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Inleiding 
 

Het semi live invoeren van partijen is erg gemakkelijk om te doen tijdens de partij. Ook is het goede 

promotie van uw sportevenement, welke toch wat extra in de schijnwerpers komt te staan. 

Het semi live noteren van partijen is erg gemakkelijk om te doen tijdens de partij. Tevens is het 

goede promotie van uw sportevenement, welke hierdoor toch wat extra in de schijnwerpers komt te 

staan.  

Als speler of als organisatie van een toernooi wilt u er echter niet al teveel moeite voor hoeven te 

doen. Wat we nu vaak zien is dat voor aanvang van de partij nog snel even de semi live invoer met de 

applet nog moet worden opgestart. Dit is soms toch nog wel lastig omdat er bijvoorbeeld nog geen 

wedstrijdprogramma aanwezig is en er dus eerst deze wedstrijd in Toernooibase moet worden 

ingevoerd. Ook het inloggen en het opzoeken van de wedstrijd in Toernooibase is iets waar 

handigheid in moet worden verkregen, om dit snel te kunnen doen. Hier komt nu verandering in.  

De nieuwe manier van invoer zorgt ervoor dat u vlak voor aanvang van een partij met behulp van een 

paar klikjes (vaak 2 en max 6) het invoerscherm van de partij tevoorschijn kunt toveren.  

Ook is er een nieuw inlogscherm gemaakt, waardoor ook het inloggen sneller kan. (door dat 

inloggegevens onthouden worden) 

Hieronder nog een kort overzicht van de mogelijkheden: 

1. Gemakkelijk Eigen semilive partijen invoeren die in het wedstrijdstrijdprogramma van het 

toernooi staan. (3 klikjes) 

2. Gemakkelijk Eigen semilive partijen starten die nog niet in toernooibase staan, waardoor u 

snel kunt beginnen met spelen en invoeren (6 klikjes) 

3. Gemakkelijk Eigen partijen (niet semilive) invoeren, die in toernooibase staan, maar waar 

nog geen applet bij staat (4 klikjes) 

  

Partijen van de huidige dag semilive invoeren door: 

4. Gemakkelijk Teamgenoten helpen met invoeren van een semilive toernooi, door in te loggen 

met uw account en vervolgens de teamwedstrijd te kiezen van die dag (4 klikjes) 

5. Gemakkelijk Toernooiorganisaties in staat stellen semilive partijen in te voeren van de ronde 

van de dag met een beheeraccount. (4klikjes) 

6. Gemakkelijk Toernooiorganisaties of hulpjes in staat stellen semilive partijen in te voeren van 

de ronde van de dag met een account waarbij een aantal favoriete toernooien zijn 

aangegeven . (via de nieuwe favorieten functie)  (4 klikjes) 

7. Gemakkelijk Anderen helpen, via uw account om semilive partijen in de ronde van die 

dag,  in te voeren, in een toernooi waaraan u zelf meedoet. (4 klikjes) 

 

In deze handleiding zie u hoe u de schermen bedient en ook waarom een partij wel getoond word t 

en ook waarom niet.  

Veel plezier met het doornemen van deze handleiding en het invoeren van semi live wedstrijden.  
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Start semilive invoer: 
 

 

 

U start de semi live invoer door op de link “Semi-live invoer” te klikken welke zich recht bovenin het 

startscherm van Toernooibase bevindt. U hoeft hiervoor niet ingelogd te zijn. De semi-live invoer zal 

dan zelf met een handig inlog scherm komen. 
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Inloggen in toernooibase 
 

 

Er is een nieuw inlogscherm gemaakt voor de semi-live invoer. U kunt nu ook aangeven om de inlog 

gegevens te onthouden via het vinkje “Onthoud mij”.  De volgende keer kunt u dus met 1 klik 

inloggen. 
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Optieknop dicht bij de hand 
 

 

Binnen de semi-live invoer schermen staat linksboven in het scherm een optie knop (zie plaatje 

hierboven waar de rode pijl naar wijst) De opties staan vaak ook onderaan de pagina, maar via deze 

optie knop kunt u er sneller bij, zonder helemaal naar beneden te hoeven scrollen. 

Hieronder ziet u een voorbeeld van het optie menu op het “mijn wedstrijden” scherm. (zie volgend 

hoofdstuk) 
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Mijn wedstrijden scherm 

Het mijn wedstrijden scherm toont de wedstrijden waaraan ik zelf als speler deelneem. 

Er worden wedstrijden getoond waarbij nog geen uitslag is ingevuld. Dit omdat dit scherm bedoelt is 

voor semi-live invoer dus partijen die op dit moment gespeeld worden en waarbij nog geen uitslag 

bekend is. 

