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Team Manager: ingave mutsnummer

Dubbelklik op een lid, je opent z’n fiche en kies tabblad [Extra info]

Het mutsnummer 

(kleur/nummer) geef je 

in het veld 

[Gehandicapte 

uitzondering] in

Bijvoorbeeld:

BLAUW/123

GEEL/123

GROEN/123

ROOD/123

Verder verloopt alles identiek aan het binnenbad-zwemmen. 

� Op de afdrukken staat het mutsnummer NIET vermeld! 2



Team Manager: persoon met 2 badmutsen

Een zwemmer die twee badmutsen heeft (één voor vrije slag en één voor schoolslag), 

moet dubbel aangemaakt worden. 

Bij de voornaam zet je een “2” bij, zodat het 

ook opvalt in de lijsten. Bij plaats zet je 

“OPEN WATER”

� Vergeet het mutsnummer niet in te vullen 

en het vergunningsnummer!
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In de ledenlijst verschijnt ook de kopie, 

waaraan je duidelijk kunt zien dat de kopie 

nodig is voor het open water.

� Eventueel zet je in de lidfiche van de 

kopie het lid inactief, zodat je tijdens het 

zwemseizoen binnenbad deze fiche niet 

meer ziet in de lijst



Meet Manager: aanmaak wedstrijd

Meet Manager is gemaakt voor “zwembaden” en deelt de zwemmers in reeksen (series) 

in. Dit is niet van toepassing op het open water.

Bij de aanmaak van een nieuwe wedstrijdomgeving, stel je het aantal banen in op 12 (= 

max. dat MM aankan). 
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Meet Manager: specifieke template OW

Kies template van VZF open water
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Meet Manager: categorieën
Via template komt er een dummy sessie mee, waaraan de leeftijdscategorieën reeds 

toegevoegd zijn. Deze kan je dan makkelijk kopiëren en plakken op de wedstrijden die je 

gaat organiseren. Achteraf verwijder je sessie 99
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Meet Manager: tijdsprognose
Aangezien Meet Manager de wedstrijd indeelt in series (reeksen), is de tijdsprognose die hij 

berekent foutief.

Dit kan je manueel aanpassen:
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Meet Manager: controle ingave badmuts
Via de module inschrijvingen, kun je sorteren op de kolom “level/DC”. Zo kun je achterhalen 

of iedereen een mutsnummer heeft gekregen.

Via rechtermuisknop op de zwemmer, kun je z’n gegevens wijzigen en onderaan bij 

[uitzondering code] alsnog een mutsnummer toekennen.
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Meet Manager: zwemmer toevoegen
Via de module verenigingen, kun je een zwemmer toevoegen.

Essentiële informatie: naam, voornaam, geslacht, nationaliteit, geboortejaar (op 1 januari), 

vergunningsnummer (startnummer) en mutsnummer in (uitzonderingscode)
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Meet Manager: startlijst

-> Startlijst is per serie…
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-> deelnemerslijst is niet per serie…



Meet Manager: uitslag ingeven
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� zoeken naar zwemmers in reeksen…



Meet Manager: uitslag ingeven - alternatief

12

-> inschrijvingen -> inschrijvingen per programmanummer

-> Activeer knop ER

-> klik op Niveau/DC, zodat je alfabetische sortering krijgt op badmutsnummer.

� Uitsluitingscodes moeten ingegeven worden via normale resultatenscherm (serie/baan staat 

mee in de lijst hierboven)…

� Sorteer op zwemtijd en je krijgt de ganse wedstrijd in aankomstvolgorde (controle!)



Meet Manager: uitslag
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-> klassieke layout…


