Beknopte handleiding WV11

Inleiding
Voordelen van het gebruik van het WV – programma:
 Minder werk bij de controle van atleetidentificaties door het gebruik van het VAL- en LBFA
atletenbestand
 Minder fouten bij resultaatverwerking door het gebruik van het VAL- en LBFA atletenbestand
 Verspreiden van deelnemerslijsten door het ingeven van deelnemers voor de aanvang van de
wedstrijden
 Doorsturen van de ‘loop’resultaten van de foto-finish computer naar de computer van de
wedstrijdadministratie
 Het aantrekkelijker maken van de sport door informatie sneller kenbaar te maken aan publiek,
speaker, scoreborden, pers,…
 Een vlotter verloop van de meeting via een systematische aanpak
 Snelle, eenvormige, nette print-out van de resultaten

Installeren van het programma:
1. SOFTWARE
We gaan ervan uit dat u reeds een beetje vertrouwd bent met het gebruik en de werking van een pc.
De pc dient bij de ‘landinstellingen’ op decimale punt te staan, niet op komma.

Op dit ogenblik gebruiken we de versie WV11. De versie wordt niet meer aangepast aangezien binnen
afzienbare tijd zal gestart worden met een nieuw programma ‘AthleticsManager’. Alle meldingen die bij
het opstarten van het programma verschijnen mogen dus genegeerd worden.
Het programma kan gebruikt worden voor het opmaken van de resultaten van pistewedstrijden en van
veldlopen en wordt verkregen via website van Time Tronics.
De file wordt eerst ‘unzipped’. Nadien verplaatst u best de map ‘WV11’ van de ‘unzipped’ folder naar de
map ‘Time Tronics’ op uw harde schijf.
Maak een snelkoppeling van het programma naar het bureaublad (item WV11 ‘toepassing’).

2. VAL-FILES
Open het programma door een dubbelklik op het icoontje WV11. Bij het eerste gebruik van het
programma gaat het volgende scherm open:

Kies voor ‘new’ en automatisch verschijnt het 2de scherm hierboven. U kan de naam van de datafile zelf
bepalen, of gewoon laten staan wat het programma zelf geeft. Klik ‘opslaan’ en na een klik op ‘ok’ komt u
op volgend scherm. Bij een volgend gebruik komt u bij het opstarten steeds terecht bij dit scherm. Van
hieruit beginnen alle handelingen in het programma. De menubalk bovenaan geeft de grote delen van het
programma weer.

Bij het eerste gebruik van het programma of wanneer u een nieuwe datafile opent dient u de
proefspecificaties en de atleten in te voeren. Deze files moet u later alleen te vervangen als er wijzigingen
zijn (geldt dus vooral voor de startnummerbestanden). De file met de proefcodes wordt overschreven, de
startnummers dient u eerst te verwijderen en daarna nieuwe toe te voegen.

1. proefspecificaties

Er is geen paswoord, klik gewoon ‘ok’, er verschijnt een leeg scherm. Daarna
klik je ‘importeer proefspec….’ en open de file met de proefspecificaties.
Opgelet! Op de VAL-site is een recentere file beschikbaar dan deze van de
site van TIME TRONICS. Nieuwe proeven worden steeds daarin verwerkt
zijn daarin verwerkt.
De naam van de file verwijst naar de datum van de aanmaak. De laatste versie op dit ogenblik is deze
van 10042014. U bekomt dan het volgende scherm:

Klik ‘ok’ tot u opnieuw bij het beginscherm komt.
2. atletenbestand

Kies in het menu ‘atleten’ en ‘lijst alfabetisch of volgens nr’. U krijgt dan een leeg scherm.
Kies import val-file en ga naar de plaats waar u het val- en lbfa- bestand bewaard hebt (best ook in de
map WV11). Duid de file aan en klik ‘open’. Voer eerst het VAL- bestand in (genaamd shin****.txt) en
doe daarna hetzelfde met het LBFA bestand (shinLBFA****.txt).

