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HANDLEIDING 
Digitaal Wedstrijdblad (DigiWB) 

voor de VLAAMSE EN PROVINCIALE 
PLOEGKAPITEINS 
(versie 5.1.13. – 22.08.2019) 

 
 

 

Ontwikkelaar DigiWB: Gunther Vanden Eynde 

E-mail adres: gunther.vandeneynde@pfvlimburg.be 

Website: http://www.pfvlimburg.be 

Gsm: 0499/72.44.16 
 

 

Ontwikkelaar DigiBO: Rudi Vansnick 

E-mail adres: rudi.vansnick@telenet.be 

Website: http://www.pfv-ovl.be 

Gsm: 0475/28.16.32 
 

 

2e Administratief Directeur PFV: Peter Crauwels 

E-mail adres: crauwels_peter@hotmail.com 

Website: http://www.pfv.be 

Gsm: 0485/98.93.65 

 
De clubs die deelnemen aan de Vlaamse en provinciale wintercompetities van de 

Petanque Federatie Vlaanderen kunnen deze handleiding en het benodigde bestand 
(wedstrijdblad) downloaden op de website van de PFV (www.pfv.be -> downloads). Het 
definitieve bestand zal beschikbaar gesteld worden vanaf 9 september. 
 
Nieuwe leden worden automatisch geüpdatet via het systeem. 
 
Download het bestand “DigiWB” en zet deze in een map op je PC of Laptop. Indien 
geen internet beschikbaar, raden wij u aan om gebruik te maken van een USB stick. 
 

1. Open het bestand (DigiWB) door het dubbel te klikken. 

 

2. Bij sommige systemen zal een beveiligingswaarschuwing verschijnen. Klik op  

“Meer informatie” en daarna op “toch uitvoeren”. 
 

3. Alvorens effectief te starten met de wedstrijden, worden de nodige gegevens 

ingeladen in het systeem. Dat doet u aan de hand van “Data” en “Download”. 
 

4. Binnen de map waar u het DigiWB hebt opgeslagen wordt automatisch een map 

“Data” aangemaakt. 
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5. Klik op “Wedstrijd” en daarna op “Nieuw”. (Er kunnen 6 wedstrijden 

tegelijkertijd ingevuld worden. Elke wedstrijd krijgt een aparte kleur). 

 
6. Er verschijnt een pop-up waar je volgende informatie moet selecteren of 
invullen: categorie, provincie, afdeling, thuisploeg, bezoekers, startuur en 

terreinen. Bevestig door op “OK” te klikken. 

 
 

7. De licentienummers van de thuisploeg en bezoekers (eveneens wisselspelers) 
mogen nu ingevoerd worden. Eveneens deze van de ploegkapiteins en de 

dienstdoend scheidsrechter. De familienaam en voornaam worden automatisch 

aangevuld. Het vakje waar het licentienummer in genoteerd werden, wordt groen. 

Indien het vakje rood wordt, is deze speler dubbel opgesteld of voldoet het lid niet 

aan de voorwaarden voor deze wedstrijd (bijvoorbeeld: niet van deze club, niet het 

correcte geslacht, niet de correcte leeftijd, geschorst, ...). Wanneer het vakje een 

blauwe kleur krijgt, staat dit lid nog niet in het bestand. 
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8. Moest er toch een speler niet in de lijst voorkomen (blauw vakje) dan kan deze 
handmatig worden ingevoerd. Klik hiervoor op “Data” en vervolgens op “Nieuwe 

speler”. U krijgt een pop-up scherm waar volgende gegevens op moeten worden 

ingevoerd: licentienummer, naam, voornaam, provincie, club, woonplaats, 

nationaliteit, geslacht en geboortedatum. 

 
 

8.1 Er kan gekozen worden om de thuisploeg op te slaan zodat ze niet telkens 
opnieuw moet ingevoerd worden. Hiervoor klik je op “Team -> opslaan”. 
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8.2 Het team krijgt een naam en je klikt op “opslaan”. 

 
8.3 Om het team terug op te roepen klik je op “Team -> openen” 
 

9. Wanneer alle licentienummers zijn ingegeven, klik op het grote blauwe kader.

 
 
 
 
 

10. Indien gewenst kunnen wedstrijdkaartjes afgedrukt worden via 

“Wedstrijd -> printen -> kaartjes” 
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11. De uitslagen kunnen nu ingevoerd worden. De uitslagen van elke ronde 
worden bevestigd door op de knop “OK” te drukken. 
 

12. Om de gegevens tussentijds te controleren klik op “Controle”. 

 
 
 
 

13. Eventueel kan in het witte vak een opmerking genoteerd worden. Om de 

opmerking vast te zetten, klik op “opslaan”. 
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14. Wanneer alles is ingevuld, moet het wedstrijdblad digitaal ondertekend 
worden. Hiervoor klikt elke ploegkapitein en de dienstdoend scheidsrechter op 
het vakje “Teken”. 

 

15. Het wedstrijdblad wordt daarna in tweevoud afgedrukt. 1 voor de 
thuisploeg en 1 voor de bezoekers. Dit gebeurt via “Wedstrijd -> Printen -> 
Wedstrijdblad”. Beide ploegen moeten ten allen tijde het wedstrijdblad kunnen 

voorleggen. 
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16. Het versturen van het wedstrijdblad kan op 2 manieren gebeuren, dit 

afhankelijk van het al dan niet beschikbaar hebben van internetaansluiting. 
Alvorens de uitslagen te kunnen versturen dient het wedstrijdblad opgeslagen te 
worden. Hiervoor gaat u naar “Wedstrijd” en klit u op “opslaan”. Het 
wedstrijdblad wordt automatisch opgeslagen in het mapje “Saved” -> “WB” en 
krijgt de naam van de wedstrijd: bv. 00_01_2009A_1014A.dwb (afdeling, 
thuisploegnummer, bezoekersnummer) 
 

16.1 Met een internetaansluiting: 

Hiervoor gaat u naar “Wedstrijd” en klikt op “Versturen”. Er opent zich een 
nieuw venster waarin het wedstrijdblad staat dat moet verzonden worden. 
Klik op “openen”. Automatisch wordt er een pop-up geopend met daarin de 
verzonden gegevens. 
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Het document wordt automatisch geupload naar onze server. De verwerking gebeurt 
daar en zowel de kapitein van de thuisploeg als bezoekers ontvangt een mail met 
daarin een link. Via deze link kan het ingestuurde wedstrijdblad terug opgevraagd 
worden. 

 
 
16.2. Zonder internetaansluiting: 
Het ingevulde wedstrijdblad wordt opgeslagen op de USB-stick. Dit gebeurd via 
“Wedstrijdblad -> opslaan”. Wanneer u thuis bent en beschikt over internet opent u 
het wedstrijdblad opnieuw “wedstrijdblad -> openen” en volt u de procedure zoals 
beschreven in 16.1. 
 

17. Mochten er toch nog fouten of betwistingen bij de wedstrijd zijn, stuur een mail 

naar crauwels_peter@hotmail.com 
 
Heb je vragen over deze handleiding?  Contacteer ons op crauwels_peter@hotmail.com 

 
 
 
Veel succes bij de komende competitie, 
Competitiemanager Petanque Federatie Vlaanderen 
Peter Crauwels 
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