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 Kijk na indien je internet verbinding hebt.

 Start eventueel Chrome en kijk na indien je bvb google.be kan bereiken.

 Sommige WiFi netwerken vragen bvb eerst een bevestiging.
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 Op de tablet starten we de app (VolleySpike).

 Je kan de federatie vastzetten door ‘set as default Federation’ te selecteren
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 Kijk het versie nummer na, versie moet hoger zijn dan build 92!

 Wanneer build versie lager dan 82 is dan is de oude versie ingebruik (pre google play)
 Deze versie NIET meer gebruiken en verwijderen van de Tablet !!

 Nieuwe versie via Google Play Store installeren

 Versie van Volleyspike kan je ophalen via ABOUT menu
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 Een aantal opties moeten zeker UIT staan (standaard vanaf build v95)

 Sandbox mode

 No side swapping

 Show rotation log

 Opties van Volleyspike kan je ophalen via OPTIONS menu
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 Doen we op voorhand en een internet verbinding moet voorhanden zijn.

 Kies voor match format DIT MOET LIVE MODE ZIJN 

Sandbox nooit voor een echte 

wedstrijd !
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 Klik op LOG IN.

 Vul je ClubID en Pin Number in en druk op 2 x op OK

 Pin Number (paswoord) wordt ingesteld in VolleyAdmin2

 Let erop dat alle ploegen en spelers in VolleyAdmin2 een ploeg en shirtnummer 
moeten toegewezen krijgen, ook voor de bekerploegen.

 Ook alle officials moeten aan een ploeg toegewezen worden in VolleyAdmin2
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 Select the club.(Selecteer de club)

 Select the series (Selecteer de reeks, let op dat je de juiste reeks neemt)

 Select the match (Selecteer de match in de reeks, let op de datum)

 Klik daarna op DONE en de gegevens worden gedownload

Selecteer juiste reeks

Kijk datum na!
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 Vanaf build 92 kan je ook een wedstrijd downloaden via het matchnummer

 Vul het wedstrijdnummer in en selecteer LOAD MATCH

 Selecteer DONE om terug te keren naar hoofdmenu

Vul wedstrijdnummer in
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 We hoeven nu niet meer online te zijn.

 We kunnen nu starten met de MATCH ADMINISTRATIE

 Klik op ADMINISTRATION
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 Via ADMINISTRATION gaan we de spelers die gaan spelen aanduiden.

 Deelnemerslijsten van de ploeg en shirtnummers zijn reeds aangemaakt in VolleyAdmin2

 STAFF best ook beheren in VolleyAdmin2

 Zolang de ingave niet correct is, blijft de tekst rood.
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 Aanduiden van aanwezige spelers (Select all)

 Aanduiden van aanwezige spelers (Select 1 per 1)

 Aanduiden van kapitein (captain aanvinken)

 Aanduiden van liberos (liberos aanvinken)

 Onderaan zie je het aantal geselecteerde spelers

 Opgepast vanaf 13 spelers moeten er 2 libero’s zijn

 Foutmelding bij
 Te weinig libero’s aangeduid

 Geen kapitein aangeduid

 Te weinig spelers aangeduid

 Druk op DONE wanneer je klaar bent.

Selectie overzicht
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 Indien een speler niet op in de lijst staat kunnen we deze manueel toevoegen.

 Klik op ADD PLAYER NO.

• Vul het Licentie nummer in

• Opgepast het licentienummer bestaat steeds uit 7 cijfers

• Ook de nullen van voor invullen

• Vul het shirtnummer in

• Klik daarna op OK

• De naam van de speler wordt automatisch ingevuld.

• Let op: licentie nummer start altijd met een 0
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 ADD PLAYER NO

Na het toevoegen verschijnt de naam van de speler

Hier kan je eventueel nog het shirtnummer aanpassen

Druk op OK om terug te keren naar spelerslijst

Wanneer de foto van de toegevoegde speler niet beschikbaar is kan 

je deze nu downloaden. (let wel de tablet moet met WiFi verbonden 

zijn). Kies YES om te de foto te downloaden.
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 ADD PLAYER NO

Na het toevoegen van de speler moeten we deze nog activeren 

in de spelerslijst.

De teogevoegde spelers staan beneden in de lijst en in groene 

tekst.
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 Stel dat speler met nummer 5 eigenlijk met shirtnummer 18 speelt?

 We blijven op speler nr 5 drukken totdat er rechts bovenaan een potloodje verschijnt

 In shirtnummer passen we het nummer en drukken op OK om te bevestigen. 

Enkele seconden blijven drukken



 Via ADMINISTRATION gaan we aanwezige STAFF aanduiden.

 Zolang de ingave niet correct is, blijft de tekst rood.
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 Aanduiden van aanwezige STAFF (verplicht)

 Coach

 Markeerder (score keeper)

 Terrein verantwoordelijke (field deputy)

 Staff kan je best vooraf toewijzen aan de ploeg in VolleyAdmin2
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 Druk op ADD OFFICIAL om een official toe te voegen

 Vul naam, voornaam, licentie en Rol in

 Bevestig met OK

 Activeer de official en bevestig met DONE.
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 Nu de administratie van de thuisploeg in orde is, is het aan de beurt aan de bezoekers.

