
ToernooiAssistent

De bulk-mail hoeft niet meer in porties gehakt te worden. Het synchroniseren van de uitslagen is 
volautomatisch. De controle op incassogegevens is uitgebreid. Het Opgave Control Centrum is 
direct klikbaar geworden. 

De laatste versie kun je steeds downloaden via Help, TA update(internet) vanuit het 
ToernooiAssistent programma. Sterk aanbevolen! Mocht updaten niet lukken, vraag ons dan om 
een vers installatieprogramma. Deze nieuwe update dient op ALLE PC's doorgevoerd te worden! 
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Vragen?
Als u kijkt op https://www.toernooiklapper.nl/veel-gestelde-vragen/toernooileider/ dan vindt u een 
antwoord op veel vragen. U kunt uw vraag ook altijd mailen naar info@toernooiassistent.nl.

Nieuwe gebruiker?

Gebruik het stappenplan: 

Dit stappenplan is één grote verzameling snelkoppelingen:
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Poule-presentatie en -telling.
Poules worden in de TA en op Internet op gelijke manier en in gelijke volgorde weergegeven. 
Geplaatste spelers staan altijd bovenaan tenzij hun puntensaldo daar geen aanleiding meer toe 
geeft. Spelers die walk-overs hebben gegeven staan altijd onderaan. 
De poule-telling is uitgebreid in die zin dat bij gelijk punten- èn set- èn game-saldo nu ook gekeken
wordt naar de balans van de resultaten tegen de overige deelnemers aan een poule. 
Ook wordt een gemiddelde puntensaldo van iedere deelnemer uitgerekend. Dat is belangrijk (met 
name in  de winter) voor competities die uit grote poules bestaan waarin af en toe een gat valt.

NB Wist u overigens dat u een kopie van een schema op het klembord kunt zetten? Dat gaat als 
volgt: klik met de rechter muisknop op een poule:

Klik op “Kopiëren” en plak in een document (Word of zo):
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Zoals u ziet is ook de gemiddelde puntentelling meegekomen.
NB Er is ook een mogelijkheid om alleen de indeling van de deelnemers op het klembord te zetten.
Zie hiervoor blz. 13.

Voor de gebruiker van “vroeger”
De voorkant van de ToernooiAssistent is geheel herzien. De groene taakbalk heeft plaats gemaakt 
voor een rij iconen bovenaan. Screenshot:
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Er is natuurlijk een sterke relatie tussen de nieuwe en de oude iconen, maar het is niet bij het 
vervangen van de iconen gebleven. Bij klikken op een icoon verschijnt een pop-up die 
verschillende gerelateerde functies weergeeft.

De nieuwe taakbalk is in groepen verdeeld:

• Toernooi-selectie
• Back-up
• Internet
• Kladblok

en

• Toernooi inrichten
• Personen
• Schema's
• Planning
• Oproepen
• Uitslagen
• Betalingen
• Toernooi afronden

Twee voorbeelden:

Toernooi inrichten
en
Personen:

4



• Stappenplan en Help

De oude menustructuur bestaat nog steeds evenals het stappenplan. Als u er met de iconen niet 
uit komt dan geeft het stappenplan nog meer gedetailleerde informatie.
Bij ieder deelvenster verschijnt ook een knoppenbalk waarvan de knoppen slaan op de inhoud van 
dat deelvenster.

De personenlijsten hebben een icoon voor oproepen er bij gekregen. 

Behalve alle mogelijkheden voor een speciale 
selectie van de spelers is het nu ook mogelijk om de 
deelnemers aan een bepaald onderdeel of een 
bepaalde wedstrijd te selecteren en bijvoorbeeld op 
te roepen of een bulk-email te sturen.

Je kunt eerst een lijstje van spelers samenstellen: de 
lijsten zien er altijd uit als hiernaast.. Vervolgens kun 
je aan die spelers een oproep, een email of een sms 
te sturen. 

NB Ook het oproepicoon slaat alléén op de de 
spelers in de lijst of het lijstje. Voor het overzicht krijg 
je wel alle op te roepen partijen in beeld, maar het 
oproepen zelf per email of sms gebeurt alléén aan de
geselecteerde personen.

De selectiemogelijkheden zijn eindeloos, en daarmee
de variatie in doelgroepen van oproepen, e-mails, 
sms-en of wat dan ook. 
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Aantekeningen bij wedstrijden.

Via het planningmenu en het wedstrijdoverzicht kun je opmerkingen toevoegen. Die opmerkingen 
verdwijnen vanzelf wanneer de wedstrijd gespeeld is en de uitslag wordt ingevuld. De opmerking-
en zijn per wedstrijd en alleen voor de wedstrijdleiding.

Alle schema's zijn voorzien van een spelers-icoon waarmee je een lijstje van spelers die meedoen 
aan het betreffende onderdeel kunt maken:

In dit voorbeeld doen 30 personen aan het betreffende schema mee en die kunnen dan worden 
opgeroepen door op het oproepicoon te klikken. 

