
Handleiding uploadbestand Toernooimanager (versie 7.34 en hoger) naar 

Toernooibase. 
 

In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat de werking van Toernooimanager bekend is. 

 

Hoe verkrijg ik het uploadbestand van een toernooi, ronde, paring? 
U selecteert een bestaand toernooi/competitie in Toernooimanager. 

(Let op de spelers in Toernooimanager moet u wel gekoppeld hebben middels de .dat files van 

Toernooimanager: FMJD2TM.dat of  KNDBRAT4.dat , dat u in de directory van 

Toernooimanager moet hebben staan). 

Heeft u gekozen voor een handmatige invoer van spelers, dan is deze koppeling er niet, en 

vervalt er een stuk efficiency). 

Zie afbeelding hieronder (vinkje bij gebruik FMJD-ratingbestand) en twee selectievensters 

betreffende de namen. 

 

 
 

Let op: Als u een nieuwe speler (niet bestaand) in Toernooimanager (klik daarom eerst op 

F12) opvoert en u  

verwijdert niet een  verkeerd FMJD-id of Mas-id (koppeling op Nederlandse speler), dan 

verkrijgt u een verkeerde  

koppeling in Toernooibase!. 

Zie voor zo’n foutieve koppeling onderstaande schermprint: 

 



 
 

Hiermee gaat de upload dan goed mis!!!! 

 

 

Onder het kopje datafile zit een aparte optie Toernooibase. (zie afbeelding). 

 



 
 

U selecteert de optie Toernooibase. Zie volgende afbeelding. 

 



 
 

U krijgt het bovenstaande scherm te zien. U kunt bijvoorbeeld selecties maken van ronde 1 

t/m 1 (1
e
 ronde), ronde 1 t/m 5, Alles, Laatst (laatste ronde). Via de knop Beeldscherm krijgt u 

het geselecteerde in het scherm. 

 

Met de optie Disk kunt u vervolgens de gegevens opslaan. Zie onderstaand scherm. 

 



 
 

U kunt de gegevens dan ergens op uw computer opslaan. 

Let op: kies de optie Kommagescheiden bestanden !!! 

 

Vervolgens gaat u naar Toernooibase (http://toernooibase.kndb.nl)  

U logt in. En heeft dan onderstaand scherm. 

 

 



 
 

 

Als het toernooi nog niet is ingevoerd (bij start het meest logische), klikt u op het 

menuonderdeel Nieuw toernooi. Het volgende scherm verschijnt: 

 

 

 

 
 

U vult de gegevens behorende bij het toernooi in en klikt op Versturen. 

 



 
 

U kunt vervolgens de klassenamen toevoegen. 

 

 
 

In dit geval 1 klasse (Hoofdklasse). Er verschijnt in rood de mededeling Speciaal 

uploadbestand Toernooimanager. Klik hier op. 

 



 
Selecteer vervolgens de klasse (in dit geval maar 1: Hoofdklasse). 

 

 
 

 

 

 

 

 

U kunt nu het .csv bestand uploaden, wat u eerder vanuit Toernooimanager heeft opgeslagen. 

Via Bladeren komt u op uw computer en gaat u naar de directory waar het bestand staat. Klik 

op Openen en vervolgens op Uploaden 

 



 
Er verschijnen vervolgens een aantal schermen Even geduld a.u.b.. Er worden nu controles 

uitgevoerd. 

 

 
Vervolgens kunt u de klasse(n) van Toernooimanager koppelen aan de klasse(n) van 

Toernooibase. Dit kan in Toernooibase maar op 1 klasse (Toernooibase kent momenteel geen 

verdere subcategorieën. De klasse AJL (A, Jeugd, Limburg) moet dus klasse A worden). Klik 

op Versturen als het akkoord is. 

 



 
 

Vervolgens gaat Toernooibase controleren of de spelers bekend zijn door middel van het 

FMJD-id of het KNDB-ratingid. 

Spelers, die Toernooibase niet kent, worden in het bovenstaande scherm weergegeven. 

Op de alfabetische lijst A, B, C, D, E  etc., kunt u gaan zoeken. 

In het linkerschermpje kunt u via scrollen, de naam selecteren. Vervolgens op Toevoegen 

klikken, en eenmalig (de volgende ronden wordt de speler herkend) wordt voor dit toernooi 

een koppeling gemaakt in Toernooibase. 

Is de speler niet aanwezig in het linkerrijtje, dan is deze niet bekend in Toernooibase en dient 

deze als ‘nieuw’ te worden opgevoerd (vooral bij jeugdspelers kan dit voorkomen). Vul de 

gegevens dan in op het grotere rechterscherm. Klik uiteindelijk op Nieuwe speler toevoegen. 

