Workshop invoer van een Provinciale Clubcompetitie.
Via deze workshop Toernooibase een uitleg voor het opzetten van een provinciale
clubcompetitie en het verwerken van de totaaluitslagen en detailuitslagen daarvan. Deze
workshop is speciaal bedoeld voor de provinciale beheerders in Toernooibase.
In deze workshop gaan we aan de hand van een voorbeeld Provinciale Clubcompetitie PFDB
2012/2013 (1 klassen en 1 ronde) een en ander doornemen. Maar uiteraard kan dit allemaal
ook voor een andere Provinciale Clubcompetitie gelden.
De stappen, die één voor één doorgenomen worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inloggen in Toernooibase.
Invoer nieuw toernooi
Invoer klassen (aansluitend)
Invoer teams (via Correctie toernooi)
Invoer wedstrijdprogramma (via Wedstrijdprogramma toernooi)
Invoer uitslagen (via Uitslagen toernooi)
Invoer detailuitslagen (aansluitend)
Invoer detailuitslagen (achteraf)
Invoer spelers bij clubs wanneer deze niet geregistreerd staan (meerdere
mogelijkheden).
10. correctiemogelijkheden wedstrijdprogramma/uitslagen/detailuitslagen
11. accorderen/bevriezen toernooi (ook mogelijk om invoer van anderen uit te schakelen).

1. Inloggen in Toernooibase.
De eerste stap is natuurlijk makkelijk. U vult gebruikersnaam en wachtwoord in op het
inlogscherm. Wanneer u ingelogd bent, verschijnt er rechts een selectiemenu met
allerlei mogelijkheden:

2. Invoer nieuw toernooi
Voor het opzetten van een nieuwe clubcompetitie klikt u op Nieuw toernooi
Het volgende scherm verschijnt:

Dit scherm verdient enige uitleg.
De Toernooinaam is voor een provinciale clubcompetitie, standaard: Provinciale
Clubcompetitie (het mooie is dat op deze naam een script loopt, zodat ook voorgaande
jaren dan zichtbaar worden). Geen nadere aanduiding van provincie, seizoen of jaar,
want dat wordt later in het invoerscherm geregeld.
FRL-chT is de Turbodambase-afkorting, die meegaat met uitvoer in pdn-formaat van
eventueel ingevoerde partijen.
Niveau is duidelijk -> Provinciaal. Het is een teamcompetitie -> Teams. Het aantal
klassen moet in cijfers worden aangegeven.
Soort toernooi: We zijn hier uitgegaan van Rond toernooi. Wanneer er met
verschillende toernooivormen wordt gespeeld (bijv. Een klasse rond toernooi en een
andere klasse Zwitsers toernooi)dan dienen er twee toernooien aangemaakt te worden.
Onder 1 toernooinaam, kan maar 1 toernooivorm worden geregistreerd!
Spelsoort & Tempo: Wanneer er sprake is van een vrij normaal speeltempo, kiezen we
voor Internationaal normaal (gevolg => meerekenen voor KNDB-rating). Bij rapid- of
sneldamtoernooien, kiezen we uiteraard voor een ander tempo.
Damprovincie: Friesland => gevolg de afkorting PFDB komt achter de toernooinaam.
Damclub, vullen we bij een provinciaal toernooi niet in.
Seizoen: 2012/2013 => Toernooi wordt in een gebroken jaar gespeeld. Dus jaartal
vullen we niet in.
Uitslagmogelijkheden teams: de wedstrijdpunten voor de teams (2 bij een
overwinning, worden hier ingevuld. Dus geen mogelijke bordpunten!)
Uitslagmogelijkheden partij: de mogelijke partijuitslag bij een detailuitslag, veelal 2-0,
1-1 wordt hier ingevuld.
En vervolgens klikken we op de knop Versturen.

3. Invoer klassen (aansluitend).
Als we op Versturen hebben geklikt komen we in het volgende scherm.

We kunnen in het linker selectiemenu aangeven welke klassenamen voor de drie
klassen gebruikt gaan worden. Met het pijltje >> selecteren we deze klassen. En dan
verschijnt er opnieuw een vervolg:

De ingevoerde klassenamen zijn naar rechts verschoven. Het programma heeft
gecontroleerd dat het aantal overeenkomt met de eerder opgegeven klassen (3). Er
komt een extra link te staan met hier verder. We klikken erop en komen bij stap 4.

