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Welp Handleiding
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Versie
Deze Helpfunctie beschrijft alle functies in Welp vanaf versie 11.1 Datum 6 November 2018.
De onderwerpen die zijn aangegeven met
Welp.

of

zijn nieuw of aangepast in deze laatste versie van

Highlights:
Welp draait nu op een nieuwe NJBB server. Er zijn een klein aantal functies nieuw of aangepast.
Diverse
· Verbeteringen, zie in Welp bij 'Nieuw in Versie 11.1"

_________________________________________________________________________
Opmerking:
Nadat ik op de PC, waar ik Welp op ontwikkel, ben overgegaan naar Windows 10, bleek het programma
waarmee ik deze help functie maakte, niet meer te werken.
Ik ben op zoek gegeen naar een ander pakket dat dit kon overnemen.
Dat is het pakket HelpNDoc geworden, versie 4.6.2.573. Dit is een gratis pakket, maar laat dus wel overal
reclame zien.
Ik hoop dat je je daar niet aan stoort, wellicht kun je gebruiken als je zelf iets zoekt voor een helpfunctie.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Inleiding
Inleiding

Previous Top Next

Dit is de handleiding van Welp, het programma voor de NJBB wedstrijdleiders. Deze
handleiding is ook te gebruiken als Help functie binnen Welp.
___________________________________________________________
WELP is het acroniem voor WEdstrijdLeider Programmatuur.
Het idee voor WELP is ontstaan tijdens de NC van 2007. Hierbij bleek dat de wedstrijdleiders
niet waren uitgerust met een programma dat de berekeningen voor onderling resultaat aan
kon. In overleg met het bondsbestuur is besloten om een programma te ontwikkelen dat
volledig voor de NC toegerust was.
In eerste instantie is Welp uitsluitend bedoeld voor het gebruik tijdens de NC. Later kan het
programma uitgebreid worden voor andere toernooien, dit gebeurt op aansturing door de
NJBB. In 2008 is dit programma door de wedstrijdleiders van de NC als testversie gebruikt. In
die periode zijn al een aantal verbeteringen en toevoegingen aangebracht.
Tijdens de evaluatie in September 2008 is besloten om door te gaan met Welp.
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Sinds 2009 wordt Welp succesvol gebruikt tijdens de NC en ook hebben verschillende AC's er
gebruik van gemaakt.
Daarna zijn er ook andere wedstrijdsystemen aan toegevoegd.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Benodigdheden
Benodigdheden

Previous Top Next

Welp kan gebruikt worden door wedstrijdleiders voor de administratieve ondersteuning van
meerdere wedstrijdsystemen.
De veel gebruikte omgeving is in veel gevallen dat Welp thuis op een PC met een Internet
verbinding wordt geïnstalleerd en dat dit daarna wordt overgeheveld naar een laptop of een
PC bij de vereniging.Welp draait op Windows XP, Windows Vista en Windows 7 en Windows 8.
De manier van installeren en het gebruik is voor elke versie van Windows hetzelfde.
Voor het gebruik tijdens de NC is een goede communicatie tussen de wedstrijdleider en de
coördinator nodig is.
In de Welp documentatie wordt deze ook wel administrator genoemd
·
·

·
·
·

Alle wedstrijdleiders die WELP gaan gebruiken dienen zowel thuis als op de wedstrijddag
over een PC te beschikken. Veelal is dat een privé-PC vanuit huis en een laptop voor het
gebruik op de wedstrijddag.
Vanuit huis is nodig:
· Een Internet aansluiting
· de mogelijkheid om gegevens van de NJBB site op te kunnen halen
· een Printer
· Mail mogelijkheid met een E-mail programma, zoals Outlook, Hotmail of Gmail of met
WebMail.
Op de wedstrijddag is uitsluitend een laptop en een printer nodig
60Mb vrije opslagruimte (Afhankelijk van gebruikte bestanden voor het bewaren van
gegevens van toernnooien)
Een USB aansluiting

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

Terminologie
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Terminologie
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In deze handleiding zullen een aantal termen gebruikt worden uit de automatiseringswereld.
Niet omdat het stoer staat om mee te willen doen, maar omdat deze termen inmiddels al
gemeengoed zijn geworden en door velen worden gebruikt.Voor hen echter, die in het
dagelijks leven niet met automatisering te maken hebben, worden een aantal termen
uitgelegd.

Microsoft
Dit is een automatiseringsbedrijf dat software maakt dat op de meeste computers gebruikt
wordt. Twee belangrijke producten zijn het besturingssysteem, aangeduid door Microsoft XP
,Microsoft Vista of Windows 7/8, en het Office product.
Het besturingssysteem zorgt ervoor dat de computer in staat is om programma's te draaien,
om gegevens op te halen vanaf een informatiedrager, maar ook om verbinding te maken met
Internet.
Microsoft Office is een verzameling programma's die bijzondere bestanden kunnen bewerken,
bijvoorbeeld voor tekstverwerking (Word), rekenen (Excel), maar ook elektronisch
berichtenverkeer: E-mail (Outlook en Outlook Express).

PC / Laptop
Een PC en een laptop zijn beide persoonlijke computers.
Omdat we met Welp met beide te maken hebben, wordt de computer waarmee je verbinding
maakt met Internet en Email, de PC genoemd.
Een laptop is een draagbare computer die, voorzien van een accu, enige tijd zonder
stroomaansluiting kan functioneren. Daardoor kan hij eenvoudig op je schoot (Engels: lap)
gebruikt worden. De wedstrijdleiders binnen de NJBB die de NC verzorgen hebben de
beschikking gekregen over een laptop.

Drive / Hard disk / Harde schijf / USB driv e
Een drive is een één-letter aanduiding van een aan de PC aangesloten invoer/uitvoer medium.
Na de drive letter wordt in de notatie altijd een : geplaatst. Zo wordt C: gebruikt als de
aanduiding voor de schijf waarop het centrale systeem is geïnstalleerd. Sommige systemen
hebben een D: drive waarop de eigen gegevens worden opgeslagen.
Een eventueel aangesloten USB-stick krijgt ook een driveletter, bijvoorbeeld F: of G:.De drive
letter wordt als eerste gekozen voordat een map of een bestand kan worden geselecteerd.
De drive letter heb je in Welp bijvoorbeeld nodig als je bestanden met scores naar een USB
stick wilt schrijven.

Map, of folder
Alle bestanden op een PC worden opgeslagen in een bepaalde structuur.
Dit is nodig om gegevens die bij elkaar horen logisch bij elkaar te plaatsen.
Dit gebeurt door bestanden op te slaan in mappen. Een map is vergelijkbaar met een
hangmap waarin je administratie is opgeruimd. Elke map heeft een naam, dit is vergelijkbaar
met de tekst die je op het ruitertje van de hangmap zet. Achter de naam van een map wordt
een "\" geplaatst.
In een map staan dus bestanden, maar er kunnen ook weer andere mappen in voorkomen. Dit
worden submappen genoemd.
Op elke drive is altijd één map aanwezig die geen naam heeft. Dit is de z.g. "Root". Deze

8 / 253

Welp

wordt dus bijvoorbeeld geschreven als "C:\".
Een bestand met een bepaalde naam kan in een map maar één keer voorkomen. Het is echter
wel mogelijk om een bestand met eenzelfde naam in meerdere mappen te zetten. Dit is een
belangrijke reden van vervuiling op een PC: bestanden komen vaker voor, maar men weet het
niet. Tegelijk is dit een van de grootste ergernissen van beginnende gebruikers: Ik ben mijn
gegevens kwijt. In verreweg de meeste gevallen is het niet kwijt, maar weet je niet meer in
welke map je het bestand hebt opgeslagen. De Windows functie Zoeken kan dan een
oplossing geven.
Op elke PC is bijvoorbeeld een map "Program Files" aanwezig op de C-drive.
Deze wordt dus aangeduid als "C:\Program Files\".
Het is mogelijk om zelf een nieuwe map aan te maken, als volgt:
1. Dubbelklik Mijn Computer
2. Selecteer de juiste drive, bijvoorbeeld C:\
3. Selecteer de map waarbinnen je een nieuwe map wilt aanmaken, dit kan ook de Root
zijn.
4. Voer ad 3) uit totdat je de map gevonden hebt waarbinnen je de nieuwe folder wil
aanmaken.
5. Selecteer Bestand/Nieuw/Map en geef de naam van de nieuwe map.
6. Klik op "OK".

Subfolder
Een subfolder is een folder in een folder.
Welp werkt zelf met meerdere subfolders voor het onderscheid tussen de gegevens van de
verschillende spelsystemen, voor een opsomming, zie hier.

Bestand / file
Een bestand, of de Engelse term file, is een verzameling van gegevens die op een computer
zijn vastgelegd. Een bestand kan verschillende indelingen hebben, of zoals gezegd wordt van
een bepaald type zijn.
Elk type bestand wordt door een specifiek programma gemaakt en aangepast. Een bestand
heeft een naam die bestaat uit twee gedeeltes: De eigenlijke naam die door de gebruiker vrij
te kiezen is en een aanduiding voor het type bestand.
Het type van een bestand wordt bepaald door de extensie. Dat zijn de laatste drie tekens
van de naam van het bestand, gescheiden door een punt. Zo zijn er bestanden, waarvan de
inhoud bestaat uit tekst. Men spreekt van tekstbestanden. Deze hebben als extensie
bijvoorbeeld .txt of .doc(x). Om deze bestanden te kunnen bewerken heeft men een
tekstverwerker nodig. Bekende tekstverwerkers zijn: Wordpad, MS-Word en Notepad. Andere
bekende bestanden zijn Excel bestanden. Dit zijn bestanden die met het rekenprogramma
Excel kunnen worden bewerkt. Deze hebben .xls(x) als extensie.
Microsoft herkent aan de extensie veelal met welk programma dit bestand bewerkt kan
worden, zo zal het aanklikken van een .doc(x) bestand direct het opstarten van MS-Word
met zich meebrengen. Als de extensie van een programma niet bekend is bij Microsoft, dan is
er geen standaard programma dat dit bestand kan bewerken. De gebruiker moet zelf
aangeven hoe het bestand geopend moet worden.
Alle bestanden binnen Welp zijn tekstbestanden, maar door de verschillende extensies zijn ze
niet direct door Microsoft te openen. Het selecteren van Notepad als bewerkingsprogramma
maakt echter alle Welp bestanden zichtbaar. Wijzig hier niets in, de kans is groot dat Welp
daarna niet goed meer functioneert en met een onduidelijke melding stopt met werken! Een
aantal bestanden die Welp gebruikt zijn versleuteld opgeslagen. Dit betekend dat de inhoud
alleen door Welp is te lezen. Zo bevat het bestand NJBBLedenS.txt het bestand met
licentiehouders van de NJBB. Om privacy redenen is dit bestand zowel op Internet als binnen
de Welp folder versleuteld opgeslagen.Ook het bestand Melee.ini is versleuteld opgeslagen,
omdat hiervoor auteursrechten gelden.
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Pad
Onder het pad van een bestand wordt verstaan de naam van een bestand met daarvoor een
specificatie van alle mappen en submappen, vanaf de Root gerekend. Zo wordt een bestand
"Welp.exe" die in een map "Welp" staat (vanaf de Root gerekend) aangeduid als: "C:\Welp
\Welp.exe".

Explorer / Verkenner
Dit is een programma binnen het Windows systeem, waarmee je in folders kunt bladeren.
Op deze manier krijgt je inzicht hoe je gegevens zijn opgeslagen.
Je vind hier ook de opgeslagen bestanden in die folders.
Bij Folders is aangegeven hoe Welp de gegevens heeft opgeslagen.
Vanaf het hoofdmenu is een pulldown aanwezig, waarmee het mogelijk is om direct de verschillende folders
waarin de gegevens per wedstrijdsoort zijn opgeslagen, in te zien.

USB-stick
Dit is een informatiedrager die wordt aangesloten op een special contact in een computer, de
z.g. USB aansluiting. Alle nieuwe Pc's beschikken tegenwoordig over een USB-aansluiting.
Door het kleine formaat en de grote hoeveelheid gegevens die op een USB-stick passen is dit
een ideaal middel om gegevens tussen computers uit te wisselen.
Welp kan ook met een USB-stick communiceren.Zo wordt een USB-stick gebruikt om zelf de
bestanden op te slaan die nodig zijn om Welp te installeren. Hiermee kan je Welp installeren
op een computer die geen Internet verbinding heeft. Lees hier voor verdere uitleg.

Internet
Het Internet, ook wel Wereld Wijd Web genoemd, afgekort tot WWW, is een wereldwijd
computer netwerk, waar de gebruiker verbinding mee kan maken om informatie op te halen.
Voor het bereiken van deze informatie heeft de leverancier daarvan een naam, of adres
gekozen. Zo zijn de gegevens van de NJBB bereikbaar onder adres www.njbb.nl.
Dit wordt ook wel de NJBB site genoemd.
De informatie die de NJBB hierop verschaft bestaat uit wetenswaardigheden, zoals
bijvoorbeeld de gegevens van verenigingen, maar ook uitslagen van wedstrijden. Ook is het
mogelijk om gegevens van de NJBB site naar je PC te kopiëren, zoals bijvoorbeeld
declaratieformulieren of formulieren voor invallers.
De uitslagen van de NC worden ook op de NJBB website gepubliceerd. De beheerder draagt
hier zorg voor.
Welp is te vinden onder Over NJBB/Commissies/Toernooi/Welp of in de woordenlijst onder W.

Ververs
Deze term wordt gebruikt voor het verversen van gegevens die getoond worden. Het wordt
meestal gebruikt als door Welp bestanden getoond worden, terwijl er wellicht ondertussen
nieuwe bestanden zijn aangemaakt. De ververs functie laat deze dan ook zien.

Mogelijke Optie

In een aantal Welp schermen is het mogelijk om een keuze aan te geven. Dit wordt aangeduid
door een vierkant blokje met daarachter de tekst die aangeeft welke keuze je hier kunt
maken. Door op het blokje te klikken, verschijnt er een 'vinkje' in het vakje. We noemen deze
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optie nu geselecteerd en de keuzemogelijkheid wordt opgevat als 'Ja'. Door het blokje weer te
klikken verdwijnt het vinkje en wordt de selectie opgevat als 'Nee'.

Clipboard
Het clipboard, in het Nederlands ook wel Klembord genoemd, is een gedeelte van het
geheugen van de PC waar tijdelijke zaken op gezet kunnen worden. Dit kan zowel tekst als
een plaatje zijn.
Je gebruikt dit zelf met de functies knippen, of kopiëren en plakken. In sommige gevallen zijn
de functies Knippen of plakken niet altijd zichtbaar, maar kun je wel degelijk iets op het
clipboard zetten of er af halen.
Iets op het clipboard zetten doe je met de toetscombinatie CTRL/C. Je moet dan wel eerst
van datgene dat je erop wilt zetten een ‘blok' maken. (Met je muis van het begin tot het eind
van de tekst slepen). Dit wordt ook wel ‘highlighten' genoemd. Iets van het clipboard afhalen
doe je met de toetscombinatie CTRL/V.
Dit is bijvoorbeeld handig om de registratiecode die je ontvangt via E-mail naar Welp te
kopiëren.

Pulldown
Deze term wordt gebruikt om aan te duiden dat er onder een tekst meer tekst verborgen zit.
Deze andere tekst kan getoond worden door rechts in het vakje op een pijl te klikken of door
simpel op de tekst te klikken. Op het hoofdscherm zijn bijvoorbeeld bovenaan een aantal
Pulldown gegevens. Hierbij worden onderliggende mogelijkheden getoond door er op te
klikken.

Encryptie / Decryptie
Encryptie is een methode om, meestal, teksten op een andere manier op te slaan, zodat ze
onleesbaar worden. Voor het omvormen van de tekst wordt een sleutel gebruikt. Deze sleutel
en ook de manier van het uitvoeren van de encryptie wordt niet bekend gemaakt en is vaak
alleen bekend binnen een programma.
Op deze manier kan tekst uitgewisseld worden, zoner dat de tussenpersoon of - programma
het kan lezen.
Het programma dat deze teksten weer mag lezen beschikt over dezelfde sleutel en kan de
tekst weer leesbaar maken. Dit is de z.g. decryptie.
Binnen Welp worden gegevens van licentiehouders en verenigingen gebruikt. Deze worden
tijdens de installatie op de PC van de gebruiker gezet. Zowel op Internet als op de PC zijn
deze gegevens encrypted. Alleen Welp kan deze lezen.

Afdrukken / Preview
Het is op veel plaatsen mogelijk om een afdruk te maken van de getoonde gegevens.
Dit is mogelijk door op de toets
te klikken. Op dat moment wordt daadwerkelijk een
afdruk gemaakt naar de standaard printer.
Het is niet mogelijk om andere printers te selecteren.
Voordat echter een afdruk wordt gemaakt is het mogelijk om een preview te zien.
Dit is een overzicht op het scherm vóórdat het afdrukken wordt gestart.
Het maken van een preview wordt aangegeven door toets:
De meeste afdrukken zullen altijd eerst een preview tonen.
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Menu
De term menu wordt in de automatisering gebruikt om een opsomming van
keuzemogelijkheden aan te geven. Het hoofdmenu in Welp is het scherm dat verschijnt als
Welp opgestart wordt.

zip
Dit is een gecomprimeerd formaat, zodat het minder ruimte in beslag neemt. Het Windows
programma WinZip is nodig om dit uit te pakken.

Onderstreept
Een onderstreepte tekst verwijst naar de Help functie. Door er op te klikken wordt direct het
desbetreffende gedeelte in help getoond.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
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Het programma Welp en alle andere benodigde programma's worden tijdens de installatie in een folder
gezet.
Per spelsysteem worden hierin subfolders aangemaakt om de scores en andere gegevens in op te slaan. Dit
zijn de volgende subfolders:
·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·

·

Boekje
In deze folder kunnen door de coördinator van een toernooi de gegevens voor het aanmaken van het
toernooiboekje voor de NC of AC opgeslagen worden.
Competitie
Deze folder bevat alle bestanden die tijdens een NC of AC worden gebruikt
Documentatie
Hierin worden de nieuwsbrieven gezet die je ooit van Internet hebt gelezen
Eliminatie
In deze folder worden de scores van alle NK's bewaard
Fotos
In deze folder kunnen foto's van licentiehouders worden opgeslagen. Deze moeten als naam het
licentienummer hebben en als extensie '.jpg' Deze foto's worden getoond bij het inschrijven van een
team als op de naam van het team wordt geklikt.
Help
Hierin bevindt zich dit helpbestand
Melee
Deze folder wordt gebruikt voor het Grand mix systeem
Spelerslijsten
Hierin worden spelerslijsten worden opgeslagen die door meerdere spelsystemen kunnen worden
gebruikt.
Tuchtformulieren
Hierin bevinden zich de formulieren die worden gemaakt als een team de NC niet afmaakt.
TVV
Deze folder wordt gebruikt voor het systeem Toernooi met Voorrondes Voorgeloot
Voorgeloot
Deze folder wordt gebruikt voor het systeem met voorgelote partijen
Zwitsers
Deze folder wordt gebruikt voor het Zwitserse wedstrijdsysteem
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Welp werkt met verschillende bestanden om de gegevens te bewaren.
Deze bestanden zijn allemaal tekst bestanden, echter door de extensie zijn ze niet direct te
lezen met Windows. De extensie is het gedeelte van het bestand achter de "."(punt) en geeft
het type bestand aan.
Welp biedt bij de functie Beheer de mogelijkheid om de meeste hiervan in te zien.Hieronder
wordt uitgelegd welke soorten en zijn en wanneer ze gebruikt worden.

·

Programmabestand (.exe)

Dit duidt aan dat het een programma is dat met dubbelklik opgestart kan worden.
Welp.exe is zo'n programma.
Welp.exe wordt door de ontwikkelaar gemaakt en is niet door een ander aan te passen.
·

·

·

·

Initialisatie bestand (.ini)

Dit bestand is een administratief bestand dat door Welp gebruikt wordt om de instellingen
die je gedaan hebt bij de volgende keer dat je Welp gebruikt weer beschikbaar te hebben.
Hierdoor ‘weet' Welp waar je mee bezig was en gebruik je dezelfde instellingen.
Welp maakt het bestand elke keer aan als Welp wordt afgesloten.

Administratiebestand (.adm)

Dit is een intern bestand dat wordt gebruikt om o.a. de registratiecode van een gebruiker
op te slaan, zodat deze slecht één maal ingevoerd behoeft te worden. Dit bestand is niet
zichtbaar in Explorer.
Welp maakt het bestand elke keer aan als Welp wordt afgesloten.

Basisbestand (.bsb)

Dit bestand wordt alleen gebruikt tijdens de NC en AC. Het bevat alle gegevens die nodig
zijn voor de wedstrijdleiders om de wedstrijdadministratie te kunnen doen.
De verschillende wedstrijdsystemen kunnen basisbestanden hebben met verschillende
indelingen.
Voor de NC bevat het basisbestand in principe dezelfde gegevens die in het groene boekje
staan. In verschillende rubrieken zijn de gegevens over speeldagen, schema's en
deelnemers per zone ingevoerd.
Het wordt door het bondsbureau beschikbaar gesteld en is te downloaden vanaf de NJBB
website.
Het basisbestand is te herkennen door het feit dat het woord basis en een
versieaanduiding erin verwerkt is. Deze versieaanduiding is de datum van de laatste
wijziging in het formaat: jaar(4)maand(2)dag(2), bv 20080604.
Het is niet de bedoeling dat de wedstrijdleider zelf aanpassingen doet in het basisbestand.
Dan zijn deze aanpassingen ten onrechte niet bekend bij het bondsbureau en loop je het
risico dat je bij een volgende versie je eigen aanpassingen kwijt bent.
De indeling van het basisbestand is cruciaal voor het juist functioneren van Welp. Een
fout in het basis bestand kan betekenen dat Welp vroegtijdig met de werking stopt al of
niet met een begrijpelijke foutmelding.
De toernooicommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van het basisbestand.

Score bestand (.sco)

Dit scorebestand wordt gebruikt tijdens de NC of AC en bevat de scores van een
bepaalde klasse, bijvoorbeeld Ereklasse, Hoofdklasse B of Zone C 2e klasse A.
De inhoud van het scorebestand is te bekijken met de beheer functie.
Het scorebestand is basis voor alle berekeningen die in Welp gedaan worden, van hieruit
kan Welp de andere bestanden, zoals overzichten per dag en publicatiebestanden voor op
het web aanmaken.
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Hierom wordt het scorebestand gebruikt om naar de NC Coördinator te sturen na elke
wedstrijddag.
Het scorebestand wordt aangemaakt als bij de voorbereiding de klasse wordt
gespecificeerd. Alle scores bevatten dan de initiële waarde (99).
Het scorebestand wordt opgehaald als scores ingevuld gaan worden. Het scorebestand
wordt door Welp regelmatig automatisch opgeslagen, maar kan ook direct worden
bewaard.

·

Score bestand (.deb)

Dit scorebestand wordt gebruikt tijdens de NK's en bevat de scores
Het scorebestand wordt aangemaakt als een nieuw toernooi wordt gedefinieerd.
Het scorebestand wordt opgehaald als scores ingevuld gaan worden. Het scorebestand
wordt door Welp regelmatig automatisch opgeslagen, maar kan ook direct worden
bewaard.

·

·

Scorebestand Mêlee (.mel)

Dit scorebestand wordt gebruikt tijdens het systeem Mêlee en bevat de
toernooigegevens, de deelnemers, het schema, de loting en de scores.
Het scorebestand wordt aangemaakt als een nieuw toernooi wordt gedefinieerd.
Het scorebestand wordt opgehaald als scores ingevuld gaan worden. Het scorebestand
wordt door Welp regelmatig automatisch opgeslagen, maar kan ook direct worden
bewaard.

Score bestand (.vgl)
Dit scorebestand wordt gebruikt tijdens het systeem Voorgelote partijen.
De werkwijze is hetzelfde als aangegeven bij Mêlee.

·

·

Score bestand (.tvv)

Dit scorebestand wordt gebruikt tijdens het systeem Toernooi met Voorrondes
Voorgeloot.
De werkwijze is hetzelfde als aangegeven bij Mêlee.

Score bestand (.zwi)
Dit scorebestand wordt gebruikt tijdens het systeem Zwitsers.
De werkwijze is hetzelfde als aangegeven bij Mêlee.

·

·

·
·

Bestand voor extra wedstrijd (.nos)

Dit bestand wordt alleen gebruikt tijdens de NC/AC en wordt aangemaakt om nadat de
laatste wedstrijd is gespeeld nog een extra wedstrijd te kunnen spelen van teams die in
een A- en een B-poule op dezelfde plaats zijn geëindigd. Dit kan nodig zijn in verband met
de lotingen voor het volgende seizoen. De naam NOS is afgeleid van Na Onderling Saldo.
Het bestand wordt aangemaakt als de berekening na de laatste wedstrijddag wordt
opgestart.

Bestand om op internet te tonen (.htm of .html)

Het aanmaken van een bestand in het formaat zodanig dat de NJBB webmaster deze
direct op de bondssite kan plaatsen, zonder daar zelf eerst nog een bewerking voor te
doen.
Dit bestand wordt aangemaakt door de coördinator vanuit de scorebestanden aan het
eind van elke speeldag.

Bestand met invallers (.inv)

Dit bestand bevat de namen van de invallers.

Bestand met vervangers(.vrv)

Dit bestand bevat de namen van de vervangers.
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·

·

Text bestand (.txt)

Dit is een Windows bestand waar leesbare tekst is opgeslagen

Document bestand (.doc of .docx)

Dit is een bestand dat gemaakt is door MS-Word.
·

·

·

Help (.chm)

Dit is een bestand dat gemaakt is door de ontwikkelaar van de Help functie.
Het is te lezen binnen Welp of door het direct te dubbelklikken.

Help (.zip)

Dit is de handleiding in een gecomprimeerd formaat, zodat het minder ruimte in beslag
neemt. Het Windows program WinZip is nodig om dit uit te pakken.

Excel(.xls of .xlsx)

Dit is een programma dat in Windows Office wordt geleverd. Het wordt gebruikt om
gegevens in op te slaan, waamee berekeningen gemaakt kunnen worden. Het wordt ook
veel gebruikt om gegevens in tabelvorm op te slaan. Kan bijvoorbeeld gebruikt worden om
deelnemers op te slaan en samen te voegen bij Voorgeloot.

·

Excel(.csv)

Dit is een geavanceerde manier om een Excel bestand op te slaan.
Dit bestand gedraagt zich als een Excel bestand, maar is in feite een tekstbestand met
een speciale indeling.
Als een .csv bestand met dubbelklik geopend wordt dat gewoon in Excel geopend. Als het
geopend wordt met Kladblok, dan toont zich dit als tekst.
Open het bestand als tekst door met de rechter muis in Verkenner op de bestandsnaam te
klikken en klik Open met. Geef dan Kladblok aan.
Het bijzondere is dat het tekstbestand in één regel een hele rij bevat met een ";" tussen
alle velden, alle kolommen worden op deze manier in één regel samengevoegd.
Het aantal regels is het aantal rijen uit het Excel formulier.
Deze vorm van opslaan van gegevens wordt ook wel comma-delimited genoemd en wordt
vaak gebruikt als programma's gegevens moeten inlezen uit een ander bestand. Zo is de
download van gegevens van electronisch bankieren in de vorm van een comma-delimited
bestand.
Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om deelnemers op te slaan en samen te voegen bij
Voorgeloot.
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In dit gedeelte wordt besproken hoe je:
·

Welp voor de eerste keer installeert op een PC met een Internet verbinding

·

Hoe je Welp installeert op een PC of laptop zonder Internet aansluiting

·

Hoe nieuwe versies van Welp automatisch worden geïnstalleerd
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Eerste installatie Welp
Welp kan worden geïnstalleerd vanaf de NJBB website.
De Welp pagina is te vinden onder Verenigingen, klik op Onderwerpen A tot Z en in de
woordenlijst bij W:

Klik op Welp, hierna verschijnt het volgende scherm:

Welp staat voor Wedstrijdleider Programma. Een programma, voor wedstrijdleiders binnen de NJBB,
voor het verwerken van resultaten van diverse wedstrijdsystemen.
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Het bevat modules voor de volgende wedstrijdsystemen: Competitie, Voorgelote partijen, directe eliminatie,
Mêlee, een toernooi met Voorrondes Voorgeloot en het Zwitserse systeem.

INSTALLATIE WELP
1. Instructies voor installatie Welp >
Hierin wordt uitgelegd hoe je tijdens de installatie moet omgaan met de diverse beveiligingssystemen
die je op de PC gebruikt.
2. Installeer Welp >
3. PDF helpfunctie Welp >

NIEUWE VERSIE VAN WELP
Als er een nieuwe versie van Welp beschikbaar is, ontvang je een melding binnen Welp en kun je Welp
eenvoudig updaten.

NIEUWSBRIEVEN
Nieuwsbrieven over de ontwikkelingen van Welp zijn in Welp te lezen en worden verstuurd naar de
gebruikers via e-mail.
Houd je e-mailadres binnen Welp dus up-to-date!
Het programma Welp is ontwikkeld door Rob Hulst in opdracht van de NJBB.

Elke gebruiker mag Welp voor eigen gebruik meerdere malen installeren.
Dit kan nodig zijn als je Welp zowel op je PC als op een (NJBB) laptop wilt gebruiken.
De eerste installatie gebeurt op de PC met een internet verbinding. Hierna is het mogelijk
om met behulp van een USB-stick zelfstandig een installatie op een laptop uit te voeren.
Als deze laptop een internet aansluiting heeft, kan dat natuurlijk ook direct.
Vanaf versie 6.1 is voor het gebruiken van Welp geen registratiecode nodig.

Installatie op de PC

Opmerking vooraf: In deze documentatie wordt er van uitgegaan dat Welp wordt
geïnstalleerd in de folder C:/Welp.Het is in de testperiode gebleken dat het veel beter
communiceert als tijdens de installatie Welp door iedereen in dezelfde folder wordt
geplaatst. Dat is zo omdat alle bestanden die Welp gebruikt in dezelfde folder worden
opgeslagen.
Dit is echter geen technische beperking. Het is best mogelijk om Welp bijvoorbeeld te
installeren in een folder op de D-schijf. Wat wel blijft is dat alle bestanden in dezelfde folder
worden geplaatst als het programma Welp.
Voor degenen die liever niet op de C-schijf werken en voldoende bekend zijn met de
folderstructuur op een PC kunnen afwijken van deze standaard locatie.
De documentatie zal echter altijd naar C:\Welp verwijzen als de plaats van het programma
en alle gebruikte bestanden.
Let op:Vanaf Windows 7 is het niet mogelijk om Welp te installeren in de folder C:\Program
Files, omdat Windows hier geen schrijfmogelijkheid toestaat.

De installatie verloopt als volgt:
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Als je op de Welp pagina van de NJBB bij Installatie Welp bij de 2e regel op hier hebt geklikt,
dan wordt het programma WelpInstallatie.exe opgestart.
Hierna krijg je afhankelijk van het besturingssysteem dat je gebruikt een aantal stappen te
doorlopen voordat het uiteindelijke Welp installatieprogramma verschijnt.
Zie hiervoor Windows beveiligingen.

Hierna verschijnt het Welp installatieprogramma.

·
·
·

·

Controleer of juist is aangegeven waar vandaan je Welp wilt installeren. Dat is meestal
Internet, maar bij installatie vanaf een Welp installatie stick klik dan op Drive.
Wijzig, als je het echt nodig vindt, het installatiepad.
Vul minstens de verplichte gegevens in.
Je ziet dat zodra je het veld met je licentie verlaat, je naam getoond wordt. Als dat niet
je naam is, dan heb je je waarschijnlijk vergist in je licentienummer. Vul dan je juiste
licentienummer in.
Je ziet dat rechts in een blok wordt getoond welke Windows versie je gebruikt. Afhankelijk
daarvan verschijnt er na installatie een tekst die belangrijk is voor het gebruik van Welp
op jow besturingssysteem.
Je ziet ook dat hier de registratiecode is ingevuld. Deze behoef je dus niet aan te vragen.
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·

Klik op Start Installatie. Wacht tot het programma beëindigd is, je krijgt dan het volgende
scherm

·

Onderaan het scherm zie je de geïnstalleerde bestanden op je PC. Deze worden allemaal
in de opgegeven folder geplaatst, standaard is dat C:\Welp.
Er worden geen bestanden in Windows folders geschreven en er wordt niets in het
Windows register aangepast.

·

Klik op Afsluiten

·

Er wordt een snelkoppeling naar Welp op je bureaublad geplaatst.

·

Start Welp op met deze snelkoppeling.

Let op!
·

Als je Windows 7 of Windows 8 gebruikt, dan komt er een extra tekst na de installatie:

Bij Windows 7:
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Bij Windows 8 of hoger (bv Windows 10) zal de volgende tekst worden getoond:

Je moet bij Windows 8 Welp dus altijd als administrateur opstarten

Zie verder bij Welp opstarten.
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Bij de installatie van Welp worden programma's van Internet naar je PC gedownload.
Windows controleert dan altijd of het geen programma is waar een virus in kan zitten.
Dit betekent dat een aantal controles zijn ingebouwd en je zult deze stap voor stap door
moeten lopen.
Het zijn onder de verschillende besturingssystemen (Windows XP, Windows Vista en Windows
7) in principe dezelfde vragen, maar Windows toont ze op verschillende manieren.
Hieronder is uitgelegd hoe de Windows beveiliging eruit ziet onder verschillende Windows
versies:

Windows 10
Het is mogelijk dat Windows ontdekt dat WelpInstallatie niet veel gedraaid wordt en natuurlijk
is dat zo.
Je krijgt dan de volgende melding:

.
Klik op
Je krijgt waarschijnlijk weer een nieuwe waarschuwing van Windows:
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, het ziet er niet uit als een knopje, maar je kunt er echt op klikken.
Klik op
Daarna komt een scherm over het programma Welpinstallatie.exe. Deze is niet geregistreerd bij Windows,
dat kost geld en is niet nodig.

Klik nu op
Je kunt nu links onderaan op je scherm de melding krijgen dat het programma is gedownload:

Hierna krijg je de vraag of je het installatieprogramma wilt uitvoeren.
Klik op “ja”
Zie verder bij Eerste Installatie

Windows 7
Onderaan het scherm komt een regel, als volgt:
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Klik op Uitvoeren.
Als je Norton gebruikt als beveiligingsprogramma, dan krijg je hoogstwaarschijnlijk de volgende
regel te zien:

Norton biedt je dan niet de mogelijkheid om de installatie toch uit te voeren.
In dat geval kun je de Spam controle tijdelijk uitzetten, zie Norton beveiligingen.