 Overhandig daarvoor de tablet aan de verantwoordelijke van de bezoekers.

 De verantwoordelijke van de bezoekende club zal spelers en staff ingeven via dezelfde 
procedure als de thuisploeg.

 Van zodra de verantwoordelijke van de bezoekers klaar is, wordt de tablet teruggegeven 
aan de thuisploeg.



22

 Wanneer alle tekst WIT is, dan is alles correct werd ingegeven (behalve Officials).

 U kan nu de tablet overhandigen aan de scheidsrechter.

 De scheidsrechter zal via EDIT OFFICIALS zijn aanwezigheid aangeven.
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 Via ADD OFFICIAL vullen we de gegevens in van de scheidsrechter.

 We vullen naam, voornaam, licentie en Referee 1 in.

 Bevestigen via OK.

 Bevestig in volgende scherm de aanwezigheid. 

 Druk op DONE wanneer klaar.
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 Wanneer alles tekst WIT is, dan is alles correct werd ingegeven.

 Druk op DONE om terug te keren naar hoofdmenu.
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 We zijn nu terug op de hoofdscherm en gaan nu aftekenen.

 Selecteer SETUP FIRST SET.
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 Selecteer SIGN OFF.

 We zien nu het roster met alle 
aanwezige spelers. 

 Scroll verder naar beneden (zie 
volgende slide)

 Scroll altijd zo rechts mogelijk 
om te vermijden dat je in het 
afteken veld terecht komt.
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 Helemaal beneden kan je 
tekenen.

 Selecteer de thuis kapitein om 
te tekenen.

 Bevestig met OK

 Herhaal dezelfde procedure 
voor de andere personen.

 Wanneer alles in orde is zie je 
een wit vinkje staan naast 
diegene die getekend heeft.

 Bevestig met OK en YES.
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 We zijn nu terug op de hoofdscherm en gaan nu de resultaten per set ingeven.

 Selecteer SCORE SET 1.
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 We selecteren nu het wedstrijd model

 4 FIXED SETS is de standaard voor jeugdwedstrijd seizoen 2020-2021 
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 We kunnen nu de score ingeven na de eerste set.

 Als voorbeeld hier wint TEAM A de set met 25 – 21 tegen TEAM B

 Bevestig met DONE, we krijgen nu het resultaat in beeld, bevestig met OK.
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 We zijn nu terug op de hoofdscherm en gaan nu de resultaten van de volgende set ingeven.

 Selecteer START SET 2.

 Vul de scores is
 Let op de juiste ploeg
 Kant wisselt tussen de sets !!
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 We zijn nu terug op de hoofdscherm en gaan nu de resultaten van de volgende set ingeven.

 Selecteer START SET 3.

 Vul de scores in
 Let op de juiste ploeg
 Kant wisselt tussen de sets !!
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 We zijn nu terug op de hoofdscherm en gaan nu de resultaten van de volgende set ingeven.

 Selecteer START SET 4.

 Vul de score in

 Wanneer de score niet 2-2 is
 Ga naar afwerken wedstijd
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 Wanneer het resultaat 2-2 wordt er een 5e set gespeeld

 Selecteer START SET 5.



36



37

 We gaan nu de wedstrijd afwerken

 Selecteer RESULTS.
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 We gaan nu de wedstrijd aftekenen

 Selecteer SIGN OFF.

 We laten beide kapiteins en scheidsrechter tekenen.
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 Scroll helemaal naar beneden in het RESULTS scherm
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 Laat de persoon tekenen.

 Herhaal dezelfde procedure totdat iedereen getekend heeft (behalve scheidsrechter).
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 Als laatste moet de scheidsrechter tekenen.

 Scheidsrechter vult in
 de fairplay score

 Scheidsrechter tekent af

 DRUK OK en CONFIRM
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 Na de wedstrijd gaan we de resultaten opladen naar VolleyAdmin.

 In het hoofdscherm selecteer BACKUP / UPLOAD MANAGER.
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 Selecteer de wedstrijd die je wil opladen door enkele seconden te blijven drukken op de wedstrijd.

 Selecteer het wolkje rechts bovenaan. 

Enkele seconden blijven drukken



 Selecteer UPLOAD MATCH

 Wanneer OK upload complete verschijnt is de upload gelukt.

45Upload OK
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 Meerdere wedstrijden tegelijk op 1 tablet is mogelijk.

 Via MATCH FORMAT kan je verschillende wedstrijden opladen in de tablet.
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 1. Selecteer RESTORE

 2. Select local match

 3. List the match

 4. Click OK

 Je kan zo wisselen 
tussen alle 
wedstrijden totdat 
deze opgeladen zijn.


