
Invoeren online wedstrijdformulier   

 

Plug nu het 2e beeldscherm in (conector links op de pc) en zet het scherm aan 

Druk op de aanknop op de pc (wacht bij elke stap tot de pc helemaal gereed is voordat je verder gaat !) 

Open Google Chrome 

- www.nederlandsefierljepbond.nl/nw_admin 

- Gebruikersnaam en wachtwoord invullen 

- Wedstrijdadministratie - Bijschrijver 

- Je ziet nu de wedstrijden van die dag, klik op de juiste wedstrijd (1e of 2e klasse) 

- Klik op het stopwatch icoontje  (on-line invoeren)  

- Onder de lijst staat onderstaande balk, waarin je de voortgang kan zien 

Wedstrijdlijst gegenereerd  Wedstrijd definitief gemaakt  

 
 

 

Je bent klaar om de wedstrijd in te voeren,  druk na elke ingevulde afstand op opslaan 

Voer de naam van de commentator en wedstrijdleiders in als deze niet of niet juist zijn ingevuld (druk 2 x 

op opslaan), voer gedurende de wedstrijden ook de weersomstandigheden, bezoekersaantallen ect in. 

 

Is er een fout gemaakt klik dan op het potloodje voor de naam van de springer en je kan e.e.a. 

corrigeren, hierbij kan je ook wijzigen of het een PR ect is Indien je dit tabblad afsluit niet het kruisje 

rechts bovenin maar het kruisje van het tapblad gebruiken. 

Als de finale begint dit aangeven met een J bij Finale gestart en 2 x op opslaan drukken 

                                                                                         z.o.z 

 

Vul het uitslagenformulier in. 

Na de finale klik op wedstrijd definitief maken (onderaan het formulier).  

http://www.pbholland.com/nw_admin/index.php?m_id=51


Invoeren online wedstrijdformulier   

Na het definitief maken verschijnen – druk nog een keer op opslaan op het wedstrijdformulier en er 

verschijnen een aantal nieuwe knoppen. 

• Uitslag publiceren               Deze indrukken zodat de uitslag gepubliceerd wordt 

• Klassementen updaten                Deze indrukken zodat de klassementen bijgewerkt worden 

• Lijstje met prijswinnaars Deze indrukken en het resultaat printen voor de vereniging 

• hierbij een keer uitslagen publiceren, klassement updaten  en op mail versturen drukken en dan 

op mail versturen drukken.  

 

Als de mail is verstuurd en/of de wedstrijd definitief is gemaakt  kan je de  internet pagina  afsluiten 

 

De computer via de normale weg afsluiten en opruimen in de tas. 


