
 

 
 

Workshop Toernooibase: Invoeren uitslagen Nationale Competitie. 

 

Met betrekking tot het invoeren van uitslagen in teamcompetities zijn er in Toernooibase 

verschillende mogelijkheden om de uitslagen in te voeren. We maken ditmaal de keuze – 

anders dan in andere workshops - om vrijwel geheel vanuit het linker menu te werken. 

Achtereenvolgens nemen we het volgende door; 

 

a) het invoeren van teamopstellingen voorafgaand aan de wedstrijd 

(vergelijkbaar met het telefonisch doorgeven aan de uitslagendienst). 

b) het invoeren van tussenstanden, zodra er een partij beëindigd is 

(live vanuit het clublokaal de tussenstanden op internet zetten) 

c) het invoeren van de definitieve uitslag en definitieve detailuitslagen 

(vergelijkbaar met achteraf het telefonisch doorgeven van de uitslagen 

aan de uitslagendienst) 

d) het corrigeren van een uitslag, mocht er onverhoopt een totaaluitslag of detailuitslag 

verkeerd zijn ingevoerd. 

 

 

We beginnen, zoals altijd, met het inloggen in Toernooibase. En dan gaan we aan de hand van 

de geprogrammeerde topwedstrijd Mo&Z Volendam – Witte van Moort in de Ereklasse de 

mogelijkheden eens bekijken. 

 

a) het invoeren van teamopstellingen voorafgaand aan de wedstrijd 

Stelt u voor. Er is Internet in het clublokaal en u heeft een laptop bij de hand. Of u woont op 

een steenworp afstand van het clublokaal.  

De opstellingen zijn net bekend gemaakt door de arbiter. 

We klikken vervolgens in het linkermenu op  

KNDB 

Nationale Clubcompetitie 2010/2011 

Ereklasse 

en (als er nog geen uitslagen bij de 5
e
 ronde zijn ingevoerd) op 

Alle uitslagen 

Zoeken vervolgens ronde 5 op in de lijst en klikken op 

Tussenstand doorgeven (ietwat verwarrend, maar hier kunnen we ook de teamopstellingen 

kwijt!). 

 

 

 

 

 

En het volgende invulscherm verschijnt. 

 



 
 

 

Via de uitklapmenuutjes vullen we de (ditmaal fictieve) teamopstellingen in. Er zitten enkele 

mooie paringen bij! 

 

 
 

 

Wanneer we alle paringen (let op via Tab of muis altijd naar het volgende uitklapmenutje 

gaan en niet via Enter) hebben ingevuld, klikken we op Versturen. 



En we schieten terug naar het ‘Standenscherm’ van Toernooibase en zien onderaan dat de 

opstellingen nu gedisplayed worden. 

 

 
 

 

Deze opstellingen staan nu in een tijdelijke tabel van Toernooibase. Totdat alle definitieve 

detailuitslagen bekend en doorgegeven zijn (de handeling onder c) blijven deze paringen in 

een tijdelijke tabel staan. 

 

b) het invoeren van tussenstanden, zodra er een partij beëindigd is 

 

De wedstrijd vordert en uiteraard zijn er een paar snelle uitslagen. We klikken weer op  

Tussenstand doorgeven  

 



 
en vullen even de uitslagen en bordvolgorde in. 

Vervolgens klikken we weer op Versturen 

 
 

 

 

En we schieten weer terug naar het standenscherm en zien dat de desbetreffende 

detailuitslagen gevuld zijn en een tussenstand onderaan de wedstrijd verschijnt. 

Zo gaan we door totdat alle uitslagen ingevuld zijn.  



 
 

Na de laatste keer Versturen zijn we uiteraard klaar met de tussenstanden en gaan we over 

naar punt c. Het definitief invoeren van de uitslagen in de database. 

 

c) het invoeren van de definitieve uitslag en definitieve detailuitslagen 

 

Het invoeren van de definitieve uitslag en definitieve detailuitslagen kan nadat we elke keer 

de tussenstand hebben doorgegeven, maar ook gewoon wanneer we na afloop van de 

wedstrijd alle uitslagen van de wedstrijd in één keer in Toernooibase willen invoeren. 

Dus het is niet verplicht eerst de optie Tussenstand doorgeven te gebruiken. 

Nadat u ingelogd bent, zijn er weer de volgende stappen (tenzij we met Tussenstanden 

doorgeven al in het desbetreffende scherm staan) : 

 

We klikken in het linkermenu op  

KNDB 

Nationale Clubcompetitie 2010/2011 

Ereklasse 

en (als er nog geen uitslagen bij de 5
e
 ronde zijn ingevoerd) op 

Alle uitslagen 

Zoeken vervolgens ronde 5 op in de lijst en klikken op 

Uitslag doorgeven 

 

Het volgende scherm verschijnt. 

 

 



We vullen bij Mo&Z Volendam – Witte van Moort 10-10 (met tab of muis werken!) in: 

En klikken vervolgens op: 

Versturen. 

 

Er verschijnt een vervolgscherm: 

 

 
 

 

 

 

We klikken op de link 

detailuitslagen 

 

 

 

 



En vervolgens  

 

 
Selecteer bij de wedstrijd Mo&Z Volendam – Witte van Moort. 

 

En doordat we alle detailuitslagen al bij Tussenstand doorgeven ingevuld hadden, krijgen we 

deze in het vervolgscherm ook ingevuld te zien: 

 

 
 

We klikken nu op 

Detailuitslagen versturen 

 

De teamuitslag en de detailuitslagen zijn nu definitief in de database ingevoerd. 

