
 

HANDLEIDING 
Digitaal Wedstrijdblad (DigiWB) 
voor de OVL-PLOEGKAPITEINS 

(versie 1.0 – 09.09.2017) 

 
De clubs die deelnemen aan de provinciale wintercompetitie van Oost-Vlaanderen 
zullen deze handleiding en de benodigde bestanden (wedstrijdblad): 

 “Wintercomp-OVL-ALL CAT 17-18.xls” en “Wintercomp-OVL-50PLUS 17-18.xls” 
beschikbaar krijgen via de website www.pfv-ovl.be 
 

In te loggen met id en wachtwoord dat via mail doorgestuurd wordt naar de 
voorzitter, secretaris en sportleider. 

 
In de “Uitleg” zal vermeld staan op welke datum de aangepaste versie betrekking 

heeft. Regelmatig zal gecontroleerd worden of er nieuwe leden ingeschreven zijn en 
zo nodig wordt een nieuwe versie ter beschikking gesteld. 
 

Zet deze xls-bestanden op een duidelijke plaats op de PC/Laptop 

(bij voorkeur op het Bureaublad). 

 

1. Open het gepaste bestand (ALL CAT of 50PLUS) door het dubbel te klikken. 
 

2. Ga naar het tabblad ‘Uitleg’ en lees de uitleg 
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In het Excel-bestand kunnen (maximum) 3 wedstrijden (Wedstrijd1, Wedstrijd2 en 

Wedstrijd3) die gelijktijdig doorgaan, worden ingevuld. 
Elke wedstrijd heeft haar eigen tabblad. 
Vul vóór de aanvang van de wedstrijden (in de gele vakjes) de gegevens van jouw 

wedstrijd (1, 2 of 3) in:  
aanvangsuur, provincies (thuisploeg en bezoekende ploeg), speelweek, afdeling, naam 
thuisploeg en naam bezoekende ploeg en vergeet de speelzones niet aan te passen. 

De provincies, speelweek, afdeling, thuisploeg en bezoekende ploeg kunnen vanuit de 

keuzelijst toegevoegd worden aan de betreffende wedstrijd. 
De speelzones moeten ingevuld worden naargelang de plaatselijke nummering. 

3. Ga naar het tabblad “wedstrijd 1”/of “2”/of “3” 

Indien nog gegevens aanwezig zijn van vorige wedstrijden kan je die opkuisen door 

te klikken op een van de knoppen 1. 
 
Vul nu de licentienummers van de spelers in, in het vak “Nr. Licentie”. 

De bijhorende namen komen automatisch te voorschijn. 
De licentienummers van eventuele reservespelers moeten ingevuld worden onder 
“Reservespelers” , “Lic.Nr. Invaller”. 

De blanco lijnen blijven daarbij met 00000 ingevuld. 
Voeg onderaan eveneens de licentienummers van de ploegkapiteins en van de 
scheidsrechter in. 
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3.1 Indien je in de plaats van de spelersnaam een “0” of "#N/B" krijgt, 
druk op het groene icoontje onder knop 2. 
 

 
 
Je wordt automatisch doorverwezen naar het ledenbestand (tabblad 
“Leden”), het clubnummer staat al ingevuld, naam en voornaam moet je zelf 
nog toevoegen.  
Let hierbij op de officiële naam en voornaam 
                                (lees die af van de licentiekaart) !  
 
Indien alles is ingevuld: op de pijl “Terug” klikken, dan kom je automatisch 
terug op het juiste wedstrijdblad terecht waar de ingevulde naam en 
voornaam zullen staan i.p.v. “0” of “#N/B”. 
 

 
 
 
 

3.2 Na het invullen van alle gegevens vóór het wedstrijdbegin: 
- controleer de invoer op fouten (“knop 3 en 6  Check”) 
- corrigeer indien nodig en controleer opnieuw 
- als alles foutloos is: druk 1 exemplaar van het wedstrijdblad af (knop 5) 

en onderteken het met beide ploegkapiteins 
- druk dan ook de wedstrijdkaartjes af (knop 4) 

 



4 
 

 

Alles is dan klaar om de wedstrijden aan te vatten (om 14:30 uur) 

 
 

3.3 Na elke wedstrijd vul je de uitslagen in, evenals bij aanvang van 2de en/of 3de 
ronde de eventuele vervangingen (aantredende reserves (invallers) en 
uittredende spelers (uitvallers), terug inkomende spelers, enz.) 
 

