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1. Inleiding 

Het Toernooiprogramma Teams is een web-based programma om een relatief kleinschalig 

toernooi met teams te verwerken. Web-based betekent dat het programma in uw 

webbrowser (Chrome of Edge bijvoorbeeld) draait en dat er geen gegevens op uw computer 

worden opgeslagen. Het programma is freeware (dus gratis) en u kunt er net zoveel 

toernooien op verwerken als u wilt. 

2. Specificaties 

Wat kunt u wel en wat niet verwerken met dit programma Teams: 

▪ Minimaal 3 en maximaal 10 teams. 

▪ Minimaal 2 en maximaal 6 spelers per team opgeven. 

▪ Minimaal 2 en maximaal 4 spelers opstellen in uw team in een wedstrijd tegen een ander 

team. 

▪ Aantal te maken caramboles zelf invoeren bij elke speler of kiezen voor een formule 

waarmee het aantal te maken caramboles wordt bepaald op basis van het startmoyenne 

van een speler (bv Car = Moyenne x 30); een startmoyenne van een speler moet u altijd 

opgegeven. 

▪ U kunt een minimum aantal te maken caramboles invoeren, ongeacht het startmoyenne. 

▪ U kunt kiezen uit twee puntentellingen: Partijpunten (winst=2, remise=1, verlies=0 per 

speler en opgeteld voor het team) of Carambolepunten (1 punt per 10% gemaakt aantal 

caramboles naar beneden afgerond; punten van elke speler opgeteld voor het 

teamresultaat). 

▪ U kunt het aantal tafels opgeven: minimaal 2 en maximaal 10. 

▪ Op basis van het aantal opgegeven teams wordt er automatisch een complete competitie 

opgesteld waarbij elk team tegen elk ander team speelt. Als voorbeeld: bij 8 teams zijn dat 

7 ronden en bij 5 teams zijn dat 5 ronden (omdat bij een oneven aantal teams elk team 

een rustronde heeft). De partijen van alle spelers in elke ronde worden verdeeld over het 

opgegeven aantal tafels. 

NB 1: ook al wordt er een complete competitie aangeboden, dat wil niet zeggen dat u ook al 

die wedstrijden moet spelen; u kunt stoppen wanneer u wilt en de stand op dat moment is 

dan de uitslag van het toernooi. 

NB 2: de stand wordt altijd getoond op basis van “Percentage Matchpunten”. Dat betekent 

dat er gekeken wordt hoeveel punten een team had kunnen halen in de gespeelde partijen en 

hoeveel punten het team daadwerkelijk heeft behaald. Deze aantallen worden als een 

percentage MP getoond. Bijvoorbeeld: een team met 4 spelers heeft 2 ronden gespeeld. Dat 

zijn 8 partijen en met het systeem Partijpunten had dit team dus 8 x 2 = 16 punten kunnen 

behalen. Er zijn werkelijk 12 punten behaald. Het %MP is dan 12/16 x 100% = 75,00% en dat 

wordt getoond als 75 Matchpunten. 

Het voordeel van dit systeem is dat als alle teams evenveel partijen spelen, het resultaat exact 

hetzelfde is dan wanneer de stand gewoon wordt opgemaakt op basis van punten en 

gespeelde partijen. Maar als de teams niet allemaal even veel partijen spelen (bijvoorbeeld bij 

een oneven aantal teams die niet een complete competitie spelen), dan heeft dat geen nadelig 

effect op de stand. 



Handleiding Toernooiprogramma Teams 
 

 
3 

3. Startscherm 

De link naar de startpagina van Teams is: 

https://www.specialsoftware.nl/Teams/start.php 

U krijgt dan het volgende scherm te zien: 

 

Twee mogelijkheden: 

Nieuw toernooi aanmaken 

Klik op de groene knop “Start nieuw toernooi”. In hoofdstuk 4 van deze handleiding wordt 

aangegeven welke gegevens u dan eerst moet invoeren. 

Bestaand toernooi openen 

Als u eerder een toernooi hebt aangemaakt en u wilt dat toernooi weer openen, voer dan de 

Toernooi-code in en klik op de groene knop “Open bestaand toernooi”. U komt dan direct in 

het Beheersscherm van dat toernooi, of in het scherm om teams aan te maken als u dat nog 

niet hebt afgerond (zie hoofdstuk 5 voor het invoeren van de teams). 