Tijdens het invoeren krijgt u volgend bericht:

Bij wedstrijden met veel voorinschrijvingen van buitenlanders of voor scholenmeetings kan je atleten
invoeren via een excel-file. Dit excelbestand moet een specifieke vorm hebben, weggeschreven worden
naar een txt-file en wordt dan ingelezen via de knop ‘import TEXTfile’.
Wie zo een file wenst te gebruiken kan een voorbeeld aanvragen.
Ook het bestand met de benjamins jongens van de LBFA dient ingelezen te worden via ‘import TEXTfile’.
Bij masterwedstrijden kan je het programma de mastercategorieën laten berekenen.

Aanmaken van een wedstrijdbestand
A. pistewedstrijd
a. meetinginformatie

Klik bovenaan op ‘meeting’ en kies de submap ‘algemene meeting informatie’. In dit vak vult u alle
gegevens zo grondig mogelijk in.
Indien er koppeling is met de elektronische tijdopname (Mac finish-koppeling), kies dan de juiste poort
(! voor verwarring met printer). Voor gewone wedstrijden wordt er steeds gewerkt met ‘jaar’nummers,
voor scholenwedstrijden of speciale meetings kan gewerkt worden met ‘dag’nummers.
b. ingeven van de proeven

Kies in het menu meeting ‘lijst van alle proeven’. Er verschijnt een lege lijst. Onderaan het 2de scherm
hebt u 5 iconen. Vlnr betekenen deze ‘proef toevoegen – proef wijzigen - proef verwijderen – afdrukken
van de lijst – scherm verlaten’. We beginnen met onze eerste proef toe te voegen.

Na het invullen van uur, categorie, dames/heren , kiest u de proef. Alle beschikbare proeven voor deze
categorie verschijnen:

Klik 1 keer op de gekozen proef en dan ‘ok’. Klik op de diskette (steeds de diskette zonder streep als u wil
bewaren) en u kan een nieuwe proef toevoegen tot uw volledige tijdschema klaar is. Vergeet echter niet
om na iedere proefingave op de diskette te klikken om te bewaren. Eenmaal de laatste proef is ingebracht
en men op het diskette heeft geklikt zal men op het doorstreepte diskette klikken men komt terug in het
start menu. Later kan u nog steeds desgewenst proeven verwijderen of toevoegen.

Om alle schermen met deze vorm te verlaten klikt u op de
diskette.

c. Inbrengen van deelnemers
Dubbelklik op de proef en klik op ‘deelnemers’. Er verschijnt een leeg scherm.

Klik op ‘nieuwe deelnemers’. Bij het intikken van het startnummer verschijnt de naam van de atleet. Druk
op de ‘Return’ toets en u kan nagaan of de gegevens van de atleet juist zijn. Bewaren van de atleet
gebeurt met de ‘enter’ toets.
Wanneer u bij het ingeven van een atleet een foutief of onbestaand nummer intikt, krijgt u het volgende
scherm:

Wanneer u deze atleet toch wil invoeren, klik ‘ok’ en in het volgende venster kan u de gegevens van de
atleet (CORRECT! – let op M/V) ingeven. Klik vervolgens op de ‘bewaar’ toets.
U kan bij ingave van de deelnemers ook op zoek gaan naar een bepaalde atleet in het VAL- of LBFAbestand. Stel, u bent niet zeker van het startnummer van atleet ‘Veerle Dierckx’. Klik dan op ‘zoek’ naast
de plaats van het startnummer en u krijgt het volgende:

Vul de club in en enkele letters van de naam en u krijgt alle atleten met een
startnummer met die naam. Klik 1 keer op de naam en dan op ‘ok’. De
juiste atleet verschijnt dan bij de deelnemers.
U kan nu verder gaan met het ingeven van de deelnemers.

d. Reeksen en banen
De juiste reeks en de juiste baan kan u aanpassen door de +1 en -1 toetsen. Bij het ingeven van slechts 1
reeks wordt het baannummer telkens automatisch verhoogd na het indrukken van de ‘enter’ toets.
Nadat u alle deelnemers, reeksen en banen heeft ingebracht voor de desbetreffende proef, krijgt u
volgend scherm:
Wat na afdruk het volgende geeft :

