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Seizoen 2016-2017 

De voorbereidingen voor het seizoen 2016-2017 zijn al in volle gang. U merkte hier nog weinig van, maar 
achter de schermen en met name door Alwin van der Sluis als webmaster wordt er hard gewerkt om ook het 
komend seizoen weer succesvol te laten verlopen. En dat brengt ook de nodige wijzigingen met zich mee. Zie 
ook op de site in het menu INFO >> VOORTGANG WEBSITE 

Wat zijn o.a. de wijzigingen?  

Hieronder volgt een overzicht van een aantal wijzigingen. En hoe daar mee omgegaan moet worden. Het feit 
dat u dit bericht via een e-mail ontvangt betekent dat u over een e-mail adres beschikt, wat reeds bekend was 
in de nationale ledenlijst van de KNBB. Een email adres is nodig om met de wijzigingen te kunnen werken, 
omdat er een account aangemaakt dient te worden. 

Een account aanmaken 

Het klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet. U heeft een account nodig om enkele handelingen te 
kunnen doen zoals: 

a. Inschrijven voor wedstrijden. Zie hieronder 
b. Invoeren van uitslag bekerwedstijden 
c. Het plaatsen van je eigen foto op de site. Dit is op het ogenblik nog niet zover, maar dat komt er 

binnenkort aan 

Voor bestuursleden van verenigingen wordt automatisch uitgebreid met 

d. Inschrijven en/of fiatteren wedstrijden van leden 
e. Inzien van adresgegevens van leden van de eigen vereniging 

 

Voor nog meer informatie over een account zie ACCOUNT >> INFORMATIE in het menu op de site. 

Hoe maak je een account aan 

Ga naar de site (biljartenrotterdam.nl) en in het menu ziet u rechts ACCOUNT staan. Beweeg u muis erover en 
ga naar REGISTREREN. Het verschenen scherm invullen en handelen zoals aangegeven. Binnen enkele 
ogenblikken ontvangt u een e-mail voor de bevestiging. In deze e-mail op de bevestigingslink klikken. Het 
verschenen schermpje invullen en u bent ingelogd met uw account. Klik wel het onderste vakje aan en u blijft 
ook voor de volgende keren ingelogd. Rechts boven in het scherm ziet uw naam staan en links boven uw foto 
(voor zover aanwezig). 
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Inschrijven PK’s en bekers  15 mei tot 15 juni 2016 

Het inschrijven voor PK’s en competities was in voorgaande jaren een hele klus voor zowel verenigings-
bestuurders als districtsbestuursleden. Dat gaat nu veranderen door online inschrijvingen. 

Ieder lid die een account heeft aangemaakt kan zijn eigen inschrijving PK en beker doen, maar dit kan ook 
door een verenigingsbestuurder gebeuren. 

Hoe dit te doen 

Ga naar de site en in het menu naar INSCHRIJVEN. Maak vervolgens de keuze MIJN INSCHRIJVINGEN. De 
klassen waarvan het moyenne bekend is, zijn vooraf reeds ingevuld bij de PK’s. 

Door op het betreffende vakje te klikken, veranderd de kleur naar groen als er een klasse bekend is of oranje 
als de klasse uit het lijstje geselecteerd is en u bent ingeschreven. Bij de bekers verschijnt er een vinkje. 
Verenigingsbestuurders zien de inschrijvingen van al hun leden. Een door de vereniging aangewezen 
verenigingsbestuurder moet alle inschrijvingen van zijn vereniging uiterlijk 15 juni controleren op juistheid en 
goedkeuren en zijn dan definitief. 

Zie bij de inschrijf-schermen de diverse icoontjes, beweeg uw muis erover of klik erop voor meer informatie.  

Inschrijven teams competitie  15 mei tot 15 juni 2016 

Inschrijvingen voor teams voor de competitie moet door een door de vereniging aangewezen verenigings-
bestuurder worden gedaan. Dit geldt ook voor de Zilveren de Bruijn en de Zilveren Kaplaars, maar de 
mogelijkheid hiervoor is nog niet klaar en komt later nog na een oproep hiertoe. 

Door het aanklikken van het betreffende team (B1, B2, C1, C2, C3 en C4) en het verslepen van de naam van de 
speler van de linker kolom naar de rechter kolom kan een team worden samengesteld. 

Ook hier geldt weer dat er een goedkeuring moet zijn door een verenigingsbestuurder uiterlijk 15 juni 2016 

Zie bij de inschrijf-schermen de diverse icoontjes, beweeg uw muis erover of klik erop voor meer informatie.  

Inschrijvingen dagspelers  15 mei tot 15 juni 2016 

Als gevolg van afspraken met het liga bestuur, is deze online inschrijfmethode een PROEF voor dagspelers. U 
dient de oude methode te gebruiken, de online inschrijvingen voor dagspelers zijn dus niet rechtsgeldig.  Het 
wordt wel aanbevolen alvast te oefenen.  

Zijn er nog vragen dan even een mailtje aan het betreffende districtsbestuurslid. 

Wij wensen u een goed maar vooral sportief biljartseizoen toe. 

Het districtsbestuur  