Een toernooi-code krijgt u als u een nieuw toernooi aanmaakt en bestaat uit 2 hoofdletters en 

4 cijfers, bijvoorbeeld HG1255 of YT9659. Onthoudt dat nummer dus goed, want alleen op die 

manier kunt u een bestaand toernooi openen dat ook door u eerder is aangemaakt. 

NB: op elke pagina van het programma staat de toernooi-code ook nog even vermeld in de 

linker kolom: 

 

  

https://www.specialsoftware.nl/Teams/start.php
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4. Basisgegevens invoeren en opslaan 

Hebt u in het startscherm gekozen voor “Start nieuw toernooi” dan krijgt u het volgende 

scherm te zien: 

 

Naast elk invoerveld of keuzeveld is een Helpknop beschikbaar, waarin extra informatie over 

dit invoerveld of keuzeveld wordt gegeven. De noodzakelijke gegevens op een rijtje: 

Clubnaam: Optioneel, de naam van uw club. Deze naam wordt (indien ingevuld uiteraard) op 

elke pagina getoond. 

Toernooinaam: Optioneel, de naam van uw toernooi. Deze naam wordt (indien ingevuld 

uiteraard) op elke pagina getoond. 

Aantal teams: minimaal 3 en maximaal 10. NB: de teams voert u pas later in. 

Aantal spelers per team: dit betreft het aantal spelers dat per team opgegeven kan worden: 

minimaal 2 en maximaal 6. Hoeveel spelers u opstelt, geeft u hierna aan. 

Aantal spelers opstellen: het aantal spelers dat daadwerkelijk wordt opgesteld bij een team-

ontmoeting. Minimaal 2 en maximaal 4. 

Aantal caramboles: alle spelers moeten (op basis van hun startmoyenne) een aantal 

caramboles maken. U kunt hier kiezen of u dat aantal zelf bij elke speler invoert, of dat u dat 

overlaat aan het programma door een bepaalde formule te kiezen. Zo’n formule heeft de 

volgende vorm:  Aantal te maken caramboles = Moyenne x 40. 

Min. aantal caramboles: Bij een erg laag startmoyenne kan het aantal te maken caramboles 

wel eens erg weinig zijn. Vandaar dat u hier een minimum aantal te maken caramboles kunt 

aangeven. Wilt u dat niet, dan voert u gewoon 1 in. 

Puntensysteem: keuze uit 2 systemen: 

▪ Partij punten: elke speler krijgt 2 punten bij winst, 1 punt bij remise en 0 punten bij verlies. 

De opgetelde punten van de spelers levert het resultaat voor het team. 

▪ Spelers krijgen 1 punt per 10% gemaakt aantal caramboles, afgerond naar beneden. 

Bijvoorbeeld: een speler moet 50 caramboles maken, maar maakt er 38. Het aantal 

behaalde punten is dan: (38 / 50) * 10% = 7,6 is afgerond 7 punten. 

Aantal tafels: het aantal beschikbare tafels. 
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Heeft u alle gegevens ingevoerd ? Klik dan op de groene knop “Akkoord”. U krijgt dat 

onderstaand controle-scherm te zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controleer uw keuzes goed en klik op “Akkoord” om verder te gaan met de invoer van de 

teams, of klik op “Niet Akkoord” om uw gegevens te corrigeren. 

Als u op “Akkoord” klikt, krijgt u eerst nog even te zien welke Toernooi-code het programma 

heeft aangemaakt voor dit toernooi: 

 

 

 

 

 

 

 

Na een klik op “Naar Teams” kunt u teams gaan invoeren. 
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5. Teams invoeren 

Als u een team gaat invoeren, krijgt u één van de volgende schermen te zien. 

1) Als u hebt gekozen om zelf het aantal te maken caramboles in te voeren: 

U voert dan een teamnaam in, 

de namen van de spelers (mag 

Jan zijn of Jan de Groot), het 

moyenne van de speler 

(gebruik de punt als komma ! 

en voer 3 decimalen in) en het 

aantal te maken caramboles. 