Dit overzicht kan u afdrukken en verspreiden naar de verschillende punten op het terrein (start,
aankomst, speaker, kampplaats als het een kampnummer betreft, pers, …..…
Indien u met een fotofinish werkt is het aangeraden om de loopwedstrijden in volgorde in te
voeren. Indien er veranderingen van het laatste ogenblik zijn dienen deze zo snel mogelijk
meegedeeld te worden aan de man of vrouw van de fotofinish. Een goede communicatie met de
ET is noodzakelijk (zelfde lokaal, telefoon, WT, …)
Indien u nu terugkeert naar het informatie- en controlevenster van deze proef, vertelt het donkerblauwe
kader u meer over deze proef in kwestie. (aantal reeksen, aantal deelnemers, gewicht van de tuigen,…)

Volg dezelfde procedure voor alle proeven.

Vanuit dit informatie- en controlevenster kan u snel naar een volgende of vorige proef overschakelen door
de pijltjes onderaan aan te klikken.
e. Lay-out van de wedstrijdoverzichten
U zal merken dat de lay-out van de wedstrijden verschilt van wedstrijd tot wedstrijd.
Hier zijn enkele voorbeelden.

f. Ingave van de resultaten
Resultaten van loopnummers kunnen manueel of via het tijdopnameprogramma ingegeven worden.
1. via tijdopnameprogramma
Wanneer u werkt via de koppeling met de fotofinish stuurt de operator de resultaten door. Onder
‘resultaten’ in uw lijst van proeven, vindt u 4 mogelijke termen terug

‘Wachten’ betekent dat de deelnemers in kwestie reeds volledig zijn ingegeven, maar dat er nog geen
resultaten beschikbaar zijn. Vanaf het ogenblik dat er één of meerdere reeksen gelopen zijn, kunnen
deze reeds ingezien worden en eventueel afgedrukt.
‘Beschikbaar’ betekent dat alle resultaten van deze proef beschikbaar zijn gesteld vanuit de fotofinish.
‘Gecontroleerd’ betekent dat u het resultaat van deze proef reeds volledig hebt nagekeken. Om de
proef ‘gecontroleerd’ te zetten klikt u in het ‘informatie- en controlevenster’ op de toets
‘gecontroleerd’.
‘Correctie’ betekent dat de resultaten van de proef werden gecorrigeerd. De fotofinish heeft ze een
tweede keer doorgestuurd of u hebt zelf (bv bij een kampnummer) prestaties van deze proef
verbeterd. U kan deze proef daarna terug ‘gecontroleerd’ zetten.

2. manuele ingave van prestaties
Dubbelklik op de gewenste proef in de lijst der proeven en dubbelklik dan op ‘prestaties’. U krijgt
volgend scherm:

