
 
 
Workshop: Animated Gif van een compositie maken voor Facebook 
 
Het blijkt dat de analyse-ruimte bij partijen van Toernooibase nu ook gebruikt gaat worden 
om animated gifs van composities te produceren.  
Tijd dus voor een workshop om die A-GIF Tool op de Homepage uit te leggen, waarbij men 
de partijendatabase van Toernooibase niet hoeft te gebruiken/misbruiken….. 
Want ook met het gratis en perfecte programma Dam 2.2. van Harm Jetten bijvoorbeeld 
kunnen PDN’s geproduceerd worden, die in de A-GIF Tool ingevoerd kunnen worden. In 
deze workshop wordt dat verder uitgelegd. 
 
Tijd voor schermprint 1. 
 

 
 
We zien hier het beginscherm van DAM 2.2. Hierin kunnen we heel eenvoudig een stand c.q. 
compositie opzetten. 
We kiezen voor Opzetten en vervolgens voor Leeg 
 



 
 
Door op de bewuste velden te klikken in de lege stand kunnen we een compositie opzetten. 
Bij meer klikken een veld krijgt u keuze uit witte schijf, witte dam, zwarte schijf, zwarte dam. 
A peace of a cake om deze net geboren schuiftrompetcompositie van Tjalling Goedemoed op 
het bord te zetten. 
En met de optie onder Zetten (Computer vs Computer) wordt de compositie ook nog eens 
gratis en voor niks opgelost…☺ 
 
Vervolgens slaan we via Partij Bewaren de Partij onder PDN op. 
 



 
 
We hebben hier de partij/compositie met formaat PDN onder de naam Goedemoed 
opgeslagen. Via PDN tekst (als u de partij opvraagt in Dam 2.2)  kunt u ook de geproduceerde 
PDN in het programma van Harm Jetten zien. 
 
Dit PDN-bestand openen we vervolgens met kladblok (want helaas valt de PDN tekst niet te 
kopieren uit het tekstvakje van Dam 2.2.…) 
 



 
 
De tekst uit het Kladblok bestand valt wel te kopieren (met Bewerken, Alles selecteren en 
Kopieren bijv.). 
 
 
En nu wordt het tijd voor de A-GIF Tool van Hendrik Veenstra in Toernooibase: 
 



 
 
 
We klikken op de link A-GIF Tool (we hoeven dus niet naar een partij van Toernooibase). 

 
 
 
We plakken de tekst van het Kladblok in het invulvak PDN. 
 
Vervolgens doen we PDN Laden 
 



 
 
We zien nu dat de Animatie in de Oerterp-applet staat. 
Vervolgens vullen we wat verdere zaken in het formulier: 
 

 
 
We hebben een onderschrift gemaakt en we hebben de tijd in zetten opgerekt naar het 
maximum (trage tempo) van 3 Sec. 
 
En nu de ultieme stap: Maak Animatie! 



 

 
U krijgt de animatie in beeld op Toernooibase. En hij wordt meteen afgespeeld. 
De volgende stap is de beste!:  Delen op facebook (het is ook mogelijk om de link op te 
slaan, te downloaden, te kopieren etc. via Link naar Animatie). 
 
Via de link Delen op facebook komen we op Facebook  (mits we al zijn ingelogd op 
Facebook). En dit Delen op facebook via een link is cruciaal. 
Want alleen met het delen van de link wordt de afbeelding ook als animated gif op Facebook 
afgespeeld. 
 



 
 
Hier ziet u het dialoogvenster van Facebook met de knop Link delen. 
En we klikken hierop. 
(Overigens merken we wanneer we niet op eigen tijdlijn delen, maar delen op een pagina die 
u beheert, dat de animated gif dat niet automatisch afspeelt…. Het delen in een groep lijkt 
daarentegen wel weer goed te gaan….)  
 



 
 
En dan zien we vervolgens de animated gif onmiddellijk afgespeeld. In uw reactieruimte kunt 
u verdere opmerkingen over de stand/compositie maken. 
Met klikken op de animatie wordt de animatie stopgezet. 
 
Doet u het op een andere wijze (of op eigen pagina), dan zult u merken dat de gif niet 
onmiddellijk wordt afgespeeld, maar via een extra klik in een nieuw venster wel geanimeerd 
wordt afgespeeld. Natuurlijk ook een manier, om de oplossing niet meteen prijs te geven. 
 
Een schermprintje van deze methodiek met een ander probleempje van Tjalling Goedemoed: 
 



 
 
In deze schermprint van Facebook ziet u dat de link waarschijnlijk is gedeeld op een eigen 
pagina en niet op de tijdlijn. Kikt u vervolgens op de afbeelding in Facebook, dan zal de 
animated gif in een apart venster haar geheimen prijsgeven. 
 
Tot zover deze Workshop over de A-GIF Tool in Toernooibase. Als de procedure eenmaal 
helder is, is het een peace of a cake: 
 

a) een PDN plakken 
b) PDN Laden 
c) Tekst toevoegen, tempo bepalen 
d) Maak Animatie 
e) Delen op Facebook  
f) Knop Link delen 
g) Het resultaat staat op Facebook. 

 
Veel succes! 
 
Piet Bouma, 22 juni 2015. 
 
 
 
 


