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Opzet 
 
Het is de bedoeling om in de toekomst één website volley te creëren. 
Er is al een eerste aanzet gegeven met Volleyscores op de VVB site met deze afbeeldingslink 
 

 
 

De site geeft alle kalenders, uitslagen en rangschikkingen van ons hele volleybalwereldje met een link 
naar alle belangrijke websites in Vlaanderen. Bij het klikken op het wedstrijdnummer worden de 
aangeduide scheidsrechters zichtbaar. Deze worden dag na wedstrijd verwijderd. De website is een 
full-responsive website, die ook op tablet en smartphones bruikbaar is. 
 
Linken op de VVB-, KOVV- en EEVOC-site 
 
Op de KOVV site kan je niet meer de wedstrijdkalenders, al dan niet met uitslagen en klassementen, 
raadplegen zoals in het verleden. 
Er is een link gelegd naar de nieuwe site die beheerd wordt vanuit de VVB. Hier worden ALLE 
nationale, regionale en provinciale kalenders en uitslagen voor de reguliere competitie 
samengebundeld, evenals deze bepaalde recreatiecompetities. 
 

 
 
 
Ook op onze site werd een afbeeldingslink gelegd naar Volleyscores. 
 

http://www.volleyscores.be/vvb/
http://www.volleyscores.be/vvb/
http://www.volleyscores.be/vvb/
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Je komt telkens in een nieuw venster terecht. 

 
 
In de linkerrand vind je o.m. de opsomming van de mogelijk te raadplegen informatie zoals hieronder 
nog meer in detail te zien. 
 

    
 
Bij het aanklikken van een of andere reeks krijg je de detailgegevens ervan te zien. 
 

http://www.volleyscores.be/ovl/
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Je kan er een Excelbestand downloaden en zelfs de kalender synchroniseren (zie verder) met je 
smart-/iphone (zie de rode pijltjes op de afbeelding hierboven). 
 
Favorieten 
 
Je kan de gekozen reeks ook tot je favorieten selecteren. 
 

 
 
Zo kan je alle reeksen van de club bundelen om snel toegang te krijgen tot je favoriete reeks. 
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Via je het potloodicoontje rechtsboven kan je de favorietenlijst aanpassen (schrappen van een of 
meerdere reeksen). 

 
 
Zoekfunctie 
 
Er is ook een zoekfunctie voorzien waardoor je ook snel aan bvb de clubreeksen geraakt. 
 
Door in het vakje links bovenaan bvb EEVOC in te tikken krijg je de clubreeksen uit de reguliere 
competitie te zien maar ook de VOBOG ploegen waarvan de reeksnaam begint met EEVOC (EEVOC 
LUCKY LADIES en EEVOC SPORTIEF). 
Voor de andere VOBOG ploegen die niet met de clubnaam beginnen moet de naam zelf ingevoerd 
worden BSV of WILLYBOYS bvb). 
Via deze weg verneem je welke EEVOC ploegen er aantreden in de competities (gewone en beker) 
maar ook – en dat is misschien wel nog het interessantste – de kalenders met uitslagen en de 
klassementen van de club. 
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Bij de keuze "Alle wedstrijden van EEVOC …" kan bvb ook de datum van de speelweek ingeven, of de 
soort competitie (gewone of beker) of kiezen voor een specifieke ploeg. Je kan voor je keuze ook een 
Excelbestand downloaden. 
 
Bij de keuze "Alle rankings van EEVOC …" kan je voor de seniorenploegen onderscheid maken 
tussen de hoofd- en reservenwedstrijd. 

 

 
 

 
 

Het is ook mogelijk om vanuit de linkerkolom voor Oost-Vlaanderen rechtstreeks de EEVOC kalender 
(met uitslagen) te raadplegen door de club te selecteren in het voorzien vakje. 
 

 
 
 
Als je op een ploeg in een bepaalde reeks klikt krijg je wedstrijden van die ploeg te zien met de 
resultaten. 
(Voorlopig bij de senioren) De resultaten worden gekleurd weergegeven: groen voor winst en rood 
voor verlies. 
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Nog meer wedstrijdinformatie 
 
Door op het wedstrijdnummer te klikken vind je nog meer nuttige informatie over de wedstrijd zelf. 
De naam van de scheidsrechter(s) worden daags na de wedstrijd verwijderd. 
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Synchronisatie van de kalender(s) 
 
Voor elke variant wordt de detailprocedure beschreven. 
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Rechtstreekse EEVOC linken 
 
ALLE EEVOC ploegen uit de KOVV competitie: http://www.volleyscores.be/direct/O-1630 
WILLYBOYS: http://www.volleyscores.be/direct/RO-RO0118 
EEVOC LUCKY LADIES: http://www.volleyscores.be/direct/RO-RO0631 
BSV: http://www.volleyscores.be/direct/RO-RO0678 
EEVOC DPORTIEF: http://www.volleyscores.be/direct/RO-RO0685 
 
Recente nieuwigheid 
Er werden ondertussen ook individuele reekslinken geïmplementeerd: zie tabel hieronder 
 
Er is echter nog één leemte: in de reeksen met 2 (of meer) ploegen van dezelfde club (bij EEVOC 
D2A en M15B) worden momenteel slechts de gegevens van de A ploeg getoond. 
Het probleem zal door de voorzitter worden aangekaart en hopelijk wordt hiervoor binnenkort ook een 
oplossing gevonden. 
 

