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F proeven in Concours 3.5
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1. Opstarten van het programma
Bij het opstarten van Concours, kunt u aangeven of het een wedstrijd betreft voor breedtesport of F
proeven.

2. Invoeren van de wedstrijdgegevens
Voer in het scherm de informatie van de
wedstrijd in. Dit kun je vinden onder bestand
– wedstrijdgegevens.

Voor de juiste invoer dienen de volgende
velden hier worden ingevoerd:





Titel van de wedstrijd
Omschrijving de wedstrijd kan bij de
algemene tekst worden ingevoerd
Wedstrijdplaats
Wedstrijddatum



Organiserende vereniging

Overige velden zijn van belang voor het
opsturen van de uitslagen naar de KNHS.
Voor F proeven is dit niet nodig

De gegevens die hier worden ingevoerd, komen straks ook terug op de uitslagen

3. Het Hoofdscherm
Het hoofdscherm is grofweg onderverdeeld in 2 onderdelen, t.w.:



Roosters
Aanmelding

Een rooster is een ring of een rubriek.
Er kunnen maximaal 200 roosters gevuld worden, bijvoorbeeld:
- Rooster 1, Ring 1, AA – F1
- Rooster 2, Ring 2, AA – F5
- Rooster 3, Springen Klasse A

4. Aanmaken Roosters
Als u op Roosters staat, gaat u naar “Rooster Instellingen”

Het is erg belangrijk dat de Roosterinstellingen juist wordt ingevuld.
- Omschrijving welke klasse/rubriek wordt er verreden
- Datum; De datum wanneer deze rubriek is verreden.







Koptekst / Voettekst – hier vult u de teksten in, die op rapporten zichtbaar zijn.
Volgnummers/tijden; Hier kunt u de tijd tussen de proeven invoeren, in welke ring deze
rubriek wordt verreden
Competitie: Hier wordt ingevoerd wat wordt verreden (dressuur of springen), pony of paard,
klasse, aantal proeven, etc. – voorbeeld zie volgend hoofdstuk
Inleggelden en Prijzen; Hier voert u de prijzen in die in deze rubriek worden uitgereikt.
Jury en Opmerkingen; De juryleden die deze rubriek hebben gejureerd moeten hier ingevuld
worden. Zijn er twee juryleden geweest moet u ook twee juryleden invoeren. Vergeet dit niet u
kunt het bestand anders niet verzenden!!

Hieronder een voorbeeld van een dressuurwedstrijd met bijbehorende informatie.

Onder het tabblad competitie van het rooster, wordt links aangegeven of het dressuur of springen is
Bij categorieën wordt aangegeven voor pony of paard (of beide)
Bij klasse het type proef, waarbij de in de kolom erachter de daadwerkelijke proef wordt gekozen. Zorg
er wel voor dat je kiest voor FNRS proeven.

Jury gegevens zijn ook van belang om in te voeren. Aangezien in Concours alleen de juryleden
aanwezig zijn, kan bij de F proeven alleen de naam (handmatig) worden ingevoerd. Deze verschijnt bij
de protocollen

5. Deelnemers aanmelden
Ga naar het scherm aanmelding (rechtsboven) en kies voor F7 of
button om een nieuwe aanmelding toe te voegen
Het volgende scherm verschijnt, waarbij een nieuwe deelnemer kan worden ingevoerd. Voor de
manegeruiters zonder combinatienummer, dienen de gegevens handmatig te worden ingevoerd.
Indien er wel een relatienummer bij de KNHS bekend is, kan hierop gezocht worden d.m.w. de
verrekijker. Indien de ruiter geen relatienummer bij de KNHS heeft, dan dient hier het
ruiterpaspoortnummer te worden ingevoerd.

Bij invoer worden dan de
gegevens geladen. Wat nog
wel ingevoerd moet worden
zijn:







Categorie (A,B,C,D,E,P)
Dressuur of springen
Aantal proeven
Naam paard/ pony
Overige info

De keuze in klasse kan hier worden ingevoerd

Verder kun je nog opmerkingen toevoegen en kunnen de laatste tab zijn naw gegevens beschikbaar
indien gegevens worden gekozen (niet bij handmatige invoer)

6. Deelnemers in de roosters plaatsen
In het veld roosters kies je voor deelnemerslijst. Er verschijnt een scherm waar de deelnemers die nog
niet in rooster geplaatst zijn. Deze deelnemers voldoen aan de instellingen van het rooster (zoals
klasse, categorie, etc.) Als je op de naam van ruiter gaat staan, dubbelklik en de deelnemer staat in
het rooster. Het indelen van de plaatsen komt in het volgende hoofdstuk (maken startlijst) aan de orde

7. Maken startlijst
Als alle deelnemers zijn ingedeeld, kan een startlijst worden gemaakt.
Door middel van schuiven
kan de juiste volgorde
worden gemaakt.

