
Welkom
Instructie Elektronische TijdWaarneming (ETW) van ViewAll

Martijn van der Put



Agenda

• Voorbereidingen

• Opstarten

• Bedieningspaneel jurytafel



Voorbereidingen (1)

• Ophalen spullen in bestuurskamer
• Flightcase BedienPC
• Tablets

De toegangsdruppel van het clubhuis hangt in het sleutelkastje aan het einde van de gang

• Flightcase BedienPC op jurytafel plaatsen
achter Plexiglas scherm (uit kelder) ter bescherming

• BedienPC is Touchscreen

Geen ram- of beukscherm

Droog je handen even af of gebruik rubberen stylus pen,

dit helpt bij het voorkomen van storingen



Voorbereidingen (2)

• Aansluiten van de 3 kabels:
• Netwerk (verbinding met scorebord)

• Geluid (voor einde periode/30sec/
time-out/etc.)

• Elektriciteit
Daarmee is het scherm gelijk aan

• Als het goed is staat direct de software open.
Zo niet, start ViewAll op

3. Elektriciteit

1. Netwerk

2. Geluid (2x)



Hoofdscherm



Bedieningspaneel jurytafel



Bedieningspaneel jurytafel



Scorebord en schotklok



Aanmaken wedstrijd



Wedstrijd klaarzetten



Instellen wedstrijd



Starten wedstrijd



Standaard acties (1)
• Doelpunt aangeven

• Stop de tijd
• Druk op de knop Doelpunt
• Druk op de knop van het nummer 

(bijv. Wit 7; aantal wordt getoond)

• Bijzondere doelpuntknop 
(alleen bij bijzondere wedstrijden)
Op scorebord komt te staan wie er 
gescoord heeft (als ingevuld: ook naam).
• Stop de tijd
• Druk op de knop van de doelpuntenmaker
• Druk op de knop Doelpunt + NAAM
• Daarna snel (voor herbeginnen door de scheids)

weer op knop Scorebord tikken om terug te gaan 
naar het normale scorebord.



Standaard acties (2)

• Persoonlijke fout
• Stop de tijd 

(als vrije worp niet direct genomen)

• Druk eerst op de knop U20 of Strafworp
(straftijd gaat daardoor direct lopen)

• Druk op de knop van het nummer
(Aftellen zichtbaar + bolletje wordt getoond)



• Time-out
• Druk eerst op de rode knop 

Timeout (links/rechts bovenaan)

• De wedstrijdtijd stopt direct en aftellen begint

• Bij foutieve team kan via wijziging worden gecorrigeerd
(volgende sheet)

• Overigen (U20/S, S/UMV, UMV, UMV/4, 
Letsel, eigen doelpunt)

3 P-tjes: 

UMV:

UMV/4:

Standaard acties (3)



Correctie acties

• Met + en – kunnen acties 
worden toegevoegd of verwijderd.

• Dubbel klikken om bestaande actie 
aan te passen.
(Voorbeeld: U20 W7)



Afsluiten wedstrijd



Vragen?
https://www.mncdordrecht.nl/waterpolo/viewall-etw/

scorebord@mncdordrecht.nl

https://www.mncdordrecht.nl/waterpolo/viewall-etw/

