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INLOGGEN
Ga naar www.erugby.nl en log in met je loginnaam en wachtwoord, klik vervolgens op rugby.
Links onder bevindt zich de Nederlands vlag. Als je hierop klikt wordt de tekst zoveel mogelijk in het
Nederlands weergegeven.

SCHEIDSRECHTERS TOEVOEGEN AAN DE SCHEIDSRECHTERSLIJST
De scheidsrechters staan vermeld onder de button Rugby en daarna op scheidsrechterslijst
Er zijn 2 manieren om de juiste persoon op te zoeken om toe te voegen aan de scheidsrechterslijst

Toevoegen aan de hand van bondsnummer (meest voorkomend)
Klik op “toevoegen”

Het volgende scherm opent zich. Vul het bondsnummer in en klik op “zoeken”.
Klik daarna op “OK”.
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De gegevens van de scheidsrechter worden nu automatisch ingevuld

Klik nu op het “V” achter niveau en kies het juiste niveau voor de scheidsrechter.

Klik vervolgens op “OK”.
Let op! De scheidsrechters dienen de loginnaam en wachtwoord te krijgen van de beheerder e-rugby
van hun club om in te kunnen loggen in e-rugby.
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Toevoegen aan de hand van naam
Klik op “toevoegen”

Het volgende scherm opent zich. Vul de ACHTERNAAM van de betreffende scheidsrechter in en klik
op “zoeken”.

Scroll naar de juiste persoon en klik op “selecteer”.
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De juiste gegevens van de scheidsrechter worden nu automatisch ingevuld.
Klik nu op het “V” achter niveau en kies het juiste niveau voor de scheidsrechter. Het laagste niveau
dat we gebruiken is “D”.

Klik vervolgens op “OK”.
Let op! De scheidsrechters dienen de loginnaam en wachtwoord te krijgen van de beheerder e-rugby
van hun club om in te kunnen loggen in e-rugby.
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SCHEIDSRECHTERSLIJST
In dit overzicht staan alle indeelbare scheidsrechters vermeld. Ga via “Rugby”naar
“Scheidsrechterslijst”

Je ziet dan het overzicht

Beschikbaarheid scheidsrechters
Scheidsrechters moeten in hun kalender aangeven wanneer ze NIET beschikbaar zijn.
Scheidsrechters die niet beschikbaar zijn kunnen niet worden ingedeeld voor een wedstrijd.
Ga via de keuze “Rugby” naar “scheidsrechterslijst”
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Indien je op het vierkantje klikt voor club en naam in de scheidsrechterslijst zie je de gegevens van de
scheidsrechter en zijn kalender.

Aanpassen beschikbaarheid scheidsrechters
Door hierboven op een datum te klikken kun je aangeven dat een scheidsrechter niet beschikbaar is.
In principe moet de scheidsrechter dat zelf doen. Maar in noodgevallen kan de indeler dat ook doen.

Aantekening maken bij een scheidsrechter
Bij een scheidsrechter kun je aantekening maken die niet voor de scheidsrechter zelf is te zien zijn.
Bv: scheidsrechter is afhankelijk van openbaar vervoer. Scheidsrechter absoluut niet bij club X fluiten.
Ga via de keuze “Rugby” naar “scheidsrechterslijst” . Open de gegevens van de betreffende
scheidsrechter. Voeg bij “Comments” je tekst in en klik op OK.
Op de scheidsrechterslijst en op de lijst die je ziet als je een scheidsrechter aan een wedstrijd wilt
toevoegen, staat nu in de kolom “Commented” een “V” bij de betreffende scheidsrechter.
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E-mail versturen vanuit de scheidsrechterslijst
Het is mogelijk om een e-mail aan alle scheidsrechter te sturen of juist één scheidsrechter te
selecteren. Ga naar scheidsrechter lijst, maak je selectie en klik op “stuur een email”.

Vul hier de gegevens in en klik op “sturen”.

Van elke scheidsrechter wordt verwacht dat hij zijn beschikbaarheidskalender bijhoudt.
Indien er scheidsrechters zijn die dat niet doen, kun je hen daar via een mail op wijzen. Je kunt in één
keer al die scheidsrechters hierover mailen. In de scheidsrechterslijst kun je op de kolommen
“calender updated” en “calender update date” selecteren.
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INDELEN SCHEIDSRECHTERS BIJ WEDSTRIJDEN
Ga naar wedstrijdprogramma.
Hier vind je het overzicht van de wedstrijden. Kolommen die voor jou niet van belang zijn kun je
verbergen.

Aanpassen kolommen wedstrijdprogramma

Klik op “kolommen”, doe je aanpassingen en klik op “OK
In de kolom “Ingedeeld” kun je een selectie maken, zodat je kunt zien welke scheidsrechters al zijn
ingedeeld en welke wedstrijden nog open staan om in te delen.