Er zijn twee soorten wedstrijden.  

1. Wedstijden waarvan al een programma bekend is. (bijvoorbeeld toernooien waar de 
toernooiorganisatie het programma van de volgende dag al heeft ingevoerd)  

2. Wedstrijden waarbij vlak voor de start nog niet bekend was, wie uw tegenstander zou gaan 
worden. (bijvoorbeeld teamwedstrijden waarbij de opstelling nog geheim blijft vlak voor 
aanvang of partijen gespeeld op clubavonden) 
 

 

Optie 1 ziet u terug als de optie “Mijn wedstrijd(en) beschikbaar via wedstrijdprogramma”  en  gaan 

we in het volgende hoofdstuk bespreken. 

Optie2 ziet u terug als de optie “Mijn wedstrijd(en) ingevoerd zonder wedstrijdprogramma”  
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Partij invoeren bij een wedstrijd die bekend is in Toernooibase 
 

Als er in Toernooibase wedstrijden staan waarin jij als speler deelneemt en waarbij nog geen uitslag 

is ingevoerd, zullen deze getoond worden in het “Mijn wedstrijden scherm”  onder “Mijn 

wedstrijd(en) beschikbaar via wedstrijdprogramma”   

De resultaten worden beperkt tot partijen in het huidige jaar. 

In het voorbeeld hieronder ziet u dat er nog 4 partijen voor Hendrik Veenstra zijn waar nog geen 

uitslag is ingevoerd. De lijst is gesorteerd zodat de partij die het dichts bij vandaag ligt boven aan 

wordt getoond. U kunt de semi-live invoer starten door op getoonde partij aan te klikken. 

In drie klikjes kunt u de partij invoeren (1 semilive invoer, 2 inloggen knop, 3. Wedstrijd aanklikken) 
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Partij invoeren bij wedstrijd die nog NIET in toernooibase staat 

 

Wedstrijden waarbij vlak voor de start nog niet bekend was, wie uw tegenstander zou gaan worden. 

(bijvoorbeeld teamwedstrijden waarbij de opstelling nog geheim blijft vlak voor aanvang van de 

wedstrijd, of bij partijen die gespeeld worden op clubavonden) 

U kunt nu invoer starten door onder opties de optie “wedstrijd staat er niet bij, voeg nieuw toe” te 

kiezen. 
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U begint met het aangeven met welke kleur u speelt. Dit doet u door op de knop “Wit” te klikken. 

Deze veranderd dan in zwart. U klikt nog een keer op “Zwart” om er weer “Wit” van te maken. 

Hierna kunt u een tegenstander selecteren. Het zoeken van een tegenstander wordt ondersteund 

met auto aanvullen. Dat betekend dat als u drie letters van het begin van de voornaam of 

achternaam van uw tegenstander intoets (clubnaam kan ook) u een lijst te zien krijgt met mogelijke 

namen. Deze lijst van tegenstanders wordt beperkt door spelers die als deelnemer geregistreerd 

staan in toernooien waaraan u ook als deelnemer geregistreerd staat. Neemt u bijvoorbeeld alleen 

deel aan de onderlinge competitie van uw club, dan zal deze lijst alleen uw clubgenoten bevatten. 

Neemt u ook nog deel aan de Nationale Competitie dan zal de lijst veel uitgebreider zijn. (alle spelers 

uit alle klassen zijn dan te selecteren via auto aanvullen).  

U kunt uit de suggestielijst een naam aanklikken en vervolgens op de knop invoeren klikken. Hierna 

kunt u de partij semi-live invoeren.  

Als u uw tegenstander niet kunt vinden,  kunt u, als laatste redmiddel  op de speler met de naam 

“Onbekend” zoeken. Deze moet er altijd tussen staan. 
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Na het invoeren van een partij die nog niet in Toernooibase stond (zie hierboven) en het invoeren 

van de partij, zal deze partij zichtbaar blijven in het “mijn wedstrijden” scherm.  

Zie plaatje hieronder.  Tijdens de Semi-live invoer hebben toeschouwers mee kunnen kijken. Na het 

stoppen van de semi-live partij, is deze partij niet meer door bezoekers van Toernooibase te 

bezichtigen. Deze wedstrijd in onderstaand scherm moet eerst gekoppeld worden aan een officiële 

wedstrijduitslag  in Toernooibase. Zodra de wedstrijd gekoppeld is, kunnen bezoekers de applet 

raadplegen en zal de partij ook verdwijnen uit het “mijn wedstrijden” scherm.  

