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Stand van zaken digitale scoreborden
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Overige activiteiten
* De arbiterstraining is
inmiddels van start
gegaan. 8 deelnemers, 5
eigen leden en 3 externe
cursisten, gaan zich de
fijne kneepjes van het
arbitreren eigen maken.
Ze hebben hun eerste
instructieavond inmiddels
achter de rug. Wij wensen
hen veel succes.

*Ook de werkgroep Open
NK 57/2scoreborden
Hoofdklasse is
Digitale
gestart
met
haar kunnen we
Dankzij sponsoring
werkzaamheden.
Op de
binnenkort
overstappen
op
digitale
eerste scoreborden.
bijeenkomst
We
zijn
ons
ditwerkplan
moment aan
hebben zijop
een
het
oriënteren
binnen
de
gemaakt
en de
taken
verdeeld. Zij gaan ervoor
om van deze nieuwe klus
een even groot succes te
maken als de NK 38/2.

Graag willen we jullie “bijpraten” over de stand van zaken rond
de nieuwe digitale scoreborden.
Ongetwijfeld heb je al gezien dat deze inmiddels zijn
opgehangen. Met dank aan Wim, Herman en Theo die een knap
staaltje vakwerk hebben geleverd.
Ondertussen hebben ook Gert-Jan en Toon K. zich niet
onbetuigd gelaten en hebben de software inmiddels zover
onder de knie dat ze de spelerslijsten en het reclameblok
hebben ingevoerd. Afgelopen woensdagavond hebben ze de
eerste tests kunnen uitvoeren. En dat gebeurde tot volle
tevredenheid.
Wat opviel was het feit dat techniek en eenvoud heel goed
samen kunnen gaan. Met name de eenvoud van het systeem
bleek hierbij. Het is bijna net zo eenvoudig als ons huidige
systeem. En ook al vergis je je een keer, geen probleem! Er
kan gewoon niets mis gaan. Je kunt met één simpele toets
gewoon weer terug.
Gert-Jan gaat nu een gebruiksinstructie opstellen. De
teamleiders nodigen we op korte termijn uit voor een
“werkinstructie” zodat zij de bediening ook kunnen
overbrengen aan hun teamleden.
Na deze instructie
wordt het systeem
“vrij gegeven”. We
raden iedereen aan
om juist tijdens
trainingspartijen
het systeem te
gebruiken om in
een ongedwongen
sfeer zelf te ervaren hoe gebruiksvriendelijk het werkt.
De teams bepalen daarna zelf wanneer ze overstappen op het
nieuwe systeem. Niet eerder dan nadat alle teams “over” zijn
verdwijnen de huidige scoreborden.

Succes !
Theo van Dijk is afgelopen weekend districtskampioen
Libre 5e klasse geworden. Een prima prestatie.
Proficiat Theo en succes bij het vervolg.

