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Vooraf 
Dit is de uitgebreide versie met alle instructie het gebruik van het systeem.  Er is een verkorte 
versie de basics om snel te kunnen starten. 
 
WELKE SPULLEN NODIG EN WAAR LIGGEN DIE? 

• Er zijn twee koffers en twee haspels met netwerkkabels en een verlengsnoer. 

• Eén koffer en haspel ligt in de berging links in de rode wedstrijdkast. 

• De andere koffer en haspel moet in het hok van de wedstrijdleiding liggen. Dit in verband 
met het gebruik door Randstad. Deze moet daar dus ook terug gezet worden! 

 

 
HOE SLUIT IK HET SYSTEEM AAN EN START IK HET? 

1. Sluit een internetkabel van de haspel aan op het aansluitpunt in de muur (links van de 
wedstrijdleidingruimte) en stop de stekker van het verlengsnoer in het stopcontact. Rol 
de haspel uit tot de jurytafel en rol het andere uiteinde af.  
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2. Sluit de internetkabel aan op de laptop met behulp van de witte verloopstekker. LET 
OP dat de juiste kleur (rood of blauw) aangesloten wordt. Sluit de stroomadapter aan.  

3. Voor wedstrijden met 24-secondenklok: sluit de rode handbediening aan op de laptop. 

4. De bediening gaat via touchscreen, gebruik eventueel de standaard voor een meer 
stabiele opstelling. 

5. BELANGRIJK NIEUW: Voor de juiste werking van het geluid dienen op de 
aansluitpunten in de berging en de wedstrijdleidingruimte de juiste instellingen 
gekozen te worden. Ga als volgt te werk: 

a. Wedstrijden met kleine scherm: selecteer in de 
berging achter het veld op het witte paneel (sportzaal 
B3) met de pijltjestoetsen op de onderste regel “klein 
scherm” 

b. Wedstrijden met grote scherm: selecteer in de berging 
achter het veld op het witte paneel (sportzaal B1) met 
de pijltjestoetsen op de onderste regel “groot scherm” 

c. Centercourt wedstrijden: punt b, PLUS selecteer in de 
wedstrijdleidingruimte op het witte paneel (sportzaal 
B2) met de pijltjestoetsen op de onderste regel “groot 
scherm” 

d. Als gewisseld wordt van Center court naar breedtevelden, zorg dan dat het geluid 
in B2 op het witte paneel in de wedstrijdleiding ruimte op een willekeurig andere 
stand staat dan “groot scherm”. Dit om overlast op veld te voorkomen. 

6. BELANGRIJKE STAP! Zet de laptop aan en wacht (ongeveer 30 seconden) totdat de 
laptop daadwerkelijk een internetverbinding heeft. Je kan rechtsonder op het scherm 
zien of de laptop is verbonden:  

vb instelling groot scherm in zaal B1 
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7. Start de ViewAll app op (rechts bovenin het scherm) 
Zorg ervoor dat de app pas wordt geopend nadat de verbinding is gemaakt! Als dit 
niet gebeurt zal de app niet werken! Als je toch opstart zonder verbinding, dan moet de 
app afgesloten worden en opnieuw worden gestart als er wel verbinding is gemaakt. 
Onder het kopje “wat te doen als iets niet werkt” staat wat je kunt doen als de 
verbinding niet tot stand komt.  

 

 
HOE KIES IK HET JUISTE SCOREBORD? 
Nadat de app is gestart verschijnt het volgende scherm en zijn drie keuzes: 

  

Klik voor wedstrijd op veld 2 Klik voor wedstrijd op veld 1 

Klik voor wedstrijd op center court 
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HOE WERKT DE BEDIENING OP DE TWEE BREEDTEVELDEN? 
De bediening van het scorebord is voor het grote en kleine scherm gelijk. Na de keuze voor 
groot of klein scherm verschijnt het volgende scherm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maak hier de keuze voor een wedstrijd met of zonder 24-seconden klok. Kies de gewenste 
optie. Hier ook de mogelijkheid om rechtsboven het geluid bij te stellen. Beide rood omcirkeld 
 
Na selectie verschijnt het volgende scherm (optie met 24-secondenklok): 
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• Belangrijk: Klik alleen op “Reset Spel” als de wedstrijd voorbij is!! 