Wanneer u werkt met het deelnemersblad dat van de kamprechters komt, kan u de prestaties ingeven
in de volgorde dat de deelnemers staan. U dubbelklikt op de eerste atleet. In het daaropvolgend
venster kan u de plaats, de prestatie en eventueel de wind manueel ingeven. Voor iedere volgende
atleet klikt u op de pijltjestoets onderaan. De prestatie wordt eerst bewaard en vervolgens wordt de
volgende atleet getoond. Na de laatste atleet klikt u op de diskette en de resultaten zijn bewaard.
Wanneer u de prestaties volledig hebt ingevuld ziet u dat de lijst volledig is, maar dat de volgorde nog
verkeerd is. Om dit op te lossen, klikt u op ‘ok’ en opnieuw op ‘prestaties’. De volgorde moet nu juist
weergegeven worden. Deelnemers die geen geldige prestaties hebben geleverd of toch niet
deelgenomen hebben geeft u een plaats, hoger dan de laatste plaats van de proef. Zo worden ze
onderaan gerangschikt. Deze plaats wordt niet afgedrukt.
Wanneer naast ‘Electr/manueel’ een ‘E’ staat, betekent dit dat er elektronische registratie plaatsvond.
Dit betekent dat de tijden tot op twee cijfers na de komma zullen worden weergegeven. Wanneer de
‘E’ er niet staat, kan u de tijden wel invullen tot 2 cijfers na de komma, maar op de lijst van prestaties
wordt slechts één cijfer weergegeven.
3. intikken van een prestatie
vb. 60m 9.05
intikken als 9.05
400m 1’03”65
intikken als 63.65 of 103.65
800m 2’12”58
intikken als 212.58
mk
1024pt
intikken als 1024
ver
5m25
intikken als 5.25
of klikken op de toetsen ‘niet gestart’, ‘niet aangekomen’, ‘gediskwalificeerd’ of ‘geen prestatie’. Men
dient een duidelijk onderscheid te maken tussen deze toetsen, vooral bij interclubs en
kampioenschappen.
4. intikken van de wind
+1.3 wordt weergegeven als 1.3
-0.9 wordt weergegeven als -0.9
5. intikken van een geldige prestatie
Indien er bij ver- of hinkstapspringen een prestatie met teveel wind werd neergezet, kan een tweede
(geldige) prestatie vermeld worden. Is er geen tweede (geldige) prestatie dan laat u dat vak gewoon
leeg staan.
6. intikken van extra informatie
Indien gewenst kan extra informatie ingegeven worden , zoals PR of BR of PK.

7. uitprinten van prestaties
Wanneer u de resultaten van een proef heeft ingegeven en de proef op ‘gecontroleerd’ hebt gezet, dan
kan u deze uitprinten door te klikken op ‘print resultaat van deze proef’. Bij het klikken van ‘uitslag
van deze categorie’ worden alle resultaten van deze categorie afgeprint.
Wanneer u nog een finale voorziet na meerdere reeksen van bv. een 100m, of u wil een klassement
volgens tijd van verschillende reeksen 800m, dan kan u de resultaten in het venster met de prestaties
rangschikken volgens tijd en dan zo afdrukken.
8. Meerkampen
a. Meerkampen vanaf cadet
Wanneer u in de lijst van proeven een meerkamp opneemt ( in dit voorbeeld een 9-kamp voor
scholieren jongens) dan worden de verschillende proeven automatisch in de juiste volgorde
bijgevoegd.

Deze proeven worden in het groen aangeduid.

Vervolgens dient u de deelnemers aan de meerkamp in te voeren (bij de proef ‘negenkamp’).
Wanneer alle deelnemers ingevoerd zijn klikt u op ‘ok’ en u gaat naar het informatie- en
controlevenster van de volgende proef. Bij aanvang van de eerste proef klikt u op ‘kopieer resterende
deelnemers’. Op die manier worden alle deelnemers die nog in de wedstrijd zijn automatisch
overgeheveld naar deze proef. Zo hoeft u niet iedere keer opnieuw de deelnemers in te tikken.

Dan kan u deze proef verder afwerken zoals u voor de gewone proeven doet (reeksen en banen
toewijzen bij een spurtnummer, eventueel de volgorde van de deelnemers wijzigen – volgnummer +1
of -1 bij kampnummers). Wanneer de resultaten beschikbaar zijn, gaat u terug naar het informatie- en
controlevenster en klikt u op ‘Herbereken punten’.
Wanneer u daarna het scherm ‘prestaties’ klikt, ziet u dat de punten toegevoegd zijn aan de
prestaties.

Wenst u de tussenstand van de meerkamp te bekijken, ga dan naar het scherm van de negenkamp en
klik op ‘herbereken’ punten en dan op ’prestaties’. Het volgende scherm verschijnt:

Zo kan je dit na elke proef doen. Aan de tweede proef nam 1 atleet niet meer deel en 1 atleet
behaalde geen
prestatie.

