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Handleiding online beoordelen
voor verenigingsbeoordelaar 2e divisie en regio

Alvorens het programma voor het online invoeren van beoordelingen te openen is het van
belang dat je een inlog hebt/aanmaakt via www.volleybal.nl
Als je al een inlog hebt die volledig is aangemaakt (ook relatiecode) ga dan door naar “Open
het programma … enz” onder het hier ingevoegde blok
Als je nog geen inlog hebt, voer eerst de stappen in het blok hieronder uit.
Nog geen inlog: Ga naar www.volleybal.nl en klik rechtsboven op “login” en daarna op de gele
button “aanmelden”.
Vul hier de volgende regels verplicht in:
- emailadres
- wachtwoord
- herhaal wachtwoord
- voornaam
- achternaam
- relatiecode (ook deze is verplicht, voor de latere inlog in het beoordelingsprogramma is het
noodzakelijk lid te zijn van de Nevobo, en dat wordt op deze manier gecheckt)
Klik daarna op de gele button “aanmelden”.
Hierna ontvang je in je mailbox een bevestigingsemail met jouw inloggegevens.
Open het programma met de link: http://www.wisseq.nl/ISS-online-Nevobo.aspx
Tip: zet de link gelijk in je Favorieten en een volgende keer is e.e.a. direct beschikbaar.
Klik daarna op "Invoeren Beoordelingen”
Bevestig eventuele meldingen met RUN en /of Yes /JA en/of OK.
De eerste keer dat je dit programma gebruikt, volgt er eerst een installatieprocedure. Dit kan
enkele minuten duren. Nadien wordt het programma automatische ge-update. Zodra het
installatiescherm verschijnt, “uitvoeren” gebruiken.
Er verschijnt het volgende venster: Aanmelden/Inloggen
Vul bij “Gebruiker” in:

je inlog van www.volleybal.nl

Vul bij “Wachtwoord” in:

je wachtwoord van www.volleybal.nl

Indien je een vinkje plaatst bij “Gegevens onthouden” hoef je de volgende keer niet meer de
gebruikscode en het wachtwoord in te vullen.
Klik vervolgens op: Meld aan / Login
In het nieuwe venster zie je acht tabbladen:
Klik op: Het tabblad “Poule”.
Eventueel kun je bij periode de speeldatum ingeven maar de wedstrijd datum dient
wel binnen de periode te liggen.
Dubbel klik op:

De juiste divisie (bijvoorbeeld (2CD)

Klik hierna op:

De te beoordelen wedstrijd.
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Rechts zie je nu, in het tabblad “Beoordelingen” of er al beoordelingen van deze wedstrijd zijn
gemaakt.
Klik vervolgens op:

Het tabblad “Beoordeling Toevoegen”.

Kies nu: Het juiste formulier en druk op de knop 1e of 2e scheidsrechter.
In het volgende venster verschijnt nu de in te vullen beoordeling:
Klik onder “Rapporteur” aan of je de thuis- of uitspelende vereniging bent
Van jouw als vereniging wordt niet verwacht dat je een gesprek hebt gehad na afloop. Is dit
wel het geval geweest, graag aangeven.
Vul vervolgens alle cijfers in.
Door middel van de “TAB” toets kom je in het volgende veld.
Indien er geen cijfer is gegeven dient men de norm (8) te laten staan.
Wanneer wordt afgeweken van de norm (8) naar boven of beneden, willen we je verzoeken
hierover een opmerking te maken in het betreffende vakje. Houdt je “tips” en “tops” zo kort en
bondig mogelijk.
Wanneer alles klaar is klik dan op opslaan. De beoordeling wordt nu opgeslagen.
Voor de 2e scheidsrechter klikt u vervolgens op knop 2. Is er geen 2e scheidsrechter dan hoef
je niets in te vullen.
De door jou digitaal verwerkte beoordelingsformulieren behoeven uiteraard niet meer te
worden opgestuurd.
Alle overige tabbladen kun je gerust bekijken of gebruiken. Zo kun je nu ook de te beoordelen
wedstrijd opzoeken via de accommodatiecode. Verder is er als service een tabblad gemaakt
waarop je gelijk de ranglijst van de poule waar je een beoordeling van hebt ingevoerd kunt
zien.
Tot slot kun je, zonder uit te loggen, gelijk de regiobeoordeling invoeren. Dit doe je door in het
eerste scherm, rechtsboven in de hoek, de juiste regio te kiezen.
Gegevens coördinatoren die de beoordelingsformulieren verwerken:
2e divisie A en B, dames en heren
Henk Bunschoten, henk.bunschoten@kader.nevobo.nl, tel. 0313-654514
(Doornbosch Hofstede 18, 6961 MK Eerbeek)
2e divisie C en D, dames en heren
Hans Roodbergen, hans.roodbergen@kader.nevobo.nl, tel. 0575-524973
(St. Anthoniehof 55, 7232 EA Warnsveld)
regio
Via de betreffende medewerker arbitrage op het regiokantoor (arbitrage.jouwregio@nevobo.nl)
(“jouwregio” vervangen voor: noord, oost, zuid of west)
Voor vragen of problemen kun je mailen naar Sandra Scheel-van Kippersluis
(arbitrage@nevobo.nl) of Thijs-jan Veldhuizen (competitie@nevobo.nl) op het hoofdkantoor.
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