Het koppelen van een wedstrijd wordt in het volgende hoofdstuk uitgelegd. 
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Wedstrijd opties: koppelen en verwijderen 
 

Partijen die semi-live ingevoerd zijn terwijl er nog geen wedstrijd aanwezig was blijven in het 

overzicht terug komen. (zie vorige hoofdstuk)  

U kunt/behoort deze wedstijden op te schonen in dit overzicht. U doet dit via het wedstrijd opties 

scherm. U start deze door op het tandwieltje, rechts van de partij te klikken. 

U krijgt dan het volgende scherm te zien. Hier kunt u de wedstrijd verwijderen (LET OP: wedstrijd is 

dan niet meer te raadplegen via Toernooibase en is definitief verwijderd)  

U kunt er ook voor kiezen om de wedstrijd te koppelen. Dit betekend dat de ingevoerde applet aan 

een uitslag in toernooibase wordt gekoppeld. Voor aanvang van de wedstrijd was deze wedstrijd nog 

niet opgenomen in toernooibase. Na de wedstrijd, of op een later tijdstip, zal de toernooiorganisatie 

de wedstrijd hebben toegevoegd. U kunt dan de ingevoerde applet alsnog bij deze wedstrijd 

plaatsten door het te koppelen. 
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Als u op de knop “Wedstrijd koppelen” klikt, krijgt u een scherm te zien, met wedstrijden in 

toernooibase tussen u en uw tegenstander.  

Per wedstrijd wordt getoond in welk toernooi, welke ronde en welke datum deze wedstrijd gespeeld 

is. Met deze gegevens kunt u de juiste wedstrijd bepalen en deze aanklikken op de applet/partij er 

aan te koppelen.  Sommige wedstrijden hebben al een applet. Deze kunt u niet aanklikken (zijn uit 

gegrijsd, zie ook voorbeeld hieronder). Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw tegenstander, of de 

toernooiorganisatie de partij al heeft ingevoerd.  

U kunt dan nog even controleren of de applet correct is ingevoerd. Mocht dat het geval zijn dan kunt 

u de partij, via het optie menu, verwijderen door de knop “Wedstrijd verwijderen”  aan te klikken.  

Mocht de wedstrijd er niet bij staan, dan is de wedstrijd waarschijnlijk nog steeds niet ingevoerd in 

toernooibase.  Klik dan op de knop “Wedstrijd staat er niet bij, ga terug” U kunt het koppelen op een 

later tijdstip dan nog een keer proberen. 
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Partijen van anderen Semi-live invoeren 
 

Het komt ook vaak voor dat er spelers zijn die wel een tablet hebben maar nog nooit een partij semi-

live hebben ingevoerd. U kunt hen dan op gang helpen via de optie “Partijen van anderen vandaag”  

Dit kan handig zijn als iemand bijvoorbeeld nog geen toernooibase account heeft (de voorkeur is er 

dan natuurlijk wel dat hij dit zo snel mogelijk aanvraagt, als hij er vaker gebruik van gaat maken) 

Verder komt het voor dat toernooiorganisaties semi-live invoer doen met 1 tablet voor meerdere 

partijen (er bij langs lopen) Ook dan kan deze optie gebruikt worden. 
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Het scherm om voor anderen semi-live invoer te doen heeft de volgende opties: (zie afbeelding) 

 

LET OP: Het gaat alleen om partijen die voor vandaag staan ingepland, morgen is de lijst dus weer 

anders. 

In de volgende hoofdstukken gaat we de opties bij langs en ziet u ook hoe u zelf er voor kunt zorgen 

dat bepaalde partijen zichtbaar worden. 
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Wedstrijden van anderen,  in toernooi waar ik ook aan deelneem 
 

 

De lijst “In mijn toernooi(en) toont de wedstrijden die gepland staan voor vandaag in de toernooien 

waarin ik zelf ook als speler deelneem. Te denken valt bijvoorbeeld aan een onderlinge competite 

waarvan de loting van de ronde van vandaag al is ingevoerd.  U zult hier alle wedstrijden van die 

ronde zien en kunt eenvoudig de semil-live invoer opstarten .  In het voorbeeld hierboven wordt er 

dus op 7 mei in ronde 31 maar 1 wedstrijd gespeeld.  (fictief voorbeeld) 
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Wedstrijden van anderen,  in toernooien aangemerkt als favoriet 
 

De lijst “In mijn favoriete toernooi(en) “  toont alle wedstrijden die vandaag worden gespeeld in 

toernooien waarvan ik heb aangegeven dat ze mijn favoriet zijn.  