4. Invoer teams (via Correctie toernooi)
Het volgende scherm komt in beeld:

We kunnen via het alfabet bovenin teamnamen selecteren. We hebben eentje via de >>
naar rechts gezet. We kunnen zo verder gaan om alle teams van de Hoofdklasse in te
voeren en vervolgens via hier verder gaan, ook de teams in de volgende klassen toe te
voegen.
Echter, de praktijk wijst uit, dat soms een team vergeten wordt of dat een en ander
toch nog anders moet door een correctie. Om dat meteen te demonstreren gaan we het
invoeren van teams nu op een andere manier doen, via Correctie toernooi. Daarvoor
gaan we eerst via HOME (linksboven op het Toernooibaselogo) weer naar het
beginscherm van Toernooibase.
Vervolgens klikken we op Toernooi (net onder het paarse Corrigeren of verwijderen).
In het volgende scherm op 2012/2013.
Daarna: Friesland
Daarna: Correctie bij Provinciale Clubcompetitie PFDB 2012/2013
En nu wordt het tijd voor een nieuwe schermprint:

We zien op de eerste regel de mogelijkheid om teams toe te voegen of te verwijderen
uit de diverse klassen. We klikken op hier.

Als we nu op Hoofdklasse klikken komen we opnieuw in het selectiescherm, waarbij
we meer teams kunnen selecteren:

Zo kunnen we voor de Hoofdklasse ook alle teams toevoegen. Een tweede methode
(naast meteen na invoeren van de klassenamen ook de teams toevoegen) om teams aan
het toernooi toe te voegen. Uiteraard kunt u deze methode ook volgen om teams aan
de overige klassen toe te voegen.

5. Invoer wedstrijdprogramma (via Wedstrijdprogramma toernooi)
Voor deze stap gaan we weer naar het beginscherm van Toernooibase en kiezen we
voor de optie Wedstrijdprogramma toernooi (net onder Nieuw toernooi).
En dan de volgorde:
2012/2013
Friesland
Selecteer bij Provinciale Clubcompetitie PFDB 2012/2013:

En in dit scherm kunt u het wedstrijdprogramma van de 1e ronde van de Hoofdklasse
invoeren. Met op het knopje 12 te klikken krijgt u een datepicker, waarbij u de datum
van de wedstrijd kunt invoeren.
Hieronder een schermprint van een ingevuld wedstrijdprogramma:

Via de uitklapschermpjes kunt u het desgewenste team selecteren. U klikt vervolgens
op de knop Versturen en het wedstrijdprogramma is in Toernooibase opgenomen. Met
de opties volgende ronde toevoegen en hier verder gaan om dat van de volgende
klasse toe te voegen, kunt u het hele competitieprogramma in Toernooibase zetten.
(De link wedstrijdprogramma detailuitslagen laten we hier maar even onbesproken….)
De grootste eenmalige klus is nu geklaard. Dit gebeurt eenmalig voor aanvang van de
competitie. Dan gaan we nu naar een eenvoudiger deel. Het invoeren van de uitslagen.

6. Invoer uitslagen (via Uitslagen toernooi).
Iedere gebruiker van Toernooibase heeft het recht om uitslagen in te voeren. En dat
verlicht het werk van een competitieleider behoorlijk. Als er van elke club één of
meerdere invoerders zijn, betekent dit dat al na afloop van de wedstrijd (of de
volgende dag) de uitslag en detailuitslagen van de wedstrijden in Toernooibase kunnen
worden geplaatst.
Hoe gaat dit? Klik op de link Uitslagen toernooi (onder Wedstrijdprogramma
toernooi).
Weer dezelfde volgorde:
2012/2013
Friesland
Selecteer bij Provinciale Clubcompetitie 2012/2013
En het volgende scherm verschijnt

Klik vervolgens op de 1 (als er meer klassen en rondes zijn ingevoerd, staan deze hier
ook vermeld) en het wedstrijdprogramma van ronde 1 van de Hoofdklasse komt in
beeld:

We hebben de uitslagen van deze ronde compleet ingevoerd (maar het mag ook 1
uitslag zijn, als er nog niet meer bekend zijn) en klikken op Versturen.