• Als er zonder een 24-seconden klok wordt gespeeld is hetzelfde scherm zichtbaar, 
maar dan zonder de knoppen voor de 24 seconden. 

• De minuten per kwart kan aangepast worden als er bijvoorbeeld met het 
slangensysteem gespeeld wordt (8 keer 4 minuten). Voer hier bij ‘Minuten per periode’ 
in één van de vakjes een 4 in. 

• De ‘Minuten per pauze’ verandert automatisch mee, maar dit kan ook aangepast 
worden indien nodig. 

• Instellen warmlooptijd: zet de periode op “A” (aanvang) en stel de warmlooptijd op de 
goede tijd (resterende tijd voor aanvangstijd wedstrijd dan wel in overleg met de 
scheidsrechter). Klik rechtsonder op “Start” om de tijd te laten starten.  

• Mocht tijdens de wedstrijd de 24-secondenklok teruggezet moeten worden, dan kan 
dat voor de reguliere reset van 14-sec en 24-sec, met de knoppen op de 
handbediening.  Moet er een andere tijd ingesteld worden, dan kan dat op het scherm. 

 
HOE ZET IK EEN WEDSTRIJD AAN VOOR CENTER COURT? 

1. Klik op knop “beide schermen (centercourt)” voor wedstrijden op Centercourt. Je kom 
in onderstaand scherm: 

 
2. Klik op “basketbal (H1, D1, H2, LBA), voor een wedstrijd van 1 van de genoemde teams. 

Klik op “basketbal (overige teams), als er een ander team centercourt speelt. Zie rode 
cirkel. 

 



Instructies Scorebord   

De Altis 
 

 

Versie  DEF maart 2022 Pagina 6 van 10 

3. Je komt in onderstaand scherm. Voeg een wedstrijd toe door op “+” te klikken (zie 
Afbeelding). 

4. Kies de correcte teams en spelers. Alle teams kan je van tevoren al vinden (rechts 
naast het knopje waar je de teams kan intypen, zwart omcirkeld in rechter afbeelding). 
De spelers van Loko zijn grotendeels ook al ingedeeld, die van de tegenstanders 
moeten handmatig ingetypt kan worden.  

5. Naamconventie: Voorletter + punt + achternaam in hoofdletters. ‘Van der’ wordt ‘vd’ in 
kleine letters. Voorbeeld: Joris van der Broek wordt: J. vd BROEK. Let op: sommige 
namen zijn te lang voor het scorebord, probeer dan een naam af te korten. Alle namen 
van de spelers kunnen worden afgelezen van de tablet met het wedstrijd formulier. 

6. Sla de wedstrijd op en je komt terug in het scherm van de linker afbeelding. 
7. Zoek de wedstrijd op in de lijst en sleep deze met je vinger naar het lichtblauwe vlak 

onder “wedstrijdformulier”. De wedstrijd kan dan gestart worden door op de 
lichtblauwe knop onder wedstrijdformulier te klikken waar de naam van de wedstrijd in 
staat. 
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Nadat de wedstrijd gestart is, is dit het scherm voor de bediening  tijdens de wedstrijd: 
 

 
Tijdens de warming up: 

1. Zet de warmlooptijd op de goede tijd en klik rechtsonder op “Start” om de tijd te laten 
starten. Zorg ervoor dat de periode knop op ‘A’ (van aanvang) staat. 

2. Klik op de grijze knop “Alternatieve Schermen” bovenin. 
3. Selecteer “Warmloopscherm” of “Warmloopscherm H1”, afhankelijk van het team wat 

speelt.  
 
Tijdens de wedstrijd 

1. Klik als de warming-up is afgelopen is je bij “Alternatieve Schermen” op de groene knop 
“Normale Scorebord”. Klik op de pijl terug, om weer bij de besturing als bovenstaand uit 
te komen. 

