werd geactiveerd.
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Stap 7: bevestigingsboodschap
Er verschijnt een bevestigingsboodschap op het scherm. Je kan je nu aanmelden op de site.
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Aanmelden:
Stap 1: klik op de link
Om aan te melden op de site klik je in het gebruikersmenu op de knop “Login”

Stap 2: geef je gegevens in
Geef je zelf gekozen gebruikersnaam en paswoord in. Je kan kiezen om je gegevens te bewaren door
het vinkje “Bewaar uw login/paswoord” aan te vinken. Klik op “identificatie” om verder te gaan.
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Welkomstpagina:

8

Public

Voor de kapiteins en ploegverantwoordelijken
De kapiteins en ploegverantwoordelijken moeten de wedstrijden invoeren en wedstrijden bevestigen
nadat ze gespeeld zijn.

Invoeren van een wedstrijd
Stap 1: Open de resultatenpagina
In het menu rechts bovenaan staat het item “Resultaten”

Stap 2: Selecteer je ploeg
Op de resultatenpagina zijn de resultaten van alle ploegen terug te vinden. Het is alleen mogelijk om
resultaten van jou ploeg toe te voegen. Zorg ervoor dat in het filterscherm jou ploeg is geselecteerd.
De juiste afdeling wordt dan op het scherm geplaatst.

Stap 3: Maak het wedstrijdblad aan
Klik hiervoor op de rode + achter de naam van je team. Dit kan enkel voor de eerstvolgende wedstrijd
die gespeeld moet worden als je kapitein of verantwoordelijke van de thuisploeg bent.

Stap 4: Vul het wedstrijdblad in
Op het wedstrijdformulier kunnen nu de namen van de spelers worden ingevuld. Dit gebeurt volgens
het gekende systeem dat we bij de B.E.D.F. spelen. Eerst 4 namen van de spelers die een
enkelwedstrijd tegen mekaar spelen, daarna de namen van de koppels die tegen elkaar spelen en
daarna terug de namen van de 4 spelers die een enkelwedstijd spelen.
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Het is enkel mogelijk om ingeschreven en niet-geschorste spelers te selecteren.

Stap 5: Druk een blanco wedstrijdblad af
Deze optie is voorzien voor ploegen die liever eerst alles op papier uitschrijven vooraleer de
gegevens online worden ingevoerd. Wanneer je een wedstrijdblad nodig hebt voor je plaatser voor
het recupereren van de insteek tijdens de wedstrijd kan ook dit formulier worden gebruikt.
Klik hiervoor onderaan de pagina op het printericoon.

Een printvriendelijke versie van het formulier verschijnt nu op de pagina. Dit kan je afdrukken en
manueel invullen.
Het is ook mogelijk om het formulier af te drukken nadat het online werd ingevuld. Ook dit kan
worden gebruikt om af te geven aan de plaatser.

Stap 6: Bewaren
Wanneer de gegevens van de spelers en de uitslagen van de wedstrijden zijn ingevoerd druk je op de
bewaar knop

Je zal merken dat er een tellertje afloopt op deze knop. Dit is de automatische bewaarfunctie. Dit
zorgt ervoor dat je gegevens automatisch worden bewaard als je bijvoorbeeld het wedstrijdblad
tijdens de wedstrijd invult.
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Stap 7: Hoge uitworpen, korte legs en 180’s
De 180 worpen kunnen tijdens de wedstrijd worden toegevoegd achter de naam van de speler. De
Minste Pijlen (M.P). en Hoogste Uitworp (H.U.) kunnen na het invullen van de wedstrijd worden
ingevoerd.
Er is maar één vakje voorzien om de hoogste uitworp te registreren.
Wanneer een speler tijdens een wedstrijd meerdere hoge uitworpen kon uitgooien wordt enkel de
hoogste in dit vakje genoteerd. De overige uitworpen kunnen worden ingevuld bij de commentaar op
het wedstrijdformulier.
Hetzelfde geld voor de kortste legs (Minste Pijlen).

Stap 8: Einde van de invoer
Wanneer alle gegevens zijn ingevoerd moet de invoer worden afgesloten. Dit doe je door in het
Acties menu op de knop “Einde input gegevens” te klikken.

De kapitein van de bezoekende ploeg ontvangt een email met de melding dat er resultaten moeten
worden bevestigd.
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Ondertussen wordt het klassement toch al bijgewerkt. De resultaten zijn dan nog onder voorbehoud.
Dit wordt aangegeven door het uitroepteken achter de resultaten.

Bevestigen van de resultaten
De resultaten van een wedstrijd worden automatisch bevestigd. De kapitein van de bezoekende
ploeg wordt wel geacht om de gegevens na te kijken.
Als er foutieve gegevens werden ingevuld, moet dit worden gemeld via wedsrtijden@bedf.be
Alle wedstrijden worden hoe dan ook nagekeken door het bestuur.
Indien er problemen zijn zullen de beheerders van de site hiervan op de hoogte worden gebracht.
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