Klik op Acties, hierna komt het scherm:

Klik op Meer opties, hierna komt het scherm:
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Klik op Toch uitvoeren
Hierna komt de vraag:
Wilt u het volgende programma van een onbekende uitgever toestaan wijzigingen aan deze
computer aan te brengen ?
Antwoordt met Ja.
Hierna komt het installatiescherm, zie terug bij eerste installatie.
Daarna kan nog het volgende scherm getoond worden:
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Klik op: Dit programma is correct geïnstalleerd.
Hierna komt het installatiescherm, zie terug bij eerste installatie.
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Als NORTON is geinstalleerd is het soms nodig om de spam controle tijdelijk uit te
zetten.
Als je Norton gebruikt als anti-virus programma dan staat deze het uitvoeren van het
programma WelpInstallatie.exe niet toe.
Norton noemt dat Downloaden, omdat het programma eerst op je PC wordt gezet en daarna
wordt uitgevoerd.
Je krijgt dan de volgende melding:

Alle aangeboden opties hier geven geen mogelijkheid om de installatie af te ronden.
De enige oplossing hier is om de Spam controle van Norton tijdelijk uit te zetten.
Dit de je als volgt:
1. Ga naar Norton, deze zit meestal rechts onderaan je scherm. Je ziet dan het volgende:
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2. Klik op Instellingen, zie volgende scherm

3. Klik op Antivirus, zie volgende scherm
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4. Schakel Autoprotect uit, zie volgende scherm
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5. Klik op Toepassen. Je krijgt dan een scherm waarin gewaarschuwd wordt dat je voor 15
minuten niet beveiligd bent. Dit kun je aanpassen naar 5 minuten. Klik op OK.
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Als je daarna alsnog WelpInstallatie wilt uitvoeren, dan komt Norton alsnog met een melding
dat er een bedreiging is.
Hierna kun je gelukkig toch WelpInstallatie.exe uitvoeren.
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Nieuwe versie op de PC installeren

Welp kan zelf zien of er een nieuwere versie beschikbaar is.
Als bij het opstarten van Welp een Internet verbinding aanwezig is, dan zal Welp controleren
of een nieuwe versie aanwezig is.
Als dat zo is dan komt de melding:

Klik op Ja en volg de instructies.
De lopende versie van Welp wordt afgesloten en de nieuwe versie van Welp wordt van
Internet geinstalleerd en opgestart.

·

Nieuwe versie op de laptop installeren

Als op de PC een nieuwe versie is geïnstalleerd, zie eerste installatie, dan kan deze via een
USB stick naar de laptop gekopieerd worden.
Zie installatie op laptop.
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Als je Welp op een PC of laptop wilt installeren waarop je geen Internet verbinding hebt, dan
doe je dit in twee stappen:
1. Maken Installatie stick met daarop alle gegevens die nodig zijn voor de installatie op een
andere PC. Deze USB stick kun je aanmaken in een lopende versie van Welp.
2. Deze USB stick op je laptop gebruiken om daar Welp te installeren.
In detail zijn dat de volgende stappen:
1. Kopieer de gegevens die nodig zijn voor de Welp installatie naar een USB stick
· Sluit een USB stick aan op je PC
· Maak de USB Installatiestick aan, dit is beschreven bij Maken installatiestick
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·
·
·
·

Als de stick is aangemaakt, verwijder deze dan veilig
Doe de stick in de PC of laptop waar je Welp wilt installeren
Klik op de driveletter van de USB stick
Ga naar de juiste folder

·

Dubbelklik Install.bat, nu verschijnt het Welp installatie scherm.

29 / 253

Welp

Dit is hetzelfde installatiescherm als wanneer vanaf Internet wordt geinstalleerd, echter bij de vraag
waarvandaan je Welp wilt installeren is aangegeven vanaf welke folder op de USB-stick je de installatie
hebt opgestart.
De verder invulling en werkwijze is hetzelfde als beschreven bij eerste installatie.
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Als de PC waar Welp op draait een aansluiting met internet heeft, dan worden de volgende
gegevens gecontroleerd op hun geldigheid:
1. De versie van Welp
Als op internet een nieuwere versie van Welp aanwezig is, dan kan deze worden
geïnstalleerd. Deze controle gebeurt automatisch en je krijgt een bericht dat een
nieuwe versie aanwezig is.
2. De gebruikte ledenlijst en verenigingslijst
De actuele versies van deze bestanden kunnen worden opgehaald van internet. Dit
gebeurt niet automatisch, maar de gebruiker kan aangeven of hij dat wel/niet wil, zie
Beheer.
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3. Het gebruikte basisbestand (alleen voor de NC)
Als op internet een nieuwe versie van het basisbestand aanwezig is dan wordt deze
opgehaald. Dit gebeurt bij elke opstart. Als een nieuwere versie aanwezig is, dan
wordt een melding gegeven, zodat de gebruiker deze kan overnemen naar de
gebruikte laptop.
4. Ophalen hulpbestanden.
Dit zijn alle bestanden die Welp nodig heeft om te functioneren, inclusief de laatste
versie van het Help bestand.
Het programma Welp zelf wordt dus niet aangepast.
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Het gebruik van Welp wordt beschreven in de volgende hoofdstukken:
·
·
·
·

Het opstarten van Welp
Fouten bij opstarten
De registratie
Het hoofdmenu
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Na de installatie van Welp wordt een snelkoppeling op het bureaublad gezet:
Dubbelklik hierop om Welp te starten.
Als je draait onder Windows 7 of Windows 8 dan kan het voorkomen dat er foutmeldingen
worden gegeven tijdens het opstarten, zie hier.
Als je Welp op de PC waarop je werkt hebt geinstalleerd vanaf Internet, dan zul je direct
het hoofdmenu krijgen.
Als je Welp hebt geinstalleerd vanaf een installatie stick, dan kun je het volgende scherm
krijgen:
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Hierop wordt je gevraagd om tenminste de met een *) aangegeven velden in te vullen.
Dit wordt binnen Welp gebruikt voor correspondentie en nieuwsbrieven.
Als je je licentienummer hebt ingevoerd en je klikt op het veld naam, dan zal Welp deze
eerst ophalen uit het NJBB bestand met licentiehouders. Dit bestand is een onderdeel van
Welp en wordt gebruikt bij het controleren van namen.
Als deze naam juist is, dan is het licentienummer dus accoord.
Vergeet niet om je juiste Email adres in te vullen. Dit is het communicatiemedium voor de
ondersteuning van Welp.
Als dit wijzigt, moet je het hier (Beheer/Registratie) ook aanpassen, anders ben je
verstoken van nieuws over Welp.
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Fouten bij Opstarten
Fouten bij Opstarten
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Als je draait onder Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 dan kan het voorkomen dat er
foutmeldingen worden gegeven tijdens het opstarten.
Deze meldingen worden door Windows gegeven na een controle op het voor Windows
onbekende programma Welp.

Het komt voor dat bij het opstarten van Welp op Microsoft Vista of Windows 7 en
Windows 8 een foutmelding geeft: Run-time error 339; bijvoorbeeld:
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Start dan Welp de volgende keer op door met de rechtermuis te klikken op de WelpIcon op het bureaublad.
Selecteer dan: Uitvoeren als administrateur.

Onder Windows 7 is dit alleen de eerste keer nodig, daarna is dat niet meer nodig en
kun je Welp opstarten door normaal op het Welp icon te klikken.
Onder Windows 8 moet Welp altijd op deze manier opgestart worden.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Registratie
Registratie
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Vanaf versie 6.1 van Welp is geen registratiecode meer nodig.
Het volstaat om enige gegevens bij de Installatie of bij Beheer op te geven.
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Foto's
Het is mogelijk om foto's van spelers te tonen in Welp.
Als je dat wilt, dan moet je eerst (handmatig) de folder aangeven waar deze foto's staan.
Dit doe je door in de Welp folder het bestand Welp.ini te openen.
Dit is een tekst bestand dat door Welp wordt gebruikt om parameters te bewaren.
Zoek hierin de regel op met FotoFolder = . Vul deze regel aan met de folder waar je de foto's hebt staan, bv
C:\fotos.
De regel komt er dan als volgt uit te zien:
Sla het bestand Welp.ini op.
Zet nu foto's in de aangegeven folder. De naamgeving hiervan moet als volgt zijn: <licentienummer>.jpg. In
mijn geval is dat 7216.jpg
Bij het zoeken van een licentienummer, zowel op het hoofdmenu als bij het zoeken van een licentie bij het
inschrijven verschijnt dan de foto van de aangegeven speler.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Hoofdmenu
Hoofdmenu
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Het hoofdmenu van Welp is het scherm dat als eerste getoond wordt als Welp wordt
opgestart.
Dit ziet er als volgt uit:

34 / 253

Welp

Hierop staat de keuze van de verschillende spelsystemen. Deze worden in detail beschreven.

·
·
·
·
·
·

District Competitie
Directe Eliminatie
Voorgelote partijen
Mêlee
Toernooi met voorrondes voorgeloot
Zwitsers

Hiernaast zijn er twee functies aanweig voor het snel opzoek van Licentienummers en
Verenigingsnummers.
Op het hoofdmenu zijn een aantal pulldowns aanwezig.
Deze hebben de volgende functies:
·
·

·

Beheer
Hierin zijn functies opgenomen die naast het eigenlijke registreren van scores staan, maar
toch belangrijk zijn voor het verwerken ervan.
Basisbestand
Dit gedeelte bevat het maken en aanpassen van het basisbestand voor de NC en AC.
Hierin zijn de basisgegevens opgenomen, die het toernooiboekje zijn opgenomen. Iemand
van de toernooicommissie zal meestal deze taak op zich nemen.
Voor het gebruik van deze functie is een apart wachtwoord nodig.
Help
Dit is de algemene helpfunctie, hierin zijn de volgende onderdelen beschikbaar:
· Over Welp
Hierin kun je zien welke aanpassingen er nieuw zijn in deze en vorige versies van
Welp.
· Help
Dit is de ingang naar de algemene help functie.
· Stuur een Email naar Welp support .
Hiermee kan je met behulp van je eigen Email programma een mail naar Welp support sturen.
Hierin kun je een vraag stellen, een voorstel voor een nieuwe functie doen, of een probleem melden.
Je kunt je ook afmelden voor de nieuwsbrief.
· Helpbestand verversen
Als er aanpassingen zijn gedaan in de Help functie, dan worden deze op Internet
geplaatst. Met deze functie wordt de laatste versie van het helpbestand hier
opgehaald. Om deze functie uit te kunnen voeren moet Welp als administrator gestart
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·

·

·

zijn, anders is het een risico dat het oude Help bestand niet verwijderd. Start
eventueel Welp eerst opnieuw op.
Nieuwsbrieven
· Toon laatste Nieuwsbrief
Deze wordt van Internet opgehaald en getoond
o Alle Nieuwsbrieven
Hier worden de nieuwsbrieven opgehaald die op Internet staan. Na het ophalen
wordt deze in de folder Documentatie gezet voor eventueel latere naslag.
· Afmelden van de nieuwsbrief
Hiermee kun je aangeven dat je geen prijs meer stelt op de nieuwsbrief met de
reden daarvan.
Verkenner
Hier wordt vanuit Welp de verkenner getoond met de mogelijkheid om naar Mijn Computer
te gaan of direct naar een map waar de scorebestanden zijn opgeslagen.
Mijn Computer is handig omdat je dan bijvoorbeeld kunt zien welke drive-letter een USB
stick heeft gekregen.
Ook is het mogelijk om direct naar een folder te gaan waar descorebestanden van een
bepaald wedstijdsysteem zijn opgeslagen.
Een verwijzing naar een opsomming van de nieuwe functies in deze versie

Op het hoofdmenu kan een nieuwsflits worden weergegeven.
Hier worden dringende boodschappen op vermeld die bijvoorbeeld betrekking hebben op de
ondersteuning van Welp.
Deze nieuwsflits wordt alleen gegeven als de PC een internet aansluiting heeft.
Deze wordt getoond als boven aangegeven.
Als er geen nieuwsflits is, dan wordt op die plaats een herinnering getoond om na te gaan of het Email
adres dat je in Welp gebruikt nog correct is.
Dit Email adres wordt gebruikt om Nieuwsbrieven te versturen.
Als je Email adres wijzigt, moet je dat hier ook opgeven, Welp krijgt geen informatie van de NJBB over
eventueel gewijzigde Email adressen.
Het volgende scherm verschijnt:

Als dit niet het juiste Email adres is, klik dan op hier om het aan te passen.
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Sommige inschrijfformulieren hebben de mogelijkheid om het licentienummer van een speler op te zoeken.
Dit kan dan op basis van de naam.
Vul (een deel van) de naam van een speler in en klik op Zoek. Bijvoorbeeld:

Je ziet dan een lijst van de namen die voldoen aan je opgegeven criterium, met daarachter het aantal dat
daaraan voldoet.
Je ziet ook de datum van de ledenlijst, zoals die door het bondsbureau het laatst is klaar gezet.
Na het klikken op de juiste naam, wordt het licentienummer op het klembord gezet en kun je volstaan met
plakken in het juiste veld (of CTRL/V).

Tip: Als deze functie gebruikt wordt bij het inschrijven voor een toernooi, dan wordt bij het dubbelklikken van de naam deze direct ingevuld achter het veld met de
waar je zojuist op geklikt hebt.
Opmerking: Als je hebt aangegeven dat je een fotobestand hebt, dan wordt hier de foto van de speler
getoond, als volgt:
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Zoek Verenigingsnummer
Zoek Verenigingsnummer
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Sommige inschrijfformulieren hebben de mogelijkheid om het nummer of de juiste volledige
naam van een vereniging op te zoeken.
Geef de naam of de plaats van een vereniging aan en alle gegevens van die vereniging
verschijnen, bijvoorbeeld:
Vul hierin (een deel) van de gezochte verenigingsnaam in en klik op Zoek. Als resultaat komen
de verenigingsgegevens zoals geëxporteerd uit het bestand van de NJBB. De goede lezer zal
zien dat het invullen van een plaats ook leidt tot de vereniging. Na Haarlem verschijnt dus
de verenigingen uit Haarlem en Haarlemmermeer.

Je ziet ook wanneer het bondbureau deze verenigingsgegevens voor het laatsts heeft klaar
gezet.
Zie hieronder als voorbeeld dat het woord zwijn uiteindelijk verenigingsnummer 2017 oplevert.
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Hiermee krijg je de juiste naam van de vereniging, maar ook het verenigingsnummer.
Afhankelijk van wat er nodig is, zal het plakken (of CTRL/V) het verenigingsnummer of de
naam van de vereniging opleveren.
Meestal wordt dit direct in het juiste veld ingevuld.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
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Het gebruik van de Helpfunctie
Op veel schermen is een Help-knop aanwezig.
Door hier op te klikken kom je direct in het juiste gedeelte van de helpfunctie.
Dit ziet er als volgt uit:

·

Bladeren door inhoud van de helpteksten

Als er een boekje
staat voor een onderwerp, dan betekent dit dat er meer details gegevens kunnen
worden over dit onderwerp.
Klik dan op de '+' naast dit boekje en de details verschijnen.
Het boekje wordt dan een open boekje en de detailinformatie wordt zichtbaar:

·

Doorverwijzingen
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Sommige woorden zijn in blauw onderstreept. Dit betekent dat er meer informatie over dit onderwerp bekend
is. Klik dan op dat woord en de andere informatie wordt getoond.
·

Terug of vooruit bladeren in al gelezen helpteksten

Klik boven aan het helpscherm op de pijl naar links of naar rechts:
·

Zoeken naar een bepaalde helptekst.

Klik op de tab Index en vul het woord in waar je naar zoekt.
Je krijgt dan een opsomming van de trefwoorden. Door op het woord in de lijst eronder te dubbelklikken kom
je bij de daarbij behorende beschrijving.
·

Zoeken naar een bepaalde tekst

Klik op de tab Zoeken en vul het woord in waar je naar zoekt.
Je krijgt dan een opsomming van de onderwerpen waar dit woord vernoemd is.
Opmerking
Het bestand met de help tekst wordt tijdens de installatie op de PC gekopieerd.
Als het bestand niet aanwezig is, dan is er iets verkeerd gegaan tijdens de installatie.
Je kunt eventueel Welp opnieuw installeren of apart ophalen bij Beheer.
Als het nog niet lukt, neem dan contact op met Welp Support.
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Wedstrijdsystemen
Wedstrijdsystemen
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In dit gedeelte worden de diverse wedstrijdsystemen, die je met Welp kunt gebruiken, behandeld.
Deze zijn in principe zelfstandig en elk onderdeel wordt beschreven losstaand van de anderen.
Ook zullen de gebruikte hulpbestanden en scorebestanden in hun eigen folder worden opgeslagen.
De volgende systemen zijn beschreven:
· Voorgeloot, zoals gebruikt bij veel vereniging, met één speeldag
· Competitiesysteem, zoals gebruikt tijdens de Nationale Competitie (NC) en de Afdelings competitie
(AC)
· Directe eliminatie, zoals gebruikt bij de Nationale Kampioenschappen (NK's)
· Mêlee, ook wel Grand-mix genoemd, waarbij spelers steeds in andere samenstellingen met en tegen
elkaar spelen
· Toernooi met Voorrondes Voorgeloot, Hierbij worden 2 of 3 voorrondes gespeeld, waarna er 2,3 of 4
toernooien worden gespeeld volgens directe eliminatie
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De NC en AC werken met het spelsysteem waarbij de teams in klasses worden ingedeeld per zone en
tegen alle andere deelnemers in die klasse spelen.
Dit wordt een halve competitie genoemd.
Er kunnen maximaal 20 teams in een klasse worden ingedeeld. Bij een klein aantal teams kan een volledige
competitie worden gespeeld, waarbij alle spelers elkaar dus twee keer tegen komen.
De wedstrijden worden verdeeld over vier dagen, waarbij in totaal dus maximaal 19 wedstrijden gespeeld
worden.
Per wedstrijddag wordt vaak op een andere locatie gespeeld.
Bij een klein aantal teams zijn soms minder dagen nodig, waarbij Welp de mogelijkheid heeft om zelf te
bepalen welke speeldagen gebruikt worden.
Dit wordt door de toernooicommissie bepaald bij het maken van het toernooischema.
De resultaten worden aan het eind berekend door:
· de meeste gewonnen wedstrijden
· het onderling resultaat tussen de teams met gelijk aantal gewonnen wedstrijden.

De AC is qua spelsysteem vergelijkbaar met de NC, binnen Welp is er slechts in details een onderscheid.
Dezelfde schermen worden dan ook gebruikt.
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Werkwijze
Werkwijze
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De werkwijze rondom de NC is al enige jaren onveranderd gebleven.
Hierbij gaf de wedstrijdcommissie samen met het bondsbureau het groene boekje uit.
Hierin stonden de regels, de deelnemende verenigingen, teams en spelers en de spelschema's.
De wedstrijdleiders vulden de resultaten in een Excel formulier in en stuurden dit naar de
coördinator. Deze gaf de uiteindelijke resultaten aan de webmaster voor het bekend maken
op de NJBB website.
Tijdens deze procedure werden gegevens soms meerdere malen ingevoerd en een deel van de
berekeningen moest alsnog handmatig worden uitgevoerd. Mede door typefouten was de
nauwkeurigheid niet hoog.
Welp heeft de bestaande werkwijze overgenomen.
Het belangrijkste uitgangspunt van Welp is dat alle gegevens slechts één maal worden
ingevoerd en daarna vele malen gebruikt worden.
De werkvolgorde is in feite niet gewijzigd met Welp. Alleen de werkwijze is veranderd.
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De Toernooicommissie voert alle gegevens van het groene boekje met behulp van Welp in.
Dit is het basisbestand dat op de NJBB website beschikbaar gesteld wordt.
De wedstrijdleider kopieert dit naar zijn PC en Welp gebruikt dit als basis.
Welp verzorgt de mogelijkheid om scores in te voeren en na elke speeldag worden deze naar
de coördinator gestuurd.
Deze gebruikt ook Welp om deze gegevens in het juiste formaat te zetten zodat het weer op
de NJBB website geplaatst kan worden.
Alles zonder dat gegevens opnieuw ingevoerd moeten worden.
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Functies voor de wedstrijdleider
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De wedstrijdleider gebruikt WELP voor het invoeren van de uitslagen van de wedstrijden en
uitrekenen van de resultaten.
Voor de eerste wedstrijddag moet de wedstrijdleider enige voorbereidingen doen in Welp.
Op het hoofdscherm selecteer: AC of NC.
Dan verschijnt er een scherm waarop je de fasen van verwerking aantreft.

Deze zijn:
1. Voorbereiding
2. Invoeren Scores
3. Bereken Eindstand
4. Extra Wedstrijd

Hij zal deze werkzaamheden in volgorde uitvoeren.
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Voorbereiding

Previous Top Next

Als je op het hoofdmenu voor 'Nationale Competitie' of 'Afdelings-competitie' kiest dan krijg je
de volgende tabs te zien.

De werkwijze tijdens deze competitie zal in deze volgorde verlopen.
De stap 'Voorbereiding' heeft weer een aantal subtabs:

Deze geven de stappen aan die doorlopen worden bij het voorbereiden van een wedstrijddag.

·

Jaar/Klasse

·

Schema

·

Teams
·
Stickers
·
Wedstrijdkaarten
·
Invallers / Vervangers

·

Uitslagenlijst

Deze gegevens zijn opgenomen in een basisbestand.
Dit basisbestand is voorbereid door de toernooicommissie en op de NJBB-site gezet.
Dit basisbestand wordt bij het opstarten van Welp, indien de PC een internet verbinding
heeft, automatisch op de PC gezet.
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Jaar en Klasse
Jaar en Klasse
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Hier kun je als wedstrijdleider de gegevens ophalen die in het toernooi zijn opgegeven.
Deze gegevens zijn door de toernooicommissie gedefinieerd en vastgelegd in het
Basisbestand.
Als wedstrijdleider kun je deze gegevens ophalen door op Haal nieuw Basisbestand op te
klikken. Je ziet dat dan de gegevens over de speeldagen worden getoond.

Let op:Bij de NC wordt tussen de speeldagen een nieuw basisbestand

aangemaakt door de toernooicommissie, dan is die door hen op Internet
geplaatst.
Bij het opstarten van Welp wordt dit automatisch op je PC geplaatst.
In dat geval moet je ALTIJD het nieuwe basisbestand hier ophalen, omdat
dit gegevens bevat over spelers die als invaller zijn opgegeven.
Zie ook: Nieuw basisbestand gelezen.

Meestal is dat het basisbestand van je afdeling of van de NC. Als deze vaker voorkomt, kies
dan de meeste recente.
Dit is te zien aan de datum die een onderdeel van de naam van het bestand is.
Kies hierna de klasse die je wilt gebruiken. Deze zijn bepaald binnen het basisbestand. Klik op
'Kies een Klasse uit het Basisbestand'.

De getoonde klasses zijn gedefinieerd in je basisbestand door de Toernooicommissie.
Hierbij kun je aangeven welke kleur je wilt gebruiken als achtergrond bij het invoeren van de
scores.
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Door stickers van dezelfde kleur op de NJBB scoreformulieren en wedstrijdkaarten te
gebruiken, geldt dit als extra geheugensteun bij het invoeren van de scores.
Op dit scherm kun je ook aangeven of je de score van de tegenstander automatisch wilt
invullen.

Vanaf het moment dat je dit aangeeft worden de scores van de tegenstander wel/niet
automatich ingevuld.
Besef dat je je nu een extra controlemogelijkheid ontneemt. De nultelling zal altijd uitkomen.
Dit gegeven is een persoonlijke instelling en werkt voor alle klasses waar je mee werkt op
deze PC.

Opmerking:
Het basisbestand voor de NC wordt verzorgd door de Toernooicommissie
en dus niet door Welp.
Als je een vraag of een opmerking hebt over de inhoud van het
basisbestand, dan kun je vanuit Welp direct een bericht naar de
toernooicommie sturen.
Hiertoe staat op dit scherm bovenaan een tekst:

Klik op hier om de vraag te stellen en te versturen.
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Schema
Schema Competitiesysteem
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Het ophalen van de klasse kan het schema getoond worden.
Dit schema is door de administrator aangemaakt en kan niet gewijzigd worden.

Dit schema wordt gebruikt voor het afdrukken van stickers en bij het invoeren van de scores.
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Teams
Teams
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Tijdens de voorbereiding van de NC worden na het ophalen van de gegevens ook de teams
getoond.
Deze kun je zichtbaar maken door op de tabs Teams te klikken.

Het verdient aanbeveling om vóór de wedstrijddag de teams thuis af te drukken.
Merk op dat dus bij het ophalen van de klasse de teamleden worden opgehaald. Dit betekent
dus dat elke keer als de teamsamenstelling wordt gewijzigd, deze in het basisbestand zullen
moeten worden aangepast en dat de klasse opnieuw moet worden ingelezen.
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Previous Top Next

Als voorbereiding voor een NC kunnen twee soorten stickers afgedrukt worden:
1. Stickers op de wedstrijdkaart
2. Stickers op de kleding
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Stickers Wedstrijdkaart
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Je kunt stickers afdrukken voor op de wedstrijdkaarten.
Hierop staan alle gegevens die je op de wedstrijdkaart moet vermelden.
Ze bevatten:
· De klasse
· De datum
· De equipenaam
· De naam van de teamcaptain
· De teams waartegen gespeeld moet worden
Je kunt deze stickers afdrukken als volgt:
· Haal eerst de klasse op.
· Selecteer tab Teams. Je krijgt het volgende scherm:
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·
·

Klik op het knopje 'Stickers'.
Het volgende scherm verschijnt:

·

Je ziet dat de datum en de tegenstanders nog niet ingevuld zijn
Klik hiervoor op de juiste datum aan de rechterzijde van het scherm
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Het volgende scherm verschijnt

·

Je kunt nu de stickers afdrukken door op de knop

te klikken.

Als je voor het scorebestand een kleur hebt gekozen, bijvoorbeeld rood, dan zie je dat op je scherm en
worden de stickers ook in rood afgedrukt.

De stickers op de kaart kunnen er dan als volgt uit zien:
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Opmerking:
Het gebruikte stickerformaat is Avery 63,5 x 33,9 (3x8)
Oefen hier eerst een paar keer mee op normaal papier, zodat je weet welk formaat stickers goed is.
Zie ook: instellingen voor stickers.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
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Stickers Kleding
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Je kunt stickers afdrukken voor op de kleding.
Hierop staan in grote cijfers de teamnummers
Je kunt deze stickers afdrukken als volgt:
· Haal eerst de klasse op.
· Selecteer tab Teams. Je krijgt het volgende scherm:
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·
·

Klik op het knopje 'Stickers' en daarna op tab 'Stickers op kleding'.
Het volgende scherm verschijnt:

·
·

Dit is een scherm waarop je kunt aangeven hoeveel teams je hebt, hoeveel stickers je van elk team wilt
afdrukken en in welke kleur.
Klik daarna op Toon indeling

·

Als dit goed is, klik dan op

Opmerking:
Het gebruikte stickerformaat is Avery 63,5 x 33,9 (3x8)
Oefen hier eerst een paar keer mee op normaal papier, zodat je weet welk formaat stickers goed is.
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Wedstrijdkaarten
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Je kunt ook de volledige wedstrijdkaarten voor een wedstrijddag afdrukken.
Je doet dit als volgt:
· Haal eerst de klasse op.
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·

Selecteer tab Teams. Je krijgt het volgende scherm:

·
·

Klik op het knopje 'Wedstrijdkaarten'.
Het volgende scherm verschijnt:
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Dit zijn de eerste vier teams van de eerste speeldag.
Je kunt een andere speeldag opgeven door hier boven op de juiste datum te klikken
Om deze af te drukken, klik op 'afdrukken'.
Voor de volgende vier team, klik op 'Volgende". ook deze kun je afdrukken.
Zolang er teams in deze klasse zijn wordt de knop "Volgende' getoond. Na het laatste team komt hiervoor in
de plaats de knop 'Terug".
Merk op dat in plaats van het wedstrijdnummer nu het equipenummer van de tegenstander wordt getoon. Het
veld met de naam bevat naast de equipenaam ook de naam van de captain.
Het afdrukken van de wedstrijdkaarten kan het best op 160 grams papier worden gedaan. Dit is dezelfde
dikte als door de NJBB verstrekt.
Je zou eventueel per klasse een andere kleur kunnen kiezen die gelijk is aan de kleur van het scorebestand
die je voor die klasse hebt gekozen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Invallers / Vervangers
Invallers / Vervangers

Previous Top Next

Bij het overzicht Teams is het mogelijk om vervangers / invallers in te voeren.
Als voorbereiding kan een lijst worden afgedrukt dat een overzicht geeft van de huidige
spelers. Klik hiervoor op
.
Op het overzicht dat daarna afgedrukt kan worden, kunnen tijdens het inschrijven de
vervangers / invallers bijgehouden worden.
Deze lijst ziet er als volgt uit:

Daarna kunnen deze spelers in Welp als vervanger / invaller ingevoerd worden.
Klik hiervoor op het scherm met de teams op het licentienummer van de te vervangen speler.
In het voorbeeld hieronder is geklikt op het veld met het licentienummer van Frans Wierema.
Hierna komt het getoonde scherm, waarop kan worden aangegeven of de nieuwe speler een
vervanger of een invaller is.Merk op dat alleen de eerste speeldag een vervanger kan worden
opgegeven, daarna is deze optie niet beschikbaar, zie onderstaand voorbeeld.
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Geef het licentienummer van de vervanger/invaller, Welp laat nu zien of de speler eventueel
al in een andere klasse heeft gespeeld.Ook wordt getoond wat voor type licentie de nieuwe
speler heeft.

De wedstrijdleider kan op basis van het type licentie besluiten om een nieuwe speler wel of
niet toe te laten.
Let op!
Als deze nieuwe speler al in een andere klasse heeft gespeeld, hetzij als vaste speler, hetzij
als vervanger vanaf de eerste speeldag, dan wordt een melding gegeven:

Welp neemt niet de beslissing of een speler al dan niet toegelaten worden. Er kunnen zich
altijd situaties voordoen waarbij een spler toch toegelaten wordt, alhoewel dat normaliter niet
toegestaan is. Het is de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleider om hem/haar al of niet
als invaller/vervanger in te zetten.

Als alle invallers zijn ingevoerd, dan zullen deze getoond worden op de hierboven genoemde
lijst met invallers.
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Dit overzicht kan worden afgedrukt, klik op

Klik op

of worden opgeslagen.

. Het bestand wordt opgeslagen als tekstbestand in de folder Competitie.

Het overzicht van de vervangers en invallers wordt bijgehouden in het scorebestand.
Dit bestand moet na elke speeldag naar de coördinator gestuurd worden.
Zie ook overzicht spelers voor een overzicht van ingevoerde invallers en vervangers.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease
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Uitslagenlijst
Uitslagenlijst

Previous Top Next

Binnen Welp kan de uitslagenlijst worden afgedrukt, zoals die bekend is van de blauwe lijst.
De klasse die gekozen is bij de tab Jaar/Klasse of die bij invoeren scores is gekozen, wordt hier
aangehoudenn.Als na de tekst Uitslagenlijst geen klasse is ingevuld, dan worden geen namen getoond.
Klik daarna op de juiste speeldag aan de rechterzijde en de lijst wordt aangemaakt.
Na de keuze van de datum worden de gegevens getoond, die op de uitslagenlijst ingevuld
moeten worden.

De uitslagenlijst kan daarna worden afgedrukt en geeft dezelfde indeling weer.
De afdruk gebeurt op twee A4 bladen, die eventueel onder elkaar geplakt kunnen worden. De
gebruikte lettergrootte is iets groter dan standaard voor betere leesbaarheid.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease
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Overzicht spelers
Overzicht spelers

Previous Top Next

Voor een overzicht van de vervangers/invallers klik op tabblad Overzicht spelers.

Klik nu op
Nu worden alle scorebestanden getoond die in de folder Competitie aanwezig zijn.
Als wedstrijdleider zijn dat alleen de scorebestanden met de klasses uit jouw zone.
Merk op dat deze pas zichtbaar zijn als je ze hebt gedefinieerd, zie Jaar/Klasse.

De coordinator van de NC zal alle klasses van alle zones kunnen inzien.

Onderaan dit scherm zie je ook een overzicht van alle spelers die aan dit toernooi meespelen.

Hierop is een zoekmogelijkheid aangeboden om bv. snel iemand te kunnen vinden.
Je kunt op alle gegevens zoeken die op één regel staan.
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Je kunt dus zoeken op (een deel van):
· licentienummer
· Naam
· Klasse
Vul dat zoekargument in en klik op

.

De eerste regel die aan dit zoekcriterium voldoet zal worden getoond.
Zoek bijvoorbeeld op frans (merk op dat hoofdletters en kleine letters door elkaar gebruikt kunnen worden)

Klik wee op

en de volgende wordt getoond.

Als de laatste uit de lijst is getoond, dan wordt weer de eerste weergegeven.
Bij het opgeven van ere worden de spelers uit de Ereklasse stuk voor stuk getoond.

Merk op dat de naam Wierema wordt ook getoond, omdat daar het woord ere in zit:
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Nieuw Basisbestand gelezen
Nieuw Basisbestand gelezen

Previous Top Next

Elke keer dat het NC gedeelte wordt opgestart wordt gecontroleerd of er een nieuwere versie van het
basisbestand aanwezig is op internet.
Als dat het geval is komt er een melding

en dit basisbestand wordt automatisch opgehaald.
Dit basisbestand moet dan nog worden geactualiseerd binnen Welp.
Dit betekent dat eventuele wijzigingen hierin nog moet worden aangepast in de het al bestaande
scorebestand.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Invoeren van scores
Invoeren van scores
·
·

Previous Top Next

Selecteer het tabblad Invoeren scores
In de tabel staan de scorebestanden die in de voorbereidingsfase zijn aangemaakt.
Selecteer een bestand door er op te klikken. De naam van het gekozen bestand, dit is
de klasse waarvoor de scores ingevoerd moeten worden, verschijnt links boven de
tabbladen per dag. Merk op dat deze de achtergrond heeft, zoals bij het aanmaken
van de scorebestanden vastgesteld.

60 / 253

Welp

·

Voer de scores in. Merk op dat na elke tab de cursor op het volgende veld komt en
dat de kolom van boven naar beneden wordt afgewerkt. Het verdient dus aanbeveling
om de scores in te vullen als de gehele ronde is gespeeld.
Onder de kolom is een veld zichtbaar dat het saldo van de ingevoerde scores
aangeeft. Na de volledige invoer moet hier dus nul staan.
Rechts van de scorevelden zijn het aantal gewonnen partijen en het dagsaldo
zichtbaar.
Bij de volgende dagen wordt tevens het cumulatieve aantal punten en saldo
bijgehouden.
Als je hebt aangegeven dat de scores van de tegenstander gelijk moet worden ingevuld, dan zal
daar per veld dezelfde score worden aangegeven.
Indien een team zich terugtrekt tijdens een wedstrijddag of tussentijds, geef dit aan
door te klikken in het vakje Teruggetrokken voor het betreffende team, zie ook: Een
team trekt zich terug.

·

Het scorebestand wordt automatisch opgeslagen als het scherm wordt verlaten of als
een ander scorebestand wordt gekozen. Voor de ongelovigen is er een knopje om het
scorebestand nogmaals op te slaan.

·

Op elk moment kan de ranglijst worden afgedrukt.
Hierbij worden alleen de volledig ingevulde rondes getoond. In onderstaand voorbeeld
is de tweede ronde nog niet volledig uitgespeeld.
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Bij het maken van de ranglijst wordt dus alleen de eerste ronde van de tweede dag
getoond.
Je maakt dit overzicht door op
te klikken.
Dit symbool geeft aan dat dit overzicht ook wordt opgeslagen als document met webstructuur voor eventuele publicatie (htm). Dit heeft uiteraard pas zin als alle rondes
gespeld zijn.
Merk op dat het getoonde saldo en aantal punten op het scherm de reeds ingevulde
scores aangeeft. Dit kan dus afwijken van hetgeen getoond wordt als de eerste ronde
wordt getoond.

·

Door op
te klikken wordt een overzicht getoond van alle ingevoerde scores. Dit
kan als controle dienen op de dag zelf, maar kan ook na de dag worden afgedrukt en
eventueel worden opgeslagen als naslagwerk.
Als deze afdruk wordt gemaakt voordat er scores zijn ingevuld, dan kan dit ook
gebruikt worden als invulformulier.

