
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Handleiding Pétanque Competitie Beheer  

 
(versie 2.2) 

Augustus 2017 



2   

Pétanque Competitie Beheer © 2008-2017 Dick Werkman 

Algemeen 

De applicatie Pétanque Competitie Beheer is ontworpen voor de verwerking van halve en hele competities 

tot en met 99 speelrondes en voorziet in de inschrijving van deelnemers, het genereren van het 

speelschema, de invoer  de uitslagen en het berekenen van het klassement. Alle gegevens worden per 

competitie opgeslagen en blijven daardoor beschikbaar.  De applicatie is gratis en wordt meegeleverd bij 

"Pétanque Toernooi Beheer". 

Bij de ontwikkeling zijn functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid de belangrijkste uitgangspunten geweest. 

Door de overzichtelijke indeling en het gebruik van grote lettertypen en kleuren zijn de vensters 

overzichtelijk en goed leesbaar. De bediening kan met de muis, maar ook zonder de muis kan met de 

applicatie gewerkt worden.   

 

Inschrijven van deelnemers kan snel en eenvoudig met minder kans op fouten door gebruik te maken van 

bestanden waarin gegevens van personen en clubs kunnen worden vastgelegd. 

 

Behalve een overzicht van de wedstrijden per speelronde worden is ook een toernooischema met alle 

wedstrijden en uitslagen van het toernooi beschikbaar. Door het toernooischema tussentijds af te drukken is 

het mogelijk uitslagen handmatig te verwerken voor het geval registratie met de computer door 

bijvoorbeeld stroomuitval niet meer mogelijk is.  

 

De uitslag van een gespeelde partij hoeft slechts één maal te worden ingevuld en het (tussen-) klassement is 

op ieder moment beschikbaar. In het eindklassement wordt rekening gehouden met het onderling resultaat, 

onderling saldo en totaal saldo. 

 

Het competitieschema en het klassement kunnen worden geëxporteerd naar CSV bestanden (Excel). 

Bediening algemeen 

 
De applicatie start altijd in een gemaximaliseerd venster waardoor het beeldscherm volledig gevuld is. Het 

venster kan worden verkleind tot minimaal 800 x 600 pixels. 

 

Actieve rubrieken en knoppen hebben een gekleurde achtergrond zodat altijd goed te zien is waar men is en 

navigeren dus eenvoudig is. 

 

Voor de meest voorkomende handelingen kan als alternatief voor het navigeren met de muis kunnen 

toetsen of een combinatie van toetsen worden gebruikt: 

• ‘Enter’  

- Bij een vak voor invoer van gegevens wordt de invoer afgesloten en de inhoud van het vak gevalideerd 

waarna de volgende rubriek of knop wordt geactiveerd. 

- Bij een geactiveerde (geel gekleurde) is het resultaat hetzelfde als het klikken met de linker muisknop 

klikken op die knop.   

- Bij lijsten met een geactiveerde regel is het resultaat hetzelfde als het dubbelklikken met de linker 

muisknop klikken op die regel. 

•  ‘Tab’ en ‘Shift+Tab’   

- Met deze toetsen worden de volgende of vorige rubriek of knop geactiveerd.  

Bij een vak voor invoer van gegevens wordt de invoer afgesloten en de inhoud van het vak gevalideerd. 

• ‘pijltjes toetsen’  

Met deze toetsen kan in overzichten en in (keuze) lijsten een regel of optie worden geselecteerd. 

• ‘CTRL+X   

Met deze toets-combinatie wordt het venster gesloten zoals ook gebeurt bij het klikken op de knop 

‘Sluiten’. 
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•  ‘Escape’  

Met deze toets wordt de eerste rubriek in een venster geactiveerd. Als deze rubriek al actief is dan wordt 

het venster gesloten zoals ook gebeurt bij het klikken op de knop ‘Sluiten’. 

 

Bij de vensters met overzichten kunnen ‘+’ en ‘-‘ toetsen kunnen gebruikt worden om de grootte van de 

letters in het venster aan te passen waardoor meer of minder informatie zichtbaar wordt.    