7. Invoer detailuitslagen (aansluitend).
En nu verschijnt het volgende vervolgscherm:

Er is een bevestiging gekomen dat de uitslagen zijn ingevoerd. Echter in dit scherm
staat ook de link detailuitslagen, waarbij u de detailuitslagen van de zojuist ingevoerde
wedstrijduitslagen kun invoeren. We klikken op detailuitslagen:

We kunnen nu selecteren bij welke wedstrijd we detailuitslagen willen invoeren. We
klikken op de eerste wedstrijd Selecteer:

We hebben alle uitslagen ingevoerd (men speelt met achttallen) en klikken nu op
Detailuitslagen versturen.
Let op: de optie Ged. Detailuitslagen versturen alleen gebruiken als u niet alle
uitslagen weet. Maar dan is het niet aanbevolen om de detailuitslagen in te voeren.
Het volgende scherm verschijnt:

Middels Ga hier verder kunnen we nu bij een volgende wedstrijd uit dezelfde ronde en
zelfde klasse de detailuitslagen invoeren.
Hier kiezen we nu niet voor (u komt dan weer in een selectiescherm), maar gaan op
een andere manier de detailuitslagen invoeren.

8. Invoer detailuitslagen (achteraf)
Als we achteraf detailuitslagen willen invoeren bij de teamuitslagen gaan we voor het
eerst naar het linkermenu (het opvraagmenu). We zijn uiteraard nog steeds ingelogd.
Voor de wedstrijden van de Provinciale Clubcompetitie PFDB 2012/2013 gaan we
uiteraard als eerste stap in het linkermenu naar:
PFDB
Provinciale Clubcompetitie PFDB 2012/2013
Hoofdklasse
En het volgende scherm verschijnt:

We zien de detailuitslagen bij de eerst ingevoerde wedstrijd. We klikken nu op
Detailuitslagen invoeren bij de wedstrijd De Oldehove – Huizum. En we komen weer
terecht in hetzelfde scherm, dat we gezien hebben bij het aansluitend invoeren van de
detailuitslagen:

We vullen weer de uitslagen in en vervolgens klikken we op de knop Detailuitslagen
versturen en de uitslagen worden opgenomen in de database.

9. Invoer spelers bij clubs wanneer deze niet geregistreerd staan (meerdere
mogelijkheden).
Het kan voorkomen dat bij het invullen van de detailuitslagen blijkt dat de gewenste
speler niet voorkomt bij de club. Dit bijvoorbeeld omdat deze net nieuw lid geworden
is bij de club en nog niet zodanig in Toernooibase is geregistreerd.
Bij het invullen van de detailuitslagen is dan de mogelijkheid om via de knop Nieuwe
speler een speler toe te voegen.

We missen in het dropdownmenu bij De Oldehove bijvoorbeeld de speler Auke
Scholma. We klikken nu op Nieuwe speler onder het rijtje van De Oldehove.

In de alfabetische lijst kunnen we (via klikken op S) de speler Auke Scholma
selecteren. De optie ‘oud lid van deze club maken’ gebruiken we alleen als we een
clubcompetitie vanuit het verleden invoeren (de speler wordt dan niet in de huidige
actuele ledenlijst opgenomen). Als de speler niet in de alfabetische lijst dus niet in
Toernooibase voorkomt, vullen we rechts zijn/haar gegevens is. De letternaam is
mogelijk wat onduidelijk. Hier wordt bedoeld, bijv. A. Scholma of J. de Vries.
Met Toevoegen (linkerselectie) of Nieuwe speler toevoegen (rechterselectie bij
invullen van totaal nieuwe speler) gaan we dan weer terug naar het invoerscherm van
de detailuitslagen:

En in het dropdownmenu kunnen we nu Auke Scholma vinden en de detailuitslagen
verder aanvullen.
Nu is dit een manier om tijdens het invoeren van de detailuitslagen een nog onbekende
speler aan een club toe te voegen.
Het vooraf bijwerken van de ledenlijst.
Beter is – en zou ook gebruikelijker moeten zijn – om bij aanvang van het seizoen de
ledenlijst van de club door te nemen en eventuele aan- en afmeldingen bij te werken.
Dit staat al beschreven in de “Workshop Toernooibase. Als clubbeheerder uw club
beheren” in Toernooibase zelf. (Linkermenu, geheel onderaan).
Uiteraard kan ook een provinciale beheerder deze werkzaamheden (als hij beschikt
over de ledenlijsten van de club) uitvoeren. Wel wijs ik erop dat sommige clubs leden
in Toernooibase hebben, die niet aangemeld zijn bij de provinciale bond of KNDB,
maar die bijvoorbeeld alleen meedoen aan een onderlinge competitie of
jeugdcompetitie.