NB: in dit geval controleert het 

programma niet of het aantal 

caramboles past bij het 

opgegeven moyenne! Die 

controle moet u zelf doen. 

 

Als alles is ingevoerd, drukt u 

op “Akkoord”.  

 

2) Als u hebt gekozen om het aantal te maken caramboles te laten berekenen op basis van een 

Moyenne-formule: 

U ziet nu dat u het aantal te maken 

caramboles niet kunt invoeren; die 

aantallen worden berekend door het 

programma op basis van het door u 

ingevoerde moyenne bij de spelers, 

waarbij tevens rekening wordt 

gehouden met een opgegeven 

minimaal aantal te maken 

caramboles.  

 

 

Als u alle namen en moyennes hebt 

ingevoerd, kunt u ter controle even 

op de knop “Toon car” klikken. 

 

  



Handleiding Toernooiprogramma Teams 
 

 
7 

U krijgt dan het volgende te zien: 

Na een klik op “Toon Car” worden de 

aantallen caramboles, die uitgerekend zijn 

op basis van een door u gekozen formule, 

getoond. 

Daarbij wordt rekening gehouden met een 

opgegeven minimaal aantal te maken 

caramboles. Dat kunt u zien bij speler 

Koos: bij het lage moyenne van 0.01 wordt 

het opgegeven minimaal aantal van 7 

caramboles getoond. 

 

Klik op “Akkoord” om de teamgegevens op 

te slaan. 

Als het team is opgeslagen, krijgt u een mededeling dat het team is opgeslagen. 

Na invoer van het 1e team krijgt u deze mededeling: 

 

U kunt dus kiezen om nog een team in te voeren of het programma af te sluiten om later meer 

teams in te voeren. 

Heeft u al 3 of meer (maar nog geen 10) teams ingevoerd, dan krijgt u het volgende scherm te 

zien: 
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Omdat u al 3 teams of meer hebt ingevoerd (maar nog niet het maximum van 10 teams), kunt 

u nu ook besluiten om het toernooi te starten met de ingevoerde teams. U bepaalt dus zelf 

met hoeveel teams u het toernooi wilt organiseren (minimaal 3 en maximaal 10). U kiest 

dan voor “Teambeheer” en u krijgt het volgende scherm te zien: 

 

Dit is als het ware een extra controle-scherm voordat u daadwerkelijk uw toernooi start. 

U kunt hier teams wijzigen, invoeren of verwijderen. Ook het aantal te gebruiken tafels kunt 

u nog wijzigen en het aantal spelers dat u gaat opstellen in een team per wedstrijd. 

Alles akkoord en alle deelnemers binnen ? Klik dan op de knop “Start toernooi”. 

Vanaf hoofdstuk 7 wordt uitgelegd wat er gebeurt als het toernooi wordt gestart. 

 

6. Bestaand toernooi openen. 

 

Voer de code in die u hebt gekregen eerder bij het aanmaken van uw toernooi in het vakje en 

klik op “Open bestaand toernooi”. Als dit toernooi als is begonnen, komt u in het 

beheersscherm van dit toernooi, anders in het beheersscherm van de teams. 
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7. Toernooi is gestart 

7.1. Inleiding 

Op het moment dat u ervoor kiest om het toernooi te starten, gebeuren er twee 

belangrijke dingen: 

1. Op basis van het aantal teams, het aantal opgestelde spelers, het aantal ronden 

voor een complete competitie en het aantal beschikbare tafels, wordt er een 

compleet rooster opgesteld, waarbij alle teams éénmaal tegen alle andere teams 

spelen. Bij een even aantal teams speelt elk team in elke ronde en bij een oneven 

aantal teams is er in elke ronde een team met een rustronde. 

2. Vanaf de start van het toernooi is het niet meer mogelijk om nog teams in te 

voeren of teams te laten vervallen. Ook het aantal tafels kan niet meer gewijzigd 

worden. Alleen de namen van de spelers kunt u altijd nog tussentijds aanpassen. 

