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App carambole scorebord Lite 

Handleiding   

1. Startscherm  (figuur 1)   

 

DE KNOPPEN (figuur 1) 
a. Kies de taal NL (indien nodig) 

b.  Spelerslijst (enkel pro): na het tikken op deze knop bekom je figuur 2. Vul de 

spelerslijst aan (indien nog nodig:zie 2) en 4) hieronder).  

De spelerslijst is beveiligd met een wachtwoord (standaard: 1234). 

 

DE KNOPPEN (figuur 2) 

1) Selecteer het team met knop A (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. 

2) 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 
identieficatienummer.  

3) Herhaal 1) en 2) voor een tweede, derde, …, team. 
4) Opslaan: de clublijst (club.csv) wordt opgeslagen in de map Download 
5) 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 (zie 6)) 

6) Importeren: een opgeslagen clublijst in de map Download kan je terug 
ophalen. 

7) Wijzig  en Verwijder : na selectie van een speler kan je de spelergegevens 
wijzigen of de speler verwijderen 

8) Verwijder team: De volledige teamlijst wissen. Een verwijderde teamlijst kan 
nog altijd terug geïmporteerd worden via de knop importeren, tenzij na het 
verwijderen de clublijst opnieuw opgeslagen werd. 

9)  Wijzig paswoord: geef tweemaal het nieuwe wachtwoord op en bevestig. 
Noteer het wachtwoord ergens zodat je het steeds kan terugvinden bij 
vergeten. 

10) scherm 1: terug naar startscherm. 
 

Figuur 1 Figuur 2 
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c. Team: ? (enkel pro) : indien reeds een ledenlijst en verschillende teams werden 

gemaakt, kan je hier het team selecteren dat zal biljarten.  

d. Speler 1 lijst  en Speler 2 lijst (enkel pro): 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. 

e. ----→: Deze knop verwisselt beide spelers van plaats. 

f. Discipline: …  : er verschijnt een lijst met disciplines waaruit je één kan selecteren 

door erop te tikken. 

g. 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. 

  

Figuur 3 
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2. Scorebord 

 
a. De namen en te spelen punten verschijnen in het rechter vak onder Te sp ptn (te 

spelen punten) 

b. Met de knop +1 verhoog je de gemaakte caramboles en met -1 verlaag je ze (onder 

Ptn/brt: punten per beurt). 

c. 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. 

d. 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. 

e. Scherm 1: terug naar startscherm. 

f. Overzicht (enkel pro): hiermee verkrijg je een wedstrijdblad van de match (Figuur 5 

tot 50 beurten, figuur 6 voor meer dan 50 beurten).  

 

Figuur 4 

Figuur 5 
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g. Scorebord (enkel pro): terug naar het scorebord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Opslaan (enkel pro)(Figuur 1): 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. 

i. Verzenden (enkel pro) (Figuur 1): na het opslaan kan je het bestand hiermee 

bewaren in Google drive, Onedrive, …, of via mail verzenden.  

 

Figuur 6 