Het bovenstaande scherm komt dan opnieuw in beeld, in het linkerrijtje kunt u dan de nieuw 

toegevoegde speler selecteren, en via Toevoegen wordt opnieuw de koppeling met 

Toernooibase gemaakt. 

Uiteindelijk zijn alle koppelingen gemaakt, en komt u in het volgende scherm: 

 



 
 

In dit scherm worden alle toernooispelers weergegeven. Let op scroll even goed via de 

schuifbalk naar beneden (er is nog een bug, dat het programma een aantal lege regels 

forceert). Kloppen alle koppelingen (er bestaat nog een mogelijkheid tot corrigeren, via 

Correctie), dan klikt u op VERSTUREN bovenaan in het scherm. 

 

Na een aantal keren Even geduld a.u.b. Krijgt u het onderstaande scherm te zien. 

 

 
 

U kunt een controle uitvoeren of alles correct is. Via Akkoord worden de uitslagen (ronde, 

ronden, alle uitslagen of een wedstrijdprogramma) in Toernooibase opgenomen. 

Bij Niet akkoord worden de wedstrijden niet in Toernooibase opgenomen en verschijnt er 

nog een aanvullende mededeling. 

 



Bij akkoord verschijnt de volgende mededeling: 

 

 
 

Als het toernooi al in Toernooibase bekend is (dat zal het geval zijn bij invoer van opvolgende 

rondes, dient u in Toernooibase te gaan naar de optie in het hoofdmenu:  

Corrigeren of verwijderen: 

Toernooi 

 

Het onderstaand scherm verschijnt: 

 

 
Selecteer het seizoen, waarbij het Toernooi hoort. Het volgende scherm verschijnt: 

 



 
 

Selecteer via Correctie het toernooi waarbij u een opvolgende ronde (opvolgende rondes) of 

een wedstrijdprogramma wilt invoeren. Het volgende scherm verschijnt: 

 

 
 

Opnieuw klikt u daarna op de optie Speciaal uploadbestand Toernooimanager. 

Opnieuw kunt u daarna na het selecteren van de klasse de actie Bladeren en het opvragen van 

het .csv bestand op eigen computer doen. Na het uploaden komt u na weer een aantal: Even 

geduld a.u.b. in het volgende scherm: 

 



 
 

Als er geen nieuwe spelers toegevoegd zijn ten opzichte van de vorige upload, zullen er geen 

spelers vermeld worden (alle koppelingen zijn al eerder gelegd). 

Klik op VERSTUREN. 

 
Na opnieuw een aantal: Even geduld a.u.b., komt u dan weer in het eindscherm: 

 

 
 

En u kunt weer Akkoord  geven als alle resultaten kloppen. De gegevens worden dan 

definitief in Toernooibase gezet. (Uiteraard is er ook weer de optie Niet akkoord als de 

gegevens niet kloppen. 

 



Let op: Als u in Toernooimanager achteraf ronden verwijdert, of uitslagen verwijdert (hoe 

onlogisch ook), dan zal dit niet automatisch in Toernooibase gebeuren. 

U dient dit dan ook in Toernooibase te verwijderen. Via: Corrigeren of verwijderen:  Toernooi  

(Seizoen selecteren, toernooi selecteren) en de optie Verwijder uitslagen. De uploadfunctie 

overschrijft alleen een eerder ingevoerd wedstrijdprogramma c.q. eerder ingevoerde 

wedstrijden en zal nooit verwijderen in Toernooibase. Ook als een eerder ingevoerde loting is 

gewijzigd, zal de oude loting niet automatisch gewijzigd worden. 

 

Veel succes met deze nieuwe mogelijkheid in Toernooibase!! 

 

Algemeen 

De mogelijkheid van het uploaden van gegevens vanuit Toernooimanager is vooral handig bij 

toernooien met veel uitslagen (Zwitsers toernooi, het achteraf inbrengen van een toernooi in 

Toernooibase of het inbrengen van een volledig wedstrijdprogramma in Toernooibase) . 

Als het een toernooi betreft met relatief weinig uitslagen (bijv. een rond toernooi met 10 

spelers), dan is het eenvoudiger om rondegewijs via Gegevens invoeren/toevoegen 

Wedstrijdprogramma toernooi en Gegevens invoeren/toevoegen Uitslagen toernooi de 

resultaten in Toernooibase in te voeren. 

 

Harlingen, 12 september 2008. 

 

 

 

 