Ook al wordt u een complete competitie aangeboden, waarbij elk team tegen elk 

ander team speelt, dat wil niet zeggen dat u ook verplicht bent die hele competitie te 

spelen. Stel dat u 10 teams hebt waarin 4 spelers zijn opgesteld. Dan praat u over 9 

ronden met in elke ronde 20 partijen; dat geeft totaal 180 partijen. Met 10 tafels zijn 

dat 18 ronden. Met vroeg beginnen en een beurtenlimiet zou dat net op 2 dagen 

kunnen, maar met 3 dagen wordt dat allemaal wat ontspannener. Die tijd heeft u 

wellicht niet (zeker niet bij veel minder tafels), dus u kunt stoppen wanneer u wilt en 

de einduitslag is dan af te lezen in de stand die is opgemaakt op basis van alle 

gespeelde partijen (en op basis van %Matchpunten zodat het niet uitmaakt of alle 

teams ook evenveel partijen hebben gespeeld). 

7.2. Aanmaak rooster (of planning) 

Een planning maken voor 3 teams is niet zo moeilijk ( 1-2, 1-3 en 2-3), maar de 2 

laatste ronden indelen bij 10 teams is vaak een hele puzzel. Daar hoeft u zich niet 

druk om te maken: het programma maakt het rooster aan voor een complete 

competitie en verdeeld alle partijen over de beschikbare tafels. Die partijen worden u 

aangeboden in ronden en u kunt zelf bepalen welke ronden u wilt spelen. 

7.3. Het Beheersscherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Beheersscherm) 
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Het Beheersscherm is verdeeld in 3 secties: Wedstrijden, Overzichten en Extra’s. 

Alle mogelijkheden worden in de volgende hoofdstukken beschreven. 

 

8. Beheer Wedstrijden 

8.1. Opstelling aanpassen 

Als u twee spelers per team hebt, dan ligt de opstelling uiteraard al vast: nummer 1 

van Team A speelt tegen nummer 1 van Team B en zo verder, waarbij de spelers zijn 

gesorteerd op hun start-moyenne (dus de sterkste speler van team A wordt altijd 

opgesteld tegen de sterkste speler van team B). 

Maar vanaf het moment dat u meer teamleden hebt dan u opstelt per wedstrijd, is 

het van belang om de gewenste opstelling vóór de start van een ronde te bepalen. 

Vandaar dat u per ronde de opstelling kunt aanpassen. Standaard staan de spelers 

met het hoogste moyenne opgesteld, maar per ronde kunt u dat dus wijzigen. Als de 

ronde is gestart, is wijzigen van de opstelling niet meer mogelijk ! 

 

Nadat u hebt gekozen voor “Opstelling teams per ronde wijzigen” dient u eerst even 

het gewenste team te kiezen en daarna ziet u het volgende overzicht: 

In dit voorbeeld heeft elk team 4 spelers waarvan er exact 3 moeten worden 

opgesteld in een wedstrijd. U geeft hier de opstelling aan per speler en per ronde 

door te kiezen voor “Ja” of “Nee” achter de speler en in de ronde. 

De spelers staan altijd op volgorde van moyenne en bij de start staan de hoogste 

spelers opgesteld; dat kunt u hier dus per ronde wijzigen. 

Bij een oneven aantal ronden (zoals in dit voorbeeld) is er altijd een rustronde. In dit 

geval ronde 2; uiteraard kunt u in die ronde de opstelling niet wijzigen. Ook in een 

ronde waarin dit team al gespeeld heeft (in het voorbeeld is er een partij gespeeld in 

ronde 7), is het wijzigen van de opstelling niet meer mogelijk. 
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8.2. Ronde-indeling en uitslagenbeheer 

 

 

 

 

 

Deze overzichten en mogelijkheden worden u aangeboden per ronde. U moet eerst 

de gewenste ronde aangeven. U krijgt dan het volgende scherm te zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het overzicht per partij in de gekozen ronde staat in het midden. U kunt alle partijen 

bekijken door naar beneden te scrollen. Met de knop “Printen” links kunt u dit 

overzicht ook uitprinten. 

