Workshop: Bijzondere mogelijkheden bij Correctie toernooi.
Zo nu en dan voegen we wat nieuwe opties toe in Toernooibase, waarmee bepaalde
functionaliteiten verbeterd worden. Achtereenvolgens in deze workshop behandelen we:
1. Het maken van jaar- c.q. seizoensseries van toernooien, die bij elkaar horen
2. Het combineren van toernooien met verschillende toernooivormen, die bij elkaar
horen
3. Het “forceren” van de juiste eindstand bij een rond toernooi (uitgezonderd toernooien
met plusjes).

1. Het maken van jaar- c.q. seizoensseries van toernooien.
Het zal gebruikers van Toernooibase ongetwijfeld wel eens opgevallen zijn dat bij bepaalde
toernooien (bijv. Nationale Clubcompetitie, Provinciale Clubcompetitie, Provinciaal
Kampioenschap, Provinciale Bekercompetitie etc.) er bij de toernooistanden een selectievakje
met andere jaren zichtbaar is, waardoor men snel naar hetzelfde toernooi van een voorgaand
jaar kan switchen. Tot dusver werd dit “hard” via een php-script geprogrammeerd en niet door
een gebruiker te realiseren. Vanaf heden, na een aantal dagen van testen, is het ook voor
clubbeheerders en provinciale beheerders mogelijk om bij toernooien een reeks te maken.
Hoe gaat dit in zijn werk?
Allereerst gaat men via
Correctie Toernooi (net onder het paarse Corrigeren of Verwijderen in het rechtermenu) via
het normale stappenplan naar het toernooi:
2012/2013
Zuid Hollandse Dambond
Correctie bij Johan Kromhout Toernooi RDC Rijnsburg 2012
En nu de link: Verander de instellingen bij ….
En dan staan we in het volgende scherm:

In dit correctiescherm zijn er allerlei instellingen te veranderen. Deze keer hebben we van het
bovenste gedeelte een schermprint gemaakt.
De eerste link: Hier kunt u een jaar- c.q. seizoensserie van toernooien maken springt er
natuurlijk uit. We klikken erop:

Er wordt vervolgens een overzicht gegeven van toernooi van de club RDC Rijnsburg. En
omdat we een serie willen maken van het Johan Kromhout Toernooi, vinken we deze drie
toernooien aan, en klikken vervolgens op Versturen (niet in beeld).
En de jaarserie is gemaakt.

Via HOME gaan we dan vervolgens weer naar het beginscherm van Toernooibase.
Het verwijderen van een serie of van één toernooi uit de serie.
Natuurlijk kunnen we een foutje maken en een verkeerd toernooi aan de serie toevoegen.
Dat is eenvoudig te corrigeren. In de eerste schermprint heeft u ook de tekst gezien:
Verwijder hier eventueel de volledige jaar c.q. seizoenskoppeling of de koppeling aan dit
toernooi.
We klikken op de link hier en het volgende scherm verschijnt:

Het zal duidelijk zijn. Door op de knop Verwijder de volledige koppeling, wordt de volledige
jaar- c.q. seizoensserie ontkoppeld.
Dittmaal kiezen we voor het “ontkoppelen” van 1 toernooi, en klikken op Verwijder deze
koppeling.
En daarna moeten we nog 1 actie doen:

Definitief bevestigen dat we van dit toernooi de jaar- c.q. seizoenskoppeling willen
verwijderen door op de knop Verwijder de koppeling! te klikken.
Het toevoegen van een toernooi aan een jaar- c.q. seizoensserie.
Zoals opgemerkt zijn er een aantal toernooien, waar via een “hard” script een jaar- c.q.
seizoensserie is gemaakt. Daarbij worden ook automatisch nieuwe toernooien aan toegevoegd
en hoeft u niks te doen. Echter bij die toernooien, waarbij u zelf de jaar- c.q. seizoensserie
heeft aangemaakt, zult u elk jaar het nieuwe toernooi aan de serie moeten toevoegen.
In bovenstaand voorbeeld hebben we natuurlijk onterecht het Johan Kromhout Toernooi RDC
Rijnsburg 2012/2013 uit de koppeling gehaald.
We laten nu zien hoe u een toernooi aan een jaar c.q. seizoensserie toevoegt.
In de eerste schermprint zag u al de link:
Voeg hier dit toernooi toe aan een volledige jaar- c.q. seizoenskoppeling.
We klikken op hier en we krijgen het volgende scherm:

Het laatst bekende toernooi van een jaarserie wordt getoond. Er is nog maar een jaar- c.q.
seizoensserie bij de club RDC Rijnsburg bekend, dus er worden geen andere jaarseries
geshowd.
We klikken uiteraard op Koppel:

En dan zien we alle toernooien, die nu onder de jaarserie staan ingevoerd. Door op de knop
Koppel toernooi! te klikken, wordt het toernooi aan de jaarserie toegevoegd.
Vervolgens gaan we via HOME (Linksboven het blauwe HOME in het Toernooibase logo)
weer naar het hoofdscherm van Toernooibase.
Tot zover de uitleg van het maken van een jaar- c.q. seizoensserie. Of toch niet. Nog één
aandachtspuntje. Het verdient aanbeveling in de jaarseries zoveel mogelijk dezelfde
klassenamen te gebruiken. Als bij het ene toernooi bijv. de klasse Algemeen is gebruikt en bij
het andere toernooi Hoofdklasse, en u switch van jaar tot jaar is er een neveneffect:
De stand wordt niet gelijk zichtbaar, maar u dient op de klassenaam te klikken. Eén extra
linkje in dat geval, maar voor een niet echt doorgewinterde gebruiker vast een momentje van:
wat gebeurt er nu! Het gebruiken van ‘vaste’ klassenamen voorkomt deze verwarring.

2. Het combineren van toernooien met verschillende toernooivormen, die bij elkaar
horen.
Het wordt de laatste jaren steeds gebruikelijker dat er toernooien gespeeld worden met
verschillende toernooivormen achter elkaar. Bijvoorbeeld het eerst spelen van een Zwitsers
toernooi en daarna beslissend in Play-offs een rond toernooi er achter aan, of zelfs een Knockout toernooi.
Daarnaast kan het ook zijn dat er verschillende Zwitserse toernooien (bijv. WK-jeugd, EK
jeugd, of ook het laatste EK dammen in Emmen) apart in verschillende klassen worden
gespeeld. En: in Toernooibase is er wel de mogelijkheid om in een Zwitsers toernooi de
verschillende categorieën, die door elkaar heen spelen te tonen, maar niet twee of meer aparte
Zwitserse toernooien naast elkaar. Daar hebben we – en dat staat al wat langere tijd online –
een oplossing voor gezocht. Ook hier hadden we eerst alleen een mogelijkheid om dit zelf in
een “hard” script te combineren. Maar opnieuw is dit nu voor een provinciale beheerder of
clubbeheerder mogelijk gemaakt.
In het eerste scherm van deze workshop heeft u ongetwijfeld de link:
Hier kunt u toernooien combineren gezien.
We hebben dit maal een ander toernooi (Kornelius de Vries toernooi in de provincie
Groningen) geselecteerd. We willen dit graag combineren met de finalegroepen en de match
Georgiev-Boomstra, die de dag na het blitztoernooi gespeeld gaat worden. Merk op: we
hebben inmiddels ook een kleine “toernooisite” in Toernooibase geplaatst:
http://toernooibase.kndb.nl/Kornelius.php.
Een rechtstreekse link, met alle informatie.
Enfin, we klikken op de link. Hier kunt u toernooien combineren:
En het volgende scherm verschijnt:

En hier is het vrij simpel. Door de desbetreffende toernooien aan te vinken en vervolgens op
Versturen te klikken, worden de toernooien gekoppeld.
Er is een mogelijkheid om de koppeling te verwijderen: een gekoppeld toernooi weer
opzoeken en dan via Verwijder hier eventueel de koppeling, een en ander weer op te heffen.

Let op: Hier wordt altijd de volledige koppeling weer opgeheven. Het is niet mogelijk om 1
apart toernooi uit de koppeling te halen.
En er is een mogelijkheid om de klassenamen te veranderen. Iets wat we bijvoorbeeld bij de
NK Kwalificatietoernooien hebben gedaan.
Dat wijst zich vrijwel vanzelf.
3. Het “forceren” van de juiste eindstand bij een rond toernooi.
Tot dusver is het voor mij een probleem in Toernooibase om bij een rond toernooi de diverse
sorteringen voor de eindstand te programmeren. En er zijn nogal wat manieren waarop een
eindstand werd/kan worden opgemaakt. Het aantal behaalde wedstrijdpunten is natuurlijk
gebruikelijk, in het verleden was het SB een scherprechter, ook (sneldam)barrages zijn
natuurlijk een mogelijkheid. Maar wat te denken van het neo-SB, aantal gewonnen
wedstrijden, het onderling resultaat tussen gelijk geëindigde spelers en ook nog de
onprogrammeerbare situatie dat een kampioen bij gelijk eindigen zijn titel behoudt en als
eerste wordt geklasseerd.
Tot dusver staat in Toernooibase bij een rond toernooi normaal gesproken alleen de sortering
op punten aan en wordt men vervolgens ex-aequo geklasseerd. Op de achtergrond wordt
vervolgens nog wel aantal gewonnen wedstrijden en daarna SB als volgorde gesorteerd, maar
houden spelers dezelfde klassering. Er was een oplossing bij een rond toernooi om met
bonuspunten (tienden) te werken, waardoor wel de juiste eindstand op basis van welk criteria
dan ook geshowd kon worden. Maar dat staat natuurlijk niet zo netjes.
Vanaf heden is er de mogelijkheid om de eindstand bij een normaal rond toernooi (want bij
plusjes werkt dit niet) te manipuleren c.q. te forceren.
Hoe gaat dit in zijn werk?

