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Online Inleveren Uitslagen

Online programma om uitslagen in te voeren
Automatische verwerking (altijd up-to-date)
Inzien van standen en statistieken

Geschiedenis

•Bestaat sinds 2008
Stichting Breda Darts
West Brabantse Dart Federatie
Zundert-Rijsbergse Dart Federatie
Darts Organisatie Limburg

Wat gaan we bespreken?

•Online inleveren van de uitslagen
•Bekijken standen en statistieken
Op dartsorganisatielimburg.nl
Via de app voor android en ios
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Online inleveren van de uitslagen

Inloggen als captain via website
Invoeren uitslag
Automatische verwerking

Online Inleveren Uitslagen

Via de groene knop op de website 
kom je bij het gedeelte van Online 
Inleveren Uitslagen om in te loggen 
als captain.

Inloggen doe je met de gegevens 
welke je tijdens de ALV hebt 
ontvangen.
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Zodra je bent ingelogd zie je dit 
scherm.

Rechts in de scherm zie je 
verschillende overzichten. Ook kun je 
daar een ICS-bestand downloaden. 
Dit bestand met daarin al je 
reguliere competitiewedstrijden kun 
je importeren in je agenda. 

Daaronder staan de links om de DOL 
app te downloaden.
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Berichten aan jou verstuurd door 
bijvoorbeeld de wedstrijdleiding 
staan hier.

Om zelf een bericht te sturen aan 
bijvoorbeeld de wedstrijdleiding, kies 
je in het menu voor Berichten.

Kies vervolgens voor Nieuw bericht.
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Kies voor wie je bericht bestemd is.

Schrijf je bericht.
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Klik op Verzenden.

Kies in het menu voor Teamgegevens
om alles over je eigen team te 
bekijken.
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Zo zie je hier gegevens als teamnaam, 
speellocatie, speeldag en divisie.

En je ziet een overzicht van al de 
spelers in je team.

Uitslagen invoeren doen we via het
meni-item Wedstrijden.
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Je ziet daar 2 opties: Competitie en 
Beker

Om de uitslagen van een reguliere
competitiewedstrijd in te voeren kies
je voor Competitie.

Je ziet nu een overzicht van alle 
wedstrijden in jouw divisie. Bij de 
wedstrijden van jouw team zie je de 
optie Invoeren (groene knop).
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Om een uitslag in te voeren, klik je
op de groene knop Invoeren op
dezelfde regel.

Hier zie je het scherm waarin je de 
gegevens van het wedstrijdformulier 
in gaat vullen. Als eerste vul je het  
veld Datum in. Dit is de datum van 
wanneer de wedstrijd is gespeeld. 

Vervolgens vul je de opstellingen, 
180-scores en hoogste finishes in. 
Bij meerdere hoge finishes door 
1 speler noteer je hier de hoogste. 
De andere vul je in bij Opmerkingen 
onderaan het scherm.
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Vul hier de uitslagen in per wedstrijd.

Let op: Je dient de uitslag in legs
in te vullen!

Selecteer voor de 2e ronde enkel-
wedstrijden de spelers, zodat ook 
hiervan de statistieken juist worden 
verwerkt.
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Eventuele opmerkingen (en hoge
finishes welke je hierboven niet
kwijt kon) vul je hier in.

Helemaal klaar? Klik op Controleren.

Bekijk en controleer nogmaals je 
invoer.
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Helemaal goed? Klik dan op Opslaan.

Het gekleurde bolletje geeft de status
aan. Oranje betekent dat de captain
van de tegenstander de uitslag nog
moet invoeren.

Is het bolletje rood, dan is er een 
verschil met jouw invoer en die van 
de tegenstander.
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Op dat moment heb je in waarschijnlijk
in je mail al een e-mail ontvangen met
daarin de melding van het verschil.

Bekijk opnieuw je invoer via de 
knopBekijken en pas indien nodig je 
invoeraan. De verkeerde invoer kan 
uiteraardook bij het andere team zijn.

Beide uitslagen goed ingevoerd?
Dan zie je een groen bolletje. Op dit
moment is de uitslag direct verwerkt.
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Als captain kun je nog bepaalde
instellingen en gegevens aanpassen.

