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Vooraf 

Dit is de verkorte versie voor het snel opstarten van het systeem.   

 

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.  

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.  

vb instelling groot scherm in zaal B1 
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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:  

                  

7. Start de ViewAll app op (rechts bovenin het scherm) 
 
 
HOE ZET IK EEN WEDSTRIJD AAN VOOR CENTER COURT? 

1. Ga naar het scherm voor Center Court → H1, D1, H2, LBA. 

2. Voeg een wedstrijd toe door op “+” te klikken (zie Afbeelding). 

3. Kies de correcte teams en spelers. Alle teams kan je van tevoren al vinden (rechts naast het 

knopje waar je de teams kan intypen). De spelers van Loko zijn grotendeels ook al ingedeeld, 

die van de tegenstanders moeten handmatig ingetypt kan worden.  

4. Sla de wedstrijd op. 

5. ZOEK DE WEDSTRIJD OP IN DE LIJST EN SLEEP DEZE MET JE VINGER NAAR HET LICHTBLAUWE 

VLAKJE ONDER ‘WEDSTRIJDFORMULIER’. De wedstrijd kan dan gestart worden. 
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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. 

• 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 verbinding is: 

o Sluit de app  

o Start de laptop opnieuw op 

2. 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). 

3. 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. 

 

 
 

 

 