Allereerst pakken we het scherm corrigeren instellingen van een te corrigeren toernooi er
weer even bij. U ziet daar de zin: Hier kunt u de rangschikking van eindstand van een rond
persoonlijk toernooi op eigen wens vaststellen. We klikken uiteraard op Hier.

En het volgende scherm verschijnt (we hebben het Belgisch Kampioenschap 2012 nu even als
voorbeeld gepakt):

Als eerste dienen we vast te stellen bij welke ronde (de laatste ronde) van het rond toernooi
we de correcte, geforceerde sortering willen toepassen. Want in tussenstanden van
Toernooibase willen we de spelers liever als ex-aequo weergeven.
In dit Belgisch kampioenschap was dat ronde 11. Dit selecteren we in het dropdown menu en
klikken vervolgens op Versturen.

Er verschijnt een zin: Ga hier verder voor het invoeren van de uiteindelijke plaatsing. We
klikken uiteraard weer op hier.

We zien dat in het Belgisch kampioenschap in twee klassen is gespeeld. En hier is toevallig in
beide klassen (die in 1 toernooi zijn gezet, mogelijk is uiteraard ook om twee toernooien aan
te maken, waardoor het volgende geschetste probleem er niet is, en dan de truc combineren in
display, zie het tweede onderwerp, toe te passen) totaal 11 ronden gespeeld. En dat brengt ons
gelijk weer op een trucje wat we moeten uithalen om ,als bijvoorbeeld de 2e klasse maar 8
ronden had geduurd, ook voor de tweede klasse de sortering aan te brengen.
Want we hebben net aangegeven dat de sortering moet gelden voor de eindstand na ronde 11.
In die gevallen dat een klasse een lager aantal ronden heeft, is de methode dat de laatste ronde
(en dat kan via correctie wedstrijdprogramma) gewijzigd wordt van bijv. 8 naar 11. Als dat
gedaan is, zullen beide klassen de eindronde 11 hebben, en zal de sortering voor beide klassen

goed aangebracht worden. Dit omdat alleen per toernooi de forcering momenteel is aan te
brengen.
We klikken nu niet op een rondenr., maar we klikken op de klasse, dus op 1e klasse.

En vervolgens zetten we bij de spelers, die op punten gelijk geëindigd zijn, de werkelijke
klassering. Let op: spelers, die ongedeeld qua punten op een plek in de rangschikking zijn
geëindigd, hoeven niet ingevuld te worden. We klikken op Versturen en de rangschikking na
ronde 11 is aangepast.
Hetzelfde doen we uiteraard even bij de tweede klasse en daardoor is het Belgisch
Kampioenschap 2012 nu correct qua eindstand.
Eén uitzondering:
Zoals opgemerkt is er één uitzondering, en dat zijn de toernooien met de zgn. plusjes. Voor
toernooien met plusjes zit een keiharde sortering in het script dat de standen uitrekent. Dit
omdat daarvoor een speciale programmering noodzakelijk was. Tenminste zo heb ik het
opgezet. En het vervelende bij dat plusje is ook nog dat de FMJD plusjes anders “gebruikt”
dan de KNDB. (FMJD: aantal overwinningen, plusjes; KNDB: plusjes en geen aantal
overwinningen). En die onderverdeling pas ik helaas per toernooi nog handmatig aan.
Maar voor het merendeel van de round robin persoonlijke toernooien is er nu een
mogelijkheid om de eindstand bij een gelijk aantal punten correct weer te geven, welke
inventieve sortering er ook voor wordt gebruikt.
Tot zover deze workshop over geavanceerde toegevoegde mogelijkheden in Toernooibase.
Heeft u vragen, of constateert u problemen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar:
pboumaharl@hetnet.nl
Piet Bouma, Harlingen, 12-2-2013.