 

De vensters met overzichten zijn ingericht voor het tonen en afdrukken van het betreffende overzicht en 

hebben behalve een knop ‘Sluiten’ alleen een knop ‘Print’. Vaak zijn er meer mogelijkheden, zoals 

exporteren. Alle mogelijkheden kunnen getoond worden door met de rechter muisknop op het overzicht te 

klikken waarna een keuzemenu verschijnt met alle opties.    

 

Afdrukken 

Vensters met overzichten die afgedrukt kunnen worden bevatten altijd een knop ‘Print’.  Klik met de linker 

muisknop op deze knop of druk ‘CTRL+ P’ om het overzicht af te drukken op de standaard printer.  

Wijzigen standaard printer 

Een andere printer kan geselecteerd worden door met de rechter 

muisknop op de ’Print’ knop te klikken of door ‘ALT+P’ te drukken.  

Een venster wordt geopend en de actuele printer wordt getoond.   

De lijst met beschikbare printers kan worden getoond door op het 

driehoekje rechts van de actuele printer te klikken.  

 

Door een PDF printer te installeren kan een afdruk als PDF document 

worden opgeslagen om deze bijvoorbeeld als bijlage voor een e-mail te 

gebruiken of op een website te plaatsen 

 

Het kan voorkomen dat namen te lang zijn om volledig te kunnen 

worden afgedrukt. Deze kunnen dan in een kleiner lettertype worden 

afgedrukt in plaats van te worden afgebroken  

 

 

 

Exporteren 

Een aantal overzichten en bestanden kunnen geëxporteerd worden naar 

CSV bestanden. Deze kunnen worden ingelezen in bijvoorbeeld Excel. 

Indien een overzicht geëxporteerd kan worden kan dit door met de 

rechter muisknop op het overzicht te klikken en in het keuzemenu  

‘Exporteren’ te kiezen. Ook kan dit door ‘CTRL+E’ te drukken. 

Er wordt een Windows venster geopend waarin de mappen-structuur 

getoond wordt. Standaard is de map “Mijn documenten\Pétanque 

Toernooi Beheer\Data” geselecteerd. 

De map waarin het CSV bestand geplaatst moet worden kan worden 

geselecteerd of aangemaakt. Met de knop ‘OK’ wordt de export 

uitgevoerd. Met de knop ‘Annuleren’ kan het exporteren worden 

geannuleerd. 
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Hoofdmenu  

 
De applicatie start altijd met het hoofdmenu in een gemaximaliseerd venster. 

Bij een op naam gestelde versie bevat het venster de naam, plaats en het logo van de vereniging. 

 
 

 

Het keuzemenu bevat de volgende onderdelen: 

 

- Competities: Een nieuwe competitie starten of een bestaande competitie openen. 

 

- Afsluiten: De applicatie afsluiten. 
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Competities 

 
De aanwezige competities worden op historische volgorde getoond waarbij de laatst toegevoegde 

competitie bovenaan staat. Zijn er meer competities dan in de lijst passen dan verschijnt een schuifbalk aan 

de rechterzijde waarmee de lijst verschoven kan worden.  

   

 
 

Met de knop ‘Sluiten’ wordt het venster gesloten zonder een competitie te selecteren of aan te maken. 

 

Nieuwe competitie aanmaken 

Een nieuwe competitie aanmaken kan met de knop ‘Nieuw’ of ‘CTRL+N’. Het venster Competitiegegevens 

wordt geopend waarin de gegevens van de competitie toernooi kunnen worden ingevoerd.  

 

Bestaande competitie openen  

Een bestaande competitie kan geopend worden door de regel met de omschrijving van de competitie met de 

muis aan te wijzen en met de linker muisknop te dubbelklikken. 

 

Behalve het aanmaken van een nieuwe competitie en het openen 

van een bestaande competitie zijn er nog een aantal bewerkingen 

mogelijk. Klik hiervoor met de rechter muisknop op de omschrijving 

van het toernooi. Er verschijnt een keuzemenu met de 

mogelijkheden. 

 

1. Competitie openen 

De geselecteerde competitie openen 

2. Competitie verwijderen  

De geselecteerde competitie verwijderen.  