Selecteer nu een wedstrijd door op het vakje te klikken vóór een wedstrijd.
Het volgende scherm opent zich
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Rechts zie je dan de optie “selecteer”, als je hier op klikt wordt het volgende selectiescherm
geopend. Het “groene” gedeelte is voor landelijke ingedeelde wedstrijden en het “blauwe” voor
regionaal ingedeelde wedstrijden.
Door op de “x” te klikken wordt
de scheidsrechter weggehaald

In de kolom “scheidsrechtersniveau” kun je het niveau kiezen dat bij de wedstrijd hoort.
Klik de functie aan die je wilt indelen (witte rondje) en klik op de blauw pijltjes voor de
scheidsrechter. Klik vervolgens op “OK” en daarna in de wedstrijdgegevens op “OK”.
Scheidsrechters geven zelf aan wanneer zij beschikbaar zijn. Je kunt via de opties beschikbaar een
selectie maken en kijken welke scheidsrechter beschikbaar zijn en ingedeeld kunnen worden
Het systeem geeft zelf aan (scheduled) als een scheidsrechter geselecteerd wordt die al op dezelfde
dag is ingedeeld zie optie ingedeeld op deze dag.
We gaan ervan uit dat een scheidsrechter maximaal één
wedstrijd per weekend fluit. Indien je een scheidsrechter
selecteer die al op een andere dag in dat weekend fluit,
verschijnt er een popup. Als je dan op “OK” klikt kun je hem in
uitzonderlijke gevallen alsnog indelen.

Als je een scheidsrechter 2x per dag wilt indelen, krijg je ook een popup met een waarschuwing. Als
je dan op OK klikt kun je hem/haar alsnog indelen.
Wel altijd in overleg met de scheidsrechter!
Om te voorkomen dat een scheidsrechter vaak dezelfde teams fluit, verschijnt er een popup als de
scheidsrechter die je wilt indelen de afgelopen twee weken een van beiden teams heeft gefloten. Je
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kunt dan een andere scheidsrechter op de wedstrijd zetten of je kunt het alsnog toestaan. Zie
afbeelding hieronder

Mailen vanuit het wedstrijdformulier
Vanuit het wedstrijdformulier kun je een mailtje sturen naar de wedstrijdsecretarissen van de twee
clubs en aan de scheidsrechter. Dit kan handig zijn als er op het laatste moment een andere
scheidsrechter wordt toegewezen.
Ga via “Rugby” naar “Wedstrijdprogramma”

Klik op het vakje voor de wedstrijd en volgende scherm verschijnt:
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Klik nu op “Stuur een mail naar de clubs” en het volgende scherm verschijnt

Onder het kopje “Ontvangers” staan de beide clubs aangevinkt plus de scheidsrechter. Achter Extra
ontvanger kun je zelf handmatig nog een emailadres toevoegen. Bv die van de scheidsrechter die
vervangen is door de nieuwe.
Bij “select template” kunnen je kiezen uit verschillende templates die jezelf heb aangemaakt. Zie
verderop.
Onder “onderwerp” vul je het onderwerp in.
Bij “bladeren” kun je een bijlage toevoegen, maar dat zal in praktijk niet voorkomen
Boven wedstrijddetails kun je zelf tekst invoeren, maar het is handiger om een template te maken
Het tabelletje “wedstrijddetails”worden automatisch ingevoerd.
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Als je op “Stuur” klikt wordt je mail verzonden.
Onder “Mijn gegevens” “Email berichten” kun je zien of je mail goed is verstuurd. Klik op het
referentienummer voor details

Aanmaken templates voor mailtjes vanuit wedstrijdformulier
Als je vaak dezelfde soort emailtjes verstuurt is het handig om email templates aan te maken. Ga via
“Rugby” naar “Email templates”

En klik op toevoegen

Onderstaand scherm verschijnt.
Vul bij “titel” de naam van je template in. Bij “Onderwerp” het onderwerp van je mail. Voer dan de
standaard tekst in. Klik op OK. De wedstrijddetails worden automatisch onderaan toegevoegd
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Je kunt dit template onder “toevoegen template” altijd aanpassen.
Als je nu een wedstrijd opent om een mail te versturen kun je bij “select template” de juiste template
kiezen en wordt het Onderwerp en tekst, inclusief de Wedstrijddetails automatisch ingevuld. Zie
voorbeeld

14

CLUBFUNCTIONARISSEN OVERZICHT
Bij deze functie kun je alle clubfunctionarissen vinden van alle clubs. Dit is handig omdat alle
gegevens dagelijks worden bijgewerkt en dus de gegevens up to dat zijn. Met deze functie kun je
makkelijk bv de e-rugbybeheerder van een bepaalde club opzoeken en direct een mail sturen vanuit
e-rugby. Kan handig zijn bij aanpassen van scheidsrechter via het Excel formulier.
Klik op “BOND” en onderstaande lijst verschijnt

