Bsete MNC'ers,
Het lijkt er nu werkelijk op dat we op korte termijn het scorebord veel eenvoudiger kunnen
bedienen. Lees onderstaande mail goed door om te weten wat de baddiensten te wachten
staat:

Instructie nieuwe touchscreen

Zoals jullie weten is de elektronische aansturing van het scorebord aan vervanging toe. We
hebben binnenkort de beschikking over een nieuw systeem, waarmee we hopen veel van de
problemen die er waren met het oude systeem voorgoed de wereld uit helpen.
Komende week worden in het zwembad werkzaamheden verricht waarmee we over kunnen
gaan naar deze nieuwe elektronica. De schotklokken zullen daarbij vervangen worden door
nieuwe klokken, die digitaal worden aangestuurd.
De bedoeling is dat we in het weekeinde van 1 december overgaan naar deze nieuwe
aansturing. Daarmee is de aansturing van het scorebord via de rode ARES kasten en de
laptop van het zwembad verleden tijd.
De nieuwe aansturing bestaat uit een touchscreen waarmee de tijdwaarneming, schotklok en
scorebord worden aangestuurd. Dit touchscreen wordt aangesloten op de zuil met drie
kabels: Stroom, datakabel en geluid (voor de signalen). Dit scheelt dus veel installatiewerk
ten opzichte van de huidige situatie.
Daarnaast wordt het digitale formulier via de bekende tablets ingevuld. Dat verandert dus
niet, net als het op- en ombouwen van het veld.
Om de overgang goed te laten verlopen worden er een aantal instructieavonden worden
gepland volgens het volgende schema:

Woensdag 28 november:
•
•

19.30 uur: Heren 3, Heren 4, Heren 6, Heren 8, Dames 4, Ouders BM1
21.00 uur: Dames 1 en Dames 2

Vrijdag 30 november:
•
•

20.00 uur: Heren 1, heren 2, Heren 7, heren 9, Aj1, AJ2
21.30 uur: Dames 4, Heren 5, Ouders BJ

We willen vragen om per team 3 of 4 mensen af te vaardigen. Liefst de mensen die In
december als eerste aan de beurt zijn voor de baddiensten. Zij kunnen dan de andere
teamleden de volgende keren helpen.
In elk geval zouden we komende week de teams die baddienst hebben op 1 en 2 December
aanwezig willen hebben.
Eventueel plannen we later nog een voorlichting, maar het zou het beste zijn als we dit in
een week met elkaar kunnen regelen.
Tijdens de eerste weekeinden zal er ook iemand aanwezig zijn voor (technische) assistentie.
Met vriendelijke groeten,
Namens de waterpolocommissie
Chris Geurts

Gezocht: witte cap nr. 10
Eray Sarikaya (DG2) is twee weken zijn witte MNC capje nr 10 kwijtgeraakt. Als jij deze cap
hebt gevonden, stuur dan even een mail naar ondergetekende. Dan zorgen we dat de cap
weer bij Eray terechtkomt.

Programma

Uitslagen

Bad- en bardiensten

Met sprotieve groet,
René