Wanneer u dan ‘herbereken punten’ doet bij de negenkamp, dan verschijnt het volgende venster:

Hier drukt u gewoon op OK. De atleten dienen niet meer verwijderd te worden (vroeger wel).
Dit geeft het volgende voor de tussenstand na twee proeven:

Je ziet dat atleet Preys met 1 proef vermeld staat (hij nam niet deel aan het verspringen) en atleet
Hermans met 2 (hij haalde een nulprestatie)
b. Jeugdmeerkampen
Wanneer je als proef bij de jeugd (benjamins, pupillen of miniemen) kiest voor een 4- of 5 kamp,
dan dient men de meerkamp nog zelf samen te stellen (de samenstelling is immers niet steeds
dezelfde).Het aantal proeven wordt wel juist ingesteld, de juiste proefkeuze dient u te maken.

Voor het overige kan u te werk gaan zoals bij de andere meerkampen.
9. aanmaken van de verschillende bestanden bij het einde van de meeting
Bij het einde van de meeting kan u de meeting bewaren op 3 verschillende manieren
a) ‘wpdoc’ versie: kies in het menu ‘meeting’ ‘gehele meeting naar wpdoc’.
Het bestand wordt dan automatisch aangemaakt (en
in je map WV bewaard).
Dit ‘wpdoc’-bestand kan via een willekeurig
tekstverwerkingsprogramma worden geopend (vb
word of excel) en aldus in een eigen lay-out gezet.
Vb. van de wpdoc file:
150 meter
Reeks:1
1
5000
2
4999
3
4874

Min Heren Uur=00:00
RAYMAEKERS TIM
MEERT VINCENT
LAMBRECHTS PIETER

VAMB
EA
AVZK

20.25
21.25
22.35

92
91
92

100 meter
JSM Heren Uur=00:00
Reeks:1
Wind : 0.0
1
46
HENDRIKX JEROEN
2
1000
SEGERS DAVY

LOOI
DCLA

12.50 Jun 86
12.98 Sen 77

Je kan ook tijdens een wedstrijd daarin knippen in de
WPdoc en plakken in een word of excel document. Na de wedstrijd kan je ook de volledige WP-doc
opnieuw aanmaken.
b) MRES-versie - export naar VAL
Kies in het menu ‘meeting’ ‘export gehele meeting naar val’. Het resultatenbestand wordt dan
automatisch aangemaakt. Dit bestand dient naar de val gestuurd. Alvorens dit te kunnen doen moeten
alle proeven ‘gecontroleerd’ gezet worden. Dit bestand krijgt automatisch de naam MRESxxx.txt, waarbij
xxx staat voor het nummer van de meeting dat werd ingegeven. Dit bestand stuur je naar
resultaten@val.be
Vb van Mres-gegevens.
VO0592004L1642STRUYS ILSE
880000105001 EOLSEWM4 1 I37
VO0592004L1371VERCAUTEREN SARINA
870000092602 EAT84WM4 1 I54

VO0592004L1747VISSERS LIESBETH
VO0592004S1048MOONEN SOFIE
VO0592004S0943MAES VERONIQUE
VO0592004S0651VOET KATRIEN
VO0592004S1030DE SMET LIESBET
VO0592004S1239THAENS KIRSTEN
VO0592004V9002VAN NOOR JANNET
VO0592004V2575SZABO ERZSI

880000079603 EOLSEWM4 1 I51
820000104101 ESWINWM4 1 I47
810000089402 EOLSEWM4 1 I52
820000087503 EDUFFWM4 1 I44
820000085304 EDUFFWM4 1 I95
820000082405 EOLSEWM4 1 I47
620000118901 ENED WM4 1II26
570000068802 EOLSEWM4 1 I39