Voordat een toernooi daadwerkelijk verwijderd wordt 

verschijnt een venster waarin om bevestiging wordt gevraagd. 

Na bevestiging wordt de geselecteerde competitie uit de lijst 

verwijderd 
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Competitiegegevens 
 

 
 

Met de knop ‘Sluiten’ wordt  het venster gesloten. 

 

• Omschrijving: Vrije tekst van minimaal 3 en maximaal 30 tekens.  

 

• Soort competitie: Klik op het driehoekje aan de 

rechterkant van het vak om de keuzelijst te tonen. 

- Halve competitie:  ieder team speelt 1x tegen elk 

ander team 

- Hele competitie:  ieder team speelt 2x tegen elk 

ander team 

- Anderhalve competitie:  ieder team speelt 3x tegen elk ander team 

- Dubbele competitie:  ieder team speelt 4x tegen elk ander team 

 

• Klassement punten: Klik op het driehoekje aan de rechterkant van het 

vak om de keuzelijst te tonen. 

- Standaard: Het klassement wordt bepaald door aantal gewonnen 

partijen en het puntensaldo. 

- Alternatief: Afhankelijk van de uitslag kunnen punten worden toegekend voor winst, verlies of gelijk 

spel. Hiervoor wordt het venster Toewijzing punten voor klassement geopend (zie volgende pagina) 

 

• Maximum score: Standaard is 13 maar ook andere maximale score is mogelijk. Bij het invoeren van een 

uitslag is het niet mogelijk een getal in te vullen dat groter is dan de maximale score.  

 

• Controle: J of N. Hierdoor wordt bepaald of bij het invoeren van de uitslag gecontroleerd wordt of bij het 

winnende team de maximumscore is ingevuld. Bij partijen waar op tijd wordt gespeeld kan de controle 

worden uitgeschakeld. 
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Toewijzing punten voor klassement 

Dit venster wordt getoond als in het venster Competitiegegevens is gekozen is voor het toekennen voor 

alternatieve punten. Afhankelijk van de uitslag kunnen punten worden toegekend voor winst, verlies of gelijk 

spel. De vooraf ingevulde waarden zijn die voor een standaard klassement. 

 

Door bij drempel 0 of niet in te vullen 

kan bepaald worden hoeveel punten 

bij winst, verlies en gelijkspel worden 

toegewezen. Zo is het mogelijk om bij 

voorbeeld bij winst 2 punten toe te 

kennen, bij gelijkspel 1 punt en bij 

verlies geen punten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door bij drempel een getal in te voeren 

wordt het mogelijk om afhankelijk van 

de uitslag van de punten toe te 

kennen. Hiernaast een voorbeeld 

waarbij de winnaar 4 punten krijgt bij 

een uitslag van 13-0 t/m 13-5 en 3 

punten bij een uitslag van 13-6 t/m 13-

12. Een gelijkspel levert 2 punten op. 

Verlies van 6-13 t/m 12-13 levert nog 1 

punt op. 

 

 

 

 

 

 

Bij toernooien waarbij op tijd gespeeld 

wordt is het mogelijk dat de winnaar 

geen 13 punten heeft. Een 

puntendrempel is dan niet zinvol. Als 

bij drempel een getal groter dan 12 

word ingevuld wordt dit als percentage 

beschouwd.  

Hiernaast daarvan een voorbeeld.  

Een winnaar die 7 punten in de partij 

heeft gehaald krijgt 4 punten bij een 

uitslag van 7-0 t/m 7-4 en 3 punten bij 

een uitslag van 7-5 t/m 7-6. Een 

gelijkspel levert 2 punten op. Verlies 

van 5-7 en 6-7 levert nog 1 punt op. 

 

 

Met de knop ‘OK’ worden de ingevoerde gegevens vastgelegd en het venster gesloten. 
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Competitiemenu  
 

Afhankelijk van de situatie zullen alle of een beperkt aantal opties beschikbaar zijn. Zo zijn er minimaal 4 

deelnemers nodig er voordat er een overzicht van de te spelen wedstrijden  per ronde of competitieschema 

kan worden gemaakt en kunnen uitslagen pas worden ingevoerd als er een speelschema is. 

