
 
 

Workshop Toernooibase. De “dubbele” applet verwijderen. 

 

Het is een bug, die ik tot dusver niet heb kunnen tackelen. De dubbele applet, die door het 

snel dubbelklikken (door ongeduldigheid misschien) in de database geraakt. Hieronder een 

schermvoorbeeld, waarbij u de dubbele applet kunt herkennen: 

 

 
 

 

 

De wedstrijd bovenin het scherm (Klasse: 2
e
 klasse Ronde 7 Datum 10-12-2011) wordt 

dubbel vermeld (en soms driedubbel). Dat zit dus niet goed. De applet (gelukkig gaat de 

weergave verder wel goed) zit dubbel in de database. 

 

Hoe pakken we dit nu aan, c.q. wat is de workaround, waarmee we één en ander kunnen 

herstellen: 

 

a) We kopiëren (naar het klembord, bijv. naar Word of Kladblok) de inhoud van het 

invoervak van de applet (We gaan via partij invoeren/wijzigen hier naar toe). We 

onthouden (of noteren even) de eventueel ingevoerde kloktijden. 

b) Als we niet zelf de applet ingevoerd hebben, klikken we, ja vreemd genoeg - even op 

versturen. 

c) Vervolgens zoeken we de applet opnieuw op. 

d) De extra optie Verwijder is er (doordat u opnieuw op Versturen hebt geklikt bent u de 

“invoerder” van de applet geworden) bijgekomen. We verwijderen de applet. 



e) En als laatste voeren we de applet opnieuw in met de door ons gekopieerde inhoud (en 

vullen de eventuele kloktijden weer in). 

 

 

De eerste stap (na het inloggen): 

 

a) Kopiëren naar het klembord. 

We zoeken in het bovenstaande voorbeeld, de partij via invoeren/wijzigen partij op in de 

database: 

Partij invoeren/wijzigen (rechtermenu) 

2011/2012 

Nederland 

Selecteer bij Nationale Clubcompetitie 2011/2012 

Klik op 7 bij Tweede klasse B 

Selecteer details bij DDC Deventer – OG Wapenveld 

Applet maken bij Frank Nuesink – Henk van Renselaar 

 

 
 

En in deze schermprint selecteren we het eerste invulvak (maken blauw met de muis, 

rechtermuisknop en vervolgens kopiëren en eventueel in een Worddocument of kladblok even 

plakken). We zien dat er door de dubbele invoer ook een dubbel invoervak is gekomen. 

 

b) Bij het eerste invoervak klikken we vervolgens op Versturen! 

 

We gaan vervolgens weer naar dezelfde wedstrijd. In dit geval met de optie 



 

Nog een applet invoeren bij dezelfde teamwedstrijd. 

 

We zien het volgende: 

 

 
 

d) De optie Verwijder is bij de detailwedstrijd Frank Nuesink – Henk van Renselaar gekomen. 

We klikken op Verwijder. 

En nogmaals op Verwijder (weet u het zeker?). 

 

e) En als laatste stap gaan we via Partij invoeren/wijzigen, de partij nu correct invoeren. 

Weer dezelfde stappen vanaf het Hoofdmenu: 

 

Partij invoeren/wijzigen 

2011/2012 

Nederland 

Selecteer bij Nationale Clubcompetitie 2011/2012 

Klik op 7 bij Tweede klasse B 

Selecteer details bij DDC Deventer – OG Wapenveld 

Applet maken bij Frank Nuesink – Henk van Renselaar 

 



 
 

En we hebben een “leeg” invoerscherm voor de applet. 

We kopieren nu de inhoud van het Word-document of Kladblok weer in het invoervak en 

klikken heel voorzichtig eenmaal op Versturen. 

 

En de applet is nu juist – enkelvoudig – in Toernooibase terecht gekomen. 

 

Tot zover de workaround voor het corrigeren van een dubbel ingevoerde applet. 

Heeft u nog opmerkingen (of zelf een onderwerp voor de workshop). 

Eén mailtje naar: 

 

pboumaharl@hetnet.nl 

 

Veel succes met corrigeren. 

 

Piet Bouma. 

 

 


