
 

 
 
Extra features Oerterp-applet 2.0. 
 
Vrijwel maandelijks worden er verbeteringen/uitbreidingen door ontwerper Hendrik Veenstra 
aangebracht in de Oerterp-applet. Deze keer speciale aandacht voor: 
 

a) het opslaan van een afspeelbare analysevariant via het analyzeboard (een verbetering 
ten opzichte van de oudere versie, die ondergetekende via de Dambolite applet had 
geimplementeerd) 

b) het gebruiken van de setup-functie in het analyze-board (tevens rechtstreeks mogelijk 
bij invoer van een standje in Toernooibase) en het afspelen van een afwijkend standje 
in Toernooibase 

c) een makkelijke manier om een pdn-bestand van bijvoorbeeld een tientalwedstrijd in 
Toernooibase te koppelen aan de detailwedstrijden. 

 
 
 

a) Het opslaan van een afspeelbare analysevariant 
 
Allereerst moet u uiteraard ingelogd zijn in Toernooibase. Vervolgens gaat u naar een 
partij waarbij u een afspeelbaar variantje wilt toevoegen. In dit geval hebben we 
gekozen voor de partij Cees Barends – Johannes van der Veer uit de nacompetitie. 

 

 
 
 



We hebben in de applet de juiste positie op het bord en op de knop Instellingen geklikt 
(rechts onder). Vervolgens klikken we op Open Analyze Board. 
En het analyzeboard verschijnt onder de applet. Hierin doen we de zetten (met de muis op 
de schijven klikken) van het variantje wat we af willen laten spelen. 
 

 
  
 
Vervolgens klikken we op Save Variation. Let op. Ik heb wat tekst boven de /Fen 
toegevoegd. 
 



 
 
 
En als we nu nogmaals op de knop Save Variation klikken, is de analyse-opmerking 
opgeslagen in Toernooibase. 
Vervolgens sluit u met het x het analyzeboard en vernieuwt u even de commentaarruimte. 
(met cursor in commentaarruimte gaan staan, rechtermuisknop en frame vernieuwen of 
vernieuwen – afhankelijk van de browser, die u gebruikt). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hier het resultaat: 
 

 
 
 

b) Het gebruiken van de setup-functie van het analyze-board. 
 
Wie het analyze-board goed bekeken heeft, ziet dat er naast een zet terug optie (altijd 
makkelijk als je toevallig een verkeerde zet aangeklikt hebt) ook hier het radertje met 
Instellingen staat. We hebben even een andere applet in Toernooibase geselecteerd, de 
partij Marino Barkel – Kees Thijssen, uit de NK Kwalificatie. 
We openen het analyzeboard in een cruciale stelling en klikken vervolgens weer op 
instellingen in het analyzeboard: 

 



 
 
 
En we zien hier Setup Board verschijnen. Hier klikken we op: 
 



 
 
 
Onderaan het analyzeboard is nu een gereedschapset gekomen, waarmee we van allerlei 
dingen kunnen doen. Met het rode kruis kunnen we het hele bord leegmaken, met de andere 
tools (witte schijf, zwarte schijf, witte dam, zwarte dam, leeg veld en als laatste – voor het 
rode kruis – wissel wie er aan zet is) kunnen we het analyze-board volledig veranderen. Merk 
op dat er voor toevoegen van schijven, dammen of leegmaken van velden nog een manier is: 
met de muis klikken op het desbetreffende veld en er verschijnt telkens een ander 
schijfje/dam/leeg veld. Dus meerdere mogelijkheden! 
 
We veranderen de stand in het diagram wat we willen hebben: 
 



 
 
 
Vervolgens klikken we weer op Instellingen (het radertje) en zetten het vinkje bij Set Up 
board uit!  (Dat is een tricky one, want dat moet gebeuren!) 
De zgn. FEN is nu aangepast op de stand op het bord, en nu kunnen we het variantje invoeren, 
door op de schijven te klikken (aanvangs- en aankomstveld: 
 



 
 
De vangstellingen hebben hun werk gedaan, en zwart heeft gewonnen. Nu doen we Save 
Variation  en gaan we dit variantje dat dus niet vanuit de partij te maken is, in Toernooibase 
zetten. Uiteraard met wat tekst. 
 