·

Het is mogelijk om een overzicht te maken van alle gespeelde partijen van alle dagen.
Klik hiervoor op

.

Je hebt hier de keuze om de ranglijst in 2 verschijningsvormen weer te geven.
·

Alle scores per spelronde:
Omwille van de ruimte is hier alleen het saldo per wedstrijd opgenomen en niet de
score. Dit is eenvoudig zelf af te leiden.
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·

De uitslagen zoals de equipes tegen elkaar hebben gespeeld. Dit is
vergelijkbaar het het overzicht scores na het berekenen van het onderling
resultaat, als volgt:

Hier wordt het volledige schema en het saldo van gespeelde partijen getoond.
Het is mogelijk om het resultaat van alle klasses in de zone achtereenvolgend te laten zien.
Dit kan met een instelbare tijd automatisch gebeuren.
Dit kan worden gebruikt als service aan de spelers om dit bijvoorbeeld met een 2e scherm of
een projector te laten zien.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
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Een team trekt zich terug
Een team trekt zich terug

Previous Top Next

Als een team zich terugtrekt om wat voor reden dan ook, dan kan dit in Welp worden aangegeven.
Dit kan gedaan worden in het scherm voor het invoeren van de scores.
Dit kan per team gebeuren.
Klik hiervoor op het vakje onder Teruggetrokken achter de teamnaam.

In dit vakje komt een vinkje te staan.

Hierna worden alle scores van dit team op 0-0 gezet, of de waarde zoals bij beheer
aangegeven, evenals alle tegen dit team te spelen of gespeelde wedstrijden.

Let op: Je krijgt een controlevraag of je het zeker weet, als volgt:

Als je hier 'Ja' beantwoordt, kan dit kan niet teruggedraaid worden !!
Bij je je vergist moeten alle scores opnieuw worden ingevoerd, vanaf je papieren registratie.
Dit kan op elke NC dag gedaan worden.
Meestal volgt er dan een tuchtzaak voor het desbetreffende team.
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Om het aanmaken van het tuchtformulier te vereenvoudigen worden de gegevens die hiervoor
nodig zijn verzameld in een bestand.
Onderaan het scherm wordt aangegeven welk bestand dit is.

Er kan ook een Tuchtformulier aangemaakt in Excel formaat met dezelfde naam als het txt
document.
Dit wordt in een aparte folder gezet, namelijk C:\Welp\TuchtFormulieren.
De indeling van het huidige formulier is aangehouden, maar dit kan in Excel natuurlijk zelf
worden aangepast.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator
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Opslaan scorebestand
Opslaan scorebestand

Previous Top Next

Het scorebestand wordt automatisch opgeslagen als het scherm voor het invoeren van scores wordt verlaten
of als een nieuw scorebestand wordt geopend.
Het is mogelijk om automatisch een reservekopie te maken van het scorebestand.
Voor een uitgebreide uitleg hiervan zie bij Backup.
Op het formulier voor het invoeren van de scores kan hier direct naartoe gegaan worden, door op het
knopje

te klikken.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Berekenen eindresultaat
Berekenen eindresultaat

Previous Top Next

Nadat alle scores zijn ingevoerd kunnen de totaaltellingen berekend worden.
Het laatst gebruikte scherm voor het invoeren van de scores ziet er als volgt uit:

Klik nu op tab Bereken eindstand en klik op Bereken met OR.
Merk op dat hierbij geen klasse meer gekozen behoeft te worden, maar dat deze
overgenomen wordt van het scherm van het invoeren van de scores.

·

Hierna wordt het onderling resultaat en onderlinge score berekend en getoond op het
scherm.
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·

Naast dit eindresultaat wordt ook het scoreoverzicht en de gebruikte
tussenberekeningen getoond.
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·

Na deze berekening wordt tevens een bestand aangemaakt dat wordt gebruikt bij het
eventueel tegen elkaar spelen van teams uit een A- en een B-klasse.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Extra wedstrijd
Extra wedstrijd

Previous Top Next

Het kan voorkomen dat een extra wedstrijd nodig is ten behoeve van promotie/degradatie.
Het laatste tabblad geeft de mogelijkheid om twee klasses te selecteren.Als geen klasses
worden getoond, klik dan op Ververs, om eventueel zojuist aangemaakte bestanden te
tonen.
Zoals hiervoor vermeld met het bestand getoond als in de berekening met onderling resultaat
wordt uitgevoerd.
Deze bestanden hebben een z.g. NOS extensie wat Na OS betekent.
Klik twee klasses aan, deze worden naast elkaar getoond.
Print het formulier en/of vul de uitslag op het scherm in en druk de eindresultaten af.
Welp verwerkt deze resultaten niet verder, deze zijn puur bedoeld voor de coördinator.
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Nadat de uitslagen van de benodigde partijen zijn ingevuld, kan het resultaat worden
opgeslagen. Klik op
.
Er komt geen melding, maar het bestand wordt opgelagen bij de andere scorebestanden en is
ook van het type scorebestand.Hierdoor wordt het automatisch meegenomen als een backup
wordt gemaakt vn alle scorebestanden.
De naam van het bestand geeft de namen van de 1e klasse aan:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Functies voor de administrator
Functies voor de administrator

Previous Top Next

Dit wordt voor de NC door de administrator uitgevoerd.
Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor de indeling in klasses, de teams en het
speelschema.
Voor de NC is dit de toernooicommissie. Binnen de afdeling kan dat de wedstrijdleider zelf zijn.
In principe worden de gegevens die in een toernooiboekje staan, ingevuld in een apart
bestand, het z.g. Basisbestand.
Dit wordt gedaan middels een apart gedeelte in Welp. Dit gedeelte is alleen bestemd voor
degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.
De beschrijving hierna legt in een logische volgorde uit hoe de gegevens moeten worden
ingevuld.
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Dezelfde functie kan ook voor de AC gebruikt worden.
Omdat hier geen sprake is van meerdere speellocaties is de PC waarop de registratie wordt
gedaan, ook de PC waarop het basisbestand wordt aangemaakt.
De wedstrijdleider kan hier dus zelf zijn basisbestand aanmaken.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Bewerken basisbestand
Bewerken basisbestand

Previous Top Next

Klik op het hoofdmenu op de pulldown BasisBestand.

Zie kopie basisbestand.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Nieuw basisbestand
Nieuw basisbestand
·
·

·

Previous Top Next

Klik op Maak nieuw basisbestand.
Hierna wordt gevraagd om de naam van het basisbestand. Hier wordt een voorstel
voor de naam gedaan, maar hiervan mag worden afgeweken.
Het is echter wel verplicht om het woord Basis hierin op te nemen als ook de datum.
Deze datum is nodig om de verschillende versies uit elkaar te houden. Het formaat van
de datum dient JJJJMMDD te zijn.
Klik op OK
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator
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Jaar en klasses
Jaar en klasses

Previous Top Next

Jaar en speeldagen
Vul nu het jaar in en de speeldagen, inclusief de reservedag.
Deze gegevens worden automatisch in het bestand opgeslagen
Maak hierna de klasse aan in het onderste deel

·
·
·

Vul de naam in in het veld bij Voeg een nieuwe klasse toe
Klik op Toevoegen
Doe dit voor alle klasses

Voor het wijzigen van de naam van een klasse of het verwijderen van de klasse, klik op de
klasse in de lijst

Wijzig nu de naam in Wijzig de naam van de klasse en klik op Wijzigen
Voor het verwijderen van een klasse klik op Verwijder in het deel Verwijder de klasse.
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Details klasse
Details klasse

·
·
·

·

·

·
·

·
·

Previous Top Next

Klik op tabblad: Details klasse. Je ziet dat de klasses die je zojuist hebt aangemaakt hier
ook weer verschijnen in de lijst onder Selecteer een klasse.
Klik nu op één van de klasses en vul de gegevens in die je al weet. Het is niet nodig om
alle gegevens direct in te vullen, je kunt deze altijd later aanvullen.
Locatie; Vul het verenigingsnummer in van de locatie. Hiervoor is eventueel een
zoekfunctie aanwezig. Klik op Zoek vereniging.
Zie ook Zoek Verenigingsnummer.
Vul dit in op één van de vier mogelijke locaties en alle gegevens worden getoond.
Gebruik plakken (of CTRL/V) in het juiste veld en het verenigingsnummer wordt ingevoerd.

Scheidsrechters en wedstrijdleiders gaat op vergelijkbare manier. Ook hiervoor is een
zoekfunctie gemaakt waarbij (een deel) van de naam wordt opgegeven en de gegevens
van het lid verschijnen. Merk op dat hier alle leden worden vermeld, zoals uit de export
van het NJBB bestand is opgegeven. Er is geen aparte indeling voor scheidsrechters en
wedstrijdleiders. Er kunnen per dag twee scheidsrechters en twee wedstrijdleiders
opgegeven worden.
Aantal teams wordt ingevuld op het juiste veld. Als dit wordt weggelaten, is het niet
mogelijk om details van de teams op te nemen.
Het gebruikte lotingschema invullen bij schema. Ook hier geldt, dat indien hier nog niets
wordt opgegeven dat ook geen schema kan worden gespecificeerd (zie hierna)

Klik op Aanpassen Klasse om de gegevens op te slaan.
Doe dit voor elke klasse die je hebt gedefinieerd.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
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Details Teams basisbestand
Details Teams basisbestand

·
·
·
·

Previous Top Next

Klik op tabblad: Teams. Je ziet dat de klasses die je eerder hebt aangemaakt hier ook
weer verschijnen in de lijst onder Selecteer een klasse.
Klik nu op één van de klasses en vul de gegevens in die je al weet. Het is niet nodig om
alle gegevens direct in te vullen, je kunt deze altijd later aanvullen.
Vul hier voor de vereniging weer het verenigingsnummer in. Ook hier is een zoekfunctie
aanwezig zoals bij klasses. Na het invullen van het verenigingsnummer verschijnt de naam
van de vereniging. Vul daarna het teamnummer in. Zie ook Zoek Verenigingsnummer.
Vul de spelers in door hun licentienummer op te geven. Ook hiervoor is de zoekfunctie
weer aanwezig voor snel zoeken van het licentienummer, klik op Zoek Licentie, zie ook
Zoek licentienummer.
Met plakken (of CTRL/V) in het juiste veld kun je dit nummer overnemen.

Opmerking: De namen die getoond worden bij een licentienummer worden weergegeven zoals
de NJBB deze in hun systeem bewaart.
Zie hiervoor ook de uitleg bij Lijsten licentiehouders.

Als een speler wordt ingevoerd met een C-licentie, dan verschijnt een melding:

Het is aan de wedstrijdleider om hier al of niet op te reageren.
Als een speler bij een andere vereniging speelt, dan verschijnt een melding:

Het is aan de wedstrijdleider om hier al of niet op te reageren.
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·

Klik op Aanpassen Teams als je de gegevens wilt opslaan. Merk ook hier op dat de
gegevens worden opgeslagen in een tijdelijk bestand, dat je altijd nog kunt annuleren.
Het aanpassen van de volgorde van de teams kan eenvoudig als volgt:

·
·

Selecteer het nummer van één van de teams die je wilt aanpassen, bijvoorbeeld team 1
Verander het nummer voor het team in het nummer dat je het team wilt geven,
bijvoorbeeld 5
Doe hetzelfde voor team 5, maar verander daar het teamnummer in 1.

·
·
·

Klik op Aanpassen Teams voor elk team dat je hebt aangepast.
Selecteer opnieuw de gekozen klasse (hier klas1) om het resultaat te zien.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily
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Schema Basisbestand
Schema Basisbestand

Previous Top Next

Klik op tabblad Schema's voor het invoeren van de speelschema's. Onder Gebruikte schema's
worden alle schema's getoond, zoals deze zijn ingevuld bij Detail klasse.
Als zojuist een klasse is aangemaakt en het schema is nog niet zichtbaar, klik dan op
‘Ververs'.

Klik op een schema op het ingevoerde schema te tonen. Als hier alleen velden met ‘0'
verschijnen, dan is het nog niet eerder ingevuld.
Het aanmaken van een standaard schema kan gedaan worden door op Maak schema voor ..
teams aan te klikken.

In de gevallen waarbij een klein aantal teams tegen elkaar spelen wordt soms afgeweken van
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het standaard schema, maar dan wordt er bijvoorbeeld een volledige competitie gespeeld.
Selecteer in dat geval bij Soort Competitie de keuzemogelijkheid: Hele.
Het is ook mogelijk om een eigen schema te maken.
Klik dan op Laat alle velden zien. Hierbij wordt het huidige schema uitgebreid tot een veld van
20x20 getoond. Vul hierin de extra te spelen wedstrijden in. Laat de niet gebruikte velden op
‘0' staan. Na het klikken op ‘Aanpassen Schema' wordt het schema bewaard, waarbij velden
met ‘0' niet worden weggeschreven. Op de rechterkant van het scherm moet het aantal
wedstrijden per wedstrijddag opgegeven worden.

Bij het opslaan van het schema wordt vergeleken of het aantal opgegeven wedstrijden
overeenkomt met het schema.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
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Toernooiboekje
Toernooiboekje

Previous Top Next

Het toernooiboekje, voor de NC ook wel het 'Groene boekje' genoemd, bestaat uit veel informatie, die binnen
Welp, en in het bijzonder in het basisbestand, al aanwezig is.
Daarnaast is er beschrijvende tekst die in Word wordt aangemaakt.
Het ligt voor de hand om de gegevens, zoals die in het basisbestand zijn ingevoerd, ook te gebruiken voor
het aanmaken van het toernooiboekje.
Voor het aanmaken hiervan wordt een soort inhoudsopgave gemaakt: er wordt een lijst samengesteld die
aangeeft uit welke onderdelen het toernooiboekje is samengesteld.
Delen daarvan kunnen uit Welp komen, sommige onderdelen komen uit eerder gemaakte Worddocumenten.
Het document dat het aanmaken van het toernooiboekje bestuurt is een Text document, waarin voor elke
regel het onderdeel aangeeft dat moet worden aangemaakt.
Voor het aanmaken van een nieuw onderdeel klik op

.

Hierna komt het volgende scherm:

Klik op een onderdeel uit de lijst.
Afhankelijk van het onderdeel wordt er om meer informatie gevraagd.
Elk onderdeel geeft die informatie die in het basisbestand is opgegeven, bijvoorbeeld bij het maken van een
schema worden de schema's uit het basisbestand getoond.
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Hierna volgt een opsomming van de extra informatie die gevraagd wordt per onderdeel.

Overzicht
Naam boekje
Koptekst
Voettekst
Nieuw blad

Document

Overzicht

Klasse
Schema

Informatie
Extra opgeven
Geef de naam van het boekje, bv Is verlicht
NC 2011
De tekst die bovenaan op elk
blad komt
De tekst die onderaan elk blad
komt
Dit is soms nodig, omdat een
vorig onderdeel halverwege een
blad kan eindigen
Tekst wordt ingevoegd vanuit
Geef de naam van een
een bestaand Word document Worddocument. Deze moet in
de folder 'Boekje' staan
Maakt overzicht van de
Geef één klasse op
opgegeven klasse en de andere
klasses die op de eerste
speeldag op dezelfde locatie
spelen. Toont data, locatie, WL
en SR
Geeft alle teams en spelers van Klasse
een klasse
Toont het aangegeven
Kies uit de opgegeven
spelschema
spelschema's

Hieronder een voorbeeld van een oefening voor het Toernooiboekje van 2010.
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Hierin eerst de naam van het boekje, dit word uiteindelijk de naam van het Word document. Dit is een
verplicht onderdeel.
Het deel Document verwijst naar een Word document dat eerder is aangemaakt en zoals het is wordt
gekopieerd in het Toernooiboekje zoals in dit document.
Het overzicht geeft aan welke klasses er op een bepaalde speeldag spelen met de locatie, scheidsrechter(s)
en wedstrijdleider(s), als voorbeeld:
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Het overzicht van Ereklasse noemt dus ook de andere klasses die op dezelfde locaties spelen.
Het overzicht van de Hoofdklasse A geeft dus hetzelfde resultaat.
Het overzicht van een klasse ziet er als volgt uit:

Een schema voor een bepaald aantal teams ziet er als volgt uit:
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Je ziet dat hier het aantal wedstrijden per speeldag duidelijk is aangegeven.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
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Internet Basisbestand
Internet Basisbestand

Previous Top Next

Deze functie behoeft behoedzaam gebruik.
Het volgende scherm wordt getoond:

Hiermee kun je de basisbestanden op Internet beheren.
Je kunt hiermee:

·

een zojuist aangemaakt basisbestand naar internet kopiëren.
Dit betekent dat elke Welp gebruiker automatisch dit basisbestand naar zijn PC gekopieerd
krijgt.

Hier moet je niet mee experimenteren, zorg dat je het basisbestand eerst zorgvuldig
hebt getest!
·
·

Een overzicht maken van alle basisbestanden op Internet
Een basisbestand selecteren en verwijderen van Internet.
Verwijder alleen oude basisbestanden.
Het is niet mogelijk om alle basisbestanden te verwijderen.

Opmerking
Voor deze functie is voor de toernooicommissie een extra wachtwoord vereist.
Dit om te voorkomen dat wedstrijdleiders van een AC abusievelijk hun basisbestand ook op
Internet plaatsen. Dit is niet nodig omdat het basisbestand van de AC door één
wedstrijdleider wordt gebruikt en het delen op Internet dus niet nodig is.
Dit wachtwoord behoeft per PC slecht éénmaal worden te opgegeven.
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Na de keuze om een bestaand basisbestand te openen worden alle gegevens uit dit
basisbestand op dezelfde wijze getoond als bij een nieuw basisbestand.
Bij het klikken op Aanpassen en daarna Opslaan of Opslaan en Terug worden de wijzigingen in
het basisbestand bewaard.

Na het openen van een bestaand basisbestand is het mogelijk om dit bestand op te slaan
onder een nieuwe naam. Dit is handig om de originele versie van het basisbestand te bewaren
en een nieuw bestand uit te geven.
De naam van deze kopie van het geopende basisbestand moet aan dezelfde eisen voldoen als
een nieuw basisbestand.
Zie Kopie basisbestand.
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Met de functie Kopie basisbestand wordt een kopie gemaakt van de huidige basisbestand.
Dit is nuttig omdat wijzigingen een nieuw basisbestand inhouden.
Dit nieuwe basisbestand krijgt dan automatisch als datum de datum van vandaag. Ook in het bestand wordt
deze datum opgenomen.
Dit is essentieel, omdat deze datum in het bestand wordt gebruikt door Welp om te vergelijken of voor de
gebruiker een nieuw bestand klaar staat om te downloaden.
Als deze datum nieuwer is dan het bestand dat de gebruiker al heeft, alleen dan wordt het gedownload.

Maak dus nooit met Explorer een kopie van het basisbestand
om het daarna in Welp te verwerken.
De datum in het bestand zal dan hetzelfde zijn en de
gebruiker krijgt het bestand niet gedownload.
Na het maken van deze kopie wordt dit basisbestand geopend en kunnen dus aanpassingen gedaan
worden.
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Dit spelsysteem wordt gebruikt bij de meeste NK's, de Nationale Kampioenschappen.
Alle NK's met een cadrage in de tweede ronde zijn opgenomen in Welp.
De NK's die een ander systeem hebben zijn de VK en het NK tireren.
Als het aantal spelers groter is dan 128 kan zijn, moet er een voorronde worden gespeeld.
Deze voorronde is niet in Welp opgenomen.
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Het spelsysteem is directe eliminatie, en is als volgt opgezet:
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·

Alle spelers spelen met elkaar de eerste ronde
De winnaars gaan naar het hoofdtoernooi
De verliezers gaan naar het troosttoernooi
In het hoofdtoernooi en in het troosttoernooi wordt als eerste een cadrageronde
gespeeld.
Deze ronde is nodig om het aantal teams terug te brengen tot een macht van twee.
Dit zijn dus 2,4,8,16,32,64,128, enz.
Welp geeft aan welke teams deze tweede ronde moeten spelen. Dit is het systeem
dat op dit moment door de toernooicommissie wordt gebruikt. Het is mogelijk om daar
van af te wijken, door zelf de cadrageteams aan te geven. Uiteraard gebeurt dit vóór
de loting.
Vanaf de derde ronde valt steeds de verliezer uit en gaat de winnaar door naar de
volgende ronde.
Er blijven uiteindelijk twee spelers over voor de finale.
Er kan om de 3e/4e plaats gespeeld worden
Als het aantal teams oneven is, dan komt er een vrijloting op de tweede plaats.
Vóór het uitvoeren van de loting, komt meestal de winnaar van vorig jaar op de
eerste plaats, die dan in de voorronde eventueel een vrijloting krijgt.
Het eventueel plaatsen van andere teams kan gedaan worden door in de lotingronde
deze plaatsen voor die teams handmatig toe te wijzen.
Deze taak wordt veelal door de toernooicommissie uitgevoerd.
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Nadat de functie Nationale Kampioenschappen is opgestart, verschijnt het volgende scherm.

Zie hierop de tabbladen met de verschillen fasen van het toernooi.
Hierna worden deze onderdelen in detail doorgenomen.
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Klik op het tabblad Voorbereiding op Start nieuw toernooi.
De eerste vraag is de naam van het toernooi. Dit is meestal de naam die in de toernooikalender is vermeld.
Deze naam wordt gebruikt als bestandsnaam om de gegevens in op te slaan.
Het kan handig zijn om hier het jaar of de datum in op te nemen om dezelfde toernooien over de jaren heen
te onderscheiden.
Vul hierna de datum van het toernooi en tevens het soort toernooi: Tête à Tête, Doublet of Triplet.

Je kunt aangeven of je om de 3e/4e plaats wilt spelen.
In dat geval kun je na de halve finales ook hiervoor de scores van invullen.

Opmerking: Als dit gegeven wordt aangepast nadat er al scores zijn ingevoerd, dan dien je, nadat je dit hier
hebt aangegeven, terug te gaan naar het Hoofdmenu en dan opnieuw het bestand op te halen. Hierbij
worden de gegevens met de nieuwe voorkeur getoond.
Loting uitgevoerd wordt door Welp aangevinkt als je de volledige loting hebt uitgevoerd. Dit kan niet
handmatig aangepast worden.

Als deze gegevens ingevuld zijn, klik dan op
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Meestal wordt een toernooi van te voren voorbereid door de toernooigegevens al in te voeren.
Dan worden de toernooigegevens al weggeschreven in een scorebestand.
Het toernooi is dan voor Welp een bestaand toernooi en worden alle aanvullingen daarna gezien als
aanpassingen aan een bestaand toernooi.
Elke keer als een team zich dan inschrijft kan dat in Welp worden bijgeschreven.
Klik dan bij het tabblad Voorbereiding op Open bestaand toernooi.
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Kies hierna het toernooi uit de lijst met bestaande toernooien.
Alle al bekende gegevens van dit toernooi worden nu getoond.
Je kunt nu nieuwe teams inschrijven of teams verwijderen.
Ook is het mogelijk om de namen van individuele deelnemers aan te passen.

Opmerking:
Het komt voor dat op dezelfde wedstrijddag meerde toernooien worden gehouden, bijvoorbeeld NK vrouwen
en NK jeugd.
Omdat voor beide toernooien een bestand met de scores wordt bijgehouden moet steeds worden gewisseld
tussen de toernooien.
Om dit wisselen te vereenvoudigen wordt bij het openen van een toernooi deze naam bijgehouden in een
lijstje. Dit lijstje wordt getoond naast de functie om een toernooi te openen, zie hieronder.

Na het openen van een tweede toernooi wordt dit lijstje aangevuld:

Om nu en basisbestand te openen van een toernooi dat op die dag wordt gespeeld volstaat het om in het
lijstje op het getoonde bestand te klikken. Hiermee voorkom je dat je in steeds de geschiedenis van alle
toernooien op je de PC moet zoeken.
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Instellingen kopie scorebestand
Instellingen kopie scorebestand

Previous Top Next

Op het scherm Voorbereiding bevindt zich een knop:
Hiermee kun je aangeven dat je een backup van de scorebestanden op een USB stick wilt maken en tevens
kun je aangeven dat je dit automatisch na een zelf in te geven tijd wilt doen.
Zie Backup voor de uitleg hiervan.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
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Verwijder toernooi
Verwijder toernooi
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Als een toernooi gespeeld is en je hebt de toernooigegevens niet meer nodig, dan kun je deze verwijderen.
Op het hoofdscherm van Nationale Kampioenschappen, is rechts een knopje hiervoor.
Geef aan welke toernooi je wilt verwijderen.
Je kunt dit natuurlijk ook met Explorer doen.
Het bestand heeft ".deb" als bestandstype.
Bij Folders vind je de locatie hiervan of klik op de pulldown Verkenner vanaf het hoofdmenu.
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Inschrijven NK
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Klik op het tabblad Inschrijven en het volgende scherm verschijnt:

Bovenaan staan de teams die al ingeschreven zijn. Je ziet dat het mogelijk is om als er
inschrijvingen binnen komen deze alvast te noteren en dit dan later aan te passen, hetzij
toevoegen, hetzij verwijderen.
Afhankelijk van het aantal spelers in een team kunnen bij Team Inschrijven, één, twee of
drie spelers ingevoerd worden.
Als het licentie nummer wordt opgegeven en deze is bekend in Welp, dan verschijnt de naam
van de speler, het type licentie van deze speler, W,J of C en de vereniging waarvan hij lid is.
De naam van de speler kan eventueel gewijzigd worden.
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Het type van de licentie wordt ter informatie weergegeven. Het is aan de wedstrijdleider om
bv. een C-licentie te weigeren.
Als je het licentienummer niet weet, klik op
voor het veld voor het licentienummer. Zie
ook Zoek licentienummer.
Als je het licentienummer gevonden hebt, dan wordt dat automatisch hier ingevuld.
Als het licentienummer niet bekend is, dan kan wel alleen de naam worden ingevoerd.
Opmerking: De namen die getoond worden bij een licentienummer worden weergegeven zoals
de NJBB deze in hun systeem bewaart.
Zie hiervoor ook de uitleg bij Lijsten licentiehouders.
Als de spelers uit één vereniging komen, dan wordt bij Gezamenlijke vereniging deze naam
aangehouden, anders wordt 'mix' aangegeven.

Het is echter altijd mogelijk om hier een andere naam voor te kiezen. Ook hier kan de juiste
naam van een vereniging opgezocht worden met een zoekscherm. Klik op
voor het veld
voor de verenigingsnaam. Zie ook Zoek Verenigingsnummer.
Deze functie geeft ook het verenigingsnummer, dat hier eigenlijk niet nodig is.
Als de deelnemers en de vereniging is ingevuld, klik op Inschrijven.
Op deze manier kunnen alle spelers worden ingevoerd. Zij krijgen op volgorde van inschrijven
een inschrijfnummer.

Je kunt de inschrijflijst afdrukken, door te klikken op

.

Als het inschrijven klaar is, druk dan op
Doe dit ook als je weet dat je later nog meer inschrijvingen krijgt, je kunt het altijd nog
aanvullen.
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Het is bij Directe Eliminatie mogelijk om gegevens van deelnemers over te nemen uit eerder ingevoerde
lijsten.
Dit is functioneel exact hetzelfde als dit bij Voorgeloot gebeurt, zie aldaar voor de uitleg hiervan.
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Als het aantal deelnemers oneven is, dan wordt daar op verschillende plaatsen rekening mee gehouden:

·

Inschrijven

Als bij het inschrijven een oneven aantal deelnemers wordt ingeschreven dan wordt, nadat op
is geklikt, automatisch een extra team aangemaakt.
De spelers en de vereniging hebben de naam "Vrijloting".

·

Cadrageschema

Hier wordt aangegeven dat er een Vrijloting is. Deze wordt altijd op de tweede plaats gezet in het schema.

Je ziet dat deze in de tweede ronde in het troosttoernooi terugkomt en daarna automatisch verliest.
·

Lotingen

Hier wordt de vrijloting automatisch geplaatst en blijven alleen de overige deelnemers over om in te delen.

Merk op dat de functie Zet terug voor de vrijloting geen effect heeft.
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·

Invoeren scores

Ook hier verschijnt het team Vrijloting op de tweede plaats.
Je moet zelf dit team laten verliezen door een score <> 13 in te voeren.
Je doet het team dan in de 2e ronde voor het troostoernooi verschijnt.
ook dar moet je handmatig een score <>13 ingeven.
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Nadat de deelnemers aan een toernooi ingevoerd zijn, kunnen deze uitgevoerd worden.
Dit kan nuttig zijn als latere referentie of voor het bewaren zonder dat Welp nodig om het te kunnen lezen.
De functionele uitvoering is gelijk aan dat van de functie 'Voorgeloot', zie aldaar voor de uitleg.
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Het is meestal zo dat de al uitgevoerde inschrijvingen moeten worden gewijzigd.
Alle gegevens die je hebt ingevoerd kun je in principe weer wijzigen, echter: het maakt soms
uit of je de loting al hebt gedaan of nog niet.
Hieronder een tabel met de mogelijkheden:

Functie

Voor Loting

Na Loting

Nieuw Team
toevoegen

x

Naam Spelers
aanpassen

x

x

Speler vervangen

x

x
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vervanger in
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Team verwijderen

x

Team terugtrekken

x

Selecteer team
Knopje verwijderen

x

Selecteer team
2)
Knopje
teruggetrokken

Algemene opmerking

Daar waar aangegeven staat dat een functie na loting niet uitgevoerd kan worden betekent
in feite dat de loting dan opnieuw uitgevoerd moet worden.
Je krijgt dan altijd eerst een melding met de vraag of je dat wilt.
Daarna kun je hetzelfde doen als voor de loting.
1) Is alleen nodig als Welp afgesloten is geweest. Hiermee worden de invoervelden voor
nieuwe deelnemers leeg gemaakt.
2) Als je aangeeft dat een team zich terugtrekt, dan zul je dat meestal doen omdat de
inschrijving gesloten is. Als je de loting nog niet gedaan hebt kun je ervoor kiezen om het
team te verwijderen. Je kunt dan ook Terugtrekken gebruiken om de spelers duidelijk te
maken hoe vervelend het is als mensen na het sluiten van de inschrijfdatum zich
terugtrekken.
Als teams op de dag zelf niet op komen dagen dan heb je geen keus en moet je terugtrekken
gebruiken.
Bij terugtrekken wordt de teamnaam en de namen van de speler gezet op "Teruggetrokken".
Het is dan aan de wedstrijdleider om hier de juiste punten aan toe te delen. Welp doet niets
bijzonders voor het team dat toevallig "Teruggetrokken" heet.

Let goed op!!

Omdat het cadrageschema vast staat voor het aantal spelers is de kans aanwezig dat het
team dat zich terugtrekt geen cadrage zou spelen.
De tegenstander van dat team krijgt dan een vrijloting in de eerste ronde en speelt geen
cadrage. Dat zou inhouden dat dit team zonder te spelen in het Hoofdtoernooi komt.
Dit is reglementair niet toegestaan.
Er is bij de loting een functie "Wisselen" aanwezig om dit op te lossen.
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Het scherm voor het aangeven van de cadrages ziet er als volgt uit:
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Je ziet dat, afhankelijk van het aantal ingeschreven teams, wordt voorgerekend hoeveel teams de tweede
ronde moeten spelen en hoeveel teams er daarna in het Hoofd- en Troosttoernooi overblijven.
In het tweede deel staat een voorstel welke teams de tweede ronde moeten spelen.
Dit voorstel is gedaan op basis van het huidige systeem dat de toernooicommissie gebruikt.
Het is echter altijd mogelijk om hier van af te wijken.
In de eerste kolom kun je vinkjes aan of uit zetten, in de volgende kolommen wordt dan de consequentie
daarvan aangegeven. Deze kolommen zijn uitsluitend om te laten zien hoe de volgende rondes er dan uit
zien.
Bij het score invoer zal dit op dezelfde wijze verlopen.
Zorg er wel altijd voor dat het aantal teams in de derde ronde een macht van twee is, anders zal het schema
niet geaccepteerd worden.
Zie ook Oneven aantal deelnemers.

Klik op

om dit schema te accepteren voor het vervolg.
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Na het vaststellen van de cadrages kunnen de lotingen uitgevoerd worden.
Bedenk dat je de plaats van een team kunt laten afhangen van het lootje dat een team
trekt, maar dat je dit ook kunt gebruiken voor het plaatsen van een team.
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Je zoekt dat de juiste locatie uit voor dat team zodat deze geen cardage speelt.
Als hulpmiddel hiervoor wordt het cadrageschema nog even getoond voor de gelote teams.

Dit dit tot dat je alle teams die je wilt plaatsen hebt gehad.
Deze lootjes haal je natuurlijk uit de stapel.
Daarna kun je de andere teams laten loten door het trekken van een lootje, een enveloppe of
wat dan ook.
In Welp doe je een loting door links op een team met het inschrijfnummer te klikken. Je kunt
dan het teamnummer invullen.
Zie ook Oneven aantal deelnemers

Doe dit voor alle teams. Aan het eind wordt de indicatie Loting uitgevoerd op ja gezet, zie voorbereiding.
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Het kan voorkomen dat je een vergissing maakt of dat je om wat voor reden dan ook een eenmaal ingeloot
team wilt terugzetten.
In dat geval klik je op een team in de lijst met teams en hun speelnummer
en klik op
Als de laatste speler is ingedeeld is deze functie niet meer te gebruiken.
Nadat het laatste team is ingedeeld, wordt op het blad Voorbereiding de indicatie Loting uitgevoerd
aangegeven.
Hierna is het niet meer mogelijk om nog teams toe te voegen of te verwijderen.
Het veranderen van de deelnemers is echter nog wel mogelijk.
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In het geval dat een team, dat geen cadrage hoefde te spelen, zich terugtrekt, krijgt de tegenstander hiervan
een vrijloting en kan zo dus zonder te spelen in het hoofdtoernooi komen.
Dat is een ongewenste situatie.
In het loting scherm is de mogelijk om dit op te lossen door 2 teams elkaars lotingnummer te geven.
Het scherm ziet er als volgt uit:
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Je ziet de knop

onderaan het scherm.

Dit geeft de mogelijkheid om teams te wisselen, dus in feite elkaars lotingnummer te geven.
Hierna komt het volgende scherm:

Hier zie je links de lijst van de deelnemers met hun teamnummer, dus het nummer na de loting.
ook is aangegeven of zij al of niet Cadrage spelen.
Je kunt 2 teams aangeven door deze na elkaar aan te klikken in deze lijst.
Je ziet de teams dan onder elkaar aangegeven in de rechter blokken vermeld.
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Als je je vergist klik je links weer een team aan . Dit team wordt dan weer als eerste getoond en het
vroegere tweede team wordt verwijderd.
Het wisselen van teams is alleen toegestaan voor bovengenoemde situatie.
Daarom zijn de volgende controles uitgevoerd:
1. Er moeten 2 teams ingevuld zijn
2. Eén team moet cadrage spelen en het andere team moet geen cadrage spelen
3. Eén van de 2 teams moet een team zijn dat zich teruggetrokken heeft, dus de naam "Teruggetrokken"
heeft
Klik op de knop

om dit te effectueren.
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Bij eerste ronde verschijnen de namen van de teams op teamnummer (Nr).
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Onder C staat aangegeven of het team al of niet een cadrage moet spelen.
De punten die dit team heeft komen onder kolom P te staan.
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Het invoeren van de scores doe je door op een veld onder P te staan.
Verlaat het veld met de pijltjes toetsen of geef <Enter>. Pas dan worden de scores opgeslagen.
Als de score die je invoert ongelijk aan 13 is, dan wordt verondersteld dat de tegenstander heeft gewonnen,
hier wordt dan 13 ingevuld.
Gelijk wordt aangeven is welke volgende ronde de speler speelt.
Dan kan dus de tweede ronde of direct in het Hoofd- of Troosttoernooi zijn.
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Een score kan worden gecorrigeerd door in het veld te gaan staan en een backspace te geven, tot het veld
leeg is.
Vul daarna de juiste waarde in.
Als alternatief:
Als de waarde die wordt ingevoerd als score groter is dan 13, dan wordt een piepje gegeven en het veld
wordt leeggemaakt. Daarna kun je de juiste waarde invoeren.
Het is op deze manier altijd mogelijk om een foute score te verbeteren.

