App carambole scorebord Pro
Handleiding (Na upgrade uit versie van vóór 5 dec. 2019: zie 3. opmerking)
Startscherm

(figuur 1)

Figuur 1

Het Menu: klik op

(figuur 2)

Figuur 2

1. Kies de taal NL (indien nodig)
2. Spelerslijst: (Beveiligd met een wachtwoord: standaard: 1234).Na het invullen van
het wachtwoord bekom je figuur 3.
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Figuur 3

DE KNOPPEN (figuur 3)
1)knop A : Selecteer het team (A, B, C, …) en geef eventueel een nieuwe naam
aan uw team met de knop Geef teamnaam. De naam verschijnt links van de
knop A.
Vul de voornaam, familienaam (eventueel) en de punten per discipline in en
tik op de knop Bewaar.
De lijst wordt automatisch alfabetisch opgeslagen met vooraan het
identificatienummer.
2)Herhaal 1) voor een tweede, derde, …, team.
3)Clublijst
1. Opslaan: de clublijst (club.csv) wordt opgeslagen in de map
Download (Android 9, 8, 7,…) of in de privémap van de app (Android
10, 11, …)
2. Verzenden: de opgeslagen clublijst kan je verzenden naar Google
drive, Ondedrive, … of e-mailen. Kopieer club.csv in de map
Download van een tweede apparaat zodat je ze kan importeren.
3. Herstellen (enkel Android 10 of hoger ): de lijst wordt opnieuw
hersteld vanuit de opgeslagen lijst club.csv in de privémap. Dit moet
per team uitgevoerd worden.
4. Importeren: Voor Android-versie tot 9: de clublijst club.csv in de
map Download kan je terug ophalen per team.
Vanaf Android-versie 10 (of hoger): verkrijg je eerst een mappenlijst.
Kies voor de map Documents en geef toelating om in deze map te
lezen. Selecteer dan in deze map het betand club.csv (eventueel
eerst in deze map kopiëren). Je moet dit voor elk team opnieuw
uitvoeren.
4)Ledenlijst
1. Wijzig en Verwijder : na selectie van een speler kan je de
spelergegevens wijzigen of de speler verwijderen
2. Verwijder team: De volledige teamlijst wissen.
Via Herstellen (enkel Android 10 of hoger) of Importeren kan je een
opgeslagen lijst opnieuw ophalen.
3. scherm 1: terug naar startscherm.
4. Wijzig paswoord: geef tweemaal het nieuwe wachtwoord op en
bevestig. Noteer het wachtwoord ergens zodat je het steeds kan
terugvinden bij vergeten. Als je het wachtwoord leeg laat, wordt er
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geen wachtwoord meer gevraagd bij het overschakelen naar de
ledenlijst.
5. Geef teamnaam: wijzig de (standaard) teamnaam.
3. Gids: je verkrijgt deze handleiding op het internet.
4. Team: ? : indien reeds een ledenlijst en verschillende teams werden gemaakt, kan je
hier het team selecteren dat zal biljarten. In laatste versies zijn de teams en hun
spelers opgenomen in de Speler 1 lijst en Speler 2 lijst en komt dit item niet meer
voor in het menu.
Het team wordt nu vermeld zowel in het startscherm als in het scorebord.
5. Discipline: … : er verschijnt een lijst met disciplines waaruit je één kan selecteren
door erop te tikken. Selecteer altijd eerst de discipline vooraleer spelers in te geven.
6. Opslaan: je bekomt een dialoogvenster waarin je de matchnaam kan opgeven om de
match te bewaren op je smartphone of tablet. Als je niets invult worden de namen
van beide spelers gebruikt met vermelding van de discipline. Het opgeslagen bestand
is een CSV-bestand dat met Excel of ander rekenblad kan geopend worden.
7. Lijst: Je bekomt een lijst van alle opgeslagen bestanden. Je kan, na aanklikken, een
bestand verwijderen of opnieuw verzenden. Verwijder het bestand club.csv niet.
Daardoor zou Herstellen in de ledenlijst niet meer kunnen uitgevoerd worden. Je kan
het bestand club.csv wel terugplaatsen door opnieuw op te slaan of te importeren
(in de ledenlijst).

Nu is er ook een knop om een filter op te vragen van gespeelde matchen. Een lege
filter geeft alle matchen weer. Na het opvragen van de filter kan je ook alle matchen
ineens verwijderen.
8. Verzenden (Figuur 1): na het opslaan kan je het bestand hiermee bewaren in Google
drive, Onedrive, …, of via mail verzenden.
9. Start nieuwe match: alle gegevens van vorige match worden hierbij verwijderd.
10. Het menu wordt gesloten door één van de links aan te klikken of te klikken op
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De knoppen op het startscherm (figuur 1)
1. Speler 1 lijst en Speler 2 lijst: na het tikken op deze knoppen bekom je de
alfabetische spelerslijst volgens het team dat geselecteerd werd in punt d. Tik op een
speler en zijn naam en te spelen punten (volgens de aangeduide discipline) worden
automatisch ingevuld. Kies dus altijd eerst de discipline vooraleer deze lijsten te
gebruiken.
Je kan ook zelf een naam met de te spelen punten invullen in de vier tekstvakken
onder de titel “Spelers” (Figuur 3). Nadat de match gestart is, kan je een nieuwe
match starten met de knop Start nieuwe match (die verschijnt als je terugkeert uit
het scorebord). Daardoor worden alle gegevens van de huidige match gewist.
2. ----→: Deze knop verwisselt beide spelers van plaats.
3. Naar scorebord: tik op deze knop om het scorebord (figuur 4) te laten verschijnen.
De speler die aan de beurt is staat steeds in het rood.

