
 
 

 
Workshop Toernooibase. Het invoeren van partijen (5). 
 
Invoeren van partijen via Oerterp Applet Input van programmeur Hendrik Veenstra. 
 
Met deze nieuwe invoermethode wordt het invoeren van een partij een peulenschil. De met 
Javascript geprogrammeerde Oerterp Wood-applet is nu ook beschikbaar in een invoermodus. 
Makkelijk (geen JAVA download nodig), multifunctioneel (zowel het invoeren via een bord 
als invoeren c.q. kopieren van een .pdn notatie) en het is zelfs mogelijk om via iPad, iPhone 
en Smartphones partijen in te voeren! 
 
Na het inloggen gaan we weer op de gebruikelijke manier te werk, met het doorlopen van het 
selectiemenu (mogelijk dat we dit in de toekomst nog gaan vereenvoudigen). 
Voor de doorgewinterde gebruiker van Toernooibase een bekende volgorde. 
Achtereenvolgens bijvoorbeeld: 
 
Partij invoeren/wijzigen 
2010/2011 
Nederland 
Selecteer bij Nationale Competitie 
Ronde 4 bij Hoofdklasse A 
Selecteer details bij DIOS - Huizum 
Applet maken bij Anton Schotanus – Arnoud de Greef 
 
en we komen bij het onderstaande scherm: 
 

 
 
 
We klikken op de nieuwe link Oerterp Applet Input 
 



Het volgende scherm verschijnt: 
 

 
 
Met het aanklikken van schijven (en wanneer er geen gedwongen zet is, het vervolgens 
aanklikken van het aankomstveld) kunt u een partij invoeren. 
 
Vervolgens klikt u op Save. 
 
En er verschijnt een pop-up scherm: 
 



 
 
U vult even de gebruikte bedenktijd in (met de : dubbele punt als scheidingstekens tussen 
uren, minuten en seconden, conform de nieuwe PDN 3.0 standaard) en vervolgens klikt u op 
Save Game en de partij is opgenomen in Toernooibase! 
 
Het invoeren van de notatie via Load PDN to Save. 
 
U heeft de extra knop al gezien van Load PDN to Save. Als we niet via het bord en schijven 
aanklikken een partij willen invoeren, maar bijv. met het intikken van zetten of – nog 
handiger – al een bestaand PDN bestand, dan klikt u op deze knop. 
Het volgende scherm verschijnt: 
 



 
 
En hier kunt u de notatie intikken, of een pdn notatie in plakken. Bijvoorbeeld van het 
Afrikaans Kampioenschap 2012: 
 



 
 
Van de Afrikaanse organisatie kregen we deze via Dam 2.2 van Harm Jetten ingevoerd pdn-
notatie. We plakken dit in het veld. Klikken vervolgens op Load into Viewer en we komen 
weer in de Oerterp Wood Applet: 
 



 
 
We hebben de pdn-notatie even bij een andere partij ingevoerd, mag dat mag de pret niet 
drukken. In 1x is de pdn-notatie in de Oerterp Wood Applet terecht gekomen, waarbij u de 
eindstand ook nog even kunt controleren. Vervolgens uiteraard weer Save Game en even de 
kloktijden (als ze bekend zijn) invullen en opnieuw Save en klaar is Kees! 
 
En uiteraard hoeft u niet een volledig ingevulde pdn file te hebben. Ook met alleen de notatie 
kunt u uit de voeten: 
 



 
 
Het maakt hierbij niet uit (wat bij sommige programma’s wel het geval is) of er tussen 1. 34-
29 een spatie zit of niet (1.34-29). De Oerterp-applet pikt het allemaal. 
 
Tot zover de workshop van de Oerterp Wood-applet. Veel plezier met invoeren! 
 
 
 
 


