Beste leden, clubs, competitiespelers, kapiteins:
Sinds seizoen 2014-2015 zijn er op onze website interactieve toepassingen beschikbaar voor clubs en VBLleden.
Ook de jaarlijkse teammeldingen moeten uitgevoerd worden met het daartoe bestemd meldformulier
beschikbaar op de eerste beveiligde pagina van de competitietoepassing.
Alle clubs en leden kunnen dus:
-

Jaarlijks hun teams melden die wensen deel te nemen aan de competitie
de uitslagen van competitiewedstrijden van de teams van hun club ingeven
scans van wedstrijdbladen verzenden (u hebt dan hiervoor geen emailprogramma meer nodig)
aanvragen wijzigen wedstrijddatum, via een e-formulier
doorgeven wijziging speellokaal en/of aanvangsuur van een wedstrijd van hun club, via een eformulier
aanvragen omwisselen uit- en thuiswedstrijd van hun club

Deze toepassingen bevinden zich op beveiligde pagina’s waar u kunt op inloggen met uw lidnummer en een
wachtwoord via de webpagina “ Uitslagen ingeven en wedstrijden wijzigen ” (Homepage  “Competitie” 
“Uitslagen ingev…”).
Indien u nog niet beschikt over een paswoord, of uw paswoord niet meer kent, kunt u steeds een nieuw
paswoord bekomen door te klikken op de knop “Wachtwoord vergeten?”. (Er wordt dan automatisch een
(nieuw) wachtwoord naar het emailadres gezonden dat u ons als lid bezorgd hebt. Indien nodig moet u ons
dit emailadres nog overmaken: verzenden naar competitie@vbl.be )

Eens ingelogd ziet u op de nieuwe pagina:

-

een knop “Teammelding nieuw seizoen”

-

een knop “Wedstrijdresultaten uit bridgeprogramma opladen” (voor het bekomen van masterpoints
voor gespeelde clubavonden, tornooien, e.d.).

-

de ligateams van de club waarlangs u als lid aangesloten bent bij de VBL:
klik op de knop "Wedstrijden" achter het gewenste team om de wedstrijden van dit team van het
lopende seizoen te zien.
Klik daarna op een wedstrijd waarvoor u een actie wenst te ondernemen.

(Indien u inlogde als kapitein van een team, dan ziet u achter de naam van uw team ook een knop
“Systeemkaarten”: als u hier op klikt komt u in een toepassing waarmee u de systeemkaarten van uw
team kunt opladen naar de VBL-site (deze verschijnen dan in het uitslagenrooster als men daar op de
naam van uw team klikt)).
(Op deze pagina kunt u ook het u toegekende wachtwoord indien gewenst wijzigen in een wachtwoord
van uw keuze. Klik daarvoor op de knop “Wachtwoord wijzigen” rechts boven.)

U krijgt nu een menu van mogelijke acties: via één van de keuzeknoppen bereikt u een actief formulier waarmee u
de gewenste wijziging kunt doorgeven (formulier invullen en op de knop “Aanvraag verzenden” klikken).

Vb. “Lokaal wijzigen”

Vb.” Datum / uur wedstrijd wijzigen “:

Vb. Uit- en thuiswedstrijden omwisselen:

Alle aanvragen voor wijzigingen worden automatisch bezorgd aan de kapiteins van de betrokken teams en
aan de wedstrijdleiding, die eventueel nog verdere actie moeten ondernemen, of de wijziging nog moeten
bevestigen.
Als voor een bepaalde wedstrijd een aanvraag voor wijziging gelanceerd werd dan verschijnen er op de
pagina van aanvraag, als de kapitein van de tegenstanders die opent, twee bijkomende knoppen met de
keuzes “Aanvaarden” of “Weigeren”: aan de kapitein van de tegenstanders om op zijn keuze te klikken om
de aanvraag definitief af te handelen (beide kapiteins krijgen dan nog een bevestiging van aanvaarding of
weigering).

Ook de wedstrijdbladen kunnen via de toepassing naar de competitieleider doorgezonden worden. U dient enkel de
voorpagina van het nieuw model wedstrijdblad 2014-2015! in te scannen en via de tool door te sturen.
(Indien u nog oude modellen wedstrijdbladen gebruikt, met de namen van de opgestelde spelers op de achterzijde,
moet een scan van voor- en achterzijde doorgezonden worden.)
Uiteraard kunt u langs deze weg nog steeds, net zoals voorheen, de uitslagen van de wedstrijden ingeven samen
met de opgestelde spelers.

