
Competitie programma (Wedstrijdwijzigingen) 

 

1. Inloggen in het competitie/ledenadministratie programma. 

 

Het nieuwe competitieprogramma vind je terug op http://vvb.volleyadmin.be 

 

 

U kunt hierop inloggen met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord dat u gebruikt in het 

huidige VVB programma. 

 

Om veiligheidsredenen dient u over een recente webbrowser te beschikken. U krijgt een melding 

wanneer uw PC niet aan de nodige voorwaarden voldoet om van het systeem gebruik te maken. 

  



2. Wedstrijden 

 

 

Onder het menu ‘Wedstrijden’ vindt u het overzicht van de wedstrijden van uw club. U kunt het 

overzicht filteren op reeks, op ploeg en/of op speelweek. 

U kunt een wedstrijd bewerken door op het wedstrijdnummer te klikken. 

Belangrijk: U kunt enkel de wedstrijden openen waarvan u de thuisploeg bent. 

  



3. Een wedstrijdwijziging aanvragen 

 

Wanneer een wedstrijd nog niet is begonnen (datum en tijdstip van de wedstrijd is nog niet voorbij) 

dan kunt u een wedstrijdwijziging aanvragen door de wedstrijd te openen. 

 

 

- Uit/thuis wisselen 

U vraagt de tegenpartij om de onderlinge wedstrijden te wisselen. 

- Wedstrijd gegevens wijzigen 

U stelt de tegenpartij een nieuwe datum, nieuw tijdstip of andere locatie voor. 

 

Klik op “Aanvragen” om de wijzigingsaanvraag in te dienen. 



4. Wedstrijd wijzigingen overzicht 

 

In het overzicht van de wedstrijd wijzigingen vindt u uw aanvragen terug: 

 

Wanneer u uw aanvraag verstuurd wordt er een bericht verzonden naar de secretaris en voorzitter 

van de bezoekersploeg. 

De bezoekersploeg dient in het systeem in te loggen om uw aanvraag goed te keuren. 

  



5. Wedstrijdwijziging goedkeuren 

 

Een aanvraag ter goedkeuring verschijnt bij de bezoekersploeg. 

Klik als bezoekersploeg op de wedstrijd in het overzicht om de bevestigingsknop zichtbaar te maken. 

 

Klik op “Goedkeuren” om de wijziging goed te keuren. 

Na goedkeuring wordt automatisch een e-mail verstuurd naar de reeksverantwoordelijken die de 

wijziging zal doorvoeren. 

De thuisploeg ziet in het overzicht dat u de wijziging hebt goedgekeurd. 



 

 

Wanneer de reeksverantwoordelijke de wijziging heeft geaccepteerd, dan wijzigt de status van de 

wedstrijd naar “verwerkt”. 

 