c) Meetingfile - bewaren van de meeting
Na de meeting bewaart u deze best in een door u aangemaakt mapje ‘archief meetingfiles’ in uw
WV11 folder. Selecteer hiervoor ‘bewaar meeting’ onder het ‘file’menu. Geef de meeting een naam,
vb. meetingfilexxx, waarbij de xxx opnieuw staat voor het meetingnummer. Zo kan u de meeting later
opnieuw openen.
! Zorg ervoor dat u de meetingfile niet dezelfde naam geeft als de file met de
meetingresultaten !
Het zijn allebei .txt-files, maar hebben een heel andere bestemming. De meetingfile kan niet gelezen
worden in word of excel.
Beter dan de meeting op deze manier te bewaren is het bewaren van de datafile. Hiervoor
geef je de bestanden met extensie ‘.4DD’ en ‘.4DR’ de naam van je meeting en bewaar deze
zo.
d) Statistieken: Vanuit de menubalk ‘file’ ‘toon statistieken’ kunnen de wedstrijdstatistieken
afgeprint worden. Deze file wordt ook bewaard in de map WV11 met als naam : ‘stdoc’

B. Veldlopen
Kies in het menu ‘veldloop’ en dan ‘veldloopinformatie’
1) algemene veldloopinformatie
datum (DD/MM/JJJJ)
wedstrijdtype : gewenste type aanduiden en OK
! Het berekenen van de clubklassementen wordt
automatisch ingesteld volgens het wedstrijdtype. Dit kan
eventueel manueel nog aangepast worden volgens de
wensen van de organisator.
Locatie
Naam
Extra info
Veldloopnummer
Ga naar de menubalk OK

2) Maak wedstrijden aan:

Lijst van wedstrijden
Toevoegen
Ingeven wedstrijdnaam of sponsor van die reeks : bv ereprijs….
Categorie: gewenst cat aanklikken en OK (! Korte veldloop = AC)
Geboortejaar : invullen bij BEN/PUP/MIN (tenzij de twee reeksen samenlopen)
Kies heren of dames (er verschijnt M voor de heren en V voor de dames)
Vul de afstand in
Invoeren van prestaties:
Men opent een wedstrijd uit de lijst (dubbelklik op de gekozen lijst)
klik prestaties
klik nieuwe prestaties
de plaats wordt automatisch toegekend  enter op de linker entertoets (klavier)
tik startnummer in  enter op de linker entertoets
voer tijd in (alle cijfers na mekaar : vb 2’22” = 222 – de tijd komt dan automatisch juist op de
resultaten)  enter op de linker entertoets
extra info kan eventueel zijn Prov.Kamp of een schoolnaam,…
alle gegevens juist ingevuld ?
als ja: druk op rechter entertoets (numeriek bord) of op diskette ‘bewaren’ – men komt dan
automatisch op de volgende plaats terecht
als neen: doe de wijzigingen of als alles fout is : klik op ‘niet bewaren’, dan komt men
automatisch in de volledige lijst terecht en herbegin je met ‘nieuwe prestaties’
Wanneer achteraf blijkt dat er fouten in de lijst geslopen zijn kunnen atleten verwijderd worden.
(klik de foute atleet aan en klik op verwijderen, eventueel kan alleen het startnummer aangepast
worden. Met hernummeren wordt dan automatisch de nummering aangepast. Toevoegen van
atleten kan ook, maar dan moet de hernummering manueel gebeuren.
Toevoegen: klik nieuwe prestaties, voer correcte plaats in en verdere gegevens atleet.
Plaats aanpassen : dubbelklik atleet, pas plaats aan en ga naar volgende atleet via de pijltoets