 

 
 

De volgende keuzeknoppen zijn aanwezig: 

• Gegevens competitie: Gegevens van de competitie tonen of wijzigen. 

• Inschrijven deelnemers: Deelnemers inschrijven, bestaande inschrijvingen wijzigen of verwijderen. 

• Partijen per ronde: Een overzicht van de te spelen partijen per ronde tonen of afdrukken. 

• Competitie schema: Een schema met alle partijen en ingevoerde uitslagen tonen, afdrukken of 

exporteren. 

• Invoeren uitslagen: De uitslagen van gespeelde partijen invoeren. 

• Klassement: Het klassement tonen, afdrukken of exporteren. 

• Lijst deelnemers: Lijst deelnemers tonen en afdrukken. 

• Andere competitie: Een nieuwe competitie starten of een bestaande competitie openen. 

• Hoofdmenu: Het competitiemenu afsluiten en terug gaan naar het hoofdmenu. 

 
De gewenste keuze kan gemaakt worden door een knop met de muis aan te klikken of een knop te activeren 

met de pijltjestoetsen op het toetsenbord en vervolgens ‘Enter’ te drukken 
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Inschrijven deelnemers 
 

In dit venster kunnen deelnemers aan een competitie worden ingeschreven. De gegevens van een 

deelnemer kunnen worden ingevuld maar kunnen ook worden geselecteerd uit een lijst met bekende 

personen. Door gegevens van regelmatig terugkerende personen vast te leggen in het personenbestand kan 

het inschrijven snel en eenvoudig met minder kans op fouten. Het vastleggen van bekende personen kan 

met het programma “Pétanque Toernooi Beheer” 

 

 
 

Met de knop ‘Sluiten’ wordt het venster gesloten. 

 

De lijst ‘Deelnemers’ toont de namen van de al ingeschreven deelnemers. De lijst ‘Bekende personen’ bevat 

de namen van de personen in het personenbestand. Het aantal personen wordt tussen haakjes vermeld 

boven de lijst. Bij meer dan 200 personen worden alleen de eerste 200 namen vermeld.  De lijst kan 

gereduceerd worden door het invoeren van een gedeelte van de naam of licentienummer in het vak 

‘Omschrijving team’. 

 

Het vak ‘Omschrijving team’ is standaard geactiveerd. De tekst is volledig vrij, dus behalve namen van 

personen is het ook mogelijk de naam van een bedrijf in te vullen. Als meerdere namen gewenst zijn dan 

moeten deze gescheiden worden door een komma. Als de totale lengte van de tekst meer dan 40 tekens is 

zal het programma de namen voor zover mogelijk inkorten. De totale lengte mag 70 tekens zijn maar op het 

overzicht partijen per ronde en het competitieschema worden slechts 40 tekens getoond.  

 

Tijdens het invoeren van een naam past de lijst met bekende personen zich voortdurend aan en zal alleen 

personen vermelden waarvan de voornaam, achternaam of licentienummer geheel of gedeeltelijk 

overeenkomt met de invoer. Indien minder dan 200 namen in de lijst voorkomen wordt de lijst alfabetisch 

gesorteerd.  

 

 



10   

Pétanque Competitie Beheer © 2008-2017 Dick Werkman 

 
 

Naam gebruiken uit lijst bekende personen  

Om een persoon in de lijst bekende personen toe te voegen aan de tekst in het vak ‘Omschrijving team’ 

dubbelklik de regel met de naam of klik met de rechtermuisknop op de naam en kies in het keuzemenu de 

optie ‘Naam persoon toevoegen’. 

Als tijdens invoeren van een naam of licentienummer nog maar één naam in de lijst voorkomt en deze van 

de gezochte persoon is, volstaat het om de ‘Enter’ toets te drukken om deze persoon in te schrijven.  

 

Met de  knop ‘OK’ wordt het team opgeslagen. 