Let op:
Als je na het invoeren van een score niet de pijltjes toetsen naar boven of naar beneden, Of de ,enter> toets
gebruikt, maar met de muis klikt buiten de tabel waar je de score hebt ingevoerd, dan wordt deze niet
verwerkt.

Opmerking:
Als de volgorde van invoeren van de uitslagen niet op volgorde van teamnummer wordt uitgevoerd, maar
bijvoorbeeld op volgorde van binnenkomst, dan kan het volgende gebeuren:
Als één van de laatste teams als eerste wordt ingevoerd en de teams moeten cadrage spelen, dan kan het
voorkomen dat deze niet direct op de juiste regel in de 2e ronde worden weergegeven.
Nadat ook de andere uitslagen zijn ingevoerd, wordt dit aangepast, zodat uiteindelijk de juiste tegenstanders
in de volgende ronde worden weergegeven.
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In het hoofdtoernooi worden alleen de rondes getoond die nodig zijn gezien het aantal spelers.
Als om de 3e/4e plaats wordt gespeeld, dan wordt dit bij de finale aangegeven.
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Het invoeren van de scores gebeurt op dezelfde wijze als de eerste ronde.
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Troosttoernooi
Troosttoernooi
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In het Troosttoernooi worden alleen de rondes getoond die nodig zijn gezien het aantal spelers.
Als om de 3e/4e plaats wordt gespeeld, dan wordt dit bij de finale aangegeven.

Het invoeren van de scores gebeurt op dezelfde wijze als de eerste ronde
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Afdrukken scores

Het afdrukken van scores gebeurt door op
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te klikken.

Bij de eerste ronde wordt het scherm afgedrukt inclusief de tweede ronde van het hoofd- of troosttoernooi.
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Het maakt niet uit of er dan al scores zijn ingevoerd, in dat laatste geval zijn die dus leeg.
Bij het afdrukken van het Hoofd- of Troosttoernooi wordt het hele toernooi afgedrukt.
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Als de afdruk niet op één blad past, dan komt direct daarna het volgende blad.
Het is altijd mogelijk om een bladzijde niet af te drukken door direct op Terug te klikken.
De eindlijst geeft de uitslag aan. Van rondes waar de verliezers uit het toernooi vallen is dus geen onderling
resultaat bekend, hier worden zij als groep afgedrukt zonder de daadwerkelijke volgorde aan te geven. Dit
kan voor het Hoofd- en voor het Troosttoernooi worden afgedrukt.

Hierbij is het mogelijk om de uitslag in web formaat op te slaan voor eventuele presentatie op het web. Druk
dan op de knop

.

Het bestand wordt geplaatst in de folder \Eliminatie en heeft dezelfde bestandnaam als het scorebestand,
maar aangevuld met Uitslag en een indicatie Hoofd of Troost.
Het bestand ziet er als volgt uit:
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Einduitslag als Excel bestand opslaan

Previous Top Next

De einduitslag kan voor archiefdoeleinden worden opgeslagen als Excel bestand.
Klik in het Hoofd- of in het Troosttoernooi op

.

Beide functies geven hetzelfde resultaat.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Voorgeloot
Voorgeloot

Previous Top Next

Dit spelsysteem is een van de meest gebruikte systemen bij verenigingen.
Hierbij spelen een willekeurig aantal teams een aantal wedstrijden op één speeldag.
Van te voren is bekend welke teams er tegen elkaar spelen. De teamnummers worden uiteraard na het loten
pas toegewezen.
Het houdt in dat voor een onbepaald aantal teams een aantal partijen worden gespeeld.
Van te voren wordt geloot welke teams tegen elkaar spelen.
Het bepalen van een equipenummer wordt gedaan door lootjes te trekken, enveloppen te kiezen, of op welke
manier dan ook.
Daarna wordt meestal met Excel de scores bijgehouden.
Het aantal te spelen wedstrijden is voor Welp niet beperkt.
Het meest voorkomend is 5 voorgeloot, maar ook 9 voorgeloot wordt wel eens gebruikt.
Welp biedt de mogelijkheid om dit allemaal te doen, inclusief het invoeren van de scores en het berekenen
van het eindresultaat.
In Welp zijn hiervoor de verschillende stappen aanwezig. Je hoeft deze stappen niet direct achter elkaar uit
te voeren. Het is mogelijk om met de administratie (stap 1 ) te beginnen zodra je een paar gegevens hebt.
Ook het invullen van de teams en deelnemers kun je doen zodra de inschrijvingen binnen komen.
Als je daarna Welp afsluit en na een paar dagen verder gaat dan kunnen je nieuwe teams aanvullen, maar
ook nog al ingevulde teams verwijderen of deelnemers aanpassen.
De teams krijgen hierbij een inschrijfnummer dat na de loting wordt omgezet in een teamnummer.
1. Invoeren toernooigegevens, zoals datum, locatie en aantal deelnemers per team
2. Inschrijven teams
3. Het aanmaken van het speelschema, hier kun je kiezen tussen verschillende manieren waarop dit
schema kan worden gemaakt..
4. Het uitvoeren van de loting. Als je kiest voor een inloopschema, dan kun je op de wedstrijddag zelf
nog nieuwe teams inschrijven.
5. Het aanmaken en afdrukken van de wedstrijdkaarten
6. Het invoeren van de scores
7. Het afdrukken van de scores
8. Het berekenen van het eindresultaat

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Voorbereiding

104 / 253

Welp

Voorbereiding

Previous Top Next

Nadat de functie 'Voorgeloot' is opgestart, verschijnt het volgende scherm.

Zie hier op de tabbladen de verschillen fasen van het toernooi.
In het vervolg van deze beschrijving worden deze onderdelen in detail doorgenomen.
Voordat je de gegevens van een toernooi kunt invullen, moet je eerst het bestand voor de toernooigegevens
creëeren.
Je doet dit door op
te klikken.
Wil je de gegevens van een toernooi bewerken die je al eerder hebt aangemaakt, klik dan op

.
Voor een toernooi moeten de volgende gegevens worden ingevuld:
· De naam van het toernooi
· De datum van het toernooi
· Het soort toernooi, dus het aantal spelers in een equipe.
· De velden Inschrijven klaar en Loting uitgevoerd worden hier getoond.
Deze worden gezet door Welp als je gevorderd bent met de verwerking van het toernooi, deze kun je hier
niet aanpassen.
Met Overzicht leden van Vereniging is het eenvoudig als veel leden van je vereniging aan het toernooi
deelnemen.
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Bestaand toernooi
Bestaand toernooi Voorgeloot

Previous Top Next

Meestal wordt een toernooi van te voren voorbereid door de toernooigegevens al in te voeren.
Op dat moment worden de toernooigegevens al weggeschreven in een scorebestand.
Vanaf dit moment is het toernooi dus een bestaand toernooi en worden alle aanvullingen daarna gezien als
aanpassingen aan een bestaand toernooi.
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Elke keer als een team zich dan inschrijft kan dat in Welp worden bijgeschreven.
Klik dan bij het tabblad Voorbereiding op Open bestaand toernooi.
kies hierbij het toernooi uit de lijst met bestaande toernooien.
Nu worden alle reeds bekende gegevens van dit toernooi getoond.
Je kunt nu nieuwe teams inschrijven of teams verwijderen.
Ook is het mogelijk om de namen van individuele deelnemers aan te passen.
Let op dat het aanpassen van het soort toernooi, bv. van doublet naar triplet betekent dat alle teams een
derde speler moeten krijgen.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
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Nieuw toernooi Voorgeloot

Previous Top Next

Klik op het tabblad Voorbereiding op Start nieuw toernooi.
De eerste vraag is de naam van bestand waarin je de gegevens van het toernooi opslaat. Dit is meestal de
naam die in de toernooikalender is vermeld. Deze naam wordt gebruikt als bestandsnaam om de gegevens
in op te slaan.
Het kan handig zijn om hier het jaar of de datum in op te nemen om dezelfde toernooien over de jaren heen
te onderscheiden.
Vul hierna de verdere gegevens van het toernooi in:

De naam van het toernooi en de datum.
Geef ook het soort toernooi aan:Tête à Tête , Doublet of Triplet.

Je kunt hier ook aangegeven of je bij het invoeren van de scores, gelijk de score van de tegenstander wilt
invoeren.

Je kunt dit op elk moment aan- of uitzetten, zie ook het scherm hiervoor.
Besef wel dat je dan een controlemogelijkheid verliest op het correct invoeren van de uitslag door beide
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teams.
Het wordt niet met terugwerkende kracht ingevuld.
Bij Punten bij vrijloting kun je de uitslag daarvoor aangeven.
Meestal wordt 13-6 gekozen, maar je kunt hier van afwijken.

Soms worden wedstrijden op tijd gespeeld. Het kan zo zijn dat je binnen die tijd toch al het maximum aantal
punten van 13 hebt gehaald.
Als dat het geval is kun je aangeven, wat de maximum in te voeren score is.
Ook bij het ingeven van de scores is dat dus de maximum waarde.

Vul in dat geval hier de waarde in.

Inschrijven klaar wordt door Welp aangevinkt als je begint met het maken van het schema. Dan wordt
verondersteld dat je alle teams hebt ingeschreven.
Als je na het inschrijven of zelfs eventueel na de loting toch nog meer teams wilt inschrijven dan kun je
Inschrijven klaar zelf uitzetten. Je krijgt dan de melding dat de loting ook opnieuw moet gebeuren. Je kunt
daarna teams verwijderen of toevoegen.
Voor het aanpassen van namen van spelers hoef je inschrijven klaar niet uit te zetten en dus ook de loting
niet uit te voeren. Dit kan direct op het inschrijfscherm.
Loting uitgevoerd wordt door Welp aangevinkt als je de volledige loting hebt uitgevoerd. Dit kan niet
handmatig aangepast worden.

Als deze gegevens ingevuld zijn, klik dan op
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Intern toernooi
Intern toernooi

Previous Top Next

Voor een intern toernooi bij speltype Voorgeloot is het invoeren van de deelnemers vereenvoudigd.
Als je bij het opgegeven van de algemene gegevens van een toernooi onderaan bij Overzicht leden van
Vereniging je verenigingsnummer opgeeft, dan verschijnt bij het invoeren van de deelnemers de ledenlijst op
naam. Dit maakt het selecteren van de spelers eenvoudiger.

Als je het verenigingsnummer niet kent, kun je dit opzoeken door op de
nummer.
Zie bij Zoek Verenigingsnummer voor de werking hiervan.

te klikken voor het veld voor het

Welp toont het aantal leden van de vereniging als extra informatie.
Bij het inschrijven van de deelnemers komt er een

voor elke in te schrijven deelnemer.

Als je hierop klikt komt de ledenlijst van de aangegeven vereniging over het onderste gedeelte heen, als
volgt:
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Merk op dat hier het licentienummer ook wordt getoond.
Dit om, in geval van gelijke initialen en achternaam toch op basis van het licentienummer het juiste lid te
kunnen tonen.
Klik op naam van een lid en klik op OK, of dubbelklik op de naam van het lid.
Op deze manier kan eenvoudig de deelnemers worden opgegeven.
Het blijft echter mogelijk om toch deelnemers uit een andere vereniging in te voeren, door eenvoudigweg een
licentienummer in te voeren of dit met behulp van de
op te zoeken.
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Poules Voorgeloot
Poules Voorgeloot

Previous Top Next

Het komt voor dat er bij Voorgeloot in Poules wordt gewerkt.
Welp voorziet daar niet direct in, maar er is een mogelijkheid om de registratie toch in Welp uit te voeren.
De truc is in feite dat je een apart bestand maakt voor elke poule.
Stel je hebt voor het lentetoernooi twee poules gemaakt. Je maakt dan twee bestanden aan met
bijvoorbeeld de namen: Lentetoernooi A-poule en Lentetoernooi B-poule.
Het ligt aan het moment waarop je de deelnemers indeelt wanneer je met het invoeren in Welp kunt
beginnen.
Als je zelf de splitsing tussen de poules maakt, dan kun je dat al eerst voorbereiden.
Als je bij de loting ook de poule laat loten, dan kun je dat later pas doen.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor
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Instellingen kopie scorebestand

Previous Top Next

Op het scherm Voorbereiding bevindt zich een knop:
Hiermee kun je aangeven dat je een backup van de scorebestanden op een USB stick wilt maken en tevens
kun je aangeven dat je dit automatisch na een zelf in te geven tijd wilt doen.
Zie Backup voor de uitleg hiervan.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
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Verwijderen toernooi

Previous Top Next

Als een toernooi gespeeld is en je hebt de toernooigegevens niet meer nodig, dan kun je deze
verwijderen.
Op het hoofdscherm van voorgeloot, is rechts een knopje hiervoor.
Geef aan welke toernooi je wilt verwijderen.
Je kunt dit natuurlijk ook met Explorer doen.
Het bestand heeft ".vgl" als bestandstype.
Bij Folders vind je de locatie hiervan of klik op de pulldown Verkenner vanaf het hoofdmenu.
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Inschrijven
Inschrijven Voorgeloot

Previous Top Next

Klik op het tabblad Inschrijven en het volgende scherm verschijnt:

Je hebt hier de keus om zelf de deelnemers van een toernooi in te voeren of om gebruik te
maken van het programma OnTip.
Als je dat wilt, klik dan op
(details).
Afhankelijk van het aantal spelers in een team kunnen in het bovenste kader één, twee of
drie spelers ingevoerd worden.
Als het licentie nummer wordt opgegeven en deze is bekend in Welp, dan verschijnt:
·
·
·

Het type licentie, of het een W, een J, of een C licentie betreft
De naam van de speler, anders moet de naam worden ingevoerd.
De vereniging waar deze speler speelt. Als een speler tweede lid is bij een andere
vereniging, dan wordt hier zijn W licentie getoond.
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Opmerking: De namen die getoond worden bij een licentienummer worden weergegeven zoals
de NJBB deze in hun systeem bewaart.
Zie hiervoor ook de uitleg bij Lijsten licentiehouders.

Als het licentienummer onbekend is, dan is het mogelijk om dit op te zoeken, klik op
het betreffende licentienummer, zie ook Zoek licentienummer.

vóór

Voor een Intern toernooi is het eenvoudiger om de deelnemers te selecteren.
Bij 'Gezamenlijke vereniging' wordt automatisch ingevuld:
· Bij Tête à Tête: de naam van de vereniging van de speler
· Bij Doublet of Triplet
·
de naam van de vereniging, als alle spelers bij die vereniging spelen
·
'mix', als niet alle spelers bij dezelfde vereniging spelen
Als de deelnemers en de vereniging is ingevuld, klik op Inschrijven.
Op deze manier kunnen alle spelers worden ingevoerd.
Als een speler al een keer is ingevoerd, dan verschijnt een melding hiervan.
Als na het inschrijven nog spelers toegevoegd of gewijzigd worden, dan is dat mogelijk. Ook
het verwijderen van een heel team is mogelijk.
Als je in het Overzicht ingeschreven teams op een team klikt dan komen de teamgegevens in
de vakken erboven. Het is nu mogelijk om de namen van de spelers te wijzigen. Klik daarna
op Aanpassen.
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Zie ook afdrukken van de inschrijflijst.

Als het inschrijven klaar is, druk dan op

Doe dit ook als je weet dat je later nog meer inschrijvingen krijgt, je kunt het altijd nog
aanvullen.
Als op de dag zelf een team niet komt opdagen vóór dat je de loting hebt gedaan, dan kun je
het team verwijderen. In dat geval komt het team ook niet meer voor in de loting.
Als je de loting al wél gedaan hebt of een team trekt zich terug tijdens het toernooi door
bijvoorbeeld ziekte, dan kun je aan geven dat het team zich heeft teruggetrokken.
In dat geval blijft het inschrijfnummer gehandhaafd.
Je moet dan wel handmatig eventuele oude scores aanpassen.
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OnTip
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OnTip, geschreven door Erik Hendrikx, is een programma dat bedoeld is voor het inschrijven van deelnemers
aan een Jeu de boules toernooi. Dit kan direct op Internet worden gedaan.
.
De gebruiker kan via een zeer eenvoudige interface binnen 10 min zelf webpagina's bouwen voor alle soorten
toernooien (van melee tot sextet). De webpagina's kunnen vervolgens geintegreerd worden in de eigen
website.
Het is mogelijk plaatjes en kleurenschema's te gebruiken om hiermee een eigen look aan de pagina te
geven. Het programma biedt tevens mogelijkheden voor het printen van deelnemerslijsten.
Aansluiting OnTip met Welp:
·
·
·

In OnTip kun je een extract maken van de deelnemerslijst naar je PC.
Onthou waar je deze hebt neergezet. Ik adviseer om dit in de folder Spelerslijsten te plaatsen.
In Welp lees je deze lijst in bij Voorgeloot en Mêlee op het scherm Inschrijven, klik op

·
·

Bij de vraag welke inschrijflijst je wilt gebruiken, kies dan de lijst die je uit OnTip het gehaald.
De volgende bewerking wordt uitgevoerd:
· Controle of het aantal spelers in een equipe gelijk is aan hetgeen in OnTip is gedefinieerd. Het
aantal uit OnTip wordt aangehouden
· De spelers worden per equipe ingeschreven.
· Van elke speler wordt de naam opgehaald uit het NJBB bestand, uitgaande van het licentienummer
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·

Als een speler geen licentie heeft of een niet bestaand licentienummer is ingevuld, dan wordt de
naam van de speler overgenomen uit OnTip.

Na het verwerken van de OnTip inschrijflijst is de verwerking binnen Welp gelijk aan de verwerking alsof de
spelers in Welp zijn ingevoerd.
Voor de duidelijkheid: Er is geen programmatische koppeling tussen Ontip en Welp. De inschrijflijst wordt
overgedragen door zelf in Ontip een text bestand te downloaden en deze in Welp in te lezen.
De gebruiker van Ontip leest deze gegevens zelf in en deze gegevens worden ook niet in Welp opgeslagen.
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Inschrijflijst afdrukken

Previous Top Next

De inschrijflijst kan afgedrukt worden door onderaan het inschrijfformulier te klikken op
Hierna krijg je de keuze hoe je de inschrijflijst wilt afdrukken:

De lijst gesorteerd op inschrijving geeft de inschrijflijst als volgt:
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Je ziet dat hierop het type van de licentie wordt getoond.
Deze lijst kan worden afgedrukt.
Merk op dat, in het geval er nog geen spelers zijn ingeschreven, een lege lijst wordt afgedrukt die kan
worden gebruikt als inschrijfformulier.
De lijst gesorteerd op naam van de captain geeft de volgende lijst:

Hiermee is het sneller om een equipe te vinden door op de naam van de captain te zoeken. Deze naam is
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gesorteerd op de naam waarmee ze zijn ingeschreven.
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Wedstrijdkaarten bij voorbereiding
Het kan handig zijn om voor de wedstrijddag al de wedstrijdkaarten af te drukken.
Die kunnen dan nog niet de namen van de equipes en van de tegenstanders bevatten, maar bevatten al wel
het schema en de verdere gegevens.
Kijk hiervoor bij de Loting, waar dit verder uitgelegd wordt.
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Schema Voorgeloot
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Met het schema geef je aan welke teams er tegen elkaar spelen.
In Welp zijn er 3 manieren om zo'n schema op te stellen:
1. Competitiesysteem, zoals dit ook door de NJBB opleidingscommissie wordt gegeven
2. Inloopsysteem, dit is een schema waarbij de teams in volgorde steeds tegen elkaar spelen.
Dus 1 tegen 2, 3 tegen 4 enz. Hierdoor is het mogelijk om tot vrij kort voor de aanvang van het toernooi
nog wijzigingen te accepteren.
3. Schuifsysteem, hierbij wordt volgens een bepaalde methode het schema gemaakt.
Als je hier nieuwsgierig naar bent, zet dan een vinkje in 'Toon stappen'.
Evenals het inloopschema spelen hierbij de teams in de eerste ronde paarsgewijs tegen elkaar.
Met dank aan Anne van der Meulen, die mij dit systeem heeft voorgedragen.
Alle schema's werken met het aantal teams zoals deze na de loting zijn bepaald.
Na het invoeren van alle teams kan het schema worden gemaakt.
Het aantal ingeschreven teams wordt hierbij als uitgangspunt genomen.
Klik op 'Toon schema' om het gekozen schema te berekenen.

Het volledige schema wordt volgens de aangeven methode getoond.
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De volgende stap is nu om aan te geven welke kolommen je wilt gebruiken voor je eigen schema.

Na het aanmaken van het schema druk op
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Kiezen rondes
Kiezen rondes Voorgeloot
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Nadat je het schema hebt aangemaakt voor het aantal spelers dat zich heeft ingeschreven, is de volgende
stap om te selecteren welke van de getoonde kolommen je wilt gebruiken voor jouw voorgelote schema.
Klik hiervoor in het schema op de kolom die je wilt gebruiken.
Het bovenste veld van die kolom wordt dan rood. Als je de gewenste kolommen hebt aangeklikt, dan zie je
rechts boven het schema het aantal geselecteerde rondes.
Je ziet dus dat je niet uitsluitend 5 voorgelote partijen kunt voorbereiden, maar ook bv. 3 of 9.
Als je een al eerder aangeklikte kolom nog eens aanklikt, dan zie je dat deze kolom niet meer gebruikt
wordt.
Op deze manier is het mogelijk om elke keer een andere selectie te maken voor het aan te maken
spelschema.
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Afdrukken schema
Afdrukken schema Voorgeloot
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Als je in het schema voor voorgeloot je eigen rondes hebt gekozen staan er rode veldjes bovenaan het
schema.
Deze heb je gekozen om te spelen.

Deze kun je afdrukken door op

te klikken.

Het schema wordt als volgt getoond:
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Er worden maximaal 30 teams per blad getoond. Bij meer teams worden vervolgbladen gebruikt.
Die worden dan onder elkaar gebruikt.
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Bij meer dan 19 rondes worden deze op vervolgbladen naast elkaar getoond.
Het schema kan worden afgedrukt door op Afdrukken te klikken.
Klik daarna op terug.
Als er nog een bladzijde afgedrukt kan worden wordt die nu getoond.
Je kunt hier kiezen of je deze ook wilt afdrukken.
Op deze manier kun je bijvoorbeeld één bladzijde van het schema opnieuw afdrukken.
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Loting Voorgeloot

Previous Top Next

Het uitvoeren van de loting gebeurt als alle teams zijn ingeschreven. Dit kan kort voor de aanvangstijd van
het toernooi zijn.
De loting is niets anders dan het bepalen van een equipenummer van een bepaald team uit de inschrijflijst.
Je kunt de lotingen op twee manieren uitvoeren:
1. Automatisch
Klik op Plaats willekeurig. Alle teams worden ingeloot en in een willekeurige volgorde geplaatst.
2. Handmatig
Op het scherm 'Lotingen' verschijnen links de teams in hun volgorde van inschrijven.
Klik op de naam van een team in de linker lijst en geef het equipenummer.
Dit kan worden bepaald door bingolootjes, enveloppen of hoe dan ook.
Het team verschijnt op de juiste plaats in de rechter tabel en verdwijnt uit de linker tabel.
Merk op dat de eerste keer dat op een team links wordt geklikt er een controlevraag wordt gesteld of de
inschrijving klaar is.
Dit wordt dan afgesloten en er wordt bij de voorbereiding een vinkje gezet bij Inschrijven klaar.(zie bij
Voorbereiding)
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In het voorbeeld hieronder heeft team met inschrijfnummer 3 dus equipenummer 5 gekregen.

Het kan voorkomen dat je een vergissing maakt of dat je om wat voor reden dan ook een eenmaal
ingeloot team wilt terugzetten.
In dat geval klik je op een team in de lijst met teams en hun speelnummer
en klik op
Het team wordt dan teruggezet in de lijst met inschrijfnummers.
Als alle teams zijn ingedeeld, dan is dat niet meer mogelijk, omdat dan de loting in zijn geheel is
verwerkt. In dat geval kun je bij de voorbereiding het vinkje Inschrijven klaar uitzetten.
Als er links geen teams meer staan, dan betekent dit dat de loting klaar is en er wordt bij voorbereiding een
vinkje gezet bij Loting uitgevoerd.
Het resultaat van de loting kan worden afgedrukt door op

te klikken.

Het volgende overzicht wordt getoond:

Na het uitvoeren van de lotingen, klik op
Merk op dat de namen bij de scores pas juist worden ingevuld als alle lotingen zijn uitgevoerd en
opgeslagen.
Tot dat moment kunnen er nog oude namen in voorkomen van lotingen die zijn teruggezet.
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Wedstrijdkaarten
Wedstrijdkaarten Voorgeloot
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Als het schema bepaald is en de loting klaar is kunnen de wedstrijdkaarten aangemaakt worden.
Deze functie is daarom opgenomen op het scherm met tabblad ' Lotingen'.

Hier heb je de keuze om alle wedstrijdkaarten of een bepaalde wedstrijdkaart af te drukken.
Geef in dat laatste geval het nummer van het team dat je wilt afdrukken.
Je ziet dat je ook kunt kiezen voor alleen de eerste tegenstander of alle tegenstanders.
De eerste optie kun je gebruiken als je zeker wilt zijn dat de teams in ieder geval naar de wedstrijdtafel
komen, ze kunnen immers niet verder.
Op het schema waar je de scores invult zie je de volgende tegenstander en kan die dus dan op de kaart
invullen.
Per wedstrijdkaart wordt het volgende scherm getoond.
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of, als je alleen de eerste tegenstander wilt laten zien, als volgt:

Klik op 'Afdrukken' om de print te starten. Doe eventueel ander, dikker papier, bijvoorbeeld 160 gram, in de
printer.
Het kan soms handig zijn om vóór de wedstrijddag al de wedstrijdkaarten af te drukken.
Op deze kaarten zijn natuurlijk nog geen equipenamen ingevuld.
Die ziet er dan b.v. als volgt uit:

123 / 253

Welp

Je kunt dan deze kaarten gebruiken om de loting te laten doen.
Van een equipe dat een wedstrijdkaart trekt vul je de naam in. De equipenummers van de tegenstanders zijn
bekend. Als je na de loting het overzicht van de namen van de equipes op de muur plakt, dan kan iedereen
de naam van zijn tegenstander zelf invullen.
Hiermee voorkom je dat je op de wedstrijddag zelf de kaarten moet afdrukken en verloopt het inschrijven dus
sneller.
Je maakt deze kaart door op het scherm met de loting een wedstrijdkaart af te drukken door op afdrukken te
klikken.

Als de loting dan nog niet gedaan is dan krijg je de vraag:
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Als je hier op 'Ja' klikt, dan krijg je de wedstrijdkaart, zoals hierboven getoond:

Opmerking1:
De wedstrijdkaarten worden standaard twee op één blad afgedrukt.
Daar is ruimte voor maximaal 10 rondes.
Tussen de wedstrijdkaarten wordt voldoende ruimte gehouden om deze af te knippen.

Opmerking 2:
Omdat het aantal rondes van voorgeloot variabel is, kan het bijvoorbeeld gebruikt worden bij een toernooi met
20 deelnemers in een halve competitie die over meerdere dagen wordt gespeeld.
In dat geval bestaat de wedstrijdkaart dus uit 19 wedstrijden en wordt op één bladzijde afgedrukt.
Bij meerdaagse toernooien kan het handig zijn om voor een volgende dag de wedstrijdkaarten opnieuw af te
drukken.
De deelnemers willen deze nogal eens vergeten mee te nemen of mee te wassen.
De wedstrijdkaart kan dan opnieuwe worden afgedrukt. De reeds gespeelde partijen worden dan ook
afgedrukt.
Dit gebeurt automatisch, het ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:
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Nadat je de loting hebt uitgevoerd en het schema hebt vastgesteld, kun je op de tab 'Scores' klikken.
Je ziet dat hier namen van de captains van de teams worden getoond in de juiste volgorde.
Ook zijn de tegenstanders in de rondes ingevuld.
Hier kunnen nu de scores worden ingevuld op de juiste plekken.

Klik met de muis op het veld en voer de score in.
Bij het verlaten van het veld wordt de score ingevuld, gebruik hiervoor de pijltjes toetsen.
Als de waarde van een veld groter dan 13 is, dan wordt er een piepje gegeven en het veld wordt leeg
gemaakt. Daarna kun je doorgaan met het invullen van de juiste score.
Als je hebt aangegeven dat je een hogere maximum waarde toestaat, dan gebeurt dat bij die waarde.
Als je een foutje maakt bij het invullen van de score dan kun je het laatst ingevulde cijfer door de toets
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Backspace of Delete verwijderen.
Als je hebt aangegeven dat de scores van de tegenstander gelijk moet worden ingevuld, dan zal daar per
veld dezelfde score worden aangegeven.
Als je hebt aangegeven dat je dat niet wilt en dus liever de score zelf allebei invult, dan wordt bij het invullen
van de score van een team, als dat van het andere team al ingevuld is, gecontroleerd of dezelfde waardes
zijn ingevuld.
Als dat niet zo is, dan wordt direct een melding gegeven.
Als voorbeeld een deel van het invoerscherm.
de score van team 6 is ingevuld als 13-5.
Team 6 speelt tegen team 7 en daar wordt een 6 als eigen score ingevoerd. Als daarna naar het volgende
veld wordt gegaan, komt direct een melding dat het verschillend is van de waarde van de tegenstander.
Het is aan de wedstrijdleider om actie te nemen. Welp neemt geen beslissing.

Je kunt na het invullen van een volledige ronde ( of tussendoor als je wilt) de nultellingen uit laten voeren door
op

te klikken.

Nu wordt ook de plaats van de teams opnieuw berekend in de kolom Plaats. (zie figuur hierboven)
Hierbij wordt een vrijloting niet meegeteld voor de telling, als volgt:
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Afdrukken
Afdrukken Voorgeloot
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Het afdrukken bij Voorgeloot begint met het drukken op
Daarna wordt het scherm getoond met een voorbeeld van de afdruk.

Als dit echt moet worden afgedrukt, klik dan op
Bij het afdrukken van de scores wordt eerst het saldo berekend en wordt de lijst gesorteerd op punten en
saldo afgedrukt.
Dit kan natuurlijk ook gebruikt worden om de stand te zien zonder een echte afdruk te maken.
Klik op

om terug te gaan.

Om een overzicht te krijgen val de scores die je ingevuld hebt, klik op
.
dit kun je bv gebruiken om op papier te controleren of je alles goed hebt ingevuld.
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Als je de eindranglijst wilt zien, druk dan op
Je ziet dat je hierop alle spelers van een equipe ziet, dat is wel zo vriendelijk bij de presentatie

Je ziet dat er bij gelijk aantal punten en gelijk saldo een '*' achter de equipes staat.
Het is dan aan de wedstijdleider om hier aktie op te nemen. Dat kan de uitslag van de 1e ronde zijn, een
shootout of wat dan ook.
Welp bepaald dit niet!
Bij een triplette worden er uiteraard 3 spelers getoond.
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Met voorgeloot kan ook een oefenschema gemaakt worden.
Dit is een schema waarbij je zelf het aantal teams aan kunt geven, zonder dat je daarvoor eerst
inschrijvingen gedaan hoeft te hebben.
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Het scherm ziet er eender uit als het eerder genoemde scherm voor het schema.

Vul het aantal teams in en geef het soort schema aan.
Klik op
om het schema aan te maken.
Hierna wordt dus niet gevraagd om de te gebruiken rondes op te geven.

Dit kan ook afgedrukt worden door op
te klikken.
Het afdrukken van veel rondes of teams wordt op dezelfde manier gedaan zoals bij Afdrukken Schema
aangegeven.
Het zal de nieuwsgierigen opvallen dat er bij het schuifschema de mogelijkheid bestaat om te zien hoe dit
schema stap voor stap wordt opgebouwd. Zet hiervoor een vinkje in Toon stappen.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator
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Bij het maken van een oefenschema bij Voorgeloot is het mogelijk om dit als Excel bestand op te slaan.
Dit kan handig zijn als een wedstrijdleider op de wedstrijddag niet over een PC beschikt waar Welp op is
geinstalleerd.
Op deze manier kan het schema in Excel gezet worden en kunnen alle resultaten ingevuld worden.
·

Verenigingsnaam en namen van spelers.

Het Excel formulier dat aangemaakt wordt kun je de naam van het toernooi en de toernooidatum
invullen.
Daarnaast bevat het kolommen om de verenigingsnaam en de naam van de teamcaptain in te vullen
Deze kun je handmatig invoeren nadat het Excelformulier is aangemaakt.
Het is echter ook mogelijk om deze in te lezen vanaf een ander Excel bestand, zie hier.
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· Tabblad "Uitslag"

Een tweede tabblad kan gebruikt worden om de uitslagen bekend te maken en/of af te drukken.
Hierin worden de cumulatieve uitslagen voortdurend bijgehouden.
Nadat een volledige ronde ingevuld is, is het mogelijk om deuitslagen tot en met die ronde te sorteren.
Dit kan natuurlijk ook na de laatste ronde voor de einduitslag.
· Tabblad "Help"
In een derde tabblad wordt het een en ander nog eens uitgelegd.
Dit kan handig zijn voor de wedstrijdleider die op het toernooi Welp niet beschikbaar heeft,

· Inhoud eerste tabblad
·

·
·

·

Per te spelen ronde zijn de volgende kolommen aanwezig:
· Tegen: Het teamnummer van de tegenstander. Merk op dat in geval van een oneven aantal
teams hier een vrijloting tussen staat
· +: Het aantal eigen punten
· - : Het aantal punten van de tegenstander
· Winst: Hier komt een '1' te staan als je gewonnen hebt, anders blijft de '0' staan. Merk op dat
je bij het spelen op tijd ook kunt winnen als je geen 13 punten hebt behaald. In dat geval wint
degene met de meeste puntenn
· Saldo: Het aantal eigen punten, min het aantal punten van de tegenstander.
Dit is dus negatief bij verlies.
· Het totaal aantal winstpunten en het saldo wordt getoond na de laatste wedstrijd.
Per wedstrijd wordt de controleberekening van het Saldo getoond. Dit is de som van alle saldo's
van de uitslagen van alle wedstrijden van die ronde. Dit moet, als alle scores van de ronde zijn
ingevuld, dus nul zijn. Is dit niet zo, dan is er een vergissing gemaakt.
De volgende berekeningen worden automatisch uitgevoerd:
· Winst
· Saldo
· Controleberekening Saldo
De volgende controles worden NIET uitgevoerd:
· Het automatisch invullen van de score van de tegenstander

· Inhoud tweede tabblad
·
·

·

Hier staan de namen van de vereniging en alle spelers vermeld. Als niet gekozen is voor het
invullen van de namen uit een ander Excel sheet, dan kunnen hier de 2e en 3e speler
benoemd worden.
Het totaal aantal winstpunten en het saldo. Dit wordt overgenomen uit het eerste tabblad op
een zodanige manier dat dit hier gesorteerd kan worden met behoud van de referentie naar
de juiste teams vanaf het eerste tabblad.

