
 
 

 

Workshop Toernooibase. Als clubbeheerder(2) uw clubcompetitie opzetten. 

 

Het opzetten van een clubcompetitie is eigenlijk verrassend eenvoudig. We gaan in het 

voorbeeld ervan uit dat we clubbeheerder van de club Bolsward Workum Combinatie zijn. 

Alle leden zijn (op basis van de vorige workshop) al bekend. We loggen in en we klikken 

vervolgens in het hoofdmenu op Nieuw toernooi. 

 

Het volgende scherm vullen we daarna in: 

 

 
 

Een aantal zaken verdient even toelichting. We vullen bij de Toernooinaam Onderlinge 

Competitie in (m.i. de meest handige naam). Door een trucje in Toernooibase wordt namelijk 

de clubnaam (die we later invullen) automatisch achter deze toernooinaam gezet. 

We kiezen als niveau Clubniveau (bij het niveau Provinciaal of Nationaal – Internationaal 

worden de uitslagen namelijk meegerekende voor de virtuele ratingberekening en dit is niet de 

bedoeling). 

We maken ditmaal de keus Rond toernooi, de meest voorkomende competitievorm. 

En belangrijk we moeten als clubbeheerder altijd de club kiezen, die we beheren: Bolsward 

Workum Combinatie. Doen we dat niet, dan hebben we geen rechten voor het vervolg. Dus 

niet vergeten! 

Onderlinge competities vinden meestal plaats van zo ongeveer september t/m april van het 

volgende jaar, dus daarvoor de optie 2011/2012 gekozen. Let op: we vullen geen Jaar in (is 

niet verplicht). Zouden we 2011 invullen dan zou de volledige toernooinaam: 

Onderlinge Competitie Bolsward Workum Combinatie 2011 worden. Nu wordt deze (en zo 

heb ik hem bedoeld): 

 

Onderlinge Competitie Bolsward Workum Combinatie 2011/2012 



 

en nadat we alles goed hebben ingevuld klikken we op de knop Versturen. 

 

Het volgende scherm verschijnt: 

 

 
 

We zien de naam correct in het scherm verschijnen. We moeten nu een klassenaam selecteren 

(we hebben in het eerste scherm ingevuld dat er maar 1 klasse is) en kiezen voor Hoofdklasse. 

Met de knop >> schuiven we naar rechts en het volgende scherm verschijnt: 

 



 
 

We laten de rode link voor wat het is (dat wordt later nog een keer een hele speciale 

workshop) en kiezen voor de link hier verder. 

En we kunnen nu de deelnemers voor de competitie selecteren: 

 

 
 



Ik heb even de makkelijkste (Windows functionaliteit) optie gekozen door met SHIFT + 

muisklik een selectie van alle leden van Bolsward Workum Combinatie te maken. Met >> 

zetten we ze nu naar rechts (laten we hier nu even niet zien). 

 

Als we alle spelers rechts hebben staan, klikken we op wedstrijdprogramma invoeren. 

 

 
 

En nu staan we wat op een tweesprong. We kunnen een vooraf vastgesteld 

wedstrijdprogramma voor alle rondes invoeren. (Met als nadeel dat dit vaak niet wordt 

gespeeld, omdat er altijd spelers een keertje wegblijven). 

 

De andere optie is dat we de eerste ronde na afloop met uitslagen alvast invoeren. 

Daarvoor kiezen we deze keer. 

 



 
 

 

We hebben via de dropdownmenus (let op dat u in alle schermen van Toernooibase het beste 

met de muis en TAB kunt gaan omdat Enter vaak vervelende effecten geeft – gelijk invoer!) 

alle gegevens ingevuld plus de uitslagen, die al bekend waren. Door op het rode omkaderde 

1!2 te klikken, krijgt u een datepicker, waarmee u eventueel de datum kunt aanpassen. 

 

Klik op Versturen en Gefeliciteerd! U heeft de eerste ronde van de Onderlinge Competitie 

volledig ingevoerd. 

 

Maar hoe nu verder? Want we gaan niet elke keer de optie Nieuw toernooi kiezen. Want dat is 

eenmalig instellen. 

 

Bij de volgende ronde kiezen we in het hoofdscherm  

Wedstrijdprogramma toernooi 

2011/2012 

Friesland 

en Selecteer bij de Onderlinge Competitie Bolsward Workum Combinatie 

 

en automatisch verschijnt de mogelijkheid om het wedstrijdprogramma van de twee ronde in 

te vullen. 

 

 

 

 

 



Wat als we de uitslagen nu niet gelijk invullen? 

 

Ja dan kiezen we op het moment als we de uitslagen weten (het wedstrijdprogramma is dus al 

ingevoerd) voor de optie in het Hoofdscherm: 

 

Uitslagen toernooi 

2011/2012 

Friesland 

Selecteer bij Onderlinge Competitie Bolsward Workum Combinatie 

Klikken vervolgens bijvoorbeeld op de 2  (van tweede ronde) 

en het reeds ingevoerde wedstrijdprogramma komt in beeld. Als enige hoeft u dan de 

uitslagen in te voeren en weer op Versturen te klikken. 

En dan is ook de tweede ronde ingevuld. 

 

Een kind kan de was doen voor het opzetten van een Onderlinge Competitie. 

 

Samengevat, de stappen: 

 

a) Eerst nieuw toernooi invoeren (plus eventueel wedstrijdprogramma) 

b)Wedstrijdprogramma invoeren (keuze in het hoofdscherm) 

c) Uitslagen invoeren (keuze in het hoofdscherm) als niet eerder bij wedstrijdprogramma de 

uitslagen zijn ingevoerd. 

 

Veel succes met het invoeren van een onderlinge competitie. Het laten zien van de onderlinge 

competitie op Internet is nog nooit zo makkelijk geweest! 

 

Nog vragen of onduidelijkheden, of gaat er iets mis?  

Stuur een e-mail naar pboumaharl@hetnet.nl  

 

 

 


