Handleiding aanvragen inlogcodes Biljartpoint
en downloaden Handleiding voor Teamleiders
[Hans Eekels, wedstrijdleider teams]

Algemeen
Onderstaand wordt stap voor stap uitgelegd wat u als teamleider moet doen om een
wachtwoord te krijgen om in te loggen op de website van Biljartpoint, zodat u na uw
teamwedstrijd de uitslag op de website van Biljartpoint kunt invoeren. Tevens wordt
aangegeven waar u de Handleiding kunt downloaden om uitslagen in te voeren.
NB: ieder lid van de KNBB kan met zijn bondsnummer een wachtwoord krijgen bij
Biljartpoint. Echter, alleen als u teamleider of reserve teamleider bent van een team kunt u
ook uitslagen van dat team invoeren.
Stap 1
Ga naar de website van Biljartpoint. Dat kan op verschillende manieren:
Via het adres: http://www.biljartpoint.nl of gewoon www.biljartpoint.nl
Het kan ook via onze eigen website van het district, via de pagina Teamcompetitie en dan op
het logo rechtsboven van Biljartpoint klikken. In alle gevallen ziet u onder het logo van
Biljartpoint het menu Inlogscherm (rood omcirkelt).
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Stap 2
Klik daar op en u ziet het volgende scherm in een nieuw venster in uw browser (uw browser
is Internet Explorer of Google Chrome bijvoorbeeld):

Dit is het scherm dat u straks ook altijd ziet als u gaat inloggen om uitslagen te gaan
invoeren. Zoals u ziet (rode pijl) is dit een aparte pagina.
Maar omdat u nog geen wachtwoord hebt, kunt u dat hier aanvragen door op de rode
omcirkelde tekst "Klik hier indien u uw wachtwoord wilt opvragen of als u het wachtwoord
vergeten bent." te klikken.
NB: onder deze tekst staat nog een klein linkje bondsnr en wachtwoord vergeten?
Hier moet u niet op klikken; dat is eventueel voor later als u uw wachtwoord vergeten bent.
U krijgt dan het volgende scherm te zien:

Stap 3
Vul hier de drie tekstvakken in met:
1. Uw bondsnummer
2. Uw email-adres
3. Ons district; dat hoeft u niet in te typen, maar die moet u kiezen in een lijst als u op het
zwarte pijltje  klikt (aangegeven bij de rode pijl). U moet even door de lijst scrollen, die
op alfabet staat, naar KNBB District Duinstreek, en dan daarop klikken.
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Uw wachtwoord wordt vervolgens naar uw ingevoerde email-adres gezonden.
Vervolgens kunt u inloggen met uw bondsnummer, uw wachtwoord en de keuze van het
juiste district (ons district dus uit de lijst).
Belangrijk
Het email-adres dat u opgeeft moet hetzelfde email-adres zijn dat bij de KNBB bekend is !
Zorg er dus voor dat uw gegevens bij de KNBB juist zijn en pas die eerst zo nodig aan via
MijnKNBB (vraag uw secretaris hoe dat moet als u dat nog niet gedaan hebt).

Handleiding invoeren uitslagen
Stap 4
Op elke pagina van Biljartpoint kunt u de handleiding voor het invoeren van de uitslagen
downloaden. Zie de rood omcirkelde tekst:

Als u daarop klikt, wordt het Word-document Handleiding_teamleiders gedownload.
Voor vragen:
Hans Eekels
hanseekels@gmail.com
06-10018943
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