Het beheer van de toernooigegevens is sterk vereenvoudigd!
Het toernooiselectie-menu ziet er nu als volgt uit:
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Merk op dat alle toernooimap-namen verdwenen zijn. De meest recent gewijzigde toernooi-
bestanden staan bovenaan. Het huidige geopende toernooibestand is aangegeven met .
Met de knop “Delen” kun je een toernooibestand delen met andere houders van dezelfde licentie. 
Op de illustratie zijn de al gedeelde toernooibestanden aangegeven. Een gedeeld toernooibestand 
werkt precies als een bestand op disk, maar je kunt met meerdere mensen meerdere taken tegelijk
verrichten. Je kunt het delen ongedaan maken met achtereenvolgens Kopie (op disk) en 
Verwijder (van het gedeelde toernooi). Voor een lokaal toernooibestand verwijst Kopie naar het 
back-up menu.

Nieuwe bestandsnamen
Omdat nu alle toernooigegevens in één bestand zitten is het ook mogelijk geworden om op 
betekenisvolle bestandsnamen over te gaan (NB bestandsnamen zelf overlaten aan de TA!). 

voorbeelden uit de Windows verkenner

toernooibestand op disk of stick
openen via 
toernooiselectie en 
eventueel “Zoek..”

gedeeld 
toernooibestand

alleen gebruiken in 
noodgevallen om 
gegevens terug te 
vinden via back-up 
laden/terugzetten

back-up openen via back-up 
laden/terugzetten en 
eventueel “Zoek..”

De bestandsuitgang .tas zal meestal niet door de verkenner worden getoond. 
Voor toernooibestanden of back-ups kun je een andere disk of een ander pad kiezen. Kies voor de 
toernooibestanden dan wel bij voorkeur steeds hetzelfde pad.
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Een nieuw toernooi inrichten.
Om een nieuw toernooi(-bestand) te 
beginnen of om een kopie te maken moet 
het toernooibestand dat als uitgangspunt 
dient geopend én geselecteerd zijn.  

Merk op dat de vraag naar de mapnaam 
verdwenen is.

De baanbeschikbaarheid en de kalender 
worden automatisch verschoven naar de 
nieuwe toernooidata.

Back-ups (herstelpunten) beheren.

Een back-up is eigenlijk een snapshot van de situatie op een bepaald moment.

Aan de naam en het bestandstijdstip kun je zien wat voor toernooi en wat voor versie de back-up 
betreft. De kleurenbalk rechts geeft de plaats waar de back-up vandaan komt:
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o Van een gedeeld (on-line) toernooi NB. Normaal zal het niet 
belangrijk zijn waar de 
back-up vandaan komt en 
neemt je de laatst bruik-
bare versie.

d Harde schijf (disk)

z Laatste gedeelde versie op schijf
(mogelijk laatste redmiddel)

 i Back-up van internet

a Back-up van het on-line archief
NB. Gedeelde toernooibestanden verhuizen 
na afloop van het toernooi na verloop van tijd 
naar het on-line archief

Let op: voordat je een back-up kunt laden moet een toernooibestand geopend zijn. Open 
desnoods eerst het demo-toernooi.

De muurkrant.
De dagstatus-monitor op internet is omgedoopt tot muurkrant (met dank aan het Indrukmakers-
toernooi in Hoorn). Als je het banentool gebruikt (zie de handleiding “Aan de wedstrijdtafel)” en de 
schema's een keer uploadt naar de toernooiklapper (Alt-W) dan verschijnt automatisch op de 
voorpagina de Muurkrant-link:

Alle mutaties van de dag – uitslagen, 
aanwezigheid van spelers, baantoewijzing, 
tecetera – worden op de muurkrant 
weergegeven.

Het banentool kan worden geactiveerd via 
Toernooi, Beleid, Banentool en werkt in 
combinatie met het scherm voor de invoer 
van uitslagen.

Voor de muurkrant heb je nodig:
– een pc met internetverbinding.
– Internet explorer of Firefox o.i.d.
– een (groot!) scherm.

Je kunt ook thuis de Muurkrant aanzetten! 

Invoer van uitslagen door de spelers zelf.
Deze mogelijkheid is van belang voor grote en voor langlopende toernooien en competities waar 
de wedstrijdleiding niet altijd direct beschikbaar is om de uitslagen in te voeren.
Ga naar Toernooi, Beleid. Zet een vinkje, vul een wachtwoord in (6 tekens) en klik op OK:

Dan worden vervolgens de uploads van de agenda (Alt-W) aangepast en voorzien van een 
uitslaginvoermogelijkheid – de spelers kunnen dan zelf op de winnaar(s) klikken of er tussenin voor
gelijk spel:
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Bij de bulk- en oproepmails is een nieuwe invulvariabele toegevoegd: %pin% waarmee je de 
spelers een persoonlijke pin kunt toesturen. Om de uitslag te melden:

– klik op de winnaar(s)
– voer uitslag en pin of wachtwoord in
– klik op 'Uitslag melden'

Bij niet-standaard puntentelling word je gevraagd om ook de punten in te vullen.  Alleen de 
wedstrijdleider met een wachtwoord of één van de deelnemers aan die wedstrijd met hun 
respectievelijke pin kunnen een uitslag invoeren.
De uitslagen worden automatisch door de TA opgehaald van Internet.