Cat. voor clubkassement : invullen als bijv. een master verkiest bij de seniores in het klassement
opgenomen te worden, dan telt deze mee bij de seniores ipv bij de masters.
Afdrukken resultaten:
Dit gebeurt vanuit het scherm met de prestaties
Er zijn drie mogelijkheden:
Afdrukken : de volledige lijst wordt afgedrukt
Afdrukken per categorie: bv. Voor jun:vet die samenlopen: resultaat kan afzonderlijk worden
afgedrukt
Afdrukken per geboortejaar: als in de jeugdcategorieën de twee geboortejaren samenlopen dient
er een afzonderlijk klassement gemaakt te worden.
Klik op gecontroleerd nadat de wedstrijd is afgedrukt: het resultaat wordt nu weggeschreven naar
‘Wpdoc’ van waaruit je de resultaten kan verwerken in een tekstverwerker. Deze Wpdoc file
bevindt zich in de map WV11.
Clubklassementen:
Vanuit de menubalk ‘Veldloop’ en ‘Klubklassementen’ aanklikken en deze worden automatisch
berekend. De berekening kan na elke wedstrijd gebeuren, maar bij het afprinten zal men steeds de
volledige lijst krijgen, niet elke wedstrijd apart.
!!! Wanneer benjamins, pupillen en miniemen niet per geboortejaar lopen (maar beide jaren samen)
en ook zo ingevoerd worden, wordt het clubklassement niet gemaakt zoals gevraagd (1 in iedere
reeks + de beste 3de). Het clubklassement dient hier dus nog manueel gemaakt. Wanneer beide
reeksen apart worden ingevoerd is er geen probleem.
De clubklassementen worden weggeschreven naar het bestand Kldoc in de map WV11.
Bewaren van de veldloop:
Idem als bij een meeting
Export naar VAL: hoeft niet voor een veldloop, is alleen belangrijk voor de pistewedstrijden
Gehele uitslag naar Wpdoc: idem als voor meeting
Voor veldlopen mag de wpdoc versie naar de VAL gestuurd worden (resultaten@val.be), samen
met de clubklassementen en veldloopstatistieken.
Afsluiten van het programma:
vanuit de menubalk : file en programma afsluiten. Dit duurt enkele seconden.
Bestanden doorsturen naar de VAL – dit alles naar resultaten@val.be
1. Pistewedstrijden
Voor meetings dienen volgende bestanden doorgestuurd te worden naar de VAL:
a. Mres-bestand
b. Wedstrijdstatistieken
c. Wpdoc-bestand
2. Veldlopen
a. Wpdoc-bestand (of bewerkt in word of excel – zeker geen PDF – formaat)
b. Clubklassementen
c. veldloopstatistieken
Iets niet duidelijk?
Nicole Poels : 02/47 47 227 of 016/40 34 60 (thuis) – nicole@val.be Ik probeer je dan zo snel
mogelijk verder te helpen.

Bijlage – nog enkele opmerkingen
1) Buitenlanders en niet-aangeslotenen geef je een nummer vanaf 9800. Zo is er geen vergissing
mogelijk met dubbele nummers uit het bestand. Heb je nog meer buitenlanders/niet aangeslotenen,
zorg er dan zeker voor dat binnen 1 categoriegroep er geen dezelfde nummers voorkomen.
2) Bij het invoeren van een nieuwe atleet komt deze automatisch in de categorie van de wedstrijd waarin
je werkt (vb cadet bij de seniors  wordt opgenomen als senior, tenzij het voorcijfer in het ID
nummer veranderd wordt.
3) Bij het doorvoeren van een correctie in de resultaten is de plaats niet altijd correct: deze dient
manueel aangepast te worden (vb bij diskwalificatie)
4) Juniores die met hun eigen gewicht gooien (of 110m H lopen) dienen opgenomen te worden
in een afzonderlijke wedstrijd, anders worden ze in onze ranglijsten opgenomen bij de
seniors. Dus zelfs als je 1 senior hebt en 1 junior, maak je twee proeven aan voor deze
wedstrijd
5) Je kan een deelresultaat afdrukken, ofwel van een volledige categorie, ofwel door een aantal
afdrukindicaties te wissen.

6) Voor scholenwedstrijden kan je voor de aangesloten leerlingen die met hun VAL-startnummer
deelnemen de naam van de school vermelden bij de extra informatie. Deze informatie dient echter
voor elke proef herhaald (zit niet bij de atleetgegevens)
7) Soms is er een probleem dat het scherm vergroot is en niet alle knoppen zichtbaar zijn. Dit kan
opgelost worden door in het menu ‘file’ met de pijltjestoets nog naar links te gaan (tot je op de laatst
mogelijke plaats zit) en daar maximaliseren klikken. (of eerst minimaliseren en dan opnieuw groot
maken). Dan heb je opnieuw een normaal scherm.