2. Scorebord

Figuur 4

1. De namen en
te spelen punten

verschijnen in het rechter vak onder Te sp ptn (te spelen punten)
2. Met de knop +1 verhoog je de gemaakte caramboles en met -1 verlaag je ze (onder
Ptn/brt: punten per beurt).
3. Bij het beëindigen van de beurt wissel je van speler met de knop
(actieve
speler wordt rood) . Daardoor verhoogt ook het totaal van de speler die aan de
beurt was . Nadat speler 2 aan de beurt was, verhoogt het aantal beurten
automatisch. Ook het gemiddelde, de hoogste reeks en de procentuele vordering
worden automatisch aangepast. Bij de actieve speler met het kleinste procent
verschijnt ook het relatieve aantal punten dat hij achter staat.
Onder de “Te sp ptn” verschijnen per speler de gemaakte punten in de laatste 7
beurten.
4. Terug : met deze knop keer je stap per stap terug zodat je een vorig foutje kan
herstellen. De gegevens van elke stap die je terugkeert , worden gewist.
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5. Scherm 1: terug naar startscherm.
6. Nieuwe Match: Bij einde match kan nu vanaf het scorebord onmiddellijk een nieuwe
match gestard worden.
7. Overzicht: hiermee verkrijg je een wedstrijdblad van de match tot max. 50 beurten
(figuur 5). Nu ook knop om pdf-file te maken en te verzenden.

Figuur 5

8. Matchoverzicht: indien meer dan 50 beurten wordt automatich dit overzicht
gemaakt. Nu ook knop om pdf-file te maken en te verzenden. (Figuur 6).

Figuur 6

9. Scorebord: terug naar het scorebord

3. Opmerking
Bij een upgrade van een versie van vóór 5 december 2019 worden alle clubleden
automatisch opgenomen in de lijst club.csv en opgeslagen in de map Download of bij
Android 10 of hoger in de privémap van de app.
Alle clubleden komen terecht in team A.
De vorige clubledenlijst clubleden.csv blijft bestaan in de map Download maar kan
niet meer gebruikt worden voor deze versie.
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Gids invullen en raadplegen competitie

Figuur 1

Knop TeamCompetitie
Vink deze knop aan indien het een competitiematch betreft voor leden van hetzelfde team. Indien
deze competitiematch reeds gespeeld is, zal daar een melding over verschijnen, zodat je niet twee
keer dezelfde competitiematch opneemt.
Na het beëindigen van de match kan je de behaalde matchpunten voor beide spelers invullen en de
match en de resultaten opslaan.

Figuur 2
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De detailmatch en de samenvatting worden opgeslagen. Een opgeslagen detailmatch (csv-bestand)
kan verzonden worden naar de cloud of via mail.

Figuur 3

Knop comp. Invul. (competitie invullen)(figuur 3)
Je bekomt een invulscherm (figuur 4) om competitiematchen toe te voegen die zonder het scorebord
werden gespeeld. Het aantal caramboles per speler, het aantal beurten en de behaalde matchpunten
kunnen ingevuld worden. Na het opslaan, kan een tweede, derde, …, competitiematch aangevuld
worden. Met de knop Stop beëindig je het aanvullen.

Figuur 4
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Knop Resumé (figuur 3)
Je bekomt een overzicht van alle matchen per team en per discipline.

Figuur 5

Het overzicht bevat per speler het aantal gespeelde matchen (#Match), het totale aantal gemaakte
caramboles (Cara), het totale aantal gemaakte beurten (Brtn_), het gemiddelde (Gemid_), het
puntengemiddelde in 20, 25 of 40 beurten volgens discipline (20Brt, 25Brt, 40Brt) en het totale
behaalde matchpunten (Ptn). Het overzicht is gerangschikt volgens het aantal behaalde matchpunten
van groot naar klein.
Knop Verzenden
Hiermee kan je het overzicht opslaan als csv-bestand en verzenden naar de cloud of via mail.
Knop Verwijder seizoen
Na het beëindigen van het seizoen verwijder je hiermee het volledige seizoen per discipline en per
team. Doe dit zeker voordat je een nieuw seizoen begint in te geven. Vergeet niet eerst het seizoen
op te slaan en te verzenden.
Knop Detail
Na het selecteren van een speler kan je met deze knop het detail opvragen van alle gespeelde
matchen van deze speler. (figuur 6)
Hier kan je een gespeelde match selecteren en eventuele fouten wijzigen (figuur 7) of de match
verwijderen.
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Figuur 6

Figuur 7
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