Email-afmelding.

Bij e-mails die uitnodigingen om aan een toernooi deel te nemen bevatten verschijnt een 
afmeldingslink. Voorbeeld:Klikken resulteert in een boodschap aan de afzender dat de persoon in 
kwestie zich heeft afgemeld. Daarom is het belangrijk dat je geen 'noreply'-e-mailadres gebruikt om de 
bulk-e-mails te versturen! Wij zijn wettelijk verplicht om die afmeldingsmogelijkheid te bieden.

Inmiddels kan de afmelder zich ook weer bedenken:
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Ook als de afmelder nog een keer in zijn mail klikt wordt hem de mogelijkheid geboden om de 
afmelding ongedaan te maken.

Opgaven uitsluiten.
Opgaven die uitgeloot/uitgesloten zijn werden al overgeslagen bij het indelen. Nu worden ze ook 
overgeslagen bij het automatisch plaatsen. Verder worden ze op alle lijstjes blauw gemarkeerd 
zodat je minder gauw in de verleiding komt om ze per ongeluk ergens in te delen. 
Onderdeel, Indelen, (ver)Plaats geeft bijvoorbeeld

Opgave Control Centrum en formulieren checken
Op het OCC zijn een aantal knoppen overbodig geworden en verdwenen omdat er direct op een 
spelernaam of formuliernummer geklikt kan worden om het op te roepen. De knop “Details” is 
omgedoopt tot “(ver)Plaats” conform Onderdeel, Indelen.
Ook hier zijn de uitgesloten speler/koppels blauw gekleurd (en er staat een rood u-tje voor):
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Personen die meer dan een formulier hebben ingevuld kunnen makkelijk gecheckt worden door de
ge-hilite formulieren in te kijken. Iedere set multipele formulieren is maar één keer ge-hilite. 

Rapportage is uitgebreid.

Bij Onderdeel, Indelen is de rapportage gebundeld in een nieuw menu:
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De rapportage is geheel herzien en geeft ook de uitgesloten spelers/koppels in blauw weer. 
Klikken op “Rapport” geeft de volgende mogelijkheden:

– Overzicht. (op de afbeelding) Overzicht van alle onderdelen, hun criteria en hun bezetting. 
Dit rapport is nog in bewerking.

– Open plaatsen. Een werkrapportje om op te sporen of er nog gaatjes in de schema's 
gevuld moeten worden.

– Inschrijvingen. Een lijst van spelers/koppels per onderdeel.
– Naar Word. De spelers/koppels worden op het klembord gezet en kunnen vandaar 

eenvoudig geplakt worden in bijvoorbeeld Word.
– Rating. Een rapport om het indelen te vergemakkelijken.
– Opstelling. Het rapport dat het resultaat van de indeling weergeeft. 

Bij het resulterende scherm vind je dan onderaan iconen om te:
– Printen
– E-mailen (naar belangstellende)
– Browsen – het bestand overhevelen naar Internet Explorer of Firefox (dan 2 x klikken!)

De stand van de inschrijvingen voor een bepaald onderdeel of bepaalde onderdelen (knop 
“Inschrijvingen”) kun je dus eenvoudig e-mailen naar iemand die daar om vraagt.
Een voorbeeld van een indelingsrapport:
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Indelen, loten

Bij het maken van een afvalschema kan extra rekening gehouden worden met met de 
verdeling van de clubs over het schema:

Na ieder loting kijkt de TA dan of er toch nog 
spelers van de zelfde club in de eerste ronde of 
tweede tegen elkaar komen. Dat wordt uitgedrukt
in een getal. Hoe lager het getal hoe beter. Als 
het getal nul is, gaat de loting verder. Als het 
getal groter dan nul is, krijg je de mogelijkheid om
een paar keer te proberen en een naar de 
omstandigheden laag getal uit te zoeken.

Zet het vinkje hiernaast uit en de loting is precies 
als vroeger.

Als je dagen selecteert in “Eerste ronde op 
dagen:” zal de loting ook rekening proberen te 
houden met verhinderingen (dat is al een oud 
feature!).

 

Splitsen:

Een dummy eindronde – als een echte eindronde 
niet gespeeld wordt – geeft de mogelijkheid om na
het splitsen toch de delen samen te publiceren en 
maakt bovendien het ongedaan maken van het 
splitsen eenvoudiger.

Bij het splitsen kun je nu weer gecombineerd 
rekening houden met Plaatsing, Verhinderingen 
en Clubs. 

NB Dat gebeurt dan ook in die volgorde zodat de 
verdeling van de clubs over de delen niet altijd 
optimaal hoeft te zijn.

Het poule-poule-poulesysteem (K3) werkt volgens
het reglement van 2011.
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