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Handleiding Teambeheer  
 
Dit seizoen gaan we bij de ACDC werken met het programma Teambeheer.  
Hieronder een kleine uitleg over een aantal punten. Alles tot in de puntjes uitleggen gaat hier te ver. 
Op de site komt uitleg als blijkt dat dat nodig is, maar we denken dat het programma voor zichzelf 
spreekt.  
Nog makkelijker standen verwerken, nog meer statistieken, en een hoop zaken zijn online te regelen.  
Uiteraard zullen we ook best nog tegen iets oplopen wat we niet voorzien hadden, maar dat pakken 
we op als het zich voordoet.  
Zijn er vragen over online teambeheer of kom je ergens niet uit, dan kun je een mail sturen naar 
wedstrijdleiding@acdcdarts.nl of vraag het één van de bestuursleden. 
 
De inloggegevens van het team bestaat uit je teamcode, een wachtwoord en een pin.  
Ga naar https://www.teambeheer.nl/teamadm/ en login met je inloggegevens. 
Vervolgens kom je in het dashboard van je team. 
 

 
 

Inzenden uitslag 
De deadline daarvoor is de woensdag na de gespeelde wedstrijd om 0:00 uur. Wij adviseren de 
uitslagen direct in te vullen tijdens en/ of na de gespeelde wedstrijd. 
Voor het inzenden van een uitslag ga je naar het menu <<Wedstrijden>> en kies je voor <<Formulier 
inleveren>>. Vervolgens kun je daar de betreffende wedstrijd kiezen en alle gegevens invullen. Beide 
teams vullen de uitslag in. 
 

Verzetten wedstrijd 
Als je een wedstrijd wilt verzetten neem je contact op met de tegenstander. Hou daarbij rekening 
met de regels voor verzetten, zie daarvoor het HHR. 
Als een nieuwe datum is afgesproken geven beide captains dit door in teambeheer. 
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Ga naar het menu <<Wedstrijden>> en kies voor <<Verzetten>>. Vervolgens kun je daar de 
betreffende wedstrijd kiezen en de gewijzigde datum doorgeven. 

 

Omdraaien wedstrijd 
Als je een wedstrijd wilt omdraaien (wisselen van de thuis- en uitwedstrijd) neem je contact op met 
de tegenstander én de beide speellocaties. 
Als de tegenstander en de speellocaties akkoord zijn met het omdraaien van de thuis- en uitwedstrijd 
geven beide captains dit door in teambeheer. Ga naar het menu <<Wedstrijden>> en kies voor 
<<Omdraaien>>. Vervolgens kun je daar de betreffende wedstrijd kiezen en de omdraaiing 
doorgeven. 
 

Wijzigen team e-mailadres 
Kies in het menu onder <<Mijn dartteam>> voor <<Mutaties>>, en vervolgens bovenin voor <<Team 
e-mailadres>>.  
Vul daar het e-mailadres in waarop je mededelingen en notificaties wilt ontvangen. 
 

 
 

Wijzigen gegevens, inschrijven, overschrijven, captainswissel etc:  
Kies in het menu onder <<Mijn dartteam>> voor <<Mutaties>>, en vervolgens bovenin voor een van 
de betreffende keuzes. 
 

Bekijk de demo:  
Via deze link (http://vimeo.com/teambeheer/teamaccount) kun je een demo bekijken van 
Teambeheer. Een filmpje waarin je een goede indruk krijgt van de mogelijkheden in Teambeheer. 
Een demo van het inzenden van een uitslag, een demo van het doorgeven van een verzette wedstrijd 
en een voorbeeld van het doorgeven van een tegenstander die niet aanwezig was. 
 

Vragen? 
Zijn er vragen over online teambeheer of kom je ergens niet uit, dan kun je een mail sturen naar 
wedstrijdleiding@acdcdarts.nl of vraag het één van de bestuursleden. 
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