10. Correctiemogelijkheden wedstrijdprogramma/uitslagen/detailuitslagen
Fouten maken is menselijk, dus het kan voorkomen dat er een verkeerde
wedstrijduitslag, verkeerde detailuitslag, een volledig verkeerde wedstrijd etc. is
ingevoerd. Met de mogelijkheid correctie wedstrijdprogramma/uitslagen, is het dan
mogelijk om zoiets te corrigeren.
We gaan in het rechtermenu naar:
Wedstrijdprogramma/Uitslagen (net boven het paarse Uploaden foto’s etc.)
2012/2013
Friesland
Selecteer bij Provinciale Clubcompetitie PFDB 2012/2013
(merk op dat deze volgorde in vrijwel alle menu’s terugkomt)
En het volgende scherm verschijnt:

Normaal gesproken staan er meer klassen en rondes bij een clubcompetitie. We
klikken nu op de 1 (ronde 1 van de Hoofdklasse) waar we een correctie willen
uitvoeren:

En in dit scherm kunnen we allerlei zaken regelen. Via Add detail kunnen we een
detailwedstrijd toevoegen (als we er toevallig eentje hebben overgeslagen). Via Corr.
details kunnen we een detailwedstrijd verwijderen of corrigeren. Daar duiken we even
in:

We kunnen hier een detailwedstrijd verwijderen, corrigeren of toevoegen. We kijken
nog even verder bij correctie:

En in dit scherm kunnen we van alles corrigeren: datum, rondenr., bordnr., namen,
uitslag en volgorde van de uitslag en of het een reglementaire uitslag was (bijv. niet
opgekomen). Middels de knop Versturen wordt de correctie dan verwerkt.
Een soortgelijk scherm verschijnt wanneer we niet een correctie in een detailuitslag
willen maken, maar in de wedstrijduitslag. (selectie Correctie ipv Corr. details).

In dit scherm kan ook datum, rondenr, teamnamen, uitslag en zelfs Regl. ingevoerd
worden. Opnieuw Versturen en de correctie is ingevuld.

11. Accorderen/bevriezen toernooi (ook mogelijk om invoer van anderen uit te
schakelen).
Als laatste stap – maar eigenlijk de belangrijkste stap voor de provinciale
competitieleider/wedstrijdleider – kan het toernooi bevroren worden.
Dit betekent dat na afloop van de competitie – na controle van alle invoer
(wedstrijduitslagen en detailuitslagen) de provinciale competitieleider/wedstrijdleider
zijn accoord geeft voor de invoer van het toernooi in Toernooibase.
Belangrijk omdat de ingevoerde uitslagen gebruikt worden voor de berekening van de
KNDB-rating.
Na een akkoord/bevriezing kunnen er geen uitslagen, aanvullend wedstrijdprogramma,
correcties etc. in Toernooibase worden ingevoerd. Het is alleen nog mogelijk om
partijen (applets) bij de wedstrijden in te voeren en die applets eventueel te corrigeren.
Alleen degene, die het toernooi bevroren heeft, kan dit ook weer ongedaan maken.
Hoe gaat dit in zijn werk. Er is een extra optie bij correctie toernooi.
We kiezen:
Toernooi (net onder het paarse corrigeren of verwijderen).
2012/2013
Friesland
Correctie (bij Provinciale Clubcompetitie PFDB 2012/2013).
En het volgende scherm verschijnt:

Door het vakje aan te vinken bij Toernooi bevriezen accordeert u het toernooi.
Vervolgens klikken op de knop Versturen en het toernooi is bevroren. U zelf alleen
kunt dit weer ongedaan maken.
Als u alleen (en dus niet gebruik wilt maken van de invoerfaciliteiten, die andere

gebruikers in Toernooibase hebben) een provinciale clubcompetitie wilt beheren en
alle uitslagen zelf wilt invoeren, kunt u dit aanvinkvakje ook gebruiken. Als u invoer
wilt doen, dien u het vinkje via dezelfde procedure weer weg te halen, waarna u invoer
van uitslagen kunt doen. Na afloop van de invoer via correctie toernooi de checkbox
weer aanzetten, en invoer is weer geblokkeerd.

Tip: Na veel invoer en correctieschermen komt een verwijzing dat u via HOME weer verder
kunt gaan. Het blijkt dat sommigen, deze HOME-knop niet intuïtief kunnen vinden. Deze
staat links bovenin. Met blauwe letters staat HOME in het Toernooibase-logo…..
Tot zover de uitleg over de opzet van een provinciale clubcompetitie, invoer van
wedstrijdprogramma, invoer van uitslagen, corrigeren van wedstrijdprogramma en uitslagen,
toevoegen van (nieuwe) spelers bij een club en het bevriezen van een toernooi.
Heeft u nog vragen, aanvullende uitleg nodig.
Een mail naar pboumaharl@hetnet.nl is altijd mogelijk.
Piet Bouma.