Beveiliging
·

·

Het eerste tabblad van de spreadsheet is beveiligd tegen overschrijven van velden die niet
ingevuld behoeven te worden. Dit om te voorkomen dat formules worden overschreven en de
berekeningen niet meer worden uigevoerd.
Het is echter mogelijk om deze beveiling op te heffen.
Het tweede tabblad is niet beveiligd, omdat dan de sortering niet meer uitgevoerd kan
worden. Let er dus op dat je hier alleen sorteert en geen formules overschrijft!

· Inhoud derde tabblad

Hierin staat een korte beschrijving van de mogelijkheden zoals in dit gedeelte beschreven. Dit om
de wedstrijdleider hulp te bieden als op de dag van het toernooi Welp niet voorhanden is.

Hoe ga je te werk?
·

In het oefenschema vul je het aantal teams in (bv. 21) en klik op Toon Schema
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·

Nu zijn er twee mogelijkheden:
· Je wilt het hele schema gebruiken, dat hoef je geen rondes aan te geven.
· Je wilt slechts een aantal rondes gebruiken, selecteer dan die rondes door in de kolom te klikken.
De eerste regel van die kolom zal rood worden en recht wordt het aantal aangegeven kolommen
getoond; dit is gelijk het aantal te spelen rondes, zie het plaatje hierna.

·
·

Klik in beide gevallen daarna op
Hierna komt het volgende scherm:

·

en het Excel bestand wordt aangemaakt.

In het eerste blok zie je dat je de spelvorm kunt aangeven.
Dit is voor het invoeren van de scores niet relevant, maar geeft de mogelijkheid om de namen
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·
·

van de spelers in te voeren.
Deze namen worden niet allemaal getoond op het eerste tabblad, hier wordt alleen de eerste
speler getoond.
Op het tweede tabblad is er ruimte om meer spelers in te voeren.
Normaal is dat maximaal drie, maar bij toernooien waarbij je per spelronde uit meerdere spelers
kunt kiezen om een doublet of een triplet te vormen wil je graag al deze spelers opnemen.
Dat is mogelijk door het aantal te verhogen met de pijltjes toetsen achter het aantal spelers.
In het tweede blok kun je aangeven of je code voor het sorteren in Excel wilt aanmaken, dit
wordt hier behandeld
In het derde blok geef je aan of je de namen van spelers uit een apart Excel bestand wilt
inlezen, dit wordt hier behandeld.

Klik op

Klik op

om het bestand aan te maken.

om terug te gaan naar het vorige scherm.

Je kunt hier ook aangeven of je de namen van de spelers wilt inlezen uit een ander Excel bestand.
Klik in dat geval op Ja. Het scherm wordt dan aangepast met de volgende inhoud:

·

Klik op het knopje
Het bestand wordt weggeschreven in de folder Voorgeloot. De naam van het bestand wordt vast
gekozen, nl: Schema xx teams.xls, waarin xx het aantal teams is dat is gekozen. Dit wordt ook op
het scherm getoond naast het Excel knopje.
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Het is natuurlijk altijd mogelijk om de naam van dit bestand te veranderen in Explorer.
Het eerste tabblad zier er, met de namen ingevuld als volgt uit:

De namen van de spelers waren niet toereikend in het Excel sheet met de namen en kunnen hier
aangevuld worden.
Je ziet dat het mogelijk is om met 12-4 te winnen. Hier werd dus op tijd gespeeld. De 2e wedstrijd is al
ingevuld om aan te geven hoe het Totaal saldo werkt.
Op het 2e tabblad zie je de naam van de andere speler ingevuld zijn en totaal is overgenomen van het
eerste blad.
De namen van de 3e spelers kunnen hier handmatig aangevuld worden.
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Bij het maken van een oefenschema in Voorgeloot is het mogelijk om een Excel bestand aan te maken met
daarin de benodigde formules voor het berekenen van Winstpunten en saldo.
Dit is hier beschreven.
Bij het aanmaken van het Excel bestand worden alle formules die nodig zijn om het aantal Winstpunten en
het Saldo te berekenen automatisch opgenomen.
Op tabblad 2, Uitslag genoemd worden het cumulatief aantal winstpunten en het cumulatief saldo getoond.
Dit zijn dus de waarde tot hoever je ze ingevuld hebt.
Het is mogelijk om deze te sorteren en op die manier een uitslag te tonen in de juiste volgorde.
Dit kan op elke moment, bijvoorbeeld na een ronde of na de laatste ronde. In dat geval is het de einduitslag.

Het berekenen van de uitslag kun je op verschillende manieren doen.
1.

Bereken het handmatig
a. Bereken handmatig de stand door bijvoorbeeld op een afdruk de rangnummers te plaatsen.
b. Voer in Excel een sortering uit op de tabel. Hier wordt uitgelegd hoe je dat moet doen.

2. Gebruik instructies (Macro's)
Deze instructies, ook wel Macro's genoemd, zijn geschreven in een aparte taal, Visual Basic voor
Applicaties, ook wel VBA genoemd.
Als je thuis bent in Excel dan kun je deze instructies aanmaken door in feite een keer 'voor te doen' hoe
Excel de sortering moet doen en dat dan gelijktijdig door Excel vast te laten elggen( het opnemen van
een macro).
Daarna kan Excel dit uitvoeren, zo vaak als je wilt. Hiervoor moet je goed thuis zijn in Excel, dus je
moet weten hoe je een Macro moet aanmaken. Dat wordt in deze handleiding niet verder uitgelegd.
Welp kan je helpen bij het maken van deze instructies en wel op twee manieren.
2.1 Welp maakt de macro die geschikt is voor het gebruikte Excel formulier, dus voor het juiste aantal
spelers, het aantal teams en het aantal spelrondes. Deze Macro wordt als tekst (.txt) document
geplaatst bij het aangemaakte Excel bestand met dezelfde naam.
Hier wordt uitgelegd hoe je deze in je Excel bestand kunt overnemen.
2.2 Welp maakt de Macro's aan en vult deze direct in het Excel bestand in. Er worden direct
snelkoppelingen gemaakt om deze instructies snel uit te kunnen voeren.
Hier wordt uitgelegd hoe je dat moet instellen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

135 / 253

Welp

Het handmatig uitvoeren van de sortering van de einduitslag
Het handmatig uitvoeren van de sortering van de
einduitslag
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Als je uitslagen op het eerste blad hebt ingevoerd, dan zullen deze op het tweede blad worden
overgenomen.
Ik leg dit stap voor stap uit aan de hand van een voorbeeld.
Stel je hebt een toernooi met 8 teams en je speelt 3 wedstrijden.
Per team heb je aangegeven dat je met 6 speler wilt spelen, zodat je steeds een andere samenstelling van
het triplet kunt hebben.
Geef dat als volgt aan:

Als Welp hiervoor een Excel bestand aanmaakt voor de verwerking van de scores, dan ziet het eerste sheet
er als volgt uit:
Hier zijn al vast wat scores ingevuld.

Het tweede sheet ziet er als volgt uit:
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Voer het sorteren als volgt uit:
·
·

Highlight het gedeelte dat gesorteerd moet worden, inclusief de kolomteksten

·

Klik op Gegevens

·

Klik op Sorteren

·

Klik in het volgende scherm op de pijl in het veld naast: Sorteren op
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·

Klik op: Winst

·

Klik bij Volgorde op Van groot naar klein

·

Klik op Niveau toevoegen
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·

Klik op de pijl in het veld naast: Vervolgens op: en selecteer Saldo

·
·

Klik bij Volgorde weer op Van groot naar klein
Klik op OK, de sortering wordt nu uitgevoerd.

Nu kunnen op het eerste sheet weer uitslagen ingevuld worden.
Bij het opnieuw uitvoeren van een sortering zul je zien dat de velden waarop gesorteerd moet worden al
ingevuld zijn en je dus direct op OK kunt klikken.
Als bijvoorbeeld na de tweede wedstrijd de volgende scores worden behaald:
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dan ziet de stand er na de sort als volgt uit:
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Het opnemen van Macro's die door Welp zijn aangemaakt
Het opnemen van Macro's die door Welp zijn
aangemaakt

Previous Top Next

Als je bij het aanmaken van een Excel formulier geen gebruik wilt maken van de door Welp geboden functie
om de instructies (macro's) in het speadsheet te laten genereren, bijvoorbeeld omdat je het openzetten van
de beveiliging niet vertrouwd, dan heeft Welp een tussenoplossing.
Welp maakt in dat geval de macro's die je nodig hebt voor dit aantal teams, aantal rondes en aantal spelers
toch aan en zet ze in een Visual Basic document (.bas).
Deze kun je met kopieeren en plakken dan zelf in je Excel bestand zetten, waardoor je de beveiliging
omzeilt.
Dit doe je als volgt:
1. Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is, doe het volgende om dit tabblad weer te geven:
1. Klik op de Microsoft Office-knop
en klik op Opties voor Excel.
2. Ga naar de categorie Populair en schakel onder Belangrijke opties voor het werken
met Excel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in.
Klik vervolgens op OK
2. Voer de volgende handelingen uit om het beveiligingsniveau tijdelijk in te stellen op de optie waarbij
alle macro's zijn ingeschakeld:
1. Ga naar het tabblad Ontwikkelaars en klik in de groep Programmacode op
Macrobeveiliging.

3.
4.
5.
6.
7.

2. Klik onder Instellingen voor macro's op Alle macro's inschakelen (wordt niet
aanbevolen, omdat mogelijk schadelijke programmacode kan worden uitgevoerd)
en klik op OK.
Klik op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep Programmacode, op Visual Basic.
Klik op Bestand importeren in het menu Bestand
Selecteer het bestand met de macrocode die is aangemaakt in de folder \Voorgeloot met dezelfde
naam als het Excel bestand, maar eindigend op .bas en klik op Openen. (Je ziet nu niets
verschijnen, maar het is wel ingevoerd.
Klik op Sluiten in het menu Bestand
Klik op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep Programmacode, op Macro's.
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8. Klik op Shortcut
9. Klik op Uitvoeren en Klik het scherm dicht.
De macro's PrintMacro en SortMacro zijn nu te bereiken vanaf de toetscombinaties Ctrl+s, resp.
Ctrl+a.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy
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Het toestaan dat Welp instructies aanmaakt in Excel
Het toestaan dat Welp instructies aanmaakt in Excel
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Het is mogelijk dat Welp instructies aanmaakt voor het automatisch sorteren van de uitslag.
Microsoft heeft dit beveiligd omdat dit de manier is om virussen in een Excel bestand in te bouwen.
Als je toe wilt staan dat Welp dit doet moet je éénmalig op elke PC waar je door Welp een Excel bestand
met Macro's laat aanmaken een aantal handelingen doorlopen.
Dit heb je vast nog niet eerder gedaan, maar als je de instructies nauwleetend volgt, dan moet het lukken.
Deze instrukcies zijn aangemaakt met Excel versie 2007. Bij latere versies kan dit afwijken, maar dat is met
onderstaande instructies goed uit te voeren.
1. Open Excel
2. Klik op de Office knop links bovenaan

3. Klik op Opties voor Excel

4. Klik op Vertrouwenscentrum

5. Klik op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum

6. Klik op Instellingen voor macro's
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7. Klik opToegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen aan te vinken.

8. Klik een aantal malen op OK totdat je terug bent in Excel
Hierna kan Welp instructies (Macro's) voor het sorteren en afdrukken wegschrijven in elk Excel bestand dat
je vanaf nu op die PC aanmaakt.
Op het eerste tabblad zie je ook verschijnen dat je dat kunt doen door op de control toets (Ctrl) te drukken,
DEZE VAST TE HOUDEN, en gelijk op de s te drukken voor het sorteren.
Op dezelfde manier op de a voor het maken van een afdrukvoorbeeld.

Let op!
Als je het aangemaakte Excel bestand opent kun je een booschap krijgen dat macro's niet zijn
ingeschakeld, als volgt:

Klik dan op Opties en het volgende scherm verschijnt
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Klik nu op Deze inhoud inschakelen en klik op OK
Dit moet je dus elke keer doen als je het Excel bestand opent.
Pas hierna zullen de macro's werken met Ctrl+s en Ctrl+a
Opmerking:

Het is mogelijk om ook de macro's altijd in te schakelen als Excel wordt geopend.
Voer daartoe bovenstaande acties uit t/m punt 6.
Op het scherm:

klik dan op: Alle macro's inschakelen.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Excel Inlezen namen
Excel Inlezen namen

Previous Top Next

Bij het maken van een oefenschema in Voorgeloot is het mogelijk om een Excel bestand aan te maken met
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daarin de benodigde formules voor het berekenen van Winstpunten en saldo.
Dit is hier beschreven.
Bij het aanmaken van het Excel bestand is het mogelijk om de namen van de spelers over te nemen uit een
ander Excel formulier.
Als je dat wilt, klik dan bij de vraag: Wil je de namen van de vereniging en de spelers inlezen uit een ander
Excel bestand op Ja.

In dat geval verandert het scherm om ruimte te geven om dat invoerbestand aan te geven, als volgt

Klik op

om het bestand aan te geven.en het wordt getoond:
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Merk op dat één speler wordt getoond omdat als spelvorm Tete a tete was aangegeven.
Bij b.v. Triplet worden er 3 spelers getoond, als volgt:

Als je meer spelers wilt benoemen en deze staan in het Excel bestand dan worden deze ook getoond.
Wegens ruimtegebrek op het scherm worden er maximaal 6 spelers getoond, maar tot maximaal 9 spelers
kunnen worden verwerkt.

Indeling van het Excel namen bestand
Het
·
·
·
·
·
·

Excel bestand dat je kunt gebruiken moet de volgende indeling hebben:
De gegevens moeten in het eerste tabblad staan
Kolom A bevat de verenigingsnaam
Kolom B bevat de naam van de teamcaptain
Kolom C bevat de naam van de tweede speler (bij Doublette en Triplette)
Kolom D bevat de naam van de derde speler (bij Triplette)
Volgende kolommen kunnen gebruikt worden om neerdere spelers op te nemen.
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·
·
·
·

De gegevens worden ingelezen vanaf rij=1, er is dus geen kolomheader nodig.
Alleen de kolommen die nodig zijn worden ingelezen, ook al zijn er meer ingevuld. Het is dus
mogelijk om 3 spelersnamen in het Excelsheet met de namen te hebben staan, terwijl er een
doublet gespeeld wordt. De derde speler wordt genegeerd.
Het inlezen stopt als een regel geen gegevens meer bevat.
Er worden niet meer regels ingelezen dan in het schema aangegeven.

Op het invulscherm wordt, omdat er weinig ruimte is, alleen de naam van de teamcaptain getoond.
Er is echter een tweede blad, "uitslag" genaamd, waarin wel alle spelers getoond worden, tot een
maximum van 9 spelers per team.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease
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Vragen voorgeloot

Previous Top Next

Dit gedeelte bevat antwoorden op situaties die kunnen voorkomen in het gebruik van dit gedeelte.
1.

Vraag:
Ik heb de loting al afgesloten en toch komen er nog mensen binnen die mee willen doen.
Hoe verwerk ik dat?

Antwoord:

Klik op tabblad Inschrijven op Nieuw team inschrijven.
Er komt nu een melding dat je al hebt aangegeven dat de inschrijvingen klaar zijn. Je kunt echter toch
nog teams invoeren. Besef wel dat je de lotingen opnieuw moet uitvoeren en dat je het schema opnieuw
moet aanmaken.
Voer nu het nieuwe team in zoals je dat eerder deed.
2. Vraag:
Ik heb de loting al uitgevoerd, maar een team komt niet opdagen. Wat nu?
Antwoord:
Klik op tabblad Inschrijven op Nieuw team inschrijven.
Er komt nu een melding dat je al hebt aangegeven dat de inschrijvingen klaar zijn. Je kunt echter toch
nog teams invoeren. Besef wel dat je de lotingen opnieuw moet uitvoeren en dat je het schema opnieuw
moet aanmaken.
Klik in het overzicht van de ingeschreven teams op het te verwijderen team.
Het team verschijnt daarboven.
Klik nu op Verwijderen en het hele team wordt verwijderd.
3. Vraag
Je hebt voor één speler van een team een invaller, kan dat?

Antwoord
Klik op tabblad Inschrijven en klik in het overzicht van de ingeschreven teams op het aan te passen
team.
Het team verschijnt daarboven.
Wijzig een speler door een licentienummer in te voeren, of een naam als je de licentie niet weet en klik
op Aanpassen.
4.

Vraag
Ik klik op de tab Lotingen en er komen geen namen aan de linker kant

Antwoord
Je hebt waarschijnlijk op de vorige schermen niet op Opslaan gedrukt, dan worden de deelnemers niet
goed weggeschreven
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
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Mêlee
Mêlee

Previous Top Next

Mêlee is een spelsysteem waarbij de spelers zich individueel inschrijven.
Per ronde worden teams samengesteld die tegen elkaar spelen.
Afhankelijk van het aantal spelers kan worden uitgegaan van doublettes of triplettes.
De schema's hiervoor zijn vastgelegd in Welp en kunnen niet worden aangepast.
Bij een klein aantal schema's kan het voorkomen dat niet aan alle criteria wordt voldaan.
Zie schema's voor de verdere uitleg hiervan.
Erg veel functies zijn op dezelfde manier beschikbaar als bij het systeem Voorgeloot. Hier zal dan ook
regelmatig naar worden verwezen.
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Voorbereiding

Previous Top Next

Nadat de functie Mêlee is opgestart, verschijnt het volgende scherm.

Zie hier op de tabbladen de verschillen fasen van het toernooi.
In het vervolg van deze beschrijving worden deze onderdelen in detail doorgenomen.
Voordat je de gegevens van een toernooi kunt invullen, moet je eerst het bestand voor de toernooigegevens
creëeren.
Je doet dit door op
te klikken.
Wil je de gegevens van een toernooi bewerken die je al eerder hebt aangemaakt, klik dan op

.
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De naam en datum van het toernooi en het soort toernooi moet hier worden ingevuld.
Bij het Soort schema geef je aan of in eerste instantie doublettes c.q. triplettes moeten worden
samengesteld. Elk schemasoort heeft een beperkte aantal deelnemers waarbij dit gespeeld kan worden.
Deze waardes worden bij de opties aangegeven.
De velden Inschrijven klaar en Loting uitgevoerd worden hier getoond.
Deze worden gezet door Welp als je gevorderd bent met de verwerking van het toernooi, deze kun je hier
niet aanpassen.
Met Overzicht leden van Vereniging is het eenvoudig als veel leden van je vereniging aan het toernooi
deelnemen.
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Previous Top Next

Meestal wordt een toernooi van te voren voorbereid door de toernooigegevens al in te voeren.
Op dat moment worden de toernooigegevens al weggeschreven in een scorebestand.
Vanaf dit moment is het toernooi dus een bestaand toernooi en worden alle aanvullingen daarna gezien als
aanpassingen aan een bestaand toernooi.
Elke keer als een team zich dan inschrijft kan dat in Welp worden bijgeschreven.
Klik dan bij het tabblad Voorbereiding op Open bestaand toernooi.
Kies hierbij het toernooi uit de lijst met bestaande toernooien.
Nu worden alle reeds bekende gegevens van dit toernooi getoond.
Je kunt nu nieuwe spelers inschrijven, aanpassen of verwijderen.
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Klik op het tabblad Voorbereiding op Start nieuw toernooi.
De eerste vraag is de naam van bestand waarin je de gegevens van het toernooi opslaat. Dit is meestal de
naam die in de toernooikalender is vermeld. Deze naam wordt gebruikt als bestandsnaam om de gegevens
in op te slaan.
Het kan handig zijn om hier het jaar of de datum in op te nemen om dezelfde toernooien over de jaren heen
te onderscheiden.
Vul hierna de verdere gegevens van het toernooi in:
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·
·

·

·
·

De naam van het toernooi
De datum van het toernooi
Het Soort schema
Dit geef aan of in eerste instantie doublettes c.q. triplettes wil samenstellen.
Elk schemasoort heeft een beperkte aantal deelnemers waarbij dit gespeeld kan worden. Deze waardes
worden bij de opties aangegeven.
De velden Inschrijven klaar en Loting uitgevoerd worden hier getoond.
Deze worden gezet door Welp als je gevorderd bent met de verwerking van het toernooi, deze kun je hier
niet aanpassen.
Geef aan of je een Spelerslijst wilt gebruiken bij het inschrijven van deelnemers aan dit toernooi.

Als deze gegevens ingevuld zijn, klik dan op
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Intern toernooi melee
Intern toernooi melee

Previous Top Next

Voor een intern toernooi bij speltype Mêlee is het invoeren van de deelnemers vereenvoudigd.
Als je bij het opgegeven van de algemene gegevens van een toernooi onderaan bij Overzicht leden vereniging
je verenigingsnummer opgeeft, dan verschijnt bij het invoeren van de deelnemers de ledenlijst op naam. Dit
maakt het selecteren van de spelers eenvoudiger.

Als je het verenigingsnummer niet kent, kun je dit opzoeken door op de
nummer.
Zie bij Zoek Verenigingsnummer voor de werking hiervan.

te klikken voor het veld voor het

Welp toont het aantal leden van de vereniging als extra informatie.
Op het scherm bij tabblad Inschrijven wordt rechts een extra lijst getoond met de spelers van de aangegeven
vereniging.
Als je op de naam van een speler in deze lijst klikt, wordt deze als nieuwe speler getoond. Als je dan op
Inschrijven klikt wordt deze speler toegevoegd.
Je kunt ook direct een speler uit de lijst toevoegen door de naam te dubbel-klikken.

Merk op dat hier het licentienummer ook wordt getoond.
Dit om, in geval van gelijke initialen en achternaam toch op basis van het licentienummer het juiste lid te
kunnen tonen.
Het blijft altijd mogelijk om toch deelnemers uit een andere vereniging in te voeren, door eenvoudigweg een
licentienummer in te voeren of dit met behulp van de
op te zoeken.
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Instellingen kopie scorebestand

Previous Top Next

Op het scherm Voorbereiding bevindt zich een knop:
Hiermee kun je aangeven dat je een backup van de scorebestanden op een USB stick wilt maken en tevens
kun je aangeven dat je dit automatisch na een zelf in te geven tijd wilt doen.
Zie Backup voor de uitleg hiervan.
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Verwijderen toernooi

Previous Top Next

Als een toernooi gespeeld is en je hebt de toernooigegevens niet meer nodig, dan kun je deze
verwijderen.
Op het hoofdscherm van Mêlee, is rechts een knopje hiervoor.
Geef aan welke toernooi je wilt verwijderen.
Je kunt dit natuurlijk ook met Explorer doen.
Het bestand heeft ".vgl" als bestandstype.
Bij Folders vind je de locatie hiervan of klik op de pulldown Verkenner vanaf het hoofdmenu.
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Inschrijven

Previous Top Next

Klik op het tabblad Inschrijven en het volgende scherm verschijnt:

Je hebt hier de keus om zelf de deelnemers van een toernooi in te voeren of om gebruik te
maken van het programma OnTip.
Als je dat wilt, klik dan op
(details).
Bij een Mêlee systeem worden alle spelers individueel ingegeven.
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Als je het licentienummer kent, vul dit dan in, daarna verschijnt:
·
·
·

Het type licentie van de speler
De naam van de speler, anders moet de naam worden ingevoerd.
De vereniging waar deze speler speelt.

Als een licentienummer niet bekend is of een deelnemer is geen lid van een vereniging, dan
kan volstaan worden met het invullen van de naam.

Klik hierna op
Opmerking 1
Bij het inschrijven wordt gecontroleerd of een speler al ingeschreven is. Zoja, dan komt er
een melding:
Opmerking 2
De namen die getoond worden bij een licentienummer worden weergegeven zoals de NJBB
deze in hun systeem bewaart.
Zie hiervoor ook de uitleg bij Lijsten licentiehouders.

Als het licentienummer onbekend is, dan is het mogelijk om dit op te zoeken, klik op
het betreffende licentienummer, zie ook Zoek licentienummer.

vóór

Voor een Intern toernooi is het eenvoudiger om de deelnemers te selecteren.
Op deze manier kunnen alle spelers worden ingevoerd. Zij krijgen op volgorde van inschrijven
een inschrijfnummer.
Als na het inschrijven nog spelers toegevoegd of gewijzigd worden, dan is dat mogelijk.
Als je in het Overzicht ingeschreven spelers op een speler klikt dan komen de gegevens in de
vakken erboven.
Als je een speler wilt verwijderen uit de inschrijflijst, klik dan op
Als je de gegevens van een speler wilt aanpassen, doe dat dan in de lijst met individuele
gegevens en klik op
Zie ook afdrukken van de inschrijflijst.
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Als het inschrijven klaar is, druk dan op

Doe dit ook als je weet dat je later nog meer inschrijvingen krijgt, je kunt het altijd nog
aanvullen.
Als op de dag zelf een speler niet komt opdagen vóór dat je de loting hebt gedaan, dan kun
je deze verwijderen als boven beschreven.
Als je de loting al wel gedaan hebt, klik dan bij Inschrijven klaar op het vinkje zodat het uit
gaat. Je kunt dan nog spelers toevoegen of verwijderen, maar je moet wel de loting opnieuw
uitvoeren.

Na het inschrijven kan een inschrijflijst worden afgedrukt door op
Het ziet er als volgt uit:

te klikken.
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De schema's voor het Mêlee systeem worden opgehaald vanaf Internet.
Zorg dat je de eerste keer dat je Mêlee draait dus een Internet verbinding hebt.
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Daarbij wordt het bestand overgehaald naar je PC en wordt het vanaf daar gebruikt.
De schema's zijn door de gebruiker van Welp niet aan te passen.
Het schema dat getoond wordt is afhankelijk van het aantal ingeschreven spelers en kan niet gewijzigd
worden.
Bij het samenstellen van mêlee schema's is gepoogd een aantal criteria toe te passen.
Deze criteria zijn voor de vier opeenvolgende rondes in:
Doubletschema's:

A. Men speelt telkens met en tegen andere
deelnemers
B. Men speelt nooit meer dan één keer in dezelfde
baan
C. Indien ten gevolge van het aantal deelnemers
tripletten nodig zijn, dan speelt men maximaal
éénmaal in een triplet.
A. Men speelt telkens met en tegen andere
deelnemers
B. Men speelt nooit meer dan één keer in dezelfde
baan.

Tripletschema's:

Het moge duidelijk zijn dat bij een kleiner aantal deelnemers het lastig is om strikt aan deze criteria te
voldoen.
In onderstaand overzicht is voor elk schema aangegeven waar noodgedwongen van de genoemde criteria is
afgeweken (R1 = ronde 1, R2 = ronde 2, etc.).
Doubletschema's
Aantal
deelnemers
8
9, 10, 11
12
13
14, 15
16

17
18
19
20

21

22, 23
24

25

26

A (met&tegen)
niet mogelijk
niet mogelijk
niet mogelijk
niet mogelijk
niet mogelijk
voldaan voor R1 t/m R3;
vier equipes in R2 zijn in
R4 tegenstanders
niet mogelijk
niet mogelijk
niet mogelijk
voldaan in R1 t/m R3;
de equipes in R1 zijn in
R4 tegenstanders
voldaan in R1 t/m R3;
de equipes in R1 zijn in
R4 tegenstanders
niet mogelijk
voldaan in R1 t/m R3;
de equipes in R1 zijn in
R4 tegenstanders
voldaan in R1 t/m R3;
de equipes in R1 zijn in
R4 tegenstanders
voldaan in R1 en R2; in
R3 2 equipes
tegenstanders in R2; de
equipes in R1 zijn in R4

Criteria
B (baan)
niet mogelijk
niet mogelijk
niet mogelijk
niet mogelijk
niet mogelijk
niet mogelijk

C (triplet)
niet van toepassing
niet mogelijk
niet van toepassing
voldaan in R1 t/m R4
niet mogelijk
niet van toepassing

niet
niet
niet
niet

voldaan in R1 t/m R4
voldaan in R1 t/m R3
niet mogelijk
niet van toepassing

mogelijk
mogelijk
mogelijk
mogelijk

niet mogelijk

niet mogelijk

niet mogelijk
voldaan in R1 t/m R3

niet mogelijk
niet van toepassing

niet mogelijk

voldaan in R1 t/m R3

niet mogelijk

niet mogelijk
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32
33, 34

tegenstanders
voldaan in R1 t/m R3;
de equipes in R1 zijn in
R4 tegenstanders
voldaan in R1 t/m R3;
de equipes in R1 zijn in
R4 tegenstanders
voldaan in R1 t/m R3;
de equipes in R1 zijn in
R4 tegenstanders
voldaan in R1 t/m R3;
de equipes in R1 zijn in
R4 tegenstanders
voldaan in R1 t/m R4
voldaan in R1 t/m R4

35

voldaan in R1 t/m R3

36

voldaan in R1 t/m R4

37, 38
39

voldaan in R1 t/m R4
voldaan in R1 t/m R4

40

voldaan in R1 t/m R4

27

28

29, 30

31

niet mogelijk

niet mogelijk

voldaan in R1 t/m R3

niet van toepassing

voldaan in R1 t/m R3

voldaan in R1 t/m R3

voldaan in R1 en R2

voldaan in R1 t/m R3

voldaan in R1 t/m R4
voldaan in R1 t/m R3; in
R4 4 spelers dezelfde
baan
voldaan in R1 t/m R3; in
R4 3 spelers dezelfde
baan
voldaan in R1 t/m R3; in
R4 2 spelers dezelfde
baan
voldaan in R1 t/m R4
voldaan in R1 t/m R3; in
R4 3 spelers dezelfde
baan
voldaan in R1 t/m R4

niet van toepassing
voldaan in R1 t/m R4

tot en met

voldaan in R1 t/m R3

niet van toepassing

voldaan in R1 t/m R4
voldaan in R1 t/m R4

voldaan in R1 t/m R4;
bij veelvouden van 4 is dit
niet van toepassing

99
Tripletschema's
Vanaf 72 spelers voldoen de schema's volledig aan de criteria. Met minder spelers lukt dat niet altijd voor
vier rondes, zoals in onderstaand schema aangegeven. Het criterium om steeds op een andere baan te
spelen wordt onder de 72 spelers niet gehaald.
Aantal
deelnemers
48

49 tot en met 66
67 en 71
72 tot en met 144

Criteria
A (met&tegen)
B (baan)
voldaan in R1 en R2,
niet mogelijk
grotendeels voor R3, niet
voor R4
voldaan in R1 t/m
niet mogelijk
R3,niet voor R4
voldaan in R1 t/m R4
niet mogelijk
voldaan in R1 t/m R4
voldaan in R1 t/m R4

Voorbeeld
Voor 20 spelers ziet dit er als volgt uit.
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En voor 52 spelers als doublettes als volgt:.

Als je voor 52 spelers voor triplettes kiest, dan is het schema:

Je ziet dat de keuze voor triplettes in plaats van doublettes het aantal benodigde banen afneem van 13 naar
9. Dit is zeker interessant als je in een hal met beperkt aantal banen wilt spelen.
Hier zijn 4 rondes aangegeven, maar het is uiteraard mogelijk om minder rondes te spelen.
Opmerking 1
Het schema wordt de eerste keer van Internet ingelezen en wordt daarna vanaf de PC gebruikt.
Op het scherm met het schema staat aangegeven welke versie van de schema's je gebruikt.

Door op klik hier te klikken kom je op deze helppagina. Opmerking over de gebruikte schema's kun je
melden door op de tweede hier te klikken.
Opmerking 2
Als de schema's worden aangepast, dan ontvang je bericht van Welp support hierover.
Je kunt dan de nieuwste versie op je PC installeren door bij Beheer/Variabelen bij Mêlee schema's op Nu
ophalen te klikken.

Een tweede mogelijkheid is om, alleen als je een internet verbinding hebt, het bestand melee.ini te
verwijderen. Als je hierna Welp opstart worden de schema's automatisch van Internet opgehaald.
Opmerking 3

158 / 253

Welp

Een schema kan worden afgedrukt, door op

te klikken.

Het ziet er als volgt uit:

Nadat de lotingen zijn uitgevord kan het schema ook worden afgedrukt met de namen van de spelers erin
vermeld.
Dit gebeurt dan per ronde, als volgt:
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Loting
Loting

Previous Top Next

Het scherm voor de loting ziet er als volgt uit:
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De loting kan uitgevoerd worden op dezelfde manier als bij Voorgeloot aangegeven.
Ook het terugzetten van een abusievelijk verkeerd ingevuld nummer staat daar aangegeven.
Het is echter ook mogelijk om Welp de loting te laten verrichten, duk dan op de toets
Welp zal de teams plaatsen.

Een overzicht van de loting kun je krijgen door op

en

te klikken.

Nadat de loting is uitgevoerd kunnen wedstrijdkaarten worden afgedrukt.
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Wedstrijdkaarten Mêlee
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Nadat de loting voor Mêlee is uitgevoerd kunnen wedstrijdkaarten worden afgedrukt.
Het is duidelijk dat meestal de teams vast gaan spelen, zodat de wedstrijdleider de indeling hiervoor moet
meedelen.
Daarna heeft hij de tijd om de wedstrijdkaarten af te drukken.
De worden 4 op één blad afgedrukt.
Omdat op deze wedstrijdkaarten alleen de equipenummers zijn vermeld, is het verstandig om de spelerslijst
af te drukken en ergens op te hangen.
Het is verstandig om hier iets dikker papier, b.v. 160 gram, voor te kiezen.
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De wedstrijdkaarten zien er, afgedrukt op A4 format, als volgt uit:
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Invoeren Scores

Previous Top Next

Nadat je de loting hebt uitgevoerd en het schema hebt vastgesteld, kun je op de tab Scores klikken.

Door op één van de knoppen
wordt de teamsamenstelling voor die ronde getoond.
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Je ziet dat hier namen van de spelers worden getoond in de juiste volgorde na de loting.
Ook zijn de medespelers en tegenstanders ingevuld.
Zo zie je dat speler 1 samenspeelt met speler 14 en tegen spelers 10 en 18 speelt.
Bij speler 14 zie je dat deze met speler 1 speelt en ook tegen 10 en 18.
Speler 10 speelt samen met 18 en tegen 1 en 14. Zo ook voor speler 18.
Op deze manier kun je voor het invullen van de scores het team opzoeken vanuit de totale lijst en dan daar
de score verwerken.
Alle teams van diezelfde wedstrijd worden dan automatisch ook ingevuld.
Als bijvoorbeeld het team met speler 5 won met 13-8 dan ziet dit er als volgt uit:

Het maakt in principe niet uit bij welke speler je de uitslag het eerste invult, maar je zult ziet dat wanneer je
alle spelers hebt ingevuld dat dan alle scores in de groene scorevelden zijn ingevuld.
Anders gezegd: Als je de scores invult op de groene vlakken, dan heb je altijd alle scores ingevuld.
Het invullen van de scores gebeurt door met de muis op een eerste scoreveld te klikken en dan de uitslag in
te vullen.
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Verlaat het veld met de pijltjes toetsen of geef <Enter>. Pas dan worden de scores bij de andere spelers
overgenomen.
Je ziet dat het winnende team een winstpunt krijgt. Ook het saldo wordt aangegeven.
De laaste 2 kolommen geven het saldo over tot dat moment alle gespeelde wedstrijden.
Een score kan worden gecorrigeerd door een backspace.
Als een waarde > 13 wordt ingevuld, dan geeft Welp een piepje en wordt het veld leeggemaakt.
Daarna kun je de juiste waarde ingeven.
Het is op deze manier altijd mogelijk om een foute score te verbeteren.
Opmerking:
Het winnende team krijgt een winstpunt als het meer punten heeft dan het andere team. Dit behoeft niet 13
te zijn. Hiermee is het mogelijk om Welp ook te gebruiken bij toernooien waar op tijd wordt gespeeld.
Voor het invoeren van de uitslagen van een volgende ronde, klik op Ronde 2 en vul de uitslagen daar in,
bijvoorbeeld:
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Een overzicht van de scores bij Mêlee kan worden gegeven door op het invoerscherm van de scores op
te klikken.
Dan wordt een overzicht gemaakt, gesorteerd op volgorde van aantal winstpunten en saldo.
Deze lijst kan op elk willkeurig moment worden gemaakt, dus ook na b.v. 2 rondes kan een tussenstand
worden gegeven.
De waardes onder de kolommen S1, S2, S3 en S4 geven het behaalde saldo aan in de betreffende ronde.
Welp heeft geen systeem om bij gelijk saldo een winnaar aan te wijzen.
Het is aan de wedstrijdleider om dit voor op te lossen. Hij moet wel voor aanvang van het toernooi aangeven
hoe hij dit uitvoert.
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De lijst ziet er als volgt uit:

Opmerking:
De hoeveelheid regels die getoond worden zijn afhankelijk van de schermgrootte van de gebruikte PC.
In feite wordt er door Welp een schermafdruk gemaakt.
Als het aantal teams zodanig is dat het niet in één keer op het scherm past, dan worden er automatisch
vervolgbladen getoond.
Bovenaan het scherm zie je dan welke bladzijde getoond wordt.