D2A http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/D2A Enkel ploeg A 

D3B http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/D3B  

M17N1 http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/M17N1  

M17N2B http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/M17N2B  

M15B http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/M15B Enkel ploeg A 

M13C http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/M13C  

H1 http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/H1  

J17N2 http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/J17N2  

J15O1 http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/J15O1  

J13B http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/J13B  

      

 

Beker Dames http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/BPD  

Beker Heren http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/BPH  

Beker M19 http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/BM19  

BekerM17 http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/BM17  

Beker M15 http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/BM15  

Beker J17 http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/BJ17  

Beker J13 http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/BJ13  

Vlaamse Beker Heren http://www.volleyscores.be/direct/O-1630/VBH  

 
Concreet voorbeeld 
 
Je wil de kalender raadplegen van de meisjes miniemen. 

- Selecteer de algemene link van EEVOC 
- Selecteer de reeks MEISJES U13 C (M13C) 
- Selecteer de EEVOC ploeg: EEVOC ERTVELDE-EVERGEM 
- Je krijgt de wedstrijd van de lopende week (WE) te zien met eronder het voorlopige 

klassement en daaronder de kalender met de uitslagen (groen = winst, rood is verlies). De 
kalender kan gesynchroniseerd worden met je persoonlijk toestel (zie hiervoor). 
Alle informatie kan ook in een Excelbestand gedownload worden. 

  

http://www.volleyscores.be/direct/O-1630
http://www.volleyscores.be/direct/RO-RO0118
http://www.volleyscores.be/direct/RO-RO0631
http://www.volleyscores.be/direct/RO-RO0678
http://www.volleyscores.be/direct/RO-RO0685
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Synchronisatielinken 
 

EEVOC ploeglinken voor de reguliere competitie 

D2A/A http://www.volleyscores.be/calendar/team/6387 

D2A/B http://www.volleyscores.be/calendar/team/6402  

D3B http://www.volleyscores.be/calendar/team/6389 

M17N1 http://www.volleyscores.be/calendar/team/6392 

M17N2B http://www.volleyscores.be/calendar/team/6395 

M15B/A http://www.volleyscores.be/calendar/team/6396 

M15B/B http://www.volleyscores.be/calendar/team/6403 

M13C http://www.volleyscores.be/calendar/team/6397 

H1 http://www.volleyscores.be/calendar/team/6382 

J17N2 http://www.volleyscores.be/calendar/team/6398 

J15O1 http://www.volleyscores.be/calendar/team/6399 

J13B http://www.volleyscores.be/calendar/team/6400 

 Reekslinken in de bekercompetitie 

Beker reeks Dames http://www.volleyscores.be/calendar/serie/383 

Beker reeks Heren http://www.volleyscores.be/calendar/serie/382 

Beker reeks M19 http://www.volleyscores.be/calendar/serie/389 

Beker reeks M17 http://www.volleyscores.be/calendar/serie/390 

Beker reeks M15 http://www.volleyscores.be/calendar/serie/391 

Beker reeks J17 http://www.volleyscores.be/calendar/serie/385 

Beker reeks J13 http://www.volleyscores.be/calendar/serie/387 

Vl. Beker reeks Heren http://www.volleyscores.be/calendar/serie/334 

  EEVOC ploeglinken voor de bekercompetitie 

BPD/Plg A http://www.volleyscores.be/calendar/team/6408 

BPD/Plg B http://www.volleyscores.be/calendar/team/6409 

BPD/Plg C http://www.volleyscores.be/calendar/team/6410 

BM19 http://www.volleyscores.be/calendar/team/6416 

BM17/Plg A http://www.volleyscores.be/calendar/team/6417 

BM17/Plg B http://www.volleyscores.be/calendar/team/6418 

BM15 http://www.volleyscores.be/calendar/team/6419 

BPH http://www.volleyscores.be/calendar/team/6407 

BJ17 http://www.volleyscores.be/calendar/team/6413 

BJ13 http://www.volleyscores.be/calendar/team/6414 

VBH http://www.volleyscores.be/calendar/team/6412 
 

http://www.volleyscores.be/calendar/team/6402