In dit scherm kun je bijvoorbeeld de 
contactgegevens van de (reserve)
captain of de inloggegevens 
aanpassen. Ook kun je hier de 
weergave van de wedstrijden 
aanpassen (voor bij het invoeren). 

Kom je ergens niet aan uit? Klik dan 
op Help.
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Kies het juiste onderwerp en klik op 
Bekijk video. Staat jouw vraag er niet
bij? Stuur dan een bericht via dit 
systeem aan HGM Design.

Klaar? Log uit via de rode knop.
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Bekijken standen en statistieken

Op dartsorganisatielimburg.nl
Via de app voor android en ios

Bekijken standen en statistieken

Op dartsorganisatielimburg.nl
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Bekijken standen en statistieken

Via de app voor android en ios

Bekijken standen en statistieken

Via de app voor android en ios
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Om de DOL app te downloaden, scan
je de juiste QR code.
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Dit is het beginscherm van de app.

Het menu zie je linksboven in het 
scherm.
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Om wedstrijden te bekijken kies je in 
het menu voor Wedstrijden.

Kies de juiste divisie onderaan het
scherm.
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Je kunt heel de app door kijken. 
Probeer gewoon op elke wedstrijd of 
spelersnaam te drukken.

Zet bij een wedstrijd de melding aan
om een push-bericht te ontvangen
zodra de uitslag is verwerkt door 
het systeem. Zo ben je direct op de
hoogte van de prestaties van andere
teams uit je divisie.



26



27



28



29



30



31

Om het gebruik van de app nog 
makkelijker te maken, kun je aangeven
in welk team jij speelt.

Selecteer je team.

Selecteer als je wilt ook welke speler 
jij bent.
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Zodra je nu op de beginpagina bent, 
zul je zien dat daar jouw keuze staat.

Het voordeel hiervan is dat elke 
pagina (stand, singles, etc.) nu start 
in de juiste divisie.
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Bij instellingen kun je ook je inlog-
gegevens invoeren. Je bent dan als
captain ingelogd in de DOL app.

Als ingelogde captain zie je op de
beginpagina direct de groene knop
om uitslagen in te voeren.
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Zodra je hier op drukt, ga je in je 
browser naar het inlogscherm van 
Online Inleveren Uitslagen.

Ook kun je een verzoekje doen om
een oefenwedstrijd te spelen. 
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Druk hiervoor op de oranje knop Zelf 
verzoekje maken.

Geef de gewenste datum en locatie op 
en druk op Opslaan.

Andere app-gebruikers kunnen nu 
jouw verzoekje bekijken.
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Als ingelogde captain heb je ook 
extra menu-items.

Bij Berichten zie je de aan jouw team 
verstuurde berichten (bijvoorbeeld
van de wedstrijdleiding).
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Bij Teamgegevens heb je snel een 
overzicht van jouw teamspelers met
pasnummer.
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Aanwezigheid is speciaal 
ontworpenvoor captains om 
makkelijk bij tehouden wie van zijn 
of haar spelersaanwezig is de 

Druk eenmaal op een naam en deze
wordt groen, druk nogmaals en de 
naam wordt rood. Een volgende druk 
zorgt dat de naam weer blauw wordt.
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Wanneer je op de team-pagina van je
tegenstander bent, kun je deze 
5 minuten pasfoto toegang geven. Dit 
is een digitale manier van de spelers- 
en pasjescontrole.
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Zodra je toegang hebt gegeven, heeft
de captain van de tegenstander (deze
moet ook ingelogd zijn in de app) op 
jouw teampagina toegang tot de
spelersfoto's. Na 5 minuten vervalt dit 
recht automatisch.

Bij elke team zie je spelers staan.
Een zwart sterretje geeft aan dat 
dit de captain is. Een grijs sterrertje
zie je bij de reservecaptain.
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Wanneer je als captain bent 
ingelogdzul je zien dat je van andere 
captainsde contactgegevens kunt 
zien.Dit kunnen enkel ingelogde 
captains en zij zien enkel 
contactgegevens van andere captains.
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Uitproberen maar!
Of zijn er nog vragen?


