
 

 
 
Workshop: Registratie van toestemming teams semi-live invoer 
 
Net als vorig jaar is het weer mogelijk om tijdens de Nationale Competitie partijen semi-live 
via Toernooibase in te voeren. De pilot daarvoor is een jaar verlengd, en dit seizoen zelfs tot 
de hele Nationale Competitie uitgebreid. 
 
Voorwaarde is dat beide teams akkoord moet gaan met de semi-live invoer, en dat ook de 
directe tegenstander van de digitaal noterende speler ermee instemt. Daarnaast moet er bij de 
Nationale Competitie Wifi aanwezig zijn in de speelzaal en mag er alleen genoteerd worden 
met een tablet waarvan het scherm 7 inch of groter is. 
Voor het registreren van toestemming of geen toestemming van een team is in Toernooibase 
een kleine registratiemodule gemaakt, waarbij per team en per teamcompetitie een gebruiker 
met een account dit voor zijn/haar team kan regelen. 
 
Wanneer men ingelogd is, ziet men bij het keuzescherm van het toernooi onderaan het scherm 
een aantal nieuwe icoontjes (zie schermprint): 
 

 
 



Wanneer u op het icoon “groene duim omhoog/rode duim omlaag” klikt, komt u in een 
vervolgscherm, waarbij u het desbetreffende team van de competitie kunt selecteren (zie 
schermprint): 
 

 
 
We klikken hier op Huizum in de Hoofdklasse A. 
En nu zit u in het uiteindelijke registratiescherm van de accordering semi-live invoer: 
 

 
Met het dropdown-menu kunt u aangeven of u wel of niet toestemming geeft. 
Vervolgens klikt u op Versturen en de registratie is gemaakt. 
 
We maken ook nog even een fakeregistratie bij DV VBI Huissen op naam van gebruiker Paul 
Visser, welk team vorig jaar tegenstander was van de semi-live invoer. 
Ook hier even een schermprint: 
 



 
 
Opnieuw versturen en de fake niet-akkoordverklaring van  DV VBI Huissen is geregistreerd. 
 
Waar kunnen we deze registraties nu zien? 
Daarvoor gaan we weer retour naar het keuzescherm van het toernooi (zie schermprint): 
 

 
 
Achter de tekst Semi-live Teams staat een groen Icoontje met een vergrootglas. Klikken we 
op dit icoontje, dan verschijnt een scherm waar de registraties worden getoond: 
 

 
 
U ziet dat ik inmiddels ook voor Huizum 2 de registratie heb ingevuld. 
 



En om in een competitiestand in vrijwel een oogopslag te zien of een team semi-live invoer 
toestaat, hebben wij ook bij de stand een kleine toevoeging gedaan. 
We kijken even bij de Hoofdklasse A: 

 
 
En we zien een groen stipje voor het team van Huizum, waarmee aangegeven wordt dat dit 
team akkoord gaat met semi-live invoer. 
 
En een blik bij de Ereklasse: 
 

 
En daar zien we bij  DV VBI Huissen een rood stipje verschijnen, waaruit blijkt dat dit team 
niet akkoord gaat met semi-live invoer. 



Deze fakeregistratie hebben we inmiddels weer ongedaan gemaakt, want DV VBI Huissen 
kan ten opzichte van vorig seizoen wel heel anders over semi-live invoer denken. 
 
Is er nu een match tussen twee teams, dus beiden een groene stip, dan is semi-live invoer in de 
Nationale Competitie in principe mogelijk bij hun wedstrijd. 
 
We vertrouwen erop dat met deze aanvullende mogelijkheid (want het is ook nog steeds 
mogelijk de persoonlijke voorkeur te registreren/te veranderen) het nog eenvoudiger wordt 
om een voorkeur (die ook tussentijds veranderd kan worden) in Toernooibase vast te leggen. 
 
 
Heeft u nog opmerkingen/aanvullingen op deze Workshop, een mailtje naar: 
 
Piet Bouma: pboumaharl  apesturtsje hetnet.nl 
 
Harlingen, 30 augustus 2015 
 
 
 
 
 
 


