Instructie voor de inschrijfmodule voor het Ruitenboertoernooi
Met ingang van seizoen 2010-2011 kun je voor bondsevenementen uitsluitend nog inschrijven via
MijnNBB. De opgave voor het Ruitenboertoernooi kan alleen geschieden door daarvoor bevoegde en bij de
BridgeBond geregistreerde functionarissen van de vereniging: de secretaris, de voorzitter van de
technische commissie of de competitieleider extern.

De inschrijving stap voor stap
Onderstaand illustreren we stap voor stap wat je precies moet doen. De procedure is eenvoudig en neemt
slechts enkele minuten in beslag. Je gaat naar www.mijnnbb.nl. Je logt in met je lidnummer en je
wachtwoord.

Je kunt indien
nodig je wachtwoord en/of je lidnummer opvragen door links bovenin te klikken op 'Wachtwoord
opvragen' of 'Lidnummer opvragen'. Het lidnummer verschijnt na het invullen van je geboortedatum en
postcode op het scherm. Het wachtwoord wordt naar het e-mailadres gestuurd dat bij de BridgeBond in de
ledenadministratie is geregistreerd.
Wanneer je succesvol bent ingelogd, klik je rechtsboven op het blauwe tabblad ‘Vereniging’, het wordt na
aanklikken oranje.
Het kan zijn
dat je
gerechtigd
bent om
voor meer
dan een
vereniging
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de inschrijving te doen. Let daarom op dat rechts bovenin de juiste vereniging zichtbaar is.
Vervolgens klik je in het linker menu op 'Inschrijvingen'.
Je krijgt nu het volgende scherm te zien: Je klikt daarna op 'Inschrijven'.

In een nieuw scherm (pop up) opent zich de inschrijfmodule:

Je klikt daarna op 'inschrijven'.
Als de knop ‘Inschrijven’ niet zichtbaar is, controleer dan of je bevoegd bent de inschrijving te doen,
m.a.w. of je met een of meer van eerdergenoemde functies in de ledenadministratie bent opgenomen. Je kunt dat
controleren door rechtsboven te klikken op het tabblad persoon en dan aan de linkerkant in het menuutje op
‘Functies’.
In een nieuw scherm (pop up) opent zich de inschrijfmodule:
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Je kiest voor Ruitenboertoernooi (halve finale) en klikt op 'Volgende':

Als je vereniging op meer dan één dag(deel) aan het Ruitenboertoernooi deelneemt, kies je de juiste speeldag. Je
kunt per dag en per dagdeel opgeven welke paren er mee zullen gaan doen. Bij meerdere speelmomenten moet je
de procedure meerdere keren doorlopen.
Vaardigt je club geen paren af, zet dan een vinkje achter ‘Er worden geen paren afgevaardigd’. In andere gevallen
kies je voor de juiste speeldag en daarna ‘Volgende’.
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Je kunt een keuze maken uit alle locaties van de halve finale die in alfabetische volgorde worden getoond. Na het
bepalen van de speellocatie kies je weer voor ‘Volgende’ waarop het volgende scherm verschijnt:

Als je de lidnummers van de spelers weet, kun je deze in het vakje typen. Weet je het lidnummer niet, klik dan op
het blauwe icoontje van het vergrootglas zodat je de ledenlijst van je vereniging kunt doorzoeken naar de juiste
speler.
Op het moment dat een lidnummer wordt ingevoerd, vindt een controle plaats op speelgerechtigheid. Een speler
wordt niet geaccepteerd als zijn NBB-rating te hoog is. Spelers die geen lid meer zijn van de BridgeBond maar wel
nog een oud lidnummer hebben, worden niet geaccepteerd. Bovendien worden spelers geweigerd die in het
lopende seizoen of een van de vier voorafgaande seizoenen van bondsniveau zijn geweest. Wel is het mogelijk
spelers in te voeren die geen lid zijn van je vereniging (bijv. in geval van invallers). Aan de hand van het opgegeven
deelnemersaantal in de voorronde wordt het aantal paren getoond dat je voor de halve finale kunt aanmelden. Je
hoeft niet van alle plaatsen gebruik te maken dus niet alle vakjes hoeven te worden gevuld. Je krijgt een melding als
er minder paren worden doorgegeven dan waar je recht op hebt. Deze melding kan je valideren. Let er op dat de
uitnodiging per post naar de eerstgenoemde speler zal worden verstuurd. Bovendien ontvangen paren waarvan in
de NBB-administratie een e-mailadres bekend is onmiddellijk nadat de opgave gedaan is automatisch een
bevestigingsmail.
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Nadat alle paren die in de halve finale zullen spelen zijn ingevoerd, kies je weer voor ‘Volgende’.
LET OP:
Indien de club op meer dan een dagdeel deelneemt, moeten alle paren voor dezelfde halve finalelocatie
worden aangemeld. Wil je voor een of meer paren een uitzondering hierop, stuur dan een e-mail aan
ruitenboer@bridge.nl
Als alles is ingevuld, kies je voor volgende.
Tot slot geef je aan op welk e-mailadres je de bevestiging van de aanmelding wilt ontvangen. Standaard wordt hier
het e-mailadres getoond dat bij de BridgeBond in de ledenadministratie is geregistreerd. Je kunt in dit scherm
opgeven dat je de bevestiging op een ander e-mailadres wilt ontvangen. Dit heeft geen invloed op de registratie van
je e-mailadres in de NBB-ledenadministratie.
Ook kun je met betrekking tot deze inschrijving hier een opmerking voor het bondsbureau toevoegen.

Om de aanmelding af te ronden, klik je op voltooien. Het scherm sluit zich vanzelf. Er wordt nu automatisch een email naar het opgegeven adres verstuurd.
Helemaal rechts zie je een icoontje. Daarmee kun je eventueel de aanmelding bekijken. Als je later nog wijzigingen in
de opgave wilt aanbrengen, stuur dan een e-mail aan ruitenboer@bridge.nl. Je krijgt daarvan altijd een bevestiging.
NB. De status geaccepteerd is in alle gevallen een voorlopige status waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
Hulp bij de opgave
Mocht je er ondanks deze toelichting toch niet uitkomen dan kun je tijdens kantooruren contact opnemen met de
afdeling wedstrijdzaken (030-2759968) of de helpdesk (030-2759909) van het bondsbureau.
Ook kun je je vraag per e-mail stellen aan ruitenboer@bridge.nl.
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