Als u alle roosters juist heeft
ingevoerd kunt u via bestand startlijsten  maak hier zelf de
keuze waar u de startlijst wilt
hebben, via Excel of HTML.
Er komt nu een scherm naar
voren, hier kunt u aanvinken
welke rubrieken er in de startlijst
moeten, welke gegevens er in de
startlijst moeten komen. Dit kunt
u zelf bepalen.
Bij opmaak kunt u eventueel nog
logo’s of afbeeldingen plaatsen.
Is alles ingevoerd zoals u het op
de startlijst wilt hebben. Klikt u
op OK en de startlijst worden
getoond (via gekozen optie)

8. Printen protocollen
Voorafgaand aan de wedstrijd dienen de protocollen te worden geprint, o.b.v. de startlijst.
Ga hiervoor in het rooster staan en selecteer hiervoor de combinaties. Dit kan door de eerste te
selecteren, de shift toets vast te houden en de laatste te selecteren. Hierna CTRL-C (of
rechtermuistoets of knop in het scherm) naar het rooster gaan waarin de gegevens moeten komen en
met CTRL-V (of rechtermuistoets of knop in het scherm ) deze combinatie in het rooster zetten.
Voor het printen van protocollen moeten de
combinatie(s) gekozen worden (zie boven) en via de
menubalk Protocollen | Merge de selectie met een
Word-document worden de benodigde documenten
opgebouwd, per combinatie en jury een document.

Bij de keuze verschijnt de melding dat protocol,
ruiter- en jurygegevens worden toegevoegd.

Als dit is gedaan, verschijnen de protocollen in Word en kunnen uitgeprint worden en ingevoerd
worden door de jury.

9. Invoeren resultaten dressuur
Kies een rooster en selecteer de combinatie waarvan de wedstrijdpunten ingevoerd moeten worden.
Via functietoets kom je in de rekenmachine om per onderdeel de behaalde punten in te voeren.
U kunt ook bij Subtotaal de
totaal behaalde punten
invoeren.
Indien benodigd kan het
aantal min-punten
ingevoerd worden, u kunt
het scherm weer verlaten
door op OK te drukken.
Ook is het mogelijk om
zonder rekenmachine de totaal punten in te voeren in het roosterscherm. Van kolom of rij wisselen
kan men het beste doen via de pijltjes toets daar men dan direct gegevens kan invoeren.

Indien er alleen totaal punten in het roosterscherm ingevoerd worden is het verstandig het rooster bij
de punten notatie in te stellen op absoluut (tabblad competitie) en direct de ex-aequo regeling ook in
te voeren, achteraf de ex-aequo punten opzoeken is meestal meer
werk.
Uitsluiting invoeren voor alle disiplines:
Als de combinatie is uitgesloten kunt direct in het
roosterscherm bij punten “Uit” in typen, er komt nu
direct een scherm naar voren met
de reden van uitsluiting! Het is van belang dat de juiste uitsluiting
wordt ingevoerd!

10.

Invoeren resultaten springen

Kies een rooster en selecteer de combinatie waarvan de wedstrijdpunten ingevoerd moeten worden.
De strafpunten, stijl of tijd kunnen rechtstreeks in het rooster ingevoerd worden, om naar een andere
kolom of regel te gaan moet dat gebeuren door gebruik te maken van de pijltjes toetsen of door met
de muis te klikken in de betreffende kolom en regel.

Bij het springen op stijl kan via de functietoets
in te voeren.

het venster opgeroepen worden om de berekening

11.

Uitslagenlijst maken

Voor maken van de uitslagen is er de keuze uit 6 knoppen in het venster of via de menubalk “Uitslag”
Er kan gekozen worden uit Printen, naar Tekstverwerker, opbouwen HTML, naar Excel en naar het
scherm.
Hierna komt de keuze welke gegevens er op het overzicht moet komen te staan

Eenmaal ingesteld worden de gegevens voor een volgend overzicht bewaard.

Deze gegevens kunnen uiteraard weer geprint of naar een tekstverwerker of Excel overgezet worden.

12.

Uitslagen verzenden naar de KNHS

Vanuit de breedtesport kunnen de uitslagen automatisch worden verstuurd, maar aangezien er bij de
F proeven geen combinatienummers aanwezig zijn, kunnen deze niet via het reguliere programma
worden verstuurd.
Voor de F proeven is de procedure om de uitslagen naar de KNHS te sturen als volgt:
Als alle punten zijn ingevoerd, ga dan Bestand – uitslagen – Naar Excel en geef op welke informatie
er op de startlijst moet komen.

Als de bij de wedstrijdgegevens
ook de naam van de manege,
soort wedstrijd en datum is
ingevuld dan ziet de startlijst er
als volgt uit:

Deze excel kun je sturen via mail: uitslagen@knhs.nl

13.

Support

Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met:
•

•

Voor alle vragen rondom Vice Versa en Concours: Wedstrijdzaken
– Telefoon: 0577 – 408290
– Mail: sportaanbiedersdesk@knhs.nl
Verder zijn WPA’s beschikbaar voor Concours
– https://www.knhs.nl/sportaanbieders/wedstrijdorganisatie/wedstrijdprogrammaconcours-35/

