Workshop Toernooibase. Het corrigeren van partijen met de Oerterp-applet.
Het overkomt iedereen wel eens. Een partij is ingevoerd in Toernooibase met één van de
beschikbare methodes. En achteraf blijkt dat het einde toch anders is geweest, er een
zetverwisseling in zit, of dat het partijverloop net iets anders was.
Met deze workshop leggen wij uit, hoe u met de Oerterp-applet een partij kunt wijzigen. Via
de Oerterp-applet – de meest makkelijke en ook “bedrijfszekere” methode van corrigeren - is
dit makkelijk te doen.
Via de ongetwijfelde al bekende methode van Partij invoeren/wijzigen in het rechtermenu
vraagt u de al eerder ingevoerde partij op. We hebben in onderhavig voorbeeld gekozen voor
een partij uit de simultaan van Ton Sijbrands in Laren, aangezien er bij deze partij ook iets
aan de hand was.
Via de optie Oerterp applet input vraagt u de partij op. Het volgende scherm verschijnt:

Als eerste ziet u onderaan de << knop. Als u snel iets wilt wijzigen aan het partij-einde kunt u
dat met die pijltjes terug snel forceren. Vervolgens kunt u – indien noodzakelijk zetten
toevoegen en daarna via SAVE (net als bij de invoer) de gecorrigeerde partij weer bewaren.
Anders wordt het als in het begin of midden van de partij iets veranderd moet worden. In
bovenstaande partij was oorspronkelijk 2….12-18 en 3…8-12 ingevoerd. (Het is
onwaarschijnlijk dat de zwartspeler de Haarlemmer-zet heeft opengezet en de grootmeester de
combinatie niet heeft genomen). Vandaar dat de correctie 2…13-18 en 3..8-13. We laten nu
zien hoe dit weer teruggezet kan worden in 2…12-18 en 3…8-12.

We hebben dezelfde partij weer in beeld. Met de muis selecteren we vervolgens de volledige
notatie en met de rechtermuisknop kopieren we de volledige notatie.
Vervolgens klikken we op de knop Load PDN to SAVE.

We krijgen in eerste instantie een leeg invoerscherm. Met de rechtermuisknop plakken we de
zojuist gekopieerde notatie in het invoervak. U ziet dat de correctie 2….12-18 en 3…8-12 (de
Haarlemmer zit er dus weer in) is uitgevoerd. Vervolgens klikken we de knop Load into
Viewer.

De nieuwe notatie is nu in de Oerterp-applet ingevoerd. De volgende handeling is uiteraard
weer Save en de gewijzigde applet is in de database opgeslagen (iets wat we uiteraard niet
doen, want de Haarlemmer opnieuw openzetten….)
Tot zover de uitleg om via de Oerterp-applet snel een correctie in een applet aan te brengen.
Voor vragen kunt u uiteraard altijd mailen naar: pboumaharl@hetnet.nl .
Piet Bouma.