We gaan nu via HOME (altijd links bovenin in het scherm) verder. 

Let op: Pas vanaf dit moment is het ook mogelijk om applets in te voeren en aan de 

desbetreffende detailwedstrijd te koppelen! 

 

 



Wat nu bijvoorbeeld als we de totaaluitslag al weten en de detailuitslagen (nog) niet? 

Dan vullen we bij stap c alleen de definitieve uitslag van de teamwedstrijd in en gaan 

vervolgens via HOME verder. 

 

En als we later dan wel de detailuitslagen weten (bijv. via de uitslagensite Nationale 

Competitie van de KNDB) dan vullen we ze alsnog even in. 

 

We klikken weer in het linkermenu op  

KNDB 

Nationale Clubcompetitie 2010/2011 

Ereklasse 

(en omdat de teamuitslag al ingevuld is, staat deze al onder de stand) 

 

 
 

We klikken op de link 

Detailuitslagen doorgeven bij Mo&Z Volendam – Witte van Moort. 

En we hebben een extra browserscherm geopend, waarbij we de uitslagen van de Nationale 

Competitie hebben opgevraagd. 

We zetten ze naast elkaar: 

 



 
 

 

Uiteraard zijn er op dit moment nog geen uitslagen van ronde 5 bekend, zodat we de uitslagen 

van ronde 4 hebben opgezocht.  

Maar het principe is duidelijk: We hebben links de uitslagen van de KNDB en nemen deze 

even snel over naar Toernooibase (telkens wel even TAB of muis gebruiken!). 

Vervolgens klikken we op  

Detailuitslagen versturen 

 

en ook de detailuitslagen zijn definitief in Toernooibase verwerkt. 

 

d) het corrigeren van een uitslag, mocht er onverhoopt een totaaluitslag of 

detailuitslag verkeerd zijn ingevoerd. 

 

Het kan een keertje gebeuren. Een totaaluitslag is verkeerd ingevoerd of bij een detailuitslag 

is een verkeerde naam neergezet. 

Dat kunnen we uiteraard corrigeren. 

Van het laatste even een voorbeeldje. Een helaas voorkomende fout tot dusver in 

Toernooibase is de verwarring tussen Dirk van Schaik jr. en Dirk van Schaik sr. 

Laten we ervan uitgaan dat in de 3
e
 ronde van de Nationale Competitie bij de wedstrijd DC 

Dordrecht – Van Stigt Thans in de Hoofdklasse B er per ongeluk Dirk van Schaik jr. ingevuld 

is in plaats van senior. 

We loggen in en gaan nu via het rechtermenu: 

 

Wedstrijdprogramma/Uitslagen corrigeren 

(net boven het paarse Uploaden foto’s etc.) 

2011/2012 



Nederland 

Selecteer bij Nationale Clubcompetitie 2011/2012 

Het volgende scherm verschijnt: 

 

 
 

We klikken op de 3 bij Hoofdklasse B. 

Het volgende scherm verschijnt: 

 

 
 

Let op: In dit scherm kunnen veel zaken. Voor de “gewone” gebruiker is de optie Verwijder 

uitgeschakeld. 

We klikken op 

Corr. details bij DC Dordrecht – Van Stigt Thans. 

(Bij de link Correctie kunnen we de totaaluitslag corrigeren, indien noodzakelijk). 

 



 
 

We klikken nu op Correctie bij de wedstrijd Joop Roedolph – Dirk van Schaik jr. (er staat sr., 

maar ala). 

Merk op dat u met Toevoegen (als u onverhoopt één of meerdere wedstrijden vergeten bent, 

nog detailwedstrijden aan de wedstrijd DC Dordrecht – Van Stigt Thans 2 kunt toevoegen!) 

 

 
 

En in dit scherm kunnen we van alles corrigeren  Bij het dropdownmenuutje Dirk van Schaik 

sr. hebben we nu de juiste naam gezet ☺ 

 

We klikken op Versturen en de correctie is in de database gemaakt! 

Via HOME (linksboven) gaan we uiteraard weer verder. 

 

 

 

 

 

 



Tot zover de uitleg van het invoeren van teamopstellingen, tussenstanden, invoer definitieve 

teamuitslag en definitieve detailuitslagen en corrigeren van uitslagen in Toernooibase van de 

Nationale Competitie. 

Uiteraard geldt deze uitleg ook voor andere teamcompetities, zoals de Provinciale 

Competities. 

 

Dus alle 532 gebruikers van Toernooibase met een account gaan nu altijd wanneer er een 

teamwedstrijd is 

a) als er een internetverbinding is met deze uitleg en laptop naar het clublokaal 

b) met notitieblok naar clublokaal, noteren alle uitslagen  

 

en voeren alle uitslagen van hun teamwedstrijd eventjes in Toernooibase! 

Te beginnen met de 5
e
 ronde van de Nationale Clubcompetitie. 

Want zoals geschreven – uw moderator heeft zaterdag 12 november een feest ’s avonds. 

Maar….u weet nu waar Abraham de mosterd haalt en zorgt er met zijn allen voor dat 90% 

van de uitslagen al voor zessen in Toernooibase staan. En de KNDB vergenoegd kan 

concluderen dat in de toekomst de uitslagendienst via Toernooibase geregeld kan worden! 

 

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze uitleg. 

Een mailtje naar: 

 

pboumaharl@hetnet.nl 

 

Veel succes met invoeren! 

 

Piet Bouma. 

 

 


