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Handleiding uitslagen invoeren 

Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het invoeren van uitslagen via de competitie-

website van de Nevobo. De handleiding is bestemd voor de personen die binnen de vereniging 

de uitslag van de gespeelde wedstrijd(en) door moeten geven. 

1. Account aanmaken (eenmalig) 

Om uitslagen door te kunnen geven moet u beschikken over een persoonlijk account. U kunt 

het account zelf aanmaken via de competitiewebsite. 

 

• Ga naar de competitiewebsite van de Nevobo www.volleybal.nl – competitie 

 

• Klik rechtsbovenaan de pagina op de tekst ‘login’ en vervolgens op de knop ‘aanmelden’ 

 

 

• Vul het aanmeldingsformulier volledig in. Gebruik voor het veld ‘relatiecode’ uw persoonlijke 

relatiecode (bestaande uit letters en cijfers). Bevestig de aanmelding door op de oranje 

knop ‘aanmelden’ te klikken. 

 

 

• U kunt meteen aan de slag op de competitiesite. Wel krijgt u nog een e-mailbericht van de 

competitiesite. In deze e-mail staan de gebruikersgegevens. 
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2. Inloggen (voor een volgende keer) 

Indien u zich net voor de eerste keer hebt aangemeld bent u nog steeds ingelogd. Deze uitleg 

beschrijft de te maken stappen voor een volgende keer dat u op de site wilt inloggen. 

 

• Ga naar de competitiewebsite van de Nevobo via www.volleybal.nl – competitie 

 

• Klik bovenaan de pagina op de tekst ‘login’ en vul vervolgens uw gebruikersnaam en 

wachtwoord in. Deze gegevens kunt in de door u ontvangen mail met gebruikersgegevens  

terugvinden. Klik vervolgens op inloggen. 

 

3. Teams toevoegen  (eenmalig) 

In de volgende stap geeft u aan voor welke teams, verenigingen of poules u de uitslagen door 

wilt geven.  

• U zoekt in de zoekmachine de vereniging, poule of het team op waarvan u de standen in 

wilt gaan vullen.  
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• Vervolgens klikt u op deze vereniging, poule of dit team. De benaming komt vervolgens in 

beeld. 

 

 

• Naast de benaming staat de tekst: ‘ Toevoegen aan mijn favorieten’. Klik hierop. Het 

volgende bericht komt in beeld, klik op ‘ok’. Het team is nu toegevoegd aan uw favorieten. 

 

 

 

• Herhaal deze handeling met alle verenigingen, poules en teams waarvan u (af en toe) de 

standen  gaat invoeren. 

 

• Klik hierna rechtsboven aan op het driehoekje naast uw naam. Het volgende menu komt 

tevoorschijn. 

 

• Klik vervolgens op mijn instellingen, hier kunt u nakijken of u daadwerkelijk de standen 

kunt invullen van de poule. 
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• Indien een poule op ‘nee’ staat, kunt u hier eenmalig op klikken en verandert de status naar 

‘ja’. 

 

4. Uitslagen invoeren 

• Klik rechtsboven aan op het driehoekje naast uw naam. Het menu komt tevoorschijn. Klik 

vervolgens op ‘mijn competitie’. 

 

 

 

• Hier vindt u de knop ‘uitslagen invoeren’. Klik hierop. 

 

• In het vervolgscherm kunt u selecteren van welke wedstrijden er uitslagen ingevoerd zullen 

worden. De lijst bevat alle gespeelde wedstrijden waarvan u nog een uitslag in kunt vullen. 

 

• Gebruik hier eventueel de ‘alle’ knop. Klik vervolgens op ‘invoeren’. 
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• In het vervolgscherm kunt u de setstanden invullen. De uitslag van de wedstrijd wordt hier 

automatisch bijgewerkt. Wanneer dit, bijvoorbeeld als gevolg van gelijk geëindigde sets, 

niet klopt kan de uitslag handmatig gecorrigeerd worden. Deze kunt u per uitslag opslaan 

met de gelijknamige knop. 

 

 

• Nadat u de uitslag ingevuld en opgeslagen heeft geeft het scherm aan dat de uitslagen nog 

gedurende een bepaalde periode gecorrigeerd kan worden, voor het geval deze foutief is 

ingevoerd. 

 

 

 