Elk blad kun je afdrukken, maar je kunt er ook overslaan.
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Tijdens of na het invoeren van de scores voor Mêlee is het altijd mogelijk om een ranglijst te bekijken.
Zie de laatste tab Ranglijst.
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Als je hierop klikt krijg je dezelfde informatie als wanneer je de scores wilt afdrukken.
Het verschil is dat bij het tonen van de scores dit in een lijst gezet kan worden die je door kunt scrollen. Bij
het afdrukken wordt dat een nieuw blad, die je met de knop 'Volgende' toont.
De ranglijst ziet er als volgt uit:

Het afdrukken hiervan geeft hetzelfde scherm als bij het afdrukken vanaf de scores.
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Het systeem Toernooi met Voorrondes Voorgeloot is een wedstrijdsysteem waarbij twee of meerdere
eindtoernooien worden voorafgegaan door voorrondes.
Voor het speelschema in de voorrondes zijn verschillende mogelijkheden voorhanden.
Voor Welp is gekozen om integrale loting toe te passen.
Na het spelen van de voorrondes geeft de ranglijst de indeling in de eindtoernooien aan.
In deze toernooien wordt gespeeld met directe eliminatie.
Dit systeem wordt ten onrechte ook wel voorrondes en poules genoemd; dit is in feite onjuist omdat de
poules hier de eindtoernooien zijn en juist geen poules zoals die bij voorrondes in andere systemen worden
gebruikt.
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Het lijkt een vrij recht toe recht aan systeem, maar door de volgende redenen wordt een flexible uitwerking
vrij complex.
· Het variabele aantal voorrondes
· Het variabele aantal toernooien
· Het variabele aantal equipes
· Het totaal aantal spelers willekeurig, dus zeer waarschijnlijk geen macht van twee
· Het kunnen plaatsen van equipes

Het is voor de wedstrijdleider die dit systeem gebruikt zeer aan te bevelen om zich te
verdiepen in de uitwerking van al deze mogelijkheden en goed te oefenen met dit
systeem alvorens het voor een toernooi daadwerkelijk te gebruiken.
Het ingeven van deze verschillende opties gebeurt op het hoofdscherm, het scherm 'Voorbereiding'.
Dit is het eerste scherm dat getoond wordt nadat het wedstrijdsysteem is gekozen.

·

Toernooi
Hier kun je kiezen of je een nieuw toernooi wilt beginnen of door wilt gaan met een toernooi waarvan je al
gegevens hebt ingevoerd. Ook kun je de gegevens van een ouder toernooi verwijderen..
Bij kopie scorebestand geef je aan waar naartoe Welp regelmatig een kopie moet maken van ingevoerde
gegevens van een toernooi. Dit is zeer aan te bevelen tijdens de toernooidag omdat je dan automatisch
een backup maakt van je gegevens.

·

Gegevens toernooi
Hier geef je de naam van het toernooi, de speeldatum en het aantal spelers per equipe in.

·

Punten bij Vrijloting
Hier geef je aan welke stand Welp moet invullen als een equipe een vrijloting heeft.
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Omdat dit een algemeen gegeven is, worden deze scores bijgehouden in het module Beheer.
Door op
te klikken kun je de waarden daar wijzigen.
·

Inschrijven
Hier geef je aan of je een spelerslijst wilt gebruiken. Klik op het woord Spelerslijst voor meer info.
Het aantal ingeschreven equipes is hier aangegeven ter info en wordt ingevuld als de inschrijvingen
gedaan zijn.
De indicatie 'Inschrijven klaar' wordt door Welp aangevinkt als je met de loting begint.
Het is mogelijk om dit uit te vinken als je om wat voor reden dan ook voor een deel opnieuw wilt
beginnen, bijvoorbeeld omdat er zich nog meer teams melden en je deze nog wilt invoeren.

·

Schema
Hier geef je aan op welke manier je het schema wilt laten maken, dit wordt hier verder uitgelegd.
Het is niet mogelijk om een eenmaal gemaakt schema aan te passen. De indicatie 'Schema gemaakt'
geeft aan of dit al gebeurd is.

·

Loting
Hier zijn geen parameters.Het is mogelijk om equipes te plaatsen op basis van hun speelsterkte.
Dit gebeurt voordat de loting wordt uitgevoerd: je plaatst eerst één of meerdere spelers en doet daarna
de rest van de loting. Zie hier voor een gedetailleerde uitleg
De indicatie 'Loting klaar' is informatief.

·

Voorrondes
Hier geef je het gewenste aantal voorrondes aan, alsmede of je hierin de tegenstanders automatisch
door Welp wilt laten invullen, of je voor een extra controle kiest door dit niet te laten doen.
Aan het eind van de voorrondes wordt een ranglijst getoond op basis van de gewonnen aantal partijen en
het saldo.
De volgende partij wordt in een van de eindtoernooien gespeeld.
Nu kan het voorkomen dat het laatste equipe in b.v. het A-toernooi evenveel gewonnen partijen en
hetzelfde saldo heeft als het eerste equipe in het B-toernooi. De wedstrijdleider heeft de mogelijkheid om
dit naar eigen believen op te lossen, zie Ranglijst.

·

Eindtoernooien
Hier geef je aan hoeveel eindtoernooien je wilt en hoeveel equipes per eindtoernooi.
Het totaal aantal equipes met dit wedstrijdsysteem is maximaal 128, dus maximaal 32 per eindtoernooi.
Per eindtoernooi geldt dat het aantal spelers, behalve in het laatste toernooi, een macht van twee moet
zijn.Dit zijn dus de aantallen 4,8,16 en 32.
Dit omdat in deze eindtoernooien volgens directe eliminatie wordt gespeeld.
In het laatste toernooi kan dit elk willekeurig aantal zijn.Welp zal dan vrijlotingen toevoegen tot een
macht van twee is bereikt.
Na het inschrijven zal Welp controleren of het hier opgegeven aantal overeenkomt met het aantal
inschreven equipes.
Als dit niet het geval is, dan wordt op het moment dat het schema wordt gemaakt een melding gegeven:
"Je hebt bij het definieren van eindtoernooien aangegeven dat er xx equipes meedoen. Je hebt er yy
ingeschreven. Dit moet hetzelfde aantal zijn.
Het aantal spelers kan dus bijvoorbeeld 60 zijn die je verdeelt over 3 eindtoenooien met 16 equipes in
het A,B en C toernooi en 12 in het D-toernooi. Welp vult het D-toernooi aan met 4 vrijlotingen.
Bij tabblad 'Inschrijvingen' zijn deze vrijlotingen zichtbaar. Je kunt deze naam eventueel veranderen door
een later toegevoegd equipe. Welp zal een team dat 'Vrij' heet als normaal team behandelen, het is
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slechts een naam. Het is aan de wedstrijdleider om dit team altijd te laten verliezen (als mogelijk).

Je kunt aangeven of je wel of geen troostrondes wilt spelen.

·

Koppelen equipes
Hiermee wordt aangegeven welke equipes tegen elkaar spelen in de hoofdtoernooien..
Dit kan op de volgende manieren:
1.
De equipes epelen paarsgewijs tegen elkaar, dus het eerste equipe tegen het tweede, het derde
equipe tegen het vierde, enz
2.
Het eerste equipe speelt tegen het laatste, het tweede equipe tegen het voorlaatste, enz.
Het is aan de wedstrijdleider om dit van te voren aan te geven.
Het is dus ook aan hem om de voor- en nadelen van beide werkwijzen te overwegen en te beslissen wat
hem het beste dunkt.
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Het inschrijven gebeurt op vergelijkbare wijze als bij het wedstrijdsysteem Voorgeloot.
Afhankelijk van het aantal spelers in een equipe kun je deze invullen.
Als de licentie bekend is, wordt de naam van een speler opgehaald uit het bestand van de licentiehouders.
Als de spelers van dezelfde vereniging zijn, wordt de naam daarvan ingevuld, anders wordt 'mix' aangegeven.
Klik na het invoeren van de spelers op 'Inschrijven', deze worden getoond op de lijst eronder.
Je kunt een equipe aanpassen, bijvoorbeeld de naam van een speler, door in de lijst op de regel van het
equipe te klikken. Wijzig vervolgens in het invoergedeelte de naam van de speler en klik op 'Aanpassen'.
Merk op dat dit ook nog mogelijk is nadat de loting is gedaan. Je kunt op die manier dus invallers
aangeven.
Als tijdens het inschrijven een equipe niet op komt dagen, kun je deze verwijderen. Doe dit door op de lijst te
klikken op het juiste equipe en klik op verwijderen. Het equipe zal uit de lijst verdwijnen.
Merk op dat dit niet mogelijk is nadat de loting is uitgevoerd, tenzij je de loting opnieuw uitvoert. Je krijgt hier
een melding van.
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Het terugtrekken van een team kan wel nadat de loting is uitgevoerd. In dat geval wordt de naam van het
equipe gewijzigd in 'Teruggetrokken'. De plaats van het team, nadat eventueel een loting wordt uitgevoerd,
wijzigt niet.
Als de loting al is uitgevoerd en je wilt toch nog een team toevoegen, klik dan op 'Nieuw equipe inschrijven'.
Het is duidelijk dat dan de loting opnieuw uitgevoerd moet worden, wellicht moet ook het schema worden
aangepast.
Als laatste is het mogelijk om alle spelers uit een spelerslijst in te schrijven die met OnTip zijn ingevoerd.

De inschrijflijst kan worden afgedrukt door op

te klikken.

Deze lijst heeft dezelfde indeling als bij Voorgeloot.
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Voor dat het schema wordt weergegeven, wordt gecontroleerd of het totaal aantal equipes in de
eindtoernooien hetzelfde is als het aantal equipes dat je hebt ingeschreven. Dit aantal equipes voor de
eindtoernooien geef je aan bij tabblad Voorbereiding.
Als dat niet gelijk is wordt een melding gegeven: Je hebt bij het definieren van eindtoernooien aangegeven
dat er xx equipes meedoen. Je hebt er yy ingeschreven. Dit moet hetzelfde aantal zijn.
Het schema toont in eerste instantie alleen het aantal ingeschreven equipes.
Je hebt bij tabblad 'Voorbereiding' al aangegevenof je volledig willekeurig schema wilt of je in groepjes van 4
een schema wilt maken.
De keuze die je hierbij wilt maken wordt bepaald of je equipes al of niet wilt plaatsen.
Als je wilt voorkomen dat de twee sterkste equipes in de eerste ronde al tegen elkaar spelen, dan heeft een
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volledig willekeurig schema geen zin.
Als je daarna bij de loting de beide teams in de eerste en de tweede helft van de spelerslijst plaatst, dan
kunnen ze immers toch de eerste of tweede ronde teen elkaar spelen.
Als je geen spelers plaatst, is dit een uitstekend schema.
Klik dan op 'Toon schema'.

Het is niet mogelijk om een eenmaal gemaakt schema aan te passen, anders dan door het aantal equipes
te wijzigen.
Het aantal equipes is minimaal 3 en maximaal 128.

Het afdrukken van het schema kan door op

te klikken.

Deze heeft dezelfde indeling als bij Voorgeloot.
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Als je voor het volledig willekeurige schema hebt gekozen, zie je dat Welp op willekeurige kolommen het
bovenste veld rood maakt. Dit is de indicatie dat deze kolom gebruikt wordt als speelschema. Dit is iedere
keer bij elk schema verschillend en is niet te beinvloeden.

Bij het opslaan van het schema worden deze kolommen opgeslagen. Na de loting worden alleen deze
kolommen getoond op het tabblad Schema.
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Een eventuele vrijloting wordt dan getoond als 'Vrij'.
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Als bij het maken van een schema met groepjes van 4-tallen het aantal spelers in het laatste eindtoernooi
geen macht van 2 is, dan wordt een waarschuwing gegeven.
Bijvoorbeeld bij twee eindtoernooien met 8 in het A-toernooi en 5 in het B-toernooi komt de melding:

Het aantal teams wordt opgehoogd en het schema aangepast.
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Ook wordt op het scherm Voorbereiden het aantal aangepast.

Bij het inschrijven wordt een aantal toegevoegd als 'Vrij'.
Merk op dat deze indicatie voor Welp slechts een naam is en zal er geen automatische verwerkingen, zoals
het invoeren van scores aan koppelen.
Hierbij wordt het aantal equipes van het laatste toernooi hiermee aangevuld.

Hiermee is dus feitelijk het aantal equipes op een macht van 2 gezet, waarbij een aantal equipes de naam
'Vrij' hebben gekregen.
Bij de loting zal de wedstrijdleider de equipes zo moeten verdelen dat een evenwichtige verdeling van de
vrijlotingen wordt verkregen.
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Als je gekozen hebt voor een schema voor het volledig willekeurig plaatsen, dan kun je de loting als volgt
doen:
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De equipes worden getoond volgens het inschrijfnummer in de linker kolom, ze krijgen hun uiteindelijke
equipenummer in de rechter kolom.
Hiermee worden ze voor de rest van het toernooi aangeduid.
Het loten van de equipes kan op verschillende manieren gebeuren.
1. Je kunt alle equipes automatisch loten, klik direct op
2. Je kunt een aantal equipes plaatsen. Dit doe je door op het equipe te klikken (in de linker kolom) en ze
vervolgens een equipnummer te geven. Dan verdwijnen ze uit de linker kolom en komen ze op de rechter
kolom terecht op de juiste plaats volgens hun toegewezen equipenummer.
3. Je kunt een aantal equipes plaatsen en daarna de rest door Welp laten uitvoeren, klik nadat je er een
aantal hebt geplaatst te hebben op
4. Klik op
voor het invoeren van scores.

Zie onderstaand voorbeeld voor de verwerking in stappen;
·

Voor de loting

·

Klik op een equipe

·

Geef het equipe een nummer
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·

klik op OK

·

Doe dit voor een ander team

Herhaal dit eventueel tot je alle team geplaatst hebt

Klik op
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Een overzicht van de loting kan worden afgedrukt door op

te klikken.

Deze heeft dezelfde indeling als bij Voorgeloot.

Klik op
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Het plaatsen van equipes
Het kan voorkomen dat je equipes wilt plaatsen op basis van hun speelsterkte.
Het is meestal niet wenselijk dat, als je van te voren weet dat 2 equipes erg sterk zijn, om die in de eerste
ronde van het eindtoernooi tegen elkaar te laten spelen. Dat wil je niet.
Daarom wordt het vaak gedaan dat een sterk equipe als eerste wordt geplaatst en het tweede sterke team
als eerste team als eerste in de tweede helft van het aantal deelnemers.
Het is dan niet handig als deze equipes, door de manier van volledig willekeurige loting van de voorrondes,
deze equipes al eerder tegen elkaar spelen.
Om deze reden is bij het maken van het wedstrijdschema de mogelijkheid ingebouwd om wel willekeurig in
te delen, maar in groepjes van vier. Zie bij tabblad schema hoe dit is uitgewerkt.

Het aantal equipes bij het plaatsen van equipes is geen 4-voud
Zoals hierboven aangegeven wordt, als je spelers wilt plaatsen, wordt het schema gemaakt in groepjes van
vier.
In dat geval worden er vrijlotingen toegevoegd tot het aantal equipes een 4-voud is. Je kunt dan 1,2 of 3
vrijlotingen krijgen. Deze vrijlotingen worden aan het eind toegevoegd.
Stel je hebt 58 equipes, dan worden er 2 vrijlotingen toegevoegd. Het is natuurlijk niet handig om die in het
laatste 4-tal te laten staan. Je kunt in dat geval, naast het plaatsen van een equipe, ook een vrijloting
plaatsen.
In het voorbeeld hierboven kun je bij de loting eerst een vrijloting plaatsen op plaats 54. Hierdoor krijg je de
laatste 2 groepjes van vier met elk 3 equipes.
Het is dus aan de wedstrijdleider om hier handig mee om te gaan.
Naast het plaatsen van equipes is het plaatsen van de vrijlotingen een belangrijke taak voor het verloop van
het toernooi.
Als dit in de beginfase verkeerd wordt ingevuld is het na de loting niet meer aan te passen, tenzij natuurlijk
de hele loting opnieuw wordt uitgevoerd.
Omdat dit vaak pas op de toernooidag gebeurt, is het zeer aan te raden om van te voren de opties te
overwegen, en niet de stress op de toernooidag op te schroeven.
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In dit voorbeeld zou je het plaatsen als volgt kunnen doen:

Plaats daarna de rest willekeurig, als volgt:
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Als de loting is gedaan, kunnen de wedstrijdkaarten worden afgedrukt.
Deze worden gemaakt voor de 2 of 3 voorrondes door op het scherm van de loting op
klikken.
Deze worden met vier op een blad getoond met het aantal opgegeven voorrondes, als volgt:

of
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Het invoeren van de scores van de voorrondes doe je door op het veld te gaan staan en de waarde in te
voeren. Verlaat het veld door op een van de pijltje toetsen te klikken.
Als je hebt aangegeven bij de voorbereiding dat de score van de tegenstander automatisch ingevuld moet
worden, dan zal dit gebeuren nadat je het veld hebt verlaten.
Als de waarde die je invult groter is dan 13, dan hoor je een piep en wordt het veld leeggemaakt. Hierna kun
je een nieuwe waarde invoeren.
Het wijzigen van een reeds ingevoerde score kun je doen door het veld aan te klikken en op de knop
Backspace te klikken.
Let op: Er wordt door Welp voor een vrijloting een aparte aktie genomen.
Als je op een scoreveld van de vrijloting klikt en daarna verlaat, dan worden de verliezende waarden ingevuld
zoals bij de voorbereiding zijn aangegeven.
De tegenstander krijgt dan de winnende waarden.
Als je op een scoreveld van een equipe klikt en daarna verlaat, dan worden ook de waarden zoals bij de
voorbereiding aangegeven ingevuld.

Merk op dat het mogelijk is, door het aantal vrijlotingen en het schema mogelijk dat vrijlotingen tegen elkaar
spelen.
Zie in bovenstaand voorbeeld equipe 7 en 13. in dat geval krijgen beide teams de verliezende waarden zoals
in voorbereiding aangegeven.
op deze manier zullen de vrijlotingen altijd de waarden krijgen van de verliezer en zullen zij in de ranglijst
onderaan staan.
Merk op dat deze scores altijd worden ingevuld, ook al is aangegeven dat de score van de tegenstander niet
automatisch ingevuld moet worden.
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Het is mogelijk om op elk moment de ranglijst te berekenen. Dit doe je door op
te klikken.
In bovenstaand voorbeeld zal de nultelling uiteraard niet kloppen, maar hiermee kun je gewoon verder.

Een volledige invulling van de eerste ronde, kan er als volgt uitzien.

deze kun je afdrukken door op

te klikken.
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De ranglijst ziet er dan als volgt uit:

Als de scores van alle rondes zijn ingevuld kun je klikken op
klikken.

of op de tab Ranglijst
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Bij tabblad Ranglijst worden de equipes getoond op volgorde van de resulateten van de voorrondes.
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Gelijk wordt getoond in welke eindtoernooien ze ingedeeld worden.

Nu kan het voorkomen dat het laatste equipe in b.v. het A-toernooi evenveel gewonnen partijen en hetzelfde
saldo heeft als het eerste equipe in het B-toernooi. Dit kan het geval zijn als b.v. het A-toernooi 8 equipes
heeft en equipe 26 en 29 een zelfde saldo hebben. Dan wil je niet aan het toeval overlaten in welk
eindtoernooi een equipe speelt.
Welp geeft daarbij de mogelijkheid om deze equipes eventueel van plaats te wisselen.
Op basis waarvan je dit doet is aan de wedstrijdleider. Hij kan erom tossen, een baragepartij of een shootout
laten spelen. Hoe dat gebeurt is voor Welp irrelevant.
De wedstrijdleider geeft eenvoudigweg aan dat twee equipes van plaats wisselen in de eindrangschikking.
Als extra hulp hiervoor toont Welp het saldo van de scores van de equipes in de eerder gespeelde rondes.
Merk op dat het natuurlijk kan voorkomen dat meerde equipes gelijk eindigen, ook daar is het aan de
wedstrijdleider om te bepalen welk equipe in welk eindtoernooi komt.
Zie de equipes 4, 16 en 30.
Het is duidelijk dat alleen equipes met hetzelfde saldo, die in verschillende eindtoernooien ingedeeld zouden
worden, omgewisseld kunnen worden.
Het mag niet mogelijk zijn om naar believen equipes in eindtoernooien te plaatsen.
Ook hier is het aan de wedstrijdleider om te bepalen welk equipe in welk eindtoernooi komt.
De wedstrijdleider heeft in Welp hierna de mogelijkheid om equipes van plaats te wisselen totdat het de hem
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gewenste toernooiindeling is bereikt.
Als er geen equipes gewisseld behoeven te worden of de wedstrijdleider vindt dat niet nodig, dan kan deze
indeling vastgesteld worden door te klikken op

.

Dit is noodzakelijk om de scores in de eindtoernooien in te kunnen vullen.

Een overzicht van de indeling van de equipes in de toernooien kan worden gemaakt door op
klikken.

te

Hierbij wordt per eindtoernooi een overzicht getoond, dat afgedrukt kan worden.

en zo voort.
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Als er twee of meerdere equipes uit verschillende toernooien hetzelfde aantal punten hebben dan verschijnt
het volgende naast de ranglijst:

De wedstrijdleider geeft eenvoudigweg aan dat twee equipes van plaats wisselen in de eindrangschikking.
Het is duidelijk dat alleen equipes met hetzelfde aantal punten, die in verschillende eindtoernooien ingedeeld
zouden worden, omgewisseld kunnen worden.
Als je hier een vergissing maakt, volgt een waarschuwing en kun je het wisselen niet doorvoeren.
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Er kunnen meerdere equipes gewisseld worden..
Welp laat zien welke eerdere wisselingen te al hebt uitgevoerd.

Na het wisselen van equipes geeft de wedstrijdleider aan dat de indeling definitief is door te klikken op

Hiermee ligt vast welke equipes in welke eindtoernooien spelen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

184 / 253

Welp

Toernooien
Toernooien

Previous Top Next

Nadat de indeling in de toernooien na de voorrondes definief is begint het gedeelte van directe eliminatie.
Dit kan in maximaal 4 toernooien worden uitgevoerd, elk van hen wordt in een eigen tabblad uitgewerkt.
Als het gekozen aantal eindtoernooien kleiner is dan vier, dan is het niet mogelijk om de niet gebruikte
eindtoernooien te tonen.
De equipes worden hier getoond in de volgorde van de definitieve ranglijst.
De equipes die tegen elkaar moeten spelen, wordt bepaald door de parameter Koppel equipes, die bij de
voorbereiding is aangegeven.
Voor de eerste methode: 1 tegen 2, enz is het voorbeeld van hiervoor uitgewerkt en geeft 2 toernooien,
een A toernooi en een B-toernooi.

Het invoeren van de scores
Bij het invoeren van de scores volstaat het om de punten vn de verliezer aan te geven, het aantal punten van
de winnaar wordt automatisch ingevuld. Na het invullen van de scoremoet met een pijltjestoets naar
boven of beneden geeindigd worden.
Je kunt ook met de muis binnen dezelfde spelronde klikken, Het aanklikken van een andere spelronde geeft
geen resultaat.
Het wijzigen van een reeds ingevoerde score kun je doen door het veld aan te klikken en op de knop
Backspace te klikken.

Het doorschuiven naar de volgende ronde
De winnaar wordt automatisch in de volgende ronde ingedeeld.
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De plaats in de volgende ronde is als volgt:
·
·
·

De winnaar van equipe 1 en 2 komt in de volgende ronde op plaats 1
De winnaar van equipe 3 tegen equipe 4 komt op plaats 2
enz

Als is aangegeven dat er met troosttoernooien gewerkt wordt, dan wordt na de eerste wedstrijd de verliezer
in het troosttoernooi indegeeld:

en na meerdere uitslagen:
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Als in de volgende ronde is aangegeven dat 2 equipe en tegenstander hebben, dan kunnen zij in principemet
de wedstrijd beginnen, en hoeven dus niet te wachten totdat de hele ronde is afgelopen.
Let op: Er wordt door Welp voor een vrijloting geen aparte aktie genomen, als je op een scoreveld van de
vrijloting klikt en daarna verlaat, dan wordt 6 ingevuld en 13 voor de tegenstander.

Zo kan in het B-toernooi het volgende spelverloop plaatvinden:

Voor de tweede methode: eerste tegen de laatste, enz wordt dit direct na het tonen van de toernooien
aangegeven, als volgt:
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Het invoeren van de scores gebeurt op dezelfde wijze als hierboven aangegeven.
Ook zul je zien dat, indien je eerste de verliezer aangeeft, dat dan automatich de winnaar wordt ingevuld.

Het doorschuiven naar de volgende ronde
Hier wordt de volgende werkwijze gehanteerd:
Als een uitslag wordt ingevuld, dan wordt de winnaar van het eerste tegen het laatste equipe ingevuld in
regel 1 van de volgende ronde en de verliezer in regel 1 van het troosttoernooi.
In het voorbeeld zie je dat de winnaar van het 4e equipe tegen het 4e equipe van onderaf gerekend (in dit
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geval equipe 20) op de 4e plaats in de volgende ronde speelt. Zo ook met de verliezer.
Je ziet dat op deze manier elk equipe zijn plaats in de volgende ronde krijgt ingevuld.
Met als gevolg dat, indien getoond wordt, dat er 2 equipes in de volgende ronde tegen elkaar moeten spelen
deze zouden kunnen beginnen, voordat de hele ronde is afgelopen.

Het afdrukken van scores van toernooien
In elk toernooi is het mogelijk om de scores af te drukken van zowel het hoofdtoernooi als eventueel het
troosttoernooi.
Bij het volgende invoerscherm:
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kan een overzicht getoond worden, als volgt van de hoofdronde

en de troostronde:
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Merk op dat de getoonde 1e ronde hetzelfde is. Dit is gedaan om goed overzicht te krijgen in zowel het
hoofd- als het troosttoernooi.
De eindlijst geeft het overzicht nadat het toernooi is afgelopen, als volgt:
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Zwitsers
Het Zwitserse systeem is een wedstrijdsysteem waabij equipes na een spelronde het daarna opnemen
tegen equipes van vergelijkbare sterkte.
Zo zullen de equipes die in de eerste partij gewonnen hebben hun tegenstanders toegewezen krijgen uit de
groep winnaars van deze ronde.
Dit is dus anders dan bij Voorgeloot, waarbij steeds tegen een willkeurige ander equipe gespeeld wordt.
Als deze manier van de volgende tegenstander bij elke volgende ronde wordt toegepast, wordt de groep
equipes die alles gewonnen hebben steeds kleiner en zijn de tegenstanders steeds meer aan elkaar
gewaagd. Op deze manier kunnen in een finalepartij de sterkste equipes deelnemen.
Dit maakt het interessanter voor de deelnemers en voor de toeschouwers.
Door deze werkwijze hebben niet alle spelers tegen elkaar gespeeld, omdat een verliezend equipe uit een
ronde niet meer bij de groep winnaars zal worden ingedeeld.
Hierop is een uitzondering mogelijk, zie bij herkansing.
Het aantal rondes dat nodig is om een winnaar te krijgen is afhankelijk van het aantal deelnemers. Zo zijn er
bij 32 deelnemers na 4 rondes nog 2 equipes over die alles gewonnen hebben.
Zij spelen dus in de finale. Er zijn dus ook 2 equipes die alles verloren hebben, de overige equipes hebben
1,2 of 3 wedstrijden gewonnen.
De manier waarop de tegenstanders in de volgende ronde worden bepaald kan varieren. Afhankelijk hiervan
wordt het Zwitserse wedstrijdsysteem onderverdeeld in Zuiver- en Onzuiver Zwitsers.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

Voorbereiding
Hierop kun je de gegevens van een toernooi aanmaken, wijzigen of verwijderen.
De getoonde gegevens zijn de algemene gegevens van een toernooi, maar geven ook aan hoever je bent in
de voortgang van het toernooi.
Als je een nieuw toernooi begint, moet je de getoonde gegevens invullen. Als je de gegevens van een eerder
gecreeerd toernooi wilt aanvullen, dan worden de al eerder opgegeven gegevens getoond en kun je deze
eventueel wijzigen.
Alle gegevens van een toernooi worden ingevuld in een z.g. scorebestand. Hierin worden alle specificaties,
dus ook de inschrijvingen, de loting en de scores bijgehouden.
Dit scorebestand wordt opgeslagen in een aparte folder en heeft als extensie '.zwi".
Het verdient aanbeveling, zeker bij het invullen van de scores, om regelmatig een kopie te maken van dit
scorebestand, zie hier.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Het eerste scherm

Op het scherm voor de voorbereiding van een toernooi volgens het Zwitserse wedstrijdsysteem, kun je de
gegevens van een toernooi aanmaken, bewerken of verwijderen.
Het onderste gedeelte van de getoonde gegevens is ter informatie.
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Klik op de desbetreffende knop om deze funktie te starten.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Nieuw toernooi
Als je jezelf administratief wilt voorbereiden op een nieuw toernooi, dan kun je dit al lang van te voren doen.
Je weet altijd welk toernooi het betreft en op welke datum het gehouden wordt.
Ook kunnen er al inschrijvingen binnenkomen. Als je hier niet OnTip voor gebruikt, kun je die alvast in Welp
invoeren.
Maak alvast de gevens voor het nieuwe toernooi aan door op de knop
Daarna wordt de naam en de datum van het toernooi gevraagd.

te klikken.

Geef aan van voor soort toernooi het betreft en of je eventueel een eerder gebruikte spelerslijst wilt
gebruiken.
klik dan bij Spelerslijst op Ja en specificeer de te gebruiken spelerslijst.
Voor het verdere gebruik hiervan zie hier.
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Als je al eerder een toernooi met dezelfde naam hebt aangemaakt, dan komt er een melding:

Hierna kun je opnieuw beginnen met een andere toernooinaam of kiezen om je eerdere gegevens te
overschrijven.
De naam van je gebruikte scorebestand verschijnt altijd bovenaan je scherm.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

Bestaand toernooi
Als je de gegevens van een eerder gedefinieerd toernooi wilt aanvullen, en dat kan alles zijn, zoals
inschrijvingen, sortering, loting, maar ook de scores, klik dan op
.
Je kunt kiezen uit de al eerder aangemaakte toernooien, selecteer het juiste toernooi en klik op OK.
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Hierna worden alle al ingevulde gegevens getoond, niet alleen op het eerste scherm, maar ook op alle
volgende schermen.

De naam van je gebruikte scorebestand verschijnt altijd bovenaan je scherm.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Instellingen kopie scorebestand
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Op het scherm Voorbereiding bevindt zich een knop:
Hiermee kun je aangeven dat je een backup van de scorebestanden op een USB stick wilt maken en tevens
kun je aangeven dat je dit automatisch na een zelf in te geven tijd wilt doen.
Zie Backup voor de uitleg hiervan.
Op het getoonde scherm worden de reeds aanwezige bestanden op deze USB-stick getoond. Dit kunnen
bijvoorbeeld scorebestanden zijn van eerdere toernooien. Stel in waarnaartoe je dit wilt kopieren en hoe vaak
je dit automatisch wilt uitvoeren.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Verwijderen toernooi
Als een toernooi gespeeld is en je hebt de toernooigegevens niet meer nodig, dan kun je deze
verwijderen.
Op het hoofdscherm van zwitsers, is rechts een knopje hiervoor.
Geef aan welke toernooi je wilt verwijderen.
Je kunt dit natuurlijk ook met Explorer doen.
Het bestand heeft ".zwi" als bestandstype.
Bij Folders vind je de locatie hiervan of klik op de pulldown Verkenner vanaf het hoofdmenu.
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Inschrijven
In dit gedeelte kunnen spelers of equipes worden ingevoerd.
Als een equipe uit meer dan één speler bestaat, zoals aangegeven bij de voorbereiding, dan moeten er ook
meerdere namen worden ingevoerd.
Ook kan er worden gekozen om spelers te selecteren uit een eerder gespeeld toernooi. Dit heb je dan bij de
voorbereiding aangegeven als spelerlijst.
De werkwijze is aangegeven bij spelerslijsten.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

Nieuwe speler
Het invoeren van een speler van een equipe doe je door zijn licentie in te voeren in het
licentieveld.
Als deze speler geen licentie heeft, dan kun je ook zijn/haar naam invoeren in het naamveld.
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Je hebt hier de keus om zelf de deelnemers van een toernooi in te voeren of om gebruik te
maken van het programma OnTip.
Als gebruik gemaakt is van het programma OnTip om de inschrijvingen op Internet te verzorgen, dan kunnen
de namen hiervan direct ingevoerd worden.
Dit gebeurt op dezelfde manier als bij inschrijven voorgeloot aangegeven.
Als je dat wilt, klik dan op

(details).

Afhankelijk van het aantal spelers in een equipe kunnen in het bovenste kader één, twee of
drie spelers ingevoerd worden.
Als het licentie nummer wordt opgegeven en deze is bekend in Welp, dan verschijnt:
·
·
·

Het type licentie, of het een W, een J, of een C licentie betreft
De naam van de speler, anders moet de naam worden ingevoerd.
De vereniging waar deze speler speelt. Als een speler tweede lid is bij een andere
vereniging, dan wordt hier zijn W licentie getoond.

Opmerking: De namen die getoond worden bij een licentienummer worden weergegeven zoals
de NJBB deze in hun systeem bewaart.
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Zie hiervoor ook de uitleg bij Lijsten licentiehouders.

Als het licentienummer onbekend is, dan is het mogelijk om dit op te zoeken, klik op
het betreffende licentienummer, zie ook Zoek licentienummer.

vóór

Als het inschrijven klaar is, druk dan op

Doe dit ook als je weet dat je later nog meer inschrijvingen krijgt, je kunt het altijd nog
aanvullen.
Als op de dag zelf een equipe niet komt opdagen vóór dat je de loting hebt gedaan, dan kun
je het equipe verwijderen. In dat geval komt het equipe ook niet meer voor in de loting.
Als je de loting al wél gedaan hebt of een equipe trekt zich terug tijdens het toernooi door
bijvoorbeeld ziekte, dan kun je aan geven dat het equipe zich heeft teruggetrokken.
Selecteer dan het equipe in de lijst en klik op
.
In dat geval blijft het inschrijfnummer gehandhaafd en wordt de naam veranderd in
'Teruggetrokken'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Aanduiding vereniging
Van elke speler van een equipe wordt de vereniging gezocht uit het NJBB bestand. Dit wordt bij het veld
Gezamenlijke vereniging gezet.
Als een eventuele tweede en derde speler van dezelfde vereniging is, dan blijft deze naam staan.