 
 
 
En vervolgens doen we weer Save Variation, en een volkomen ander standje is met een klein 
variantje toegevoegd in Toernooibase. 
Uiteraard hebben we ook nog de variant van Eric van Dusseldorp (hoe zwart tijdens de partij 
deze vangstelling had kunnen forceren) toegevoegd. 
(En later hebben we de witte schijf op 35 nog even weggehaald, want die stond niet in de 
originele vangstelling van Wieger!). 
 
 

c) Een makkelijke manier om pdn-bestand via Oerterp-applet in te voeren 
 
Tot dusver hebben we hier nog niet aandacht aan besteed, maar het is mogelijk om via 
een meervoudig pdn-bestand, via de Oerterp-applet aan wedstrijden in Toernooibase te 
koppelen. Eenvoudiger dan de .csv methode, die reeds lange tijd beschikbaar is. 
Allereerst heeft u een .pdn bestand, wat u in kladblok opent. Ditmaal een bestandje 
van een bekerwedstrijd in de UPDB, waarschijnlijk via TurboDambase gegenereerd: 

 



 
 
Dit selecteren we vervolgens volledig en kopiëren we. (In kladblok Bewerken, Alles 
Selecteren en vervolgens Rechter muisknop en kopiëren). 
 
Vervolgens gaan we naar het invoerscherm van de Oerterp-applet voor de eerste wedstrijd 
(Fijn van Draat – van Mourik). Volgorde als u ingelogd bent: 
Partij invoeren/wijzigen 
2012/2013 
Utrecht 
Selecteer bij Provinciale Bekercompetitie UPDB 2013 
Klikken op ronde 4 
Selecteer details bij Zenderstad – Ons Genoegen Utrecht 
Applet maken bij Fijn van Draat – van Mourik 
Oerterp applet input 
En vervolgens zitten we in het invoerscherm voor de partij: 
 



 
 
 
We zien dat de partij al is ingevoerd, maar dat mag de pret niet drukken. We klikken op de 
knop Load PDN to Save. En plakken vervolgens alle notaties (van de vier partijen) in het 
invoervak: 
 



 
 
 
We hebben alle vier de partijen nu in het invoervak gezet en klikken vervolgens op de 
Knop Load into Viewer. 
Het volgende resultaat verschijnt: 
 



 
 
 
Bovenin komt een selectiemenu, waarmee u de partij, die u wilt invoeren, kunt selecteren. 
We kiezen nu even voor de volgende partij Ottink – Habets: 
 



 
 
 
We zien dat de weergave geswitcht wordt naar de partij Ottink – Habets. 
Vervolgens klikken we op de knop Save: 
 



 
 
 
En nu moeten we opletten!! 
Onderin verschijnt opnieuw een dropdownmenu, waarbij de koppeling met Toernooibase 
gemaakt wordt. Opnieuw moet hier Ottink – Habets geselecteerd worden. (Want anders 
wordt de partij op Fijn van Draat – van Mourik opgeslagen en dat is niet de bedoeling). 
Wanneer deze geselecteerd is, knipt u op de knop Save Game (hier niet zichtbaar, maar 
staat eronder) en de partij is opgeslagen in Toernooibase! Vervolgens kunt u in het 
bovenste dropdown menu de volgende partij selecteren. Weer op Save klikken. Daarna in 
het onderste dropdown menu de juiste partij selecteren en weer Save Game. En daarmee 
kunt u seriegewijs één voor één partijen vanuit een meervoudige pdn in Toernooibase 
invoeren. 
Veel succes met deze nieuwe eenvoudige manier van het invoeren van partijen in 
Toernooibase. 
 
Tot zover de workshop over nieuwe features van de Oerterp-applet in Toernooibase. 
Gezien het tempo van verbeteringen/veranderingen zullen in de toekomst ongetwijfeld 
weer nieuwe features van de Oerterp-applet onder de aandacht worden gebracht. 
Heeft u suggesties voor verbeteringen of heeft u vragen naar aanleiding van deze 
handleiding. Eem mailtje naar: 
 
pboumaharl@hetnet.nl  
 
Harlingen, 5 maart 2013. 


