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District Noord-Holland Midden, onderdeel van de K.N.B.B. vereniging Carambole.  

Biljartprof handleiding voor de verenigingssecretaris  Versie 5 / 2020-03-11 

 

Het verkrijgen van toegang: 

De Master beheerder bij Noord-Holland Midden is de WL-PK en hij verstrekt hiervoor jouw 

wachtwoord. 

Heb je als secretaris nog geen wachtwoord verkregen, vraag hier dan om via  het contactformulier. 

 

Inloggen als verenigingssecretaris: 

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

 
 

Klik in de kopregel op [Login] 

 

Tik in het dialoogveld je [bondsnummer]  en het [wachtwoord] en klik op grote blauwe  [Log in] knop 

 

 
 

 

Als het inloggen gelukt is krijg je een welkom melding te zien.  

Programma-code : Z betekent dat je als secretaris van jouw vereniging bent ingelogd. 
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Te gebruiken functieknoppen: 

 

Functieknop  

Laat de nog komende PK wedstrijden bij de eigen vereniging zien. 

dgl = D staat voor District  en N voor Nationaal 

finale = V staat voor Voorwedstrijden, F voor een districtsfinale en G voor een Gewestelijke finale 

grp = A t/m … staat voor de poulecodering 

 

Functieknop 
 

 

Bij de keuze [Leden] � [Verenigingen] krijg je de gegevens van alle verenigingen binnen het eigen 

district te zien. Alleen bij de eigen vereniging zie je links de  knop staan. 

 

Na het klikken op de [Overzicht] knop wordt de ledenlijst getoond en onderin de bestuursfuncties. 

 

 
 

Na het klikken op de  knop van een speler zie je als voorbeeld onderstaande gegevens: 

 

 
 
Als secretaris kun je, naar behoefte, aan ieder eigen clublid een wachtwoord toekennen in het 

rechthoekige login aanw invoerveld. 

Vul een logincode in (min. 8 en max.10 tekens waarvan minimaal 1 hfd-letter +1 kl-letter + 1 cijfer + 1 

leesteken ([^!*$])) en geef deze door aan de betrokken persoon. Als voorbeeld zou je Xyz12345$ 

kunnen nemen en 12345 kunnen vervangen door je verenigingsnummer. 

Na het intikken van een wachtwoord dien je op de [Tab toets] te tikken en het veld laat vervolgens een 

J zien, maar het wachtwoord is nu niet meer zichtbaar ! 
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Het betreffende lid kan nu zelf met dit wachtwoord inloggen onder zijn/haar bondsnummer en krijgt 

een welkomscherm met Programma code:  L.   

Om de resultaten van een (voor)wedstrijd of finale in te kunnen voeren heeft iedere vereniging 

minimaal 1 en liefst meerdere mensen nodig met de Programma code : L rechten !!! 

 

Bij een vergeten wachtwoord kan de secretaris weer een nieuw wachtwoord invoeren gevolgd door de 

[Tab toets]. 

 

Nieuwe leden of wijzigingen komen vanzelf binnen door de koppeling met ‘mijn.knbb.nl’ (Renflex). 

Opgezegde leden of gestopte functies dienen wel handmatig door de verenigingssecretaris uit 

Biljartprof verwijderd te worden ! 

Dit gaat met de  knop. 

 

 

Controleren inschrijvingen: 

 

Functieknop  

Ga met de muis staan op: 

 

Functieknop  

 

Ga met de muis naar beneden en klik [Overzicht inschrijvingen] � Alle inschrijvingen van jouw club 

worden nu in een lijst getoond. 

 

Na beëindiging van de activiteiten klik je op:  en vervolgens op:  
Anders wordt je na verloop van tijd automatisch uitgelogd. 

 
Samengevat kan de Secretaris van een vereniging de volgende taken uitvoeren: 

- Functies toekennen aan één of meer clubgenoten, voorzitter en de wedstrijdleider(s) PK, (de 

voorzitter heeft de zelfde rechten als de seretaris); 

- Inschrijvingen van leden en te spelen poules van eigen vereniging inzien; 

- Gegevens van de leden wijzigen. 

- Uitslagen PK’s invullen bij afwezigheid van de wedstrijdleider, zie hiervoor de ‘handleiding 

voor de wedstrijdleider’. 

 


