
Uitleg inloggen op de website 
http://www.flakkeedarts.nl 

 

Stap 1: Ga naar de website en scroll naar beneden totdat je de inlog tegenkomt (zie afb 1)

 

            Afb 1 

 

Stap 2: Vul je inlogcode en wachtwoord zoals je die in je captainsmap gekregen hebt.( zie afb 2)

 

            Afb 2 

 

http://www.flakkeedarts.nl/


Stap 3: Nadat je ingelogd bent zie je dit venster(zie afb 3)

 

            Afb 3 

Stap 4: Selecteer “Uitslag invoeren”, je komt dan op de volgende pagina terecht( zie afb 4)

 

            Afb 4 

Stap 5: Selecteer de speelweek van de wedstrijd die je in gaat vullen. ( De kleuren boven de 

speelweken geven aan; Lichtblauw voor huidige speelweek(zie afb 4 hierboven), Rood voor 

verzette wedstrijd, Groen voor een verwerkte wedstrijd( beide partijen hebben de wedstrijd 

ingevuld/bevestigd), Oranje voor bevestigen( 1 van de teams heb de score ingevuld en deze moet 

door het andere team nog bevestigd worden) en Donkerblauw is voor als een ingevulde uitslag 

geweigerd wordt en deze komt dan bij de wedstrijdleider terecht. 



Heb je de speelweek geselecteerd( in dit voorbeeld Speelweek 1 van Nieuwtech), kom je op de 

invulpagina terecht (zie afb 5)

 

            Afb 5 

 

Stap 6: Gebruik de “dropdown”menus om de desbetreffende spelers te selecteren die gespeeld 

hebben(zie afb 6). Let goed op bij het invullen van de koppels). Vul hierbij de uitslagen in zoals op 

het wedstrijdformulier.

 

            Afb 6 

Stap 7: Nadat alles ingevuld is bevestig je de eerste pagina door op de knop “Opslaan & 

180/Hoogste finish invoeren te klikken( zie afb 7)

 

            Afb 7 



Stap 8: Hierna kom je op de pagina om de 180-ers en Finishes in te voeren(zie afb 8)

 

            Afb 8 

Stap 9: Je selecteert met het “dropdown” menu de desbetreffende speler, vult het aantal 180-ers 

totaal van deze speler in en de eventuele finish, of losstaande finish en geen 180-ers in en druk dan 

op de knop “Speler toevoegen aan 180/Hoogste finish lijst en verschijnt dan onderop de lijst 

“Overzicht 180/Hoogste finish speelweek 1”( zie afb 9) 

 Je kunt dus zo voor elke speler individueel toevoegen en controleren of alles erop staat. Heb je dit 

gedaan druk je rechts onderin op de knop “Opslaan en naar overzicht” 

 

            Afb 9 

Stap 10: Je krijgt dan nu het overzicht te zien van wat er ingevuld is( zie afb 10) 

Klopt dit allemaal druk je op de knop “Versturen uitslag en 180/Hoogste finish” 



 

                        Afb 10 

Stap 11: Je krijgt dan deze melding te zien( zie afb 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Addendum: 

Bij het invullen van bekerwedstrijden is alleen de uitslag ( bijv: 5-4) belangrijk samen met de 180-

ers en finishes 

 

 

 

Invullen bekwedstrijd: 

 

Stap 1: Ga naar de website en scroll naar beneden totdat je de inlog tegenkomt (zie afb 1)

 

            Afb 1 

 

Stap 2: Vul je inlogcode en wachtwoord zoals je die in je captainsmap gekregen hebt.( zie afb 2)

 

            Afb 2 



Stap 3: Nadat je ingelogd bent zie je dit venster(zie afb 3)

 

            Afb 3 

Stap 4: Selecteer bekerwedstrijden, je komt dan op dit venster uit( zie afb 4)

 

            Afb 4 



Stap 5: Selecteer “Stand invoeren” achter de wedstrijd. Dit geeft je de invulpagina voor de beker 

weer(zie afb 5)

 

            Afb 5 

Stap 6: Zoals je ziet hierboven alleen de uitslag en de 180-ers/Finishes invoeren. Deze controleren 

en dan scroll je naar beneden en selecteer je de knop “Opslaan”( zie afb 6)

 

            Afb 6 

 

 

MvG Het Bestuur 

 

 

 


