Weerter Darts Competitie
http://www.wdc-darts.nl
info@wdc-darts.nl

Uitleg nieuwe website
Als (reserve) captain ben je verantwoordelijk voor het op tijd doorgeven van de uitslagen van jouw team. Dit is
mogelijk door in te loggen op de website. Met je eigen account heb je toegang tot de wedstrijden van je team.
Hieronder staan de stappen beschreven die je dient uit te voeren om een account aan te vragen en een
wedstrijduitslag door te geven.

Mijn wachtwoord opvragen
1. Ga naar http://www.wdc-darts.nl/
2. Klik op het knopje om in te loggen

3. Vervolgens klik je op de link “wachtwoord vergeten”.

4. Vul in het volgende scherm het e-mailadres in dat je hebt doorgegeven bij de inschrijving van je team en
klik op de knop om een nieuw wachtwoord aan te vragen.
a. Als je e-mailadres niet gevonden is, dien je contact op te nemen met info@wdc-darts.nl. We
controleren dan even welk e-mailadres je wilt gebruiken als login.
b. Als het e-mailadres gevonden wordt krijg je binnen enkele minuten een e-mail waarin een link
staat om een nieuw wachtwoord aan te vragen.
5. Volg de stappen in de browser om uw wachtwoord aan te maken.
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Captainomgeving
Wanneer u bent ingelogd, komt u in de captain omgeving. Hier kunt u de gegevens van uw team en spelers inzien,
de wedstrijden voor zowel de competitie als WDC-cup invoeren en de contactgegevens van de benodigde
captains vinden. Om vanaf de normale website weer terug te komen in de captainomgeving dient u te klikken op
het rode label met uw initialen.

Uitslagen doorgeven
Het doorgeven van een uitslag dient voor 18.00 uur op de zaterdag na de wedstrijd voldaan te zijn. De captains
van zowel het thuis team als het uit team zullen dit moeten doen. Wanneer u als captain eerder bent met het
invullen van de uitslag als de captain van uw tegenstander, dan zult u het formulier in beeld krijgen waarop u de
uitslag kunt invoeren (A). Als de captain van uw tegenstander u voor was, dan zult u te zien krijgen wat hij/zij
heeft ingevoerd. U kunt deze invoer dan bevestigen, of afkeuren met daarbij de rede van afkeuring op te geven
(B).
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