 

Wijzigen ingeschreven deelnemers 
 

In het venster voor het inschrijven van deelnemers kunnen bestaande inschrijvingen gewijzigd worden door 

een regel in de lijst deelnemers/teams te dubbelklikken of door de regel met de rechter muisknop aan te 

klikken en in het keuzemenu de optie ‘Wijzigen’ te kiezen. 

 

De namen van alle teamleden verschijnen in het vak voor de invoer waar de wijziging kan worden 

aangebracht. 

 

Indien de competitie al is begonnen moeten de wijzigingen niet alleen 

in het deelnemersbestand worden doorgevoerd maar ook in 

bestanden van alle speelrondes.   

Er wordt dan ook om een bevestiging gevraagd alvorens de 

wijzigingen door te voeren. 

 

Verwijderen ingeschreven deelnemers 

 
In het venster voor het inschrijven van deelnemers kunnen bestaande inschrijvingen verwijderd worden 

door in de lijst ‘Deelnemers’ met de rechtermuisknop op een regel te klikken en in het keuzemenu de optie 

‘Verwijderen’ te kiezen. Indien de competitie al is begonnen is verwijderen niet mogelijk.  

 

Er wordt om een bevestiging gevraagd alvorens de wijzigingen door te voeren. 
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Partijen per ronde 
 

Bij eerste gebruik van de applicatie wordt  het overzicht van de te spelen partijen per team getoond. 

Teams kunnen bij hun nummer zien tegen wie gespeeld moet worden. Iedere partij zal dus 2 keer op de lijst 

voorkomen.  Het overzicht van de te spelen partijen per baan is compacter, maar de deelnemers moeten 

dan wel hun naam in het overzicht zoeken. 

 

 
 

Met de knop ‘Print’ wordt het overzicht afgedrukt op de standaard printer. Indien het schema nog niet 

definitief is wordt gevraagd of het definitief gemaakt moet worden waardoor er geen teams meer kunnen 

worden toegevoegd of verwijderd. 

 

Met de knop ‘Sluiten’ wordt het venster gesloten.  

 

Andere rondes kunnen worden weergegeven door op de pijltjesknoppen te klikken.  

 

Door met de rechtermuis knop te klikken op het schema verschijnt een menu met alle opties voor het 

overzicht.  

 

1. Partijen per team  

Overzicht van de te spelen partijen per team.  

2. Partijen per baan  

Overzicht van de te spelen partijen per baan. 

3. Print overzicht partijen 

Het overzicht afdrukken op de standaard printer. 
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Competitieschema 

 
Het competitieschema vermeldt alle partijen en ingevoerde uitslagen. Als een team niet hoeft te spelen 

wordt dit weergegeven door “xxx”. Door het overzicht af te drukken kunnen uitslagen ook handmatig 

worden bijgehouden mocht de computer om een of andere reden uitvallen.   

 

 
 

Met de knop ‘Print’ wordt het klassement afgedrukt op de standaard printer. 

 

Met de knop ‘Sluiten’ wordt het venster gesloten. 

 

Door met de rechtermuis knop te klikken op het schema verschijnt een menu met alle opties voor het 

overzicht.  

 

1. Afdrukken  

Het overzicht afdrukken op de standaard printer. 

2. Exporteren  

Het overzicht exporteren naar een CSV bestand.  

 

Een getoonde uitslag kan gewijzigd worden door daarop te dubbelklikken. Het venster ‘Invoeren van 

uitslagen’ wordt geopend. Na het invoeren of wijzigen van een uitslag verschijnt opnieuw het 

competitieschema.  
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Invoeren uitslagen 

 

 
 

De actuele ronde wordt weergegeven. Een andere ronde kan gekozen worden door op de pijltjesknoppen te 

klikken. Als de loting van de betreffende ronde definitief is zal dit worden getoond. Als alle uitslagen in een 

speelronde zijn ingevoerd wordt dit gemeld en zal het actuele rondenummer worden verhoogd. 

 

Met de knop ‘Sluiten’ wordt het venster gesloten. 

 

De lijst ‘Nog in te voeren uitslagen’ vermeldt het aantal nog in te voeren uitslagen en de teams waarbij in de 

betreffende ronde nog geen uitslagen zijn ingevoerd. Door een klik op de tekst boven de lijst kunnen ook de 

teams met ingevulde uitslagen worden getoond en verborgen worden. 