Als de spelers uit verschillende verenigingen komen, dan wordt de naam Mix ingevuld.

Maar ook als een speler geen lid is van een vereniging, wordt dit gezien als Mix.
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Aanpassen speler
Als na het inschrijven nog spelers toegevoegd of gewijzigd worden, dan is dat mogelijk.
Selecteer in het Overzicht ingeschreven equipes op een equipe en wijzig de naam van een
speler. Klik daarna op

.

Hier wordt in equipe met inschrijfnummer 2 Karin Vrijer vervangen door Joop de wilde.

Zie ook afdrukken van de inschrijflijst.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

Verwijderen equipe

Ook het verwijderen van een heel equipe is mogelijk. Selecteer het equipe in de lijst.
Klik daarna op

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Inschrijven aanpassen
Zolang je bezig bent kun je altijd equipes toevoegen, verwijderen en aanpassen.
Echter, als de loting is uitgevoerd, kan dat niet zomaar. Als je bijvoorbeeld een equipe wilt toevoegen na de
loting, dan zul je die loting opnieuw moeten doen. Ook de verdeling van het aantal equipes in volgende
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rondes kan wijzigen.
Als je toch een equipe wilt toevoegen of verwijderen, en de consequentie van het opnieuw loten aanvaardt,
dan zijn bovengenoemde functies weer beschikbaar.
Merk op, dat het aanpassen van een equipe, bijvoorbeeld de naam van een speler veranderen, of zelfs de
teamcaptain, blijft altijd mogelijk.
Als de loting uitgevoerd is en je gaat naar het tabblad Inschrijven, dan zie de dat het scherm er anders uit
ziet.
de knoppen voor inschrijven, verwijderen, enz zijn verdwenen ne er is een knop Inschrijven aanpassen
toegevoegd.

Als je hierop klikt dan krijgt je een meldig:

Als je op Ja klikt dan zie je het eerdere inschrijfscherm weer terug en heb je alle functies ter beschikking.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Oneven aantal equipes
Als na het inschrijven van equipes dit scherm verlaten wordt en naar het volgende scherm wordt gegaan, dan
wordt gecontroleerd of het aantal equipes even is.
Als dat niet het geval is, dan wordt er een extra equipe toegevoegd om het aantal even te maken.
Dit equipe wordt Vrijloting genoemd.
Je krijgt dan eerst een melding:
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Dit gebeurt dus elke keer dat je het inschrijfscherm verlaat met een oneven aantal equipes.
Welp kan niet weten wanneer dit de laatste keer is dat je een equipe hebt ingeschreven en verder wilt met
de loting.
Deze naam van een equipe Vrijloting wordt door Welp niet onderkent als een speciaal equipe, het is
eenvoudig geweg een equipe met die naam.
Alle acties die nodig zijn voor dit equipe, bijvoorbeeld bij plaatsen voor de loting of bij het toekennen van
punten, is de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleider.
Op het scherm Inschrijven zal dit equipe als volgt worden getoond:

Op het scherm Loting ziet dit er als volgt uit:.

Opmerking 1:
Omdat een vrijloting elke keer wordt toegevoegd als het scherm Inschrijven verlaten wordt met een oneven
aantal equipes, kan het dus voorkomen, dat, wanneer je doorgaat met inschrijven, dit equipe er ten onrechte
staat. Je kunt dit equipe eventueel eerst verwijderen, maar je kunt het ook Aanpassen door een nieuw
ingeschreven equipe.
Opmerking 2:
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Het equipe Vrijloting wordt geplaatsts op de eerste vrije plaats bij de inschrijvingen.
Normaal gesproken zal dit achteraan de inschrijflijst zijn. Echter, als er een equipe is verwijderd uit de
inschrijflijst, dan zal het equipe Vrijloting deze plaats innemen.
Op zich is dit niet relevant, immers bij de loting krijgen de equipes hun equipenummer toegewezen.
In onderstaand voorbeeld waren er 32 equipe ingeschreven. Equipe 5 liet weten niet te komen. De vrijloting
werd dus op plaats 5 gezet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Sorteringen
Het gedeelte sorteringen is een belangrijk gedeelte in dit wedstrijdsysteem.
Het bepaalt namelijk hoe de volgorde van de equipes er na het invoeren van alle scores van een ronde er
uitziet en welke equipes in die ronde tegen elkaar spelen.
Het is mogelijk om per ronde een andere sortering aan te geven.
Als je helemaal geen sortering aangeeft is het mogelijk dat equipes in de volgende ronde tegen equipes
uitkomen, waar ze al eerder tegen gespeeld hebben.
Ook zul je zien dat de nieuwe tegenstanders willekeurig gekozen worden en het principe van het Zwitserse
spelsysteem geweld wordt aangedaan,

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Sorteringen per ronde
Na het invoeren van alle scores van een spelronde moeten de tegenstanders voor de volgende ronde worden
bepaald.
Dit
1.
2.
3.

gebeurt door:
De resultaten van deze en eventuele vorige rondes op een bepaalde manier te sorteren.
Daarna wordt bepaald welke equipes in welke spelersgroep zitten
De volgende tegenstanders worden bepaald volgens het vaste algorithme.

Per ronde kunnen maximaal 10 sorteringen worden aangegeven om de equipes te sorteren.
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Een volgende sortering is nodig als blijkt dat het resultaat van de vorige sortering(en) een gelijk resultaat kan
opleveren voor één of meerdere equipes.
Als je bijvoorbeeld na de eerste ronde aangeeft dat je als eerste sortering wilt sorteren op Winstpunten, dan
weet je dat de helft van het aantal equipes 1 punt heeft en de andere helft 0 punten. De volgorde binnen deze
groepen is onbepaald.
Je zou dan als tweede sortering het saldo aan kunnen geven. maar ook dan kunnen er equipes zijn die een
gelijk saldo hebben. Dat gebeurt bijvoorbeeld als twee wedstrijden zijn geeindigd in 13-10. De onderlingen
volgorde hiervan is onbepaald. Je kunt dit zo laten en de willekeur de volgende tegentanders laten bepalen,
maar je kunt bijvoorbeeld ook het equipenummer als derde sortering opnemen. Je zou dit bijvoorbeeld
kunnen doen om de werkwijze van Welp te vergelijken met een oud systeem dat je gebruikte, bijvoorbeeld
Excel. Je weet hierna zeker dat er geen equipes zijn met eenzelfde eindsortering en de indeling voor de
volgende speelronde is uniek vastgelegd.

Keuze sorteringen
De mogelijke sorteringen liggen vast, het is niet mogelijk om andere sorteringen te gebruiken.
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Elke sortering betekent in Welp dat daar een specifiek programmadeel nodig is om de sortering uit te
voeren.
Het aantal mogelijkheden is ruim voldoende om de sortering aan te geven. Als, zoals in bovenstaand
voorbeeld, niet alle sorteringen nodig zijn, dan kun je de overige sorteringen op Geen laten staan.
De keuze van een sortering doe je door in het sorteervak op de pijl aan de rechterkant van het vakje te
klikken. Dan worden alle mogelijkheden getoond. Klik op de gewenste mogelijkheid en deze zal in het
venster verschijnen.

Uitleg keuzes
De volgende keuzes zijn mogelijk
1. Winstpunten, Hier wordt het totaal aantal punten berekend van deze en eventueel alle voorgaande
partijen van dit equipe.
2. Buchholtz. Hier wordt het totaal aantal Buchholz punten berekend van deze en eventueel alle
voorgaande partijen van dit equipe. Zie hier uitleg van de Buchholz punten.
3. Buchholtz Fijn. Hier wordt het totaal aantal Buchholz Fijn punten berekend van deze en eventueel alle
voorgaande partijen van dit equipe. Zie hier uitleg van de Buchholz Fijn punten.
4. TotaalSaldo. Hier wordt de som van de eigen score(s) van alle gespeelde wedstrijden berekend en wordt
de som van de score(s) van alle tegenstanders hiervan afgetrokken.
5. Punten 1e partij. Dit is 1 bij een gewonnen partij, anders 0.
6. Wij 4e partij
7. Zij 4e partij
8. Wij 1e partij
9. Zij 1e partij
10. Equipenummer

Volgorde sortering per keuze
Per sorteerkeuze kan worden aangegeven of het resultaat aflopend of oplopend gedaan moet worden.
Als je aflopend kiest bij sortering Winstpunten dan zal het equipe met de meeste punten bovenaan staan.
Zo zal bij de sortering Zij en oplopend het equipe met de minste tegenpunten hoger op de uitslag van de
sortering staan.

Kopieren sortdefinities
Het vastleggen van de sortkeuzes is een lastig en tijdrovend werk.
Daarnaast zul je als wedstrijdleider je eigen voorkeur hebben hiervoor en dus bij elke toernooi vrijwel dezelfde
sorteringen opgeven.
Daarom is en een functie aanwezig om de sorteringen die je wilt doen over te nemen vanuit een ander
toernooi waar je dit al gedaan hebt.
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Na het maken van een kopie is het natuurlijk altijd mogelijk om je voorkeuren voor dit toernooi aan te
passen.
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Zuiver en onzuiver Zwitsers
Het verschil tussen Zuiver zwitsers en Onzuiver Zwitsers wordt bepaald door de manier waarop de
sorteringen worden uitgevoerd na een spelronde.
Bij Onzuiver Zwitsers wordt alleen rekening gehouden met het aantal overwinningen en het saldo.
Hierbij zou de sortering er in alle rondes als volgt uit kunnen zien.

Bij Zuiver Zwitsers wordt bij de sortering rekening gehouden met Buchholz, eventueel met Buchholz fijn.
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Aantal equipes per groep
Het aantal equipes in de eerste spelronde is gelijk aan het aantal ingeschreven equipes.
Als dit aantal oneven is, dan wordt er een equipe met de naam Vrijloting aan toegevoegd.
Voor de tweede ronde worden er twee groepen gemaakt. In elke groep komt de helft van het aantal spelers
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uit de vorige groep.
In de volgende rondes wordt steeds een groepe in tweeen gedeeld en elke nieuwe groep bevat weer de helft
van het aantal equipes van de vorige groep.
Afhankelijk van het aantal equipes houdt je op deze manier 2 equipes over in een groep.
Bij 32 equipes is dat na 4 rondes het geval, waarbij de 5e ronde in feite de finalepartij bevat, als volgt.

Bij 16 equipes is dat al na 3 rondes het geval.
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Opwaarderen van equipes
Zoals eerder besproken wordt het aantal equipes in een volgende ronde berekend door de helft van het
aantal equipes van een vorige ronde te kiezen.
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Het kan echter voorkomen dat deze helft oneven is.
Bijvoorbeeld bij 20 equipes gebeurt dat in de 3e ronde.
In de 2e ronde bevat elke groep 10 equipes, maar in de derde ronde zijn dat er vijf.

Bij 18 spelers gebeurt dat al in de tweede ronde.

Om te voorkomen dat er met een vrijloting in elke groep moet worden gespeeld, is er voor gekozen om de
beste speler uit de onderliggende groep mee te laten spelen in de groep erboven. Dit equipe wordt dan als
het ware opgewaardeerd.
Het is duidelijk dat dit equipe is een groep kan komen waar de andere tot dan toe alle wedstrijden gewonnen
hebben.
Dat zou je wedstrijdvervalsing kunnen noemen, echter door het lager behaalde aantal punten is de kans
kleiner dat dit equipe in de finale komt.
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Dit nadeel zal voor lief genomen moeten worden als je Zwiters speelt met niet uitsluitend een aantal
deelnemers dat een macht van twee is (dus 4,8,16,32,64, enz).
Opmerking:
Bij een aantal van minder dan 32 equipes worden geen volledige 5 rondes gespeeld.
Dan kan het dus voorkomen dat het aantal equipes in een groep nul is geworden of gelijk aantal het aantal
equipes in de ronde ervoor.
Het is duidelijk dat in dat geval er geen wedstrijd meer gespeeld behoeft te worden.
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Herkansing
In elk toernooi kan het voorkomen dat een equipe de eerste wedstrijd verliest met een miniem verschil,
bijvoorbeeld met 12-13.
Dat is sneu, maar volgens de ranking methode krijgt dit equipe nooit meer een kans op een hoog
einresultaat, hij zal altijd in de onderste helft blijven hangen, ook als wordt hij daar de winnaar van, zie
onderstaand schema.

Afhankelijk van de aard van het toernooi is de mogelijkheid ingebouwd om na de derde ronde een herkansing
uit te voeren.
Dit wordt dan in het schema aangegeven.
Het resultaat is dat voor het berekenen van de volgende tegenstanders de sortering daarvoor gedaan wordt
over alle equipes.
Dat betekent dat alle equipes met bijvoorbeeld één verloren wedstrijd weer bij elkaar gesorteerd worden. Je
kunt dan uiteraard aangeven dat het saldo een rol speelt bij die sortering.
Op deze manier kunnen equipes met een onfortuinlijke uitslag toch nog meedoen in de hogere regionen. Dit
zal de spanning in het toernooi houden, ook voor de mindere goden.
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Om die reden kan een wedstrijdleider ertoe beslissen om dit toe te passen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

De volgende tegenstanders
Zoals hiervoor aangegeven wordt het aantal spelers in een groep, behalve bij de eerste ronde, bepaald door
het resultaat van de vorige ronde en de aangegeven sortering hierna.
Bij de eerste ronde worden de tegenstanders bepaald door:
o De loting waarbij je ook spelers kunt plaatsen. Hierbij krijgen de equipes een equipenummer.
o Hierbij speelt het eerste equipe tegen het tweede, het derde equipe tegen het vierde, enzovoort.
De tweede ronde.
Nadat de scores van de eerste ronde zijn ingevuld worden de resultaten gesorteerd. Hoe er gesorteerd wordt
bepaalt de wedstrijdleider als voorbereiding van het toernooi.
Dit verdeelt de equipes in 2 groepen, namelijk de winnaars en de verliezers. Eventuele verder sorteringen,
zoals bijvoorbeeld op Saldo, geeft binnen elke groep een volgorde aan.
Daarna worden de nieuwe tegenstanders berekend. Dit gebeurt altijd binnen de groepen op dezelfde manier
en wel als volgt:
o Equipe nr 1 speelt tegen het laatste equipe binnen de groep.
o Equipe nr 2 speelt tegen de voorlaatste binnen de groep.
o Equipe nr 3 speelt tegen de voor-voorlaatste binnen de groep
o Enzovoort
De volgende rondes
Na elke volgende ronde wordt op dezelfde manier de tegenstander bepaald.
Na ronde 3 is er echter de keuze om herkansingen toe te staan. Als hiervoor gekozen wordt, bestaat de
groep in de vierde ronde dan weer uit alle spelers en speelt de beste tot dat moment tegen de slechtste op
dat moment. Neem als wedstrijdleider dit mee in je overweging om te kiezen voor herkansing.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
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Buchholz punten
Na elke wedstrijd krijgt de winnaar één punt. na drie wedstrijden kun je dus maximaal 3 punten behalen.
Deze punten worden gebruikt om weerstandspunten of Buchholzpunten te bepalen.
De Buchholzpunten van een equipe is de som van de wedstrijdpunten, die zijn tegenstanders in de tot dat
moment gespeelde ronden hebben behaald.
Tijdens de eerste ronde heeft geen equipe een punt en dus ook geen Buchholz punt.
Als equipe A in de tweede ronde speelt tegen een equipe dat de eerste ronde heeft gewonnen dan heeft
equipe A dus 1 Buchholz punt.
Als equipe A daarna in de derde ronde speelt tegen een equipe dat al twee keer heeft gewonnen dan heeft
equipe A in deze ronde 2 Buchholz punten en totaal dus 3 Buchholz punten.
Als een equipe in de vierde ronde tegen equipe A speelt, dan krijgt die in die ronde dus 4 Buchholz punten
mee van equipe A.
Je ziet dus dat je meer Buchholzpunten hebt naarmate je tegenstanders meer partijen heeft gewonnen en
dat bepaalt je volgende tegenstander.
De Buchholz-fijn punten worden bepaald door de som van alle Buchholzpunten van alle tegenstanders.
Deze twee berekeningen bij elkaar bepalen dus nog duidelijker dat hoe sterker je tegenstander is je hoger
in de ranglijst komt.
Dat is belangrijk omdat je na de sortering speelt tegen de zwakste speler uit dezelfde groep.
De behaalde Buchholz punten getoond door op het score-invulscherm:

te klikken op tabbald
Hierna worden de behaalde Buchholz en Buchholz-fijn punten getoond:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Diverse controles
De volgende controles worden uitgevoerd:

·

Is de loting al uitgevoerd? > Foutmelding en ga naar Tab Loting

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites
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Loting
Je kunt net zo lang equipes inschrijven als nodig.
Je kunt tot die tijd equipes inschrijven, verwijderen, enz
Als alle equipes zijn ingeschreven kan de loting beginnen. Je krijgt dan eerst een controlevraag of het
inschrijven echt klaar is.
Als dat zo is, dan kan de loting beginnen en kun je eigenlijk niet meer terug.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Loten spelers
Het loten van spelers gebeurt op vergelijkbare wijze als uitgelegd bij spelsysteem Voorgeloot.
Je kunt eventueel eerst een aantal spelers plaatsen en daarna de rest willekeurig loten.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Plaatsen spelers

Bij equipes van dezelfde vereniging in 1e ronde tegen elkaar.
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Sort linker lijst op vereniging

Sort op naam

Plaats (de rest) willekeurig

Zet terug
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teruggezet

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Willekeurig plaatsen

214 / 253

Welp

zet terug
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sorteer vereniging

sorteer naam
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Wedstrijdkaarten
Omdat na elke ronde de volgende tegenstanders opnieuw moet worden berekend, zal men meestal geen
wedstrijdkaarten gebruiken.
het kan voor het bijhouden van de scores door de equipes wel worden gedaan.
Na het uitvoeren van de loting kunnen de wedstrijdkaarten afgedrukt worden door te klikken op
.
De eerste wedstrijd wordt op de kaarten afgedrukt, als volgt:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Diverse controles
De volgende controles worden uitgevoerd:
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·
·

Je wilt de loting opslaan en naar invullen scorres gaan > Foutmelding dat je eerst alle equipes moet
inloten en blijf op Loting scherm
Je wilt equipes willekeurig plaatsen, maar je hebt de loting al uitgevoerd. > Foutmelding en negeer
knopje
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Invoeren Scores
Het invoeren van de scores gebeurt uiteraard bij tabblad Scores door per ronde op
klikken.

te

Hierna toont een invoervel waar de tegenstanders getoond worden en de scores ingevuld kunnen worden.
Na het invoeren van een score klik je op de Tab-toets. Je ziet dat de score van de tegenstander gelijk
ingevoerd wordt.
Klik op

om terug te keren naar het totaalscherm.

Het is nu mogelijk om scores aan te passen door eenvoudigweg weer op

te klikken.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Per ronde
De scores kunnen ingevoerd worden door per ronde op
Nu verschijnt er een score-invoerscherm:
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Vul hier de scores op in en klik op de Tab-toets om de volgende score in te voeren. Je ziet dat de score van
de tegenstander nu gelijk wordt ingevuld. Je kunt op elk moment op
scores bekend zijn.

klikken al niet meer

Door weer op
te klikken kun je de scores verder invullen of corrigeren.
Merk op dat er geen controle is of één van de equipes 13 punten heeft behaald, er wordt meestal op tijd
gespeeld en dan is dat geen vereiste.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Uitvoeren sorteringen
Als alle scores ingevoerd zijn, moet Welp de uitslagen sorteren zoals aangegeven bij Tabblad Sortering.
Klik nu op
in de kolom van de laatste scores en Welp doet de sort en geeft de nieuwe groepen aan
en de volgende tegenstanders.
Deze groepen worden aangeduid door afwisselend een rode en zwarte verticale lijn.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Diverse controles
De volgende controles worden uitgevoerd:

·
·

Controle of de sortering voor een bepaalde ronde al is uitgevoerd. > Foutmelding en voer niets uit.
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Spelerslijsten
Spelerslijsten
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Het gebruik van spelerslijsten is nieuw in Welp vanaf versie 6.1
De bedoeling hiervan is om het invoeren van de deelnemers van een toernooi te vereenvoudigen.
Het komt vaak voor dat de deelnemers aan toernooien steeds dezelfde groep spelers is.
Het is nu mogelijk om deze groep spelers samen te voegen in Spelerslijsten.
Deze lijsten kunnen dan gebruikt worden als extra invoermogelijkheid voor deelnemers bij toernooien.
Het is mogelijk om meerdere spelerslijsten aan te maken die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden interne
toernooien voor een dinsdagavondcompetitie en voor een zaterdagmiddag toernooi.
De spelerslijsten kunnen voor verschillende wedstrijdsystemen door elkaar gebruikt worden.
Zo kun je dus de groep spelers voor een toernooi met systeem Voorgeloot ook gebruiken voor een Mêlee
toernooi.
Alle spelerslijsten zijn opgeslagen in een aparte folder Spelerslijsten.
Een spelerslijst is een tekstbestand, met als bestandstype '.txt'.
De spelerslijst is dus ook door notepad te lezen.
Het bestand heeft wel een verplichte indeling,

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Gebruik van spelerslijsten
Gebruik van spelerslijsten
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Een spelerslijst wordt geactiveerd vanaf het tabblad Voorbereiding van diverse wedstrijdsystemen.
Als op dit scherm het onderstaande blok niet aanwezig is, dan kun je hiervoor geen gebruik maken van de
spelerslijsten.
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Merk op dat het woord Spelerslijst onderstreept is. Dit betekent dat, als je er op klikt, je naar deze
helpfunctie gaat.
Als je hier op Ja klikt, dan krijg je de mogelijkheid om te spelerslijst die je wilt gebruiken, te benoemen.
Klik daarvoor op Specificeer.

Het maakt niet uit of je al eerder een spelerslijst hebt gemaakt of nu een nieuwe wilt aanmaken.
Hierna verschijnt een scherm, waarop je links ziet welke aanpassingen je wilt doen met een bepaalde
spelerslijst:

1.

Spelerslijst, selecteren

Standaard is de eerste optie gekozen, het selecteren van een bestaande spelerslijst.
Klik op een van de spelerslijsten in het rechterblok. Je ziet dat deze naam nu in het veld eronder wordt
getoond.
Klik daarna op OK.
Dit scherm wordt verlaten en op het scherm Voorbereiding wordt de naam van de huidige spelerslijst
getoond.

2. Spelerslijst aanmaken
Klik links op Aanmaken en vul de naam van de nieuwe spelerslijst in op het middenveld

Merk op dat je hier naam van de spelerslijst kunt opgeven zonder dat je aangeeft dat dit een tekst bestand
is (.txt als laatste tekens)
Als je dat wel zou doen, is dat geen probleem.
Als je op OK klikt wordt een lege spelerslijst aangemaakt.
Hierna wordt automatisch de functie voor het bewerken van een spelerslijst opgestart.

3. Spelerslijst bewerken
Dit is in een apart hoofdstuk uitgelegd.
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4. Spelerslijst verwijderen
Het kan zijn dat je een spelerslijst niet meer nodig hebt.
Ik het kader van het schoonhouden van je PC kun je die dan verwijderen.
Dit kan je in Verkenner doen, maar ook hier met de functie verwijderen.
Klik rechts op de naam van de spelerslijst die je wilt verwijderen en klik op OK.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Bewerken van een spelerslijst
Bewerken van een spelerslijst
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Om een spelerslijst aan te passen doe je het volgende:
Klik links op Bewerken en selecteer de naam van de spelerslijst uit het linker blok en klik op OK
Het toevoegen van licentiehouders aan een spelerlijst gebeurt in twee stappen.
1. Er wordt een voorselectie gemaakt vanuit een bron
2. Vanuit die voorselectie worden de spelers worden geselecteerd die worden toegevoegd aan de
spelerslijst.
Dit is zo gedaan omdat een bron meestal teveel licentiehouders oplevert. Bijvoorbeeld, als je de leden van
een vereniging selecteert, dan zal je die zeker niet allemaal in de spelerslijst willen hebben. Het gaat er juist
om dat je alleen die leden in de spelerslijst opneemt die een bepaald intern toernooi vaak bezoeken.

Stap 1: Het maken van de voorselectie van spelers
Voor stap 1 kunnen de volgende bronnen kunnen dienen om licentiehouders te selecteren als
voorselectie
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Als je op één van bovenstaande opties klikt, dan krijg je de volgende vervolgschermpjes.
a. Het NJBB bestand

Geef hier een licentienummer of de naam van een speler in.
Je ziet dat bij een licentienummer direct wordt getoond welke spelers een licentienummer hebben
die de ingevoerde getallen vanaf een bepaalde positie in zich hebben.
Dit betekent dat als je 456 invoert dat je licentie 1456 en 12456 en 45678 als voorselectie zal zien.
Als je geen getal invoert, maar een naam, dan zal vanaf het vierde teken eenzelfde voorselectie
worden getoond
b. Spelers van één bepaalde vereniging

Geef hier eerst het nummer van de afdeling in, bijvoorbeeld 13.
Hierna worden de verenigingen getoond, die in die afdeling zitten.
Selecteer een vereniging door op de naam te klikken en klik daarna op Toon spelers uit
geselecteerde vereniging. Alle leden van die vereniging worden getoond in de voorselectie
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c. Spelers uit ander toernooi

Hier kunnen spelers uit een eerder gespeeld toernooi worden ingevoerd in een spelerslijst.
Dit kan een toernooi zijn met wedstrijdsysteem Voorgeloot of Mêlee.
Als een Voorgeloot toernooi wordt geselecteerd dan worden alle spelers, ongeacht of het een tête
à tête, doublet of triplet betroft, individueel ingevoerd. De bestaande equipes worden dus niet meer
herkend in de voorselectie.
d. Spelers uit Excel bestand

Het kan voorkomen dat een ledenlijst in een ander systeem is gebruikt en is opgeslagen in de
vorm van een Excel bestand.
Het is mogelijk om ook deze ledenlijst te gebruiken als invoer voor de voorselectie.
Hier is wel een voorwaarde aan de indeling van het Excel bestand, als volgt:
· Kolom A bevat de naam van de licentiehouder
· Kolom B bevat het licentienummer van de licentiehouder
· Inlezen start bij regel 1
· Inlezen stopt als in Kolom B een leeg veld wordt aangetroffen
· Als een veld in Kolom B niet leeg is, maar geen getal bevat, wordt een foutmelding gegeven
en deze regel wordt overgeslagen.
· Het is toegestaan om de naam van een speler leeg te laten. Als de opgegeven licentie een
NJBB licentiehouder is, dan wordt bij het invoeren van deze speler de naam uit het NJBB
bestand opgehaald
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e. Spelers zonder licentie

Deze optie is alleen mogelijk als vanuit het Mêlee systeem een spelerslijst wordt bewerkt.
Dit kan nuttig zijn als b.v. buitenlandse spelers of bij een promotie toernooi als spelers meedoen
die geen licentie hebben.
Vul de naam van de speler in en klik op OK.
De speler wordt niet in de voorselectie geplaats, maar direct aan de spelerslijst toegevoegd.

Stap 2 Het toevoegen van spelers uit de voorselectie aan de spelerslijst
Hier worden de spelers uit de voorselectie geselecteerd en in de uiteindelijke spelerslijst
geplaatst.
Wellicht overbodig om op te merken, maar de lijst met voorselecties als de spelerslijst worden
gesorteerd weergegeven.

Hier heb je de mogelijkheid om:
· Alle spelers toe te voegen, of
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·

Eén of meerde spelers te selecteren. Dit kun je doen op de manier zoals binnen Windows
gebruikelijk is door met de Shift toets of de control-toets samen met het aanklikken een hele
selectie of meerdere losse spelers tegelijk te selecteren.

Klik daarna op de gewenste knop onder de list met voorgeselecteerde spelers.
Alle nieuwe spelers worden toegevoegd aan de spelerslijst.
Als een speler al in de spelerslijst staat, wordt deze overgeslagen. Er wordt geen melding van
gemaakt, het is immers geen probleem.

Opmerking:
Het is mogelijk om na het toevoegen van spelers uit de voorselectie in de spelerslijst, een nieuwe
voorselectie te maken en hieruit weer spelers toe te voegen in dezelfde spelerslijst.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Indeling spelerslijst
Indeling spelerslijst
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Een spelerslijst is een tekstbestand.
Het is een bestand binnen Windows met als extensie .txt.
Dit bestand kan met Notepad gemaakt en gelezen worden.
Je kunt een spelerslijst dus met notepad zelf maken, als je je maar wel houdt aan de indeling die Welp
gebruikt.
Je kunt een spelerslijst ook met Welp maken en de spelers hieruit ophalen uit andere informatiebronnen.
De indeling van een spelerslijst bestaat uit 3 onderdelen:
1. De naam van een licentiehouder.
Dit gedeelte is vooral nodig voor de eigen herkenning van de rekeninghouder. Als de licentiehouder bij de
NJBB staat ingeschreven als speler, dan zal bij het gebruik van deze speler de naam opgehaald worden
uit het NJBB bestand met licentiehouders.
Deze naam kan dus anders zijn dan je zelf gebruikt. Denk aan het verschil in het gebruik van initialen en
voornamen.
Als de speler niet bekend is in dit bestand, dan wordt de naam gebruikt zoals opgegeven in de
spelerslijst.
Het is niet verplicht om de naam op te geven.
2. Een punt-comma ';'
3. Het licentienummer
Dit nummer wordt gebruikt om een speler te identificeren. Dit is leidend hierin.
Het is alleen mogelijk voor de spelvorm Mêlee om een speler in te voeren met een buitenlandse licentie
of zonder licentie.
Omdat spelerslijsten binnen meerdere spelvormen kunnen worden aangemaakt en gebruikt is het dus
mogelijk om een speler vanuit Mêlee zonder licentie in te voeren en daarna deze spelerslijst te
gebruiken in een ander spelsysteem.
De desbetreffend speler zal dan worden genegeerd.
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Toepassen van spelerslijsten
Toepassen van spelerslijsten
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Als je een spelerslijst hebt gemaakt is het zinvol om deze ook te kunnen gebruiken om het invoeren van
spelers te vereenvoudigen.
Bij de wedstrijdsystemen waarbij een spelerslijst kan worden toegewezen bestaat die mogelijkheid als volgt:
Als je een spelerslijst hebt geselecteerd, dan verschijnt bij het Inschrijven de geselecteerde spelerslijst
naast het invoerformulier.
Het gebruik hiervan is voor de verschillende spelsystemen vergelijkbaar, maar op detail zijn er mogelijk
kleine verschillen.

·

Mêlee

Omdat bij Mêlee steeds één speler tegelijk wordt ingevoerd kun je die speler, naast het licentienummer
invoeren, ook uit de spelerslijst selecteren.
Dit kan op 2 manieren:
1. Klik op de gewenste speler uit de spelerslijst. Deze wordt overgenomen naar de invoervelden bij de
inschrijving. Klik nu op Inschrijven.
2. Dubbelklik op de naam uit de spelerslijst en de speler wordt toegevoegd.
Merk op dat:
· De naam van de speler, het type licentie en de vereniging wordt overgenomen van het NJBB bestand. Er
wordt geen controle uitgevoerd of de naam identiek is aan de naam van de speler in de spelerslijst. De
naam uit het NJBB bestand is leidend.
· Als een naam al ingevoerd is, dan verschijnt een foutmelding.
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·

Voorgeloot en Toernooi met Voorrondes Voorgeloot

Bij Voorgeloot kan een equipe uit 1,2 of 3 spelers bestaan.
Daarom werkthet selecteren van spelers uit de spelerslijst iets anders
· Klik op een speler uit de spelerslijst
· Deze wordt als eerste speler ingevuld
· Als het aantal spelers 2 of 3 is en je klikt op een nieuwe speler dan wordt deze op de tweede
spelersregel ingevuld
· Als het aantal spelers 3 is en je klikt op een nieuwe speler dan wordt deze op de derde
spelersregel ingevuld
· Klik op Inschrijven. Het hele equipe wordt nu ingeschreven.
Opmerking:
·
·

Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om op de bekende manier op het
vullen speler aan te duiden.
De opmerking als bij Mêlee aangegeven is hier ook van toepassing

te klikken om de volgende in te

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
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Veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen
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In dit gedeelte wordt nog eens door de handleiding heen gelopen, maar nu met een andere invalshoek.
Hier zijn de functionele vragen de basis, dus de dingen die je in het gebruik tegenkomt.
Als je klikt op de onderstreepte tekst, dan volgt de hele uiteenzetting van dit onderwerp.
1. Ik wil de Welp handleiding afdrukken, hoe kan dat?
2. Ik wil Welp verwijderen van mij PC, hoe doe ik dat?
3. Als het programma door de NJBB gratis wordt uitgegeven, waarom moet ik dan een registratiecode
aanvragen?
4. NC / AC vragen
1. Als ik een jaar kies, zie ik geen basisbestand
2. Ik wil scores invoeren, maar ik zie mijn scorebestand niet in de lijst staan
3. Bij 'Berekenen eindstand' krijg ik de melding dat ik een scorefile moet selecteren, maar die keuze
is er niet
4. Ik wil een speler zoeken en in welk equipe hij speelt
5. Hoe maak ik een backup van de scorebestanden?
6. Ik heb voor het terugtrekken van een equipe het verkeerde equipe aangegeven, wat nu?
7. Ik kreeg de melding dat er een nieuw basisbestand is, maar ik zie geen verschil
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Een vraag stellen
Een vraag stellen
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Wat doe je als Welp niet doet wat je verwacht?
Kijk eerst even na in de Help functie of Welp doet wat beschreven is.
Als dat niet zo is of je twijfelt, stuur dan een Email naar Welp door in het hoofdmenu op Help
te klikken en daarna op Stuur Email naar Welp Support.
Vul je vraag of probleemmelding in en verstuur het bericht.
Stuur hierbij altijd mee:
·
·
·
·

Welk wedstrijdsysteem je gebruikte, bv Voorgeloot, Melee, enz
Wat gebeurde er en wat had je verwacht ?
Als het mogelijk is, maak een schermprint
Stuur het scorebestand mee met je Email.
(Waar die staat kun je vinden bij Beheer / Backup)

Zie Welp Support hoe je een Email kunt versturen.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Basisbestand
Basisbestand NC/AC
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1. Vraag:
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Als ik een jaar kies, zie ik geen basisbestand

Antwoord:
Je hebt het basisbestand nog niet gekopieerd vanaf de NJBB site.
Zorg dat je Welp opstart op een PC met een internetverbinding en het basisbestand wordt ingelezen, zie
ook nieuw basisbestand.
Daarna opnieuw het jaar en klasse kiezen in het gedeelte voorbereiding.
2.

Vraag

Ik heb een nieuwe versie van het basisbestand gekopieerd, maar ik zie geen verschil.

Antwoord
Welp bewaart de laatste gegevens die je hebt gebruikt, zo ook de verwijzing naar het laatste basisbestand.
Je moet opnieuw het basisbestand en een klasse kiezen om de laatste gegevens te krijgen
3.

Vraag

Ik weet dat een speler heeft gespeeld in de Hoofdklasse en nu komt hij bij mij in Zone C als
invaller.
Toch geeft Welp geen foutmelding, hoe kan dat?