Toelichting: 

Per partij staat aangegeven het Rondenummer (hier 1), het Shiftnummer(1) en het 

Tafelnummer (2). Het Shiftnummer geeft aan hoe vaak u de tafels moet indelen in 

één enkele ronde. Dus bij 5 partijen in een ronde (dus bij 10 teams) en maar 2 tafels, 

worden de partijen verdeeld over 3 shifts (2 shifts met 2 tafels en de laatste shift met 

1 tafel). Verder de namen van de twee teams en de spelers van beide teams in deze 

wedstrijd. Als u 2 spelers opstelt, worden er 2 partijen onder elkaar getoond en stelt 

u 4 spelers op dan worden er 4 partijen getoond. 

NB: dit zijn altijd de spelers die u hebt aangegeven bij het aanpassen van de 

opstelling per team (zie 8.1.). 
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Tenslotte een belangrijke knop onder Uitslag invoeren of Uitslag wijzigen: 

De letters op de knop zijn groen, u kunt de uitslag invoeren. 

De nummers geven de ronde, het koppel en het speler-

nummer aan voor het programma. 

Na een klik op deze knop, krijgt u het volgende scherm te zien: 

 

Dit spreekt voor zich: voer de gegevens in en klik op “Check Invoer”.  

▪ Als u een fout heeft gemaakt bij het invoeren (bv een onmogelijke hoogste serie) 

dan krijgt u een waarschuwing en u kunt de fout herstellen. 

▪ Als de partij niet is uitgespeeld (dat mag en dat kan), dan krijgt u ook even een 

waarschuwing: 

 

 

 

 

Ga terug als dat niet de bedoeling is, of ga 

verder en de uitslag wordt opgeslagen. 

 

Tenslotte: als een partij al gespeeld is, ziet de knop bij die partij er anders uit: 

 

Als u nu op de knop drukt, kunt u die uitslag wijzigen. 

 

9. Overzichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Beheersscherm kunt u in de rubriek “Overzichten” kiezen voor de Stand, de 

Resultaten per team en een overzicht van het gebruikte Rooster. Deze overzichten 

worden hierna behandeld. 
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9.1. Stand 

 

 

 

 

 

 

 

Spreekt voor zich. Via het Help-scherm 

wordt uitleg gegeven over de volgorde 

in de stand (altijd eerst punten en dan 

% caramboles) en met de knop 

“Printen” kunt u de stand uitprinten. 

 

9.2. Resultaten per team 

Ook hier eerst even het gewenste team kiezen 

en dan krijgt u het volgende overzicht te zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het team staan de behaalde Matchpunten; bij de spelers de behaalde punten als 

gekozen bij de aanmaak van dit toernooi (dus Punten 2-1-0 of 1 punt per 10% 

gemaakt aantal caramboles). 

U kunt dit overzicht ook uitprinten. 
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9.3. Rooster 

Via de knop “Rooster” krijgt u een overzicht welke teams in welke ronde tegen elkaar 

spelen. U kunt dit rooster ook uitprinten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op basis van dit rooster zijn alle partijen in de verschillende ronden ingedeeld. 

 

10. Extra’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie extraatjes in dit programma voor uw gemak: 

▪ U kunt altijd nog de namen van de spelers wijzigen; 

▪ U kunt naambordjes van de spelers uitdraaien; 

▪ U kunt een overzicht oproepen (en uitprinten) van alle ingeschreven teams en 

de teamleden. 

Deze mogelijkheden worden hierna behandeld. 
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10.1. Namen spelers wijzigen  

Via de knop “Namen wijzigen” moet u eerst het team 

kiezen en vervolgens de namen wijzigen in dit scherm: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: U kunt alleen de spelersnamen wijzigen, niet meer het startmoyenne of het 

aantal te maken caramboles van de spelers. 

 

10.2. Naambordjes 

Met de knop “Naambordjes” kiest u eerst een team en vervolgens worden de 

naambordjes getoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zijn eenvoudige naamkaartjes met naam, car en club. Print de kaartjes in portrait 

en geschaald op ongeveer 150 % (of anders even uitproberen op uw printer). 
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10.3. Overzicht ingeschreven teams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor uw gemak: een overzicht van alle ingeschreven teams met de teamleden. U 

kunt dit overzicht ook uitprinten. 

 

11. Tenslotte 

Voor hulp: 

Bij voorkeur per e-mail: hanseekels@gmail.com 

Bij spoed: 06-10018943 

Veel plezier met en van het programma ! 

 

SpecialSoftware 

Hans Eekels 
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