
 

Uitleg Livescore (KVC PK Software) 

 

Druk op site van NHM op de button: 

 

 

 

Een overzicht van de districtsfinales in Noord Holland Midden verschijnt: 

 

 

 

Na het aanklikken van een spelsoort ziet u: 

- Details van de districts-, gewestelijke- en nationale finale; 

- Een overzicht van de poules voorwedstrijden, indien aangemaakt, na het aantikken van een 

poule verschijnt de poule indeling en kan de einduitslag van de poule worden bekeken, 

indien gespeeld uiteraard. 

Als alle poules gespeeld zijn kan de ranglijst (totaal uitslag) worden opgevraagd, deze spreekt voor 

zich.  

Nb. een ranglijst in Livescore kan afwijken van die in PK Online, als een speler met een DP 

voorkomt in de ranglijst, wordt in Livescore de speler meegerekend in de rangschikking, in PK 

Online niet, daar is bij KVC lang over gediscussieerd en kan nog veranderen in de toekomst.  

 

U kunt ook de wedstrijdkalenders voor de gewesten en nationaal opvragen. 

 

De gewestelijke finales en de poules voor de klassen DKH, LKH, DGO, BKH en 38-2 staan vermeld 

onder gewest West Nederland. 



 

 

Onder Bondsbureau staan alle nationale finales en aangemaakte poules en ranglijsten voor de 

nationale klassen aangegeven, een groot deel daarvan moet nog gevuld worden. 

 

 

 

Via “inschrijvingen” in het linker menu kunnen de inschrijvingen voor de diverse spelsoorten worden 

ingezien, per spelsoort kan gefilterd worden, aan filteren per district wordt nog gewerkt, inschrijvers 

kunnen ook gezocht worden op naam of bondsnummer. 

Dit seizoen is Livescore in Noord Holland Midden alleen beschikbaar voor “gasten”. 

Uitslagen van voorwedstrijden en finales in het district blijven we dit seizoen met PK Online invullen, 

gewestelijke voorwedstrijden en finales dienen de clubs te verwerken met PK Special o.i.d., de 

eindstanden worden door mij in ingevuld in Livescore. 

Livescore op districtsniveau wordt dit seizoen door mij gebruikt om qua spelers en moyennes de 

“aansluiting” te verzorgen naar het gewest en om een historie op de bouwen qua moyennes, het 

gebruik van PK Online is eindig verwacht ik. 

 

Reijn Roos, Wedstrijdleider PK 
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