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Biljartprof handleiding voor de gastgebruiker    Versie 4 / 2019-10-22 

 

Het verkrijgen van toegang bij het eigen district: 

 

Start Biljartprof met: https://www.biljartprof.nl/home.php 
 

 
Stap 1: 

Ga met de muis naar: 13 West Nederland en klik hierop 

 
 
Stap 2: 

- Ga vervolgens met de muis naar: 125 1 Noord-Holland Midden en klik hierop 

 
     -  Of voor een Gewestelijke finale of Gew. voorwedstrijd ga je naar: Afdeling 1 en klik hierop 
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Stap 3: 

Klik op de functieknop:   

 

Hierna krijg je de lijst met de nog komende PK wedstrijden te zien. 

De lijst is standaard gesorteerd op aanvangsdatum en niet op klasse !! 

dgl = D staat voor District, G voor Gewest en N voor Nationaal 

finale = V staat voor Voorwedstrijd, F voor een finale 

grp = A t/m … staat voor de poulecodering (resp. een 1 voor Gewest afd. Noord) 

 

 

 
Opzoeken in welke poule je bent ingedeeld: 

a. Hiervoor kun je met de knoppen alle poules van jouw klasse af zoeken. 

 

Als voorbeeld de geselecteerde poule-indeling Libre-klein 4
e
 klas groep(poule) B: 

 
 

b. Met de  knop kun je een tabel aanmaken/printen van alle poules met de 

speeldatums van de gekozen klasse. 
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Volgen van de poule-uitslagen: 

Als de aanvangsdatum bereikt is, verandert de knop naar  en kun je 

de speelresultaten per speler bekijken. 

 

Sorteren per klasse en/of spelsoort: 

In het menu  kun je sorteren op spelsoort en/of klasse.  

Als je alles wilt zien kies je bij beiden voor: Totaal. 

 

Afgelopen evenementen weer zichtbaar maken: 

 

Kies dan bij    voor: Alles laag-hoog 

De resultaten/rangschikking tonen: 

Dit is pas mogelijk nadat alle poules gespeeld zijn. 

 

Stap 1: Selecteer de gewenste klasse 

 

Stap 2: Klik in het menu op  

 

Stap 3: Klik op  van een willekeurige poule. 

 

Stap 4: Klik in het menu op  