 

Het vak ‘Nummer of naam deelnemer’ is standaard geselecteerd. Om een deelnemer te selecteren kan het 

nummer of de naam van de deelnemer worden ingevoerd. Tijdens het invoeren van een naam past de lijst 

‘Nog in te voeren uitslagen’ zich voortdurend aan en zal alleen die teams vermelden waarvan de naam of 

deelnemersnummer geheel of gedeeltelijk overeenkomt met de invoer. 

 

Een team uit de lijst kan worden geselecteerd door een dubbelklik op het team. Als tijdens invoer in de lijst 

slechts één team zichtbaar is het drukken van de ‘Enter’ toets voldoende om het team te selecteren 
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Nadat een deelnemer is geselecteerd wordt in het vak rechts de samenstelling van beide teams getoond. Het 

vak voor het invoeren van de uitslag van het team van de geselecteerde deelnemer is geactiveerd. Als de 

uitslag al ingevoerd was zal deze worden getoond waarna deze nog aangepast kan worden. Een bestaande 

uitslag kan worden gewist door 0 - 0 in te voeren. 

 

Na het invoeren van een uitslag in het eerste vak kan natuurlijk de muis worden gebruikt om het vak van de 

tegenstander te activeren. Het kan echter makkelijker, een uitslag van 13-10 kan gewoon ingevoerd worden. 

Het liggend streepje zorgt er in dit geval voor dat het vak van de tegenstander geactiveerd wordt.  

 

Om het invoeren nog makkelijker te maken is het niet nodig de maximum score (normaal 13) in te vullen.  

Als in één van beide vakken een getal wordt ingevuld dat ongelijk is aan de maximum score en het andere 

vak niet wordt ingevuld zal in dit lege vak de maximum score worden vermeld.  

Bijvoorbeeld: Een uitslag van 13-10 kan ingevoerd worden door het eerste vak leeg te laten en in het tweede 

vak 10 in te vullen en de ‘Enter’ toets te drukken. 

 

Afhankelijk van de instellingen bij de toernooigegevens wordt gecontroleerd dat één van de vakken de 

maximale score moet bevatten. Als er een naam en een correcte uitslag is ingevuld wordt de ‘OK’ knop 

geactiveerd waarmee de uitslag wordt vastgelegd.  
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Klassement  

 
Het klassement tot en met de actuele ronde wordt weergegeven.  

 

 
 

Met de knop ‘Print’ wordt het klassement afgedrukt op de standaard printer. 

 

Met de knop ‘Sluiten’ wordt het venster gesloten. 

 

Andere rondes kunnen gekozen worden door op de pijltjesknoppen te klikken.  

Bij het eindklassement wordt rekening gehouden met onderling resultaat en saldo. 

 

Het klassement kan worden geëxporteerd naar een CSV bestand dat in Excel kan worden geopend. Door het 

drukken van de ‘Ctrl’ toets wordt de tekst ‘Print’ gewijzigd in ‘Export’. Door vervolgens op ‘Export’ te klikken 

wordt het CSV bestand geplaatst in de map met gegevensbestanden. (Mijn documenten\Pétanque Toernooi 

Beheer\Data). De naam van het CSV bestand is gelijk aan de naam van het toernooi met de toevoeging 

‘Klassement’. 

 

Door met de rechtermuis knop te klikken op het overzicht verschijnt een menu met alle opties voor het 

overzicht.  

 

1. Afdrukken.  

Het klassement afdrukken op de standaard printer 

2. Exporteren.  

Het klassement exporteren naar een CSV bestand 

3. Verkorte weergave.  

Het klassement tonen zonder uitgebreide informatie (standaard) 

4. Uitgebreide weergave.  

Het klassement tonen met uitgebreide informatie over clubs en wedstrijden 
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Lijst deelnemers 
 

 
 

Met de knop ‘Print’ wordt de lijst afgedrukt op de standaard printer. 

 

Met de knop ‘Sluiten’ wordt het venster gesloten. 
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