Met “kolommen” kun je weergave aanpassen zodat alleen de voor jouw relevante gegevens worden
getoond.
Stel dat je alle e-rugby beheerders in jouw regio wilt zien. Dan klik je op het zwarte driehoekje in de
kolom “Clubfuncties” en selecteer “Beheerder e-rugby”. Daarna klik je op het witte “V” helemaal
links op de pagina

Nu verschijnen alle e-rugbybeheerders uit jouw regio op het scherm. Stel dat je alleen de erugbybeheerder van ’t Gooi wilt hebben:
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Dan vul je naast de clubfunctie e-rugbybeheerder, in de kolom “vereniging” “Gooi” in en klik je weer
op het witte “V”.

Dan verschijnt alleen de e-rugbybeheerder van ’t Gooi op je scherm. Als de het witte “X” klik naast
het groen Excel teken, vervallen al je selecties. Het is raadzaam om voordat een selectie gaat maken
altijd eerst op dit witte “X” te klikken

Mailen vanuit de lijst clubfuncties
Als je je selectie hebt gemaakt kun je gaan mailen.
LET OP: alle namen die na je selectie op het scherm staan ontvangen je mail!!
Klik op “e-mail aan selectie” en onderstaand scherm verschijnt.

Bij onderwerp vul je het onderwerp in en in het tekstveld je tekst voor de mail. Als je “Bewaar
huidige e-mail als template” klikt” wordt je email na het versturen bewaard in een template zodat je
het makkelijk nog een keer kunt gebruiken. Als je bij een nieuwe mail dan bovenaan op “TEMPLATES”
klikt, kun je de juiste template weer selecteren. Als je op “Sturen” klikt wordt je e-mail verzonden.

16

Toevoegen van een bijlage bij een e-mail
Bij een mail kun je een bijlage meesturen. Bv het ingevulde Excel document om de functie van een
scheidsrechter aan te laten passen.
Klik onder “Bijlagen” op “bladeren” en zoek het bestand op dat je mee wilt sturen en klik hier dubbel
op. De naam van het bestand verschijnt nu in de grijze balk.

Klik nu op “Toevoegen” en het bestand is nu gekoppeld aan de e-mail:

Klik nu boven aan je mail op “Sturen” en je email wordt verstuurd aan alle personen die na je selectie
op je scherm stonden.
Onder “Mijn gegevens” “Email berichten” kun je zien of je mail goed is verstuurd. Klik op het
referentienummer voor details
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AANMELDEN NIEUWE REGIONALE OF LANDELIJKE SCHEIDSRECHTERS
Indien een scheidsrechter zich aanmeldt om regionaal of landelijke te willen gaan fluiten, moet dit
bekend gemaakt worden bij de beheerder e-rugby van de club waar de scheidsrechter lid is, plus bij
de Landelijke indeler.
Scheidsrechters, die voordien nog niet hebben gefloten kunnen zich aanmelden, maar ook
scheidsrechters die nu alleen voor hun club fluiten (Scheidsrechter Club) en nu indeelbaar willen
worden. Ook kunnen scheidsrechters bv aangeven dat ze niet meer landelijk willen fluiten, maar
alleen nog maar regionaal willen fluiten. Ook kan het zijn dat de scheidsrechter helemaal niet meer
ingedeeld wilt worden en alleen nog maar voor zijn club wil fluiten.
Scheidrechters kunnen zich aanmelden bij de regionale indelers of bij de beheerder e-rugby van hun
club. Dit geldt ook bij de hierboven beschreven wijzigingen.
Diegene, die de aanmelding of wijziging ontvangt vult een speciaal Excel formulier in met alle
gegevens van de betreffende scheidsrechter. Indien een regionale indeler de aanmelding ontvangt
vult hij het zo veel mogelijk in.
Daarna mailt hij het formulier naar beheerder e-rugby van de club waar de scheidsrechter lid is.
De beheerder e-rugby vult de nog ontbrekende gegevens in en past alles aan op de ledenkaart van
de betreffende scheidsrechter op basis van de gegevens in het Excel formulier.
Daarna mailt hij het formulier naar de landelijke indeler en naar de betreffende regio indeler.
De landelijke indeler voegt de scheidsrechter toe aan de scheidsrechterslijst en geeft de ranking van
de scheidsrechter aan. Daarna is de scheidsrechter indeelbaar.

HULP EN ONDERSTEUNING
Bij vragen kan men contact opnemen met Club on the Net:
Edith de Reus edr@arl-products.com tel: 06 13 103 109
Pieter Woerdeman pw@arl-products.com tel: 06 51 124 226
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