We gaan eerst even kijken hoe we dat kunnen aangeven. In het plaatje hieronder is een gebruiker 

ingelogd in toernooibase. Vervolgens heeft hij het toernooi “Heerhugowaard Open” geopend. Links 

onderin staat een gele ster (in het plaatje rood omcirkelt)  Als u deze ster aanklikt wordt dit toernooi 

een favoriet van u.  
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In uw persoonlijke pagina (My Personal Page) kunt u zien welke toernooien u hebt aangemerkt al 

favoriet. In het rood omlijnde vlak zie u deze toernooien terug.  Met het rode kruisje kunt u ze ook 

weer uit uw favorieten lijst verwijderen.  

 

Nadat u een toernooi als favoriet hebt aangemerkt zult u er ook semi-live wedstrijden voor kunnen 

invoeren. De partijen die dan vandaag worden gespeeld zullen in uw lijst terugkomen. Zie volgende 

plaatje. 
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In dit plaatje heb ik aangegeven dat Heerhugowaard Open een favoriet toernooi van mij is. Blijkbaar 

worden er vandaag in dit toernooi 2 wedstrijden gespeeld (fictieve situatie) 

De partijen worden na aanklikken in een apart tabblad geopend, zodat er meerder partijen 

tegelijkertijd ingevoerd kunnen worden. Ideaal voor een toernooiorganisatie om meerdere partijen 

tegelijkertijd semi-live in te voeren. 
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Wedstrijden van anderen,  in toernooien waar ik als beheerder 

geregistreerd sta 
 

Deze optie is meer voor de toernooiorganisatie bedoeld, aangezien dat vaak de gebruiker zal zijn met 

de beheerders rechten in Toernooibase. Iedereen die beheerderrechten heeft op een toernooi, zal 

de partijen van vandaag in deze lijst terugvinden en ze kunnen aanklikken voor semi-live invoer.  

De partijen worden na aanklikken in een apart tabblad geopend, zodat er meerder partijen 

tegelijkertijd ingevoerd kunnen worden. 
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Wedstrijden van anderen (teamgenoten) van mijn team. 
 

Voor teamwedstrijden heeft toernooibase de mogelijkheid om alvast een teamopstelling door te 

geven. Dit wordt veel gebruikt in de nationale competitie, om zo eenvoudig de tussenstanden bij te 

houden.  Zodra een teamopstelling is ingevoerd, kunnen we daaraan ook de mogelijkheid koppelen 

om daar semi-live invoer op te doen.  

We hebben een mogelijkheid ingebouwd dat in de wedstrijd die jij vandaag speelt en waarvan een 

teamopstelling is ingevoerd een lijst wordt getoond in de semi-live invoer.  

Een teamopstelling/tussenstand kan ingevoerd worden door in te loggen op toernooibase en dan het 

toernooi op te zoeken. Vervolgens verschijnt er dan een link “Tussenstand doorgeven” zie plaatje 

hieronder.  
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Na het aanklikken van deze link kunt u de teamopstelling invullen: 

 

 

Als dat gebeurt is, kunt u via de “Mijn team wedstrijden” lijst eenvoudig een partij semi-live 

invoeren. Ook teamgenoten met een tablet kunnen op dez manier snel de juiste partij vinden. 

Zie voorbeeld hieronder van een teamwedstrijd tussen DC Oerterp en DC Huizum op 7 mei welke via 

een “tussenstand doorgeven” is ingevoerd.  (fictieve data)
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Eigen partijen invoeren eerder gespeeld (niet semilive) 
 

Deze optie hoort eigenlijk niet thuis in een semi-live invoer tool, maar het is wel handig. 

 

U kunt namelijk met deze optie al uw wedstrijden in een lijst getoond krijgen die u afgelopen jaar 

heeft gespeeld en waarbij nog geen applet is ingevoerd. Met 1 druk op de knop krijgt u de invoer 

applet en kunt u alsnog een partij invoeren in Toernooibase. Handig als u uw notatieboekje bij de 

hand heeft. U bladert van partij naar partij en kunt snel de invoer regelen.  

Het gaat hierbij dus niet op semi-live invoer, maar om reguliere partij invoer van partijen die in het 

verleden al gespeeld zijn.  
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Hieronder ziet u alle partijen die dit seizoen door mij gespeeld zijn. Met 1 druk op de knop kan ik de 

partijen gaan invoeren.   
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Aangezien de gespeelde wedstrijdenlijst aan het einde van het seizoen wel een behoorlijke lijst kan 

opleveren, is er ook nog een handige filteroptie ingebouwd, waarmee u snel de juiste partij kunt 

opzoeken. Zie voorbeeld hieronder: 

 

 

 

 