 

3.4 Wanneer alle gegevens en uitslagen ingevuld zijn, druk je ter controle 
nogmaals op “knop 3 en 6 Check”. Corrigeer eventuele foutmeldingen. 
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Volgende zaken worden (onder andere) nagekeken: 
- Is de club van de bezoekers ingevuld? 
- Is er nergens tweemaal eenzelfde licentienummer ingevuld? 
- Is er een onmogelijke uitslag bv. 12-6 i.p.v. 13-6? 
- Is de speelweek ingevuld? 
- Is het clubnummer ingevuld? 
- Zijn de kapiteins van de thuisploeg en bezoekersploeg ingevuld? 
- Zijn de officiële en/of de gelegenheidsscheidsrechter ingevuld? 
- Zijn er soms twee scheidsrechters ingevuld? 
- Is de kapitein thuisploeg lid van de thuisploeg; zo ook voor de bezoekende ploeg? 

 
3.5 Druk twee wedstrijdformulieren af (knop 7) en onderteken ze 

(één exemplaar voor de thuisploeg en één voor de bezoekers). 
Beide ploegen moeten te allen tijde dit document ter controle kunnen 
voorleggen. 

 
3.6 Daarna druk je op de rood/oranje knop 8 “Maak uitslag Wedstrijd”. 

 

 
 

Er wordt nu een excel-document(.xls) aangemaakt: uitslag#.xls 
(# = 1,2 of 3 naargelang het wedstrijdnummer1,2 of 3 is).  
Dit document komt automatisch in de map “Mijn documenten” op de computer te 

staan. 

 
 
 
 

3.7 Als op je computer een internetverbinding en een mailclient met 
mailaccount (geen webmail) aanwezig is wordt automatisch jouw uitslag#.xls 
naar het gepaste mailadres van de provinciale competitiemanager gestuurd. 
Er wordt eveneens een bevestigingsmail naar het mailadres van de afzender 
teruggestuurd. 
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3.8 Heb je ter plaatse geen mogelijkheid om de uitslag#.xls onmiddellijk door te 
mailen (bv. geen internet of mail-mogelijkheden) kopieer dan jouw 
uitslag#.xls op een geheugenstick en mail deze vóór 21:00 uur door als 
bijlage van een mail naar : 
 

mailadres (zondag):  senioren.ovl@gmail.com voor de competitie All.Cat. 

mailadres (woensdag):  50plus.ovl@gmail.com voor de competitie 50plus 

 
Na ontvangst wordt eveneens een bevestigingsmail naar je mailadres 
teruggestuurd. 

 

4. Indien de uitslag#.xls niet tijdig ontvangen wordt zal een herinneringsmail 
gestuurd worden naar de kapitein van de thuisploeg.  
Wordt hierop niet tijdig ingegaan dan kunnen er administratieve kosten 
aangerekend worden overeenkomstig artikel 14 van het competitiereglement. 
 

5. Wanneer de mails door de competitiemanager verwerkt zijn, krijgt de kapitein 
van de tegenpartij automatisch een mail met daarin een kopie van het 
ingevoerde wedstrijdblad (uitslag#.xls). Op die manier is een controle door de 
bezoekende ploeg ook steeds mogelijk (naast de ondertekende papieren versie). 
 

6. De verwerking van de uitslagen in allerhande rapporten gebeurt dan verder 
door de competitiemanager en wordt opgeladen naar onze website : 
 

http://pfv-ovl.be/index.php/uitslagen/uitslagen-wintercompetitie 

  
waar deze door iedereen kunnen bekeken worden. 

 

7. Mochten er toch nog fouten of betwistingen bij de wedstrijd zijn, stuur een mail 
naar sport@pfv-ovl.be 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je vragen over deze handleiding?  Contacteer ons op sport@pfv-ovl.be 
 
 
Veel succes bij de komende competitie, 
Competitiemanager–OVL 
François De Troch 
 