2. De bediening werkt praktisch gelijk als bij de tablet voor het wedstrijdformulier: 
• Bij een score moet er op “Score 1”, “Score 2” of “Score 3” worden geklikt en 

vervolgens op de scorende speler. 
• Bij een fout moet er op “Persoonlijke fout”, “Technische fout / Onsportieve fout” of 

“Diskwalificerende fout” worden geklikt en volgens op de speler die de fout begaat.  
3. Alle scores, fouten en time-outs worden weergegeven onder “Wedstrijd acties”. Als je 

als tafelaar een fout maakt bij de invoer kan je dit weghalen door de actie te selecteren 
en op het “-” knopje te klikken bij “Wedstrijd acties”. 
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4. De time-outs worden na de rust vanzelf gereset. 
5. Mocht tijdens de wedstrijd de 24-secondenklok teruggezet moeten worden, dan kan 

dat voor de reguliere reset van 14-sec en 24-sec, met de knoppen op de 
handbediening.  Moet er een andere tijd ingesteld worden, dan kan dat op het scherm. 

 
Tijdens de rust 
Tijdens de rust er een “rustscherm”. Deze is weer te vinden onder “Alternatieve Schermen”. 
Als de rust is afgelopen kan het scorebord weer via de groene knop “Normale Scorebord” 
aangezet worden. 
 
Einde wedstrijd 
Klik na afloop van de wedstrijd op de knop “Stop de wedstrijd”. 
 
 
WAT TE DOEN NA DE LAATSTE WEDSTRIJD VAN DE DAG? 
Als het systeem niet meer gebruikt wordt dan de volgende handelingen uitvoeren: 

• Na afsluiten van de bediening, dienen de schermen in de beginstand gezet te worden. 

Doe dit door in onderstaand scherm ) te kiezen voor de zwarte knop “          Tijd”. 

Controleer op het scherm of het 
scorebord weg is. 

• Vervolgens kan de app en de laptop 
afgesloten worden. 

• Doe alle spullen terug in de koffer en rol 
de haspel op (eerst het korte gedeelte en 
daarna het lange deel naar de muur). Zie 
voor wat er in de koffer moet en waar 
alles ligt het gedeelte “ Welke spullen 
nodig en waar liggen die?” 
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WAT MOET IK DOEN ALS IETS NIET WERKT? 
1. Als het scorebord niet reageert: 

• Controleer boven in het scherm of er een verbinding is: 

• Als er geen verbinding, controleer de aansluitingen. 

• Kijk of de correcte ethernetpoort in de muur is gebruikt (1.43 of 1.44). 

• Als er nog steeds geen verbinding is, ontkoppel de netwerkverbinding en sluit 
deze opnieuw aan. Wacht weer enkele momenten of de verbinding zich herstelt. 

• Als er nog steeds geen verbinding is: 
o Sluit de app: 

Doe dit door op het startscherm 
van de app op het gele vlakje 
rechtsboven te klikken (zie 
afbeelding rechts), waarna drie 
knoppen in beeld komen (zie 
afbeelding rechts). Klik op de 
rechter knop . 

o Start de laptop opnieuw op. 
 

2. Als de Ethernetkabel uit de laptop of de muuraansluiting is geraakt. 

• Dit is niet heel erg. De wedstrijd is nog opgeslagen, dus niet alles hoeft opnieuw 
ingesteld te worden. 

• Sluit de kabel weer aan en wacht tot er verbinding is (zie bovenstaande foto: 
“ViewAll netwerk OK”). Dit kan enige tijd duren. 

• Het kan voorkomen dat de knoppen dan nog niet werken. Sluit de ViewAll app 
en volg de stappen uit probleem 1 (“als het scorebord niet reageert”). 
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3. Als het kastje van de 24 seconden niet werkt: 

• Sluit de USB opnieuw aan in de laptop.  

• Werkt dit nog steeds niet, kijk of het andere kastje van de 24 seconden wel werkt 
(te vinden in de andere koffer). 

 
4. Als er geen geluid is: 

• controleer of de instelling op het witte paneel in de berging juist is (zie hierboven). 

• Als het nog steeds niet werkt, neem contact op met de beheerder om een 
systeemreset uit te voeren. 

 
5. Als het geluidsniveau te hard of te zacht is: 

• Sluit de wedstrijd en je komt in voorgaand scherm. Rechtsboven zijn twee 
schuiven, de linker is voor het geluid en stel het geluid evt bij.  

• Als bovenstaande niet toereikend is, dan kan ook op het witte paneel in de 
berging het geluid met de twee rechter toetsen bijgesteld worden.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Als er noodgevallen zijn met het scorebord of de laptop waar deze oplossingen geen effect op 

hebben, bel of stuur een bericht naar Frode van der Drift (06 26924076). 