Antwoord

Na de vorige NC dag is door de toernooicommissie een nieuw basisbestand gemaakt met hierin
de invallers en spelers van de vorige dag opgenomen.
Als je Welp opstart op een PC met een internetverbinding, dan wordt dit naar je PC
gekopieerd. Gebruik dit zoals hier aangegeven
4. Vraag
Ik werk met het systeem Voorgeloot en krijg bij het opstarten van Welp een melding dat een
nieuw basisbestand op mijn PC is gezet. Wat is dit en wat moet ik ermee?

Antwoord

Welp werkt voor de NC met een basisbestand met alle gegevens zoals die in het
toernooiboekje staan.
Deze wordt regelmatig op Internet geplaatst voor de NC wedstrijdleiders. Die heb jij niet
nodig, dus je kunt het negeren.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Invoeren scores
Invoeren scores NC/AC

Previous Top Next

Vraag: Ik wil scores invoeren, maar ik zie mijn scorebestand niet in de lijst staan.
Antwoord: Een scorebestand wordt aangemaakt op het scherm 'voorbereidingen'.
Selecteer de klasse waarvan je scores wilt invoeren; nu wordt een leeg scorebestand aangemaakt.
Hierna kun je scores invoeren.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Rekenen
Rekenen NC/AC

Previous Top Next

Vraag: Bij 'Berekenen eindstand' krijg ik de melding dat ik een scorefile moet selecteren, maar die keuze is
er niet
Antwoord: De scorefile die je aangeeft bij 'invoeren scores' wordt ook gebruikt voor het berekenen van de
eindstand. Geef eerst hier aan welke scorefile je wilt gebruiken.
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Vraag: Ik heb de eindstand berekend. Hoe moet ik die nu opsturen naar de coördinator?
Antwoord: De eindscore wordt automatisch aangemaakt als je na het berekenen het resultaat opslaat.
Deze kun je naar de beheerder sturen met de functie 'Beheer' vanaf het menuscherm, zie ook:
Vraag: Ik zie bij 'Extra wedstrijdbestanden staan met het type 'NOS" . Wat is dat?
Antwoord: Bij het wegschrijven van het eindresultaat wordt ook een bestand gemaakt met de eindscores.
Dit bestand heeft als type 'NOS' (Na Onderling Saldo) en wordt gebruikt voor de extra wedstrijd.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

Zoeken
Zoeken NC/AC

Previous Top Next

NC / AC
Vraag: Ik wil een speler zoeken en in welk equipe hij speelt.
Antwoord: Bij beheer, 'bestandbeheer', klik op 'Basisbestanden' en selecteer een basisbestand.
Klik daarna op 'Tonen bestand''.
Hier is het mogelijk om een willekeurige tekst te zoeken, dus bv. een naam, equipe of vereniging.
Met 'Zoek volgende' kan daarin gebladerd worden.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Afdrukken handleiding
Afdrukken handleiding

Previous Top Next

Vraag: Hoe kan ik deze handleiding afdrukken?
Antwoord:
· Klik op Welp Handleiding
· Klik op het symbool voor Afdrukken

Geef aan dat de geselecteerde kop en alle subonderwerpen afgedrukt moeten worden.
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Het is ook mogelijk om de handleiding te downloaden in zip formaat.

LET OP: De gehele handleiding is meer dan 150 pagina's lang !!
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Welp Verwijderen
Welp Verwijderen

Previous Top Next

Alle bestanden, inclusief hulpbestanden, zoals .OCX en .DLL bestanden, worden geplaatst in dezelfde folder
zoals die bij de installatie is aangegeven.
Er zijn geen aanpassingen in de Windows registry gedaan.
Hierdoor voldoet het om Welp van het systeem te verwijderen door de installatie-folder en alle subfolders te
verwijderen.
Verwijder handmatig de snelkoppeling vanaf het bureaublad.

Let op:

Alle gegevens en uitslagen van toernooien die door Welp zijn ingevoerd bevinden zich in subfolders van
Welp. Indien nodig bewaar deze dus eerst voordat de Welpfolder wordt verwijderd!
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

Backup
Backup

Previous Top Next

Het is mogelijk om regelmatig een kopie van de scorebestanden te maken naar bijvoorbeeld een USB-stick.
Hierdoor heb je een extra veiligheid ingebouwd tijdens de dag.
Je kunt zelf instellen hoe vaak deze reservekopie aangemaakt wordt.
Zie Beheer.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Welp Support
Welp Support

Previous Top Next

De ondersteuning van Welp wordt gedaan door Rob Hulst.
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Hij is ook de ontwerper en ontwikkelaar van het systeem.
Je kunt hem een bericht sturen door vanaf het hoofdmenu op Help te klikken en daarna op 'Stuur een Email
naar Welp Support'.

Je krijgt dan het volgende scherm:
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Vul in wat je wilt vragen of geef een probleemomschrijving.
Als je een probleem wilt melden dan is het plezierig om naast de melding van het probleem ook bijlagen
mee te sturen. Klik op
voor een uitleg hiervan.
Druk op

om het bericht met je eigen Email programma te versturen.

Eventuele bijlagen kun je hier opnemen, zoals je gewend bent in Email.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
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Technische Documentatie
Technische Documentatie

Previous Top Next

Dit gedeelte bevat informatie die nodig is voor het beheer van Welp.
Het geeft een overzicht van de structuur en van de procedures die nodig zijn voor het onderhoud.
Deze zijn beschikbaar na een wachtwoord, dit is alleen bekend aan degene die dit onderhoud uitvoert.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

NC: Controleren Invallers
Controleren Invallers NC/AC

Previous Top Next

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe het verwerken van invallers en vervangers in de NC werkt.
Het proces is als volgt:
· De wedstrijdleider opent een klasse, hierbij wordt een scorebestand aangemaakt, of geopend als deze
al bestond
· Op de eerste wedstrijddag kan hij vervangers invullen, daarna alleen invallers
· deze worden in een .vrv bestand, de naam wordt gemaakt uit het gebruikte basisbestand en de
speellocatie van de eerste speeldag
· Als een score wordt ingevuld voor een bepaalde klasse, dan worden de invallers/vervangers van die
klasse in het scorebestand voor die klasse gezet
· De scorebestanden worden naar de coördinator gestuurd, deze heeft dus alle scorebestanden van alle
zones bij elkaar in folder Competitie staan
· de coördinator maakt een nieuw basisbestand aan. Hierin worden bij het opslaan automatisch alle
invallers en vervangers verwerkt. De vervangers komen in plaats van de oorspronkelijke spelers, de
invallers krijgen een indicatie dat ze in die klasse gespeeld hebben
· zet het nieuwe basisbestand op internet
· de wedstrijdleiders halen deze op en hebben zo de lijst van invallers
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Installatieprogramma

Het Installatieprogramma voor Welp is een apart programma.
Het wordt gestart vanaf de NJBB website.
Dit haalt Welp en de benodigde hulpbestanden op vanaf de website.
Zie Eerste installatie voor het scherm.
Er zit een extra functie in om, op verzoek van de ontwikkelaar, een testversie te downloaden.
Dit is een versie waarbij nieuwe ontwikkelingen zijn aangebracht, maar die eerst door anderen dan de
ontwikkelaar getest moeten worden voordat ze in productie gaan.
Dubbelklik hiervoor op het logo van Welp op het installatiescherm. Hiervoor zijn extra wachtwoorden nodig,
die je eerst van de ontwikkelaar ontvangt.
Voor een uitgebreide omschrijving, zie in Welp onder Nieuwsbrieve/Presentaties de presentatie: Testversie
Installeren.
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Een tweede extra functie is gemaakt om het Upload programma voor het bondsbureau te installeren.
Dubbelklik op de regel met "Welkom op het Installatieprogramma, daarna wordt een wachtwoord gevraagd
dat alleen bij het bondsbureau bekend is.
Voor verdere details, zie hierna.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Ontwikkelomgeving
Ontwikkelomgeving

Previous Top Next

Voor het ontwikkelen van Welp zijn de volgende hulpmiddelen gebruikt:
·

De programmeertaal is Visual Basic 6.0.

·

De DataBase voor de logging is gemaakt met MS-Access 2007.

·

De Help functie is gemaakt met Helpmaker 7.4.4.0 en sinds Windows 10 (November 2015) met
HelpNDoc Personal Edition 4.6.2.573

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Logging
Logging

Previous Top Next

Als een gebruiker Welp gebruikt op een PC met een internet aansluiting, dan wordt bij het afsluiten van
Welp een logbestand weggeschreven in de folder ADM op Internet.
Dit bestand heeft de naam:
Welpie-<Licentienummer gebruiker>-<Naam PC van de gebruiker><datum>
De gegevens in dit bestand worden opgehaald uit de volgende bronnen:
· Het registratiescherm zoals de gebruiker dat heeft ingevuld.
· Technische gegevens van de PC
· Gegevens van de functies die de gebuiker in die sessie heeft doorlopen.
Het bestand heeft de volgende indeling:
[Reg]
Versie = <Welp versie><Datum installatie Welp van de gebruiker>
Licentie = <licentienummer gebruiker>
Naam - <Naam gebruiker>
Datum = <Datum en tijd begin sessie><Datum en tijd eind sessie>
Installed = <De folder waarin Welp is geinstalleerd>
Uitgevoerd = <Uitgevoerde functies>
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Windows = <Windows versie van de PC>
Registratienummer = <Niet meer relevant>
PwAdmin = <Het wachtwoord voor het gebruik van de functie om het basisbestand voor de NC en AC te
onderhouden> 'Alleen ingevuld als deze gebruiker dat wachtwoord heeft gekregen
PwAdminUpload = <wachtwoord voor uploaden van Basisbestand naar Internet> 'Alleen ingevuld als deze
gebruiker dat wachtwoord heeft gekregen
Basisbestand = <Laatst gebruikte basisbestand>
Computername = <Naam van de computer van de gebruiker>
Controlegetal = <Controlegetal> <Niet meer relevant>
Adres = <adres gebruiker>
PcPl = <Postcode en Plaats gebruiker>
Telefoon = < telefoon nummer>
Email = <Email gebruiker> 'Wordt gebruikt voor het versturen van Nieuwsbrieven
.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

DataBase
In de ontwikkelomgeving is een DataBase opgenomen.
Deze database wordt gevoed door de gegevens uit de logging.
De structuur van deze DataBase is als volgt:

Hieruit worden verschillende overzichten gehaald, zoals:
o Overzicht van gebruikers met logging gegevens
o Overzicht van geinstalleerde versies van Welp
o Overzicht per gebruiker van gebruikte functies
o Overzicht van gebruikers per vereniging
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Folders
Folders
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Gegevens op de ontwikkelomgeving van Welp
In de ontwikkelomgeving op de PC bevat Welp naast de folders die de gebruiker heeft ook nog de volgende
folder:
·

\Welp, hierin staat de source van Welp
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·

\Welp\Support\ADM, hierin staan de logfiles zoals die zijn ingelezen door de ontwikkelaar en de
Database

·

\Welp\Support\ADM\Save, hierin staan de logfiles die verwerkt zijn in de DataBase

·

\Welp\Support\Help, hierin staat de source van de Help module

·

\Welp\Support\Source Install, hierin staat de source het installatieprogramma WelpInstallatie.exe
Dit is een apart Visual Basic programma dat op de website wordt gezet voor het installeren van Welp.

·

Welp\Support\NJBB, hierin staan de afspraken die met de bond zijn gemaakt

·

\Welp\Support\Source Melee Schema, hierin staat het Excel bestand met de Mêlee indeling, alsmede
het programma om hieruit het gescamblede schema te maken

·

\Welp\Support\Source Nieuwsbrieven, hierin staan alle nieuwsbrieven van Welp en alle Nieuwsflitsen die
getoond zijn.

·

\Welp\Support\Source NJBBbestanden, hierin staan de bestanden zoals die elke maand door het
bondsbureau worden verstuurd.

·

\Welp\Support\Source Presentaties, hierin staan de presentaties die van Welp gehouden zijn.

·

\Welp\Support\Source Support, hierin staan de wachtwoorden opgenomen om de support functies uit te
kunnen voeren.

·

\Welp\Support\Source WelpApp, hierin staat de source van de WelpApp (nieuw vanaf versie 10.1).

·

\Welp\Support\Sources vorige versies, hierin staan subfolders met alle sources van versies die zijn
uitgegeven

·

\Welp\Support\Website, hierin staan bestanden die op het web staan

Gegevens op de NJBB website
Op de NJBB website is een speciale beschermde folder gemaakt voor Welp.
Hierin kunnen met FTP bestanden in aangepast worden.
Voorvoor zijn de volgende inloggegevens nodig:
· FTP Login server
· Login naam
· Password
Deze gegevens zijn bij de NJBB bekend
Ook het programma Welp gebruikt deze gegevens om op de website gegens op te kunnen halen, zoals;
· Het laatste Melee schema
· De lijst met Verzoeken
· De NJBB lijst met licentiehouders.
· Een eventuele nieuwe versie van Welp

In de Welp folder op de website staan de volgende gegevens:
·

Folders
·

\adm met hierin de volgende bestanden:
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·
·

·

·

·

De logfiles van de gebruikers

\Nieuwsbrieven, met hierin:
De originele Word documenten van alle nieuwsbrieven
·
· Nieuwsflits.txt met de huidige nieuwsflits. Dit is een optioneel bestand
· Verzoeken.txt met hierin de aanvragen voor nieuwe functies in Welp, wordt ingelezen
vanuit Beheer
· Enige Powerpoint presentaties die van Welp zijn gehouden
\Handleiding, met hierin
· Help.zip Dit is het RTF document van deze helpfile in gezipte vorm
· Welp.pdf Dit is deze helpfile als pdf. Dit kan worden gelezen vanaf de website bij
Installatie Welp, regel 3.
· InstallWelp.pdf Dit is de documentatie voor de instlallatie, vanuit de website te lezen bij
Installatie Welp, regel 1
\Source met een copie van de source bestanden voor de ontwikkeling van Welp

Bestanden
·

Instfiles.txt
Hierin staat de lijst met bestanden die nodig zijn op de PC van de gebruiker voor een volledige
installatie van Welp
Basisbestand(en)
Dit zijn de basisbestanden die voor de Districtscompetitie worden gebruikt.
De administrateur van het District doet hier het onderhoud op
NJBBLedenS.txt
Bestand met versleutelde gegevens van licentiehouders
NJBBVerenigingenS.txt
Bestand met versleutelde gegevens van verenigingen.
NJBBLedenS.dat
Bestand met de datum dat het ledenbestand is geupload
NJBBVerenigingenS.dat
Bestand met de datum dat het verenigingenbestand is geupload
Verzoeken.txt
Bestand met verzoeken dat wordt ingelezen van de beheer functie.
Melee.ini
Dit is het versleutelde bestand met de ronde-indelingen van Melee
Welp.chm
Bestand met de Helpfunctie
Welp.exe
Bestand met het programma Welp
WelpInstallatie.exe
Bestand met het installatie programma Welp
WelpUpload.exe
Programma dat de upload van de lijst met licentiehouders upload.
Dit programma wordt door het bondsbureau gebruikt.
WelpApp.exe
Bestand met het de app in Welp, die eventueel zichtbaar gemaakt kan worden.
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Parms.ini
Parameters voor Welp
Hierin staat het versienummer van Welp op de site.
Welp vergelijkt dit nummer met de versie van Welp die de gebruiker op de PC heeft opgestart. Als
dit afwijkt wordt gevraagd om een nieuwe versie te installeren.
Systeembestanden
Bestanden die nodig zijn als omgeving om Welp op Windows te kunnen laten draaien
·

Inhoud bestanden
Instfiles.txt
Welp.exe
NJBBLedenS.txt
NJBBVerenigingenS.txt
NJBBLedenS.dat
NJBBVerenigingenS.dat
WelpInstallatie.exe
MSWORD.OLB
MSOUTL.OLB
RICHED32.DLL
RICHTX32.OCX
TABCTL32.OCX
MSCOMM32.OCX
COMDLG32.OCX
MSFLXGRD.OCX
MSHFLXGD.OCX
hhctrl.ocx
welp.chm
Melee.ini
Parms.ini

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Welp Support Functies
Welp Support Functies
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Op een manier die alleen bekend is bij degene die het support voor Welp uitvoert kan Welp uitgevoerd
worden in de z.g. 'Debug'-modus.
Hierbij worden variabelen en lijsten getoond die de gebruiker niet nodig heeft.
Daarnaast komen functies beschikbaar die Welp nodig heeft voor het technische beheer.
Deze zijn:
1. Ophalen logfiles van Internet, zie bij logging.
Het volgende scherm wordt getoond:
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Hier worden de logfile opgehaald die door de gebruikers bij het afsluiten van Welp op Internet zijn gezet.
Deze worden opgeslagen in de Welp database.
2. Bestandsconversies.
Maandelijk worden door het bondsbureau een aantal gegevens uit het centrale bestand van de NJBB
opgestuurd naar de Welp support. Dit zijn Zip-bestanden waarin een Excel bestand zit. Dit Excelbestand moet worden versleuteld om het onleesbaar te maken voor hackers op Internet. Het mag
immers niet gebeuren dat persoonsgegevens leesbaar op Internet staan.
Bij wijzingen in het verenigingsbestand zal deze op vergelijkbare wijze doorgegeven worden.
De functie om deze conversies uit te voeren zien er als volgt uit:

De bestanden die na deze operatie worden aangemaakt, worden maandelijk manueel op Internet
geplaatst.
3. Voor de spelvorm Mêlee is een bestand voorhanden waarin alle schema's zijn opgenomen.
Ook dit bestand moet worden versleuteld voordat het op Internet wordt gezet. De functie hiervoor is ook
beschikbaar bij deze module bestandsconversies.
4. Overzichten uit de Database
Zoals bij logging aangegeven worden gegevens van de gebruikers naar Welp op Internet gestuurd.
Hieruit is het mogelijk om een overzicht te maken van de gebruiker en zijn omgeving.
Zo is het interessant om te weten op welke versie van Windows een gebruiker Welp draait.
Ook is te zien welke delen van Welp deze gebruiker doorloop, dit om een beeld te kkrijgen van het
gebruik van Welp.
Het Email adres wordt gebruikt voor het versturen van niewsbrieven. Met de Mail-knop kunnen alle
gebruikers met één handeling een Email toegestuurd krijgen.
Het scherm ziet er als volgt uit:
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5. Overzicht van gebruikte versies
Het is interessant om te weten hoeveel gebruikers een bepaalde versie hebben. Dit kan belangrijk zijn
voor het afhandelen van vragen en problemen.
Dit overzicht ziet er als volgt uit:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

Welp Upload programma
Dit is een apart programma dat gebruikt wordt om de laatste versie van het NJBB bestand met
licentiehouders te uploaden naar de NJBB website.
Dit programma gebruikt een Excel bestand als invoer.
Dit wordt door het programma omgezet naar een bestand met de indeling zoals die voor Welp gebruikt
wordt. Hierbij worden de gegevens versleuteld.
Als laatste stap worden de gegevens geupload naar het Welp gedeelte van de NJBB site.
Naast dit bestand wordt ook een bestand geupload dat de datum van deze upload bewaart. Hiermee is het
mogelijk voor de gebruiker om te zien hoe oud de gegevens zijn die hij bekijkt.
Hiernaast is het ook mogelijk om de laatste versie van het bestand met verenigingsgegevens te uploaden.
De frequentie van het uploaden van beide bestanden wordt door het bondsbureau bepaald.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Installatie Bestanden
Installatie Bestanden
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Welp kan worden geïnstalleerd van Internet of vanaf een USB-stick.
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In beide gevallen zijn dezelfde bestanden nodig. Hierna het overzicht hoe de installatie wordt
uitgevoerd en welke bestanden nodig zijn.
De volgende bestanden staan op het web om de installatie mogelijk te maken

Folder \Welp
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·

WelpInstallatie.exe
Dit is het programma dat opgestart wordt als de installatie wordt opgestart
Instfiles.txt
Hierin staan alle bestanden die tijdens de installatie naar de PC worden gekopieerd
NJBBLedenS.txt
Hierin staan de gegevens van de leden die voor Welp nodig zijn in een versleutelde vorm.
Deze worden door Welp in het programma geladen als leesbare gegevens. De versleutelde
vorm is niet te lezen.
NJBBVerenigingenS.txt
Hierin staan de gegevens van de verenigingen die voor Welp nodig zijn in een versleutelde
vorm.
NJBBLedenS.dat en NJBBVernigingenS.dat
Hierin staat de datum waarop de versleutelde bestande geupload zijn
Parms.ini
Hierin staat onder andere de versie van Welp zoals die op het web staat. Dit wordt
gebruikt om te vergelijken of de PC versie vernieuwd moet worden.
Welp.exe
Dit is het programma dat bij een nieuwe installatie wordt gebruikt.
Welp.chm
Dit is de Helpfile. Deze wordt bij het opstarten van Welp naar de folder \Help verplaatst
Alle bestanden, zoals genoemd in instfiles.txt
DLL, OLB en OCX bestanden
Dit zijn hulpbestanden om Welp uit te kunnen voeren
WelpUpload
WelpApp

Folder \Welp\adm
· Hierin staan de registratiebestanden die aan het einde van Welp worden aangemaakt
(*.adm)

Folder \Welp\Nieuwsbrieven
· Hierin staan de nieuwsbrieven in Word. Deze kunnen in Welp opgehaald worden van
·
·
·
·
·

Internet (vanaf de Help functie)
Het bestand Nieuwsflits.txt. Dit wordt door support gevuld met actuele tekst.
Het bestand hoeft niet aanwezig te zijn.
Het bestand Welp laatste nieuwsbrief is een kopie van de laatste nieuwsbrief en kan apart
worden opgehaald
Het bestand Verzoeken.txt. Hierin staan de verzoeken die gedaan zijn door gebruikers
voor aanpassingen in Welp. Dit bestand kan worden opgehaald in de Beheer functie.
Verzoeken.ini
Hierin staan de verzoeken en bugs zoals die door de gebruikers van Welp zijn gedaan.
Diverse presentaties van Welp demo's

Folder \Welp\Handleiding
·
·

Hierin staat deze handleiding in PDF formaat, Welp.pdf. Merk op dat hier de links niet
werken, dit is helaas niet mogelijk in PDF
Een korte handleiding voor eerste installatie Welp, InstallWelp.pdf
Dit bestand wordt getoond vanaf de NJBB website
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Nieuwe Versie Voorbereiden
Nieuwe Versie Voorbereiden

Previous Top Next

Wat moet er gedaan worden om een nieuwe versie van Welp beschikbaar te stellen?
1. Programma Welp
Compileer Welp als Welp.exe
Deze wordt gebruikt bij een nieuwe installatie van Welp
2. Wijzig in Parms.ini de parameter VersieWeb.
Deze wordt gebruikt om een Welp gebruiker te melden dat er een nieuwe versie beschikbaar is.
3. Controleer of InstFiles.txt de juiste bestanden bevat die nodig zijn voor de installatie.
4. Pas het Help bestand aan.
Compileer het als Welp.chm en als Welp.pdf
5. Plaats de aangemaakte bestanden in de folder op de NJBB website, zoals aangegeven bij Installatie
Bestanden.
6. Zet de laatste nieuwsbrief als Nieuwsbrief.pdf op de website in de folder zoals aangegeven bij Installatie
Bestanden
7. Maak een kopie van de laatste nieuwsbrief en zet deze als Welp laatste nieuwsbrief.doc in de folder
zoals aangegeven bij Installatie Bestanden
8. Controleer of de tekst van de Welp pagina op de NJBB website nog accuraat is.
Deze tekst wordt door de webmaster op de NJBB site geplaatst.
De huidige tekst is aangegeven bij Welp Website.
De onderstreepte teksten zijn verwijzingen naar de genoemde documenten. Hierdoor is het mogelijk om
als ontwikkelaar deze teksten aan te passen, zonder dat de NJBB webmaster daar werk aan heeft.
Zolang de namen van de bestanden gelijk blijven, zullen de verwijzingen ook naar de aangepaste
onderliggende bestanden wijzen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Lijsten licentiehouders en verenigingen
Lijsten licentiehouders en verenigingen
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Deze lijsten worden vanaf het centrale NJBB bestand verkregen.
Daarna worden zij versleuteld (encrypted) en op de website geplaatst.
Dit versleutelen gebeurt door de Admin functie in Welp. Voor deze functie is een apart wachtwoord nodig dat
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alleen degene die onderhoud uitvoert kent.
Bij het verwerken van Welp worden deze daar opgehaald en ontsleuteld (decrypted).
Welp is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de naamgeving in deze bestanden, noch voor de volledigheid.
Het al of niet gebruiken van voornamen of voorletters is dus niet in Welp bepaald.
De secretaris van de vereniging geeft de gegevens aan die in het NJBB bestand worden opgeslagen.
Hij/zij is uiteindelijk verantwoordelijk voor de inhoud van de bestanden.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer
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Testen van Welp
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Het testen van Welp wordt, nadat de ontwikkelaar dit heeft gedaan, uitgevoerd door een groep
geinteresseerde gebruikers.
Als nieuwe functionaliteiten beschikbaar zijn wordt hen gevraagd om deze uit te proberen en bevindingen
terug te rapporteren.
Hiertoe worden zij door Welp support in staat gesteld om testversies te installeren.
De worden onder een aparte naam op Internet gezet.
Deze naam wordt afgeleid uit het versienummer van de test.
Zo zal het testen van versie 6.3.5 als Welp6.3.5.exe op Internet worden gezet.
De testers kunnen deze versie vanaf Internet installeren.
De procedure daarvoor wordt met hen eerst doorgenomen.
De handleiding daarvoor staat in de folder bij de presentaties.
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Beheer

Previous Top Next

Het beheer is een verzameling van functies die niets met het administreren van een toernooi
te maken hebben.
Het zijn meer werkzaamheden die er omheen gaan omdat je nu eenmaal met een
computersysteem te maken hebt dat ook ondersteund en onderhouden wordt.
Veelal zullen hier eenmalige instellingen genoemd worden.
De functie Beheer wordt gestart door op het hoofdmenu op de pulldown Beheer te klikken
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle
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Registratie

Previous Top Next
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Om Welp goed te kunnen ondersteunen is het handig om de namen en email adressen van de
gebruikers te kennen.
Dit voor het aankondigen van nieuws en nieuwe versies.

Vul op dit scherm je daarom de gevraagde gegevens in.

Als je later deze gegevens wilt aanvullen of aanpassen, dan kan dat hier.
Let op dat Welp support het Email adres gebruikt dat je hier hebt opgegeven.
Als je Email adres verandert moet je dat hier aanpassen, anders kan Welp je niet meer via
Email bereiken voor ondersteuning en nieuwsbrieven, ook al heb je nog Email contact gehad.
Het versturen van de nieuwsbrieven gebeurt naar het Email adres dat je hier hebt
opgegeven.
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Ondersteuning
Ondersteuning

Previous Top Next

Hier worden de volgende onderwerpen uitgelegd:
·

Wat moet je doen als je een probleem hebt met Welp.
Welke gegevens moet je dan sturen naar Welp support.
Hiervoor is het Email adres opgegeven.

·

Het kan voorkomen dat er een probleem zit in hulpbestandenvoor Welp.
Deze kunnen dan opnieuw worden geïnstalleerd.
Hierbij komt ook de laatste versie van de Help functie mee.
Let op dat deze functie moet worden uitgevoerd direct nadat Welp is opgestart, anders is
het een risico dat het oude Help bestand niet verwijderd kan worden omdat het in gebruik
is. Start eventueel Welp eerst opnieuw op.

·

Uitleg wat Welp allemaal doet.
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Dit is een lijst met functies die Welp uitgevoerd heeft tot het moment dat je dit bekijkt.
Het is een opsomming die vooral bestemd is voor degenen die wat nieuwsgieriger zijn in de
interne werkingen van Welp.
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Bestandsbeheer

Previous Top Next

Dit scherm is gemaakt toen Welp alleen nog gebruikt werd voor de NC.Alleen hiervoor het nog
een functie.
Hierbij is het mogelijk om een overzicht van alle bestanden te verkrijgen en de inhoud hiervan
te tonen. Selecteer hiervoor de gewenste bestandssoort:

Je kunt hier de bestanden inzien en eventueel verwijderen.
Voor degenen die thuis zijn met Verkenner kunnen direct naar de juiste folder voor de NC/AC
of kunnen vanaf het hoofdmenu op de pulldown Verkenner klikken

De getoonde bestanden geven de werkelijke indeling zoals Welp ze intern gebruikt.
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Variabelen

Previous Top Next

In Beheer kunnen de volgende algemene variabelen worden aangegeven, die Welp gebruikt
tijdens de verwerking:

·

Afdrukken

Hier kun je aangeven of je op de afdruk van equipes een rij met stippen (of een eigen op te
geven symbool) tussen de regels wilt of niet.

·

Ophalen Mêlee schema's

Tijdens de installatie van Welp worden de benodigde schema's voor het spelsysteem Mêlee
van internet op de PC geplaatst.
Daarna worden deze schema's die op je PC staan gebruikt en worden deze niet elke keer

247 / 253

Welp

vanaf internet opgehaald.
Het kan voorkomen dat er in deze schema's een verbetering wordt aangebracht nadat je
Welp hebt geinstalleerd. In dat geval kun je met deze functie de meest recente schema's van
internet ophalen.

·

Ophalen Ledenlijst en Verenigingslijst

Voor het verwerken van vervangers / invallers is het opgeven van het licentienummer
voldoende. De bijbehorende naam en eventueel in welke klasse deze speler gespeeld heeft,
wordt gelezen vanuit een kort ledenbestand dat door Welp gebruikt wordt.
Als de toernooicommissie hiervan een nieuwe versie heeft aangemaakt, dan wordt deze op
het web gezet. Je kunt in Welp aangeven of je deze gegevens wilt overnemen.
Dit kun je aangeven door bij Beheer/Variabelen op te geven of je dit standaard wilt als Welp
wordt opgestart.

Let op dat je hier een internet verbindig voor nodig hebt. Als dat bijvoorbeeld bij een PC op
de vereniging niet het geval is, dan kun je hier aangeven dat je dat niet wilt.
Standaard wordt deze waarde op Ja gezet.
Je kunt deze bestanden ook direct ophalen.
Merk op dat deze bestanden versleuteld (encrypted) zijn opgeslagen, dat wil zeggen dat ze
niet leesbaar zijn. Voor de verwerking zal Welp ze eerst intern ontsleutelen (decrypted).

·

Vrijloting

De in te vullen stand bij een vrijloting. Deze wordt bij meerdere spelsystemen gebruikt.

·

Niet afmaken NC

Hier wordt de stand 0-0 ingevoerd voor alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden, ook bij
de tegenstanders.

·

Stickers

Het is mogelijk om equipegegevens voor de wedstrijdkaart af te drukken op stickers.
Deze kunnen dan op de kaart geplakt worden en besparen veel schrijfwerk.
Om het afdrukken hiervan juist op de stickers te laten gebeuren, is het belangrijk
dat het formaat en aantal stickers juist wordt aangegeven.
Hiervoor zijn de volgende waardes van belang:
·
·
·
·
·

Het aantal
Het aantal
Het aantal
Het aantal
Het aantal
o
o
o
o
o
o

stickers naast elkaar
stickers onder elkaar
regels aan de bovenkant van de bladzijde
printposities van de linker rand tot de meest linker sticker
regels op de sticker. Dit zijn altijd de volgende gegevens:
De Klasse
Het equipe nummer
De datum
De naam van het equipe
De naam van de Captain
De equipenummers van de tegenstanders van die dag
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·
·

De breedte van de stickers in printposities
Het aantal regels tussen de stickers
Standaard zijn deze gegevens ingevuld voor Avery stickers 3x8, nummer L7159,
63,5x33,9 mm.
Als hiervan afgeweken word, dan zal het nodig zijn om zelf met een aantal
proefafdrukken de juiste waardes vast te stellen.
Als je hebt geëxperimenteerd met andere stickers dan kun je altijd de standaard
waardes terugzetten.
Als je die niet meer weet, maak het veld dan leeg, dan wordt de standaard waarde
weer ingevuld.
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Verzoeken
Verzoeken

Previous Top Next

Hier staat een overzicht van de geschiedenis van wijzigingsvoorstellen voor Welp en wanneer
deze zijn of worden ingevoerd.
klik op het scherm:

op Verzoeken inlezen.
De actuele status wordt van Internet ingelezen, mits beschikbaar.
De legenda voor de aanduiding in welke versie het verzoek wordt ingevoerd staat boven de
lijst.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Maak Installatie Stick
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Previous Top Next

Welp kun je eenvoudig installeren als je PC of laptop een internet verbinding heeft,
zie Eerste Installatie.
Als dat om wat voor reden dan ook niet zo is, dan moet Welp via een omweg geïnstalleerd worden.
Dit is mogelijk door alle gegevens die nodig zijn voor de installatie op een USB-stick (Installatiestick) te
zetten en deze daarna te gebruiken om Welp te installeren op een laptop, een PC in het clubgebouw of waar
dan ook.
Het aanmaken van de installatiestick gaat als volgt:
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·

Ga naar beheer

·

Je krijgt een scherm met de volgende tabs:

·

Klik op tab Maak Installatie Stick

·

Selecteer je USB stick
Als de drivelettervan je USB stick er niet bij staat klik dan op Ververs.
Als je de driveletterniet weet, klik dan op Mijn Computer om deze te zoeken.
Klik eventueel op de naam van een folder waarbinnen je de installatie wilt opslaan.

·
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·
·

Als je eerst een nieuwe folder wilt aanmaken, klik dan op
Klik op 'Maak Installatie Stick
Alle bestanden worden nu gekopieerd

Met deze stick kun je de installatie van Welp op een laptop uitvoeren
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Previous Top Next

Hiermee is het mogelijk om een backup te maken van scorebestanden tijdens het toernooi.
Deze kunnen ook teruggezet worden in geval van problemen.
Hiervoor zijn twee tabbladen aanwezig.
Op het linker tabblad geef je aan dat je een backup wilt maken van scorebestanden.
Controleer of het aangeduide spelsysteem juist is of geef aan van welk spelsysteem je een
backup wilt maken van de scorebestanden.
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Geef het rechter gedeelte aan waar je USB-stick zich bevindt.

Je kunt eventueel op .

klikken om een nieuwe folder op de USB-stick aan te maken.

Klik daarna op de pijl
of knopje
om de scorebestanden uit de geselecteerde
folder te kopiëren. Let op dat het niet mogelijk is om de bestanden naar dezelfde folder to kopiëren.In dat
geval komt er een melding:

Het is mogelijk om, nadat je éénmaal een kopie hebt gemaakt om dit regelmatig uit te laten voeren.
Het is belangrijk om dat éénmaal handmatig uit te voeren om er zeker van te zijn dat de opgegeven
parameters de juiste zijn en je niet rekent op een backup, terwijl in feite steeds een foutmelding wordt
gegeven.
Klik hiervoor op het vakje voor het woord Elke.
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Je krijgt dan de vraag hoe vaak je wilt dat Welp automatisch de aangegeven bestanden naar de USB stick
moet kopiëren.

Als je b.v. 10 minuten hebt aangegen, dan geeft Welp aan hoelang het duurt voor de volgende backup.Je
moet minstens 1x per uur een backup maken, dus de ingevulde waarde mag niet groter zijn dan 60.

en zal die dan uitvoeren.
Zo kun je dus ongestoord je scores invullen, er zal altijd automatisch een backup gemaakt worden. Als er
iets mis gaat met je computer, dan zal je altijd nog je scorefiles terugvinden op de USB stick en deze zijn
nooit ouder dan de door jou opgegeven tijd.
Dit is een goede manier om ervoor te zorgen dat je ingevulde scores altijd veilig bewaard worden.
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