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Voorwoord 
Je kan Bangolf Arena bijna indelen in 2 tijdperken: 

Eentje van het ontstaan tot het coronatijdperk, en 

een vanaf het corona tijdperk. Blijf je gebruik 

maken van het oudere programma, heb je aan 

onderstaande teksten weinig tot niets. 

De verschillen zijn enorm.  

Als opbouw van deze tekst gebruiken we gewoon 

de volgorde van het startmenu, al zal er af en toe 

wel eens iets door elkaar lopen.  
 

 

Het programma installeren 
Het programma kan je afladen via:  
http://www.isberginformation.com/eng/bangolf.htm 
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Bij het installeren van het programma wordt dit 

eerst door windows geweigerd. Klik op meer 

informatie en daarna op “toch uitvoeren” 

 

Nu is het gewoon verder gaan als betrof het een ander 
programma. 
Eenmaal alles geinstalleerd wordt de vraag gesteld om 
te starten. 
Dat kan je doen, maar het programma werkt nog niet 
zoals het moet omdat je eerst het moet instellen om op 
te starten met administrator rechten. 
 

 

Wel kan je al uw eigen taal instellen vorralleer af te 
sluiten. 

 

Eenmaal afgesloten Klik met de rechtermuisknop op het 
pictogram van Bangolf Arena. Een keuze scherm komt 
tevoorschijn.  
 
Ga naar “eigenschappen”.  
Neem “ geavanceerd” 
Duid aan “Als administrator uitvoeren” 
Sluit af door “Ok” en terug “Ok” 
Nu kan je het programma ten volle gebruiken. 
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1. Individueel slagtelling toernooi. 
 

We starten met het aanmaken van het meest gebruikte type toernooi. Een toernooi met vele extra 

mogelijkheden. Elk onderdeel wordt kort nog eens getoond in een You-Tube kanaal.  

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=o4M8Y7242iM 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o4M8Y7242iM
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Om verder te gaan moeten we eerst een naam geven 

aan het Toernooi, promotor, organisator en type 

baan kiezen en het aantal ronden aanduiden 

dewelke je gaat spelen.  

Als de promotor, organisator en of baan bekend is 

in BAO wordt automatisch het land bijgevoegd.  

 

Ook zie je de startdatum en uur. Het is belangrijk 

deze correct in te vullen, want deze datum wordt 

automatisch toegevoegd aan de uploadfile van de 

wedstrijd, maar ook getoond op sommige 

internetpagina’s. 

 

 

Onder “Baan No” duidt aan dat je als club op 2 

verschillende terreinen (eterniet, beton,..) speelt = 

Combi toernooi.. 
 

 

 

Indien nodig kan je achteraf, als het toernooi als 

bezig is, extra ronden toevoegen via “Toernooi” → 

Toernooi instellingen. Let wel, afhankelijk van het 

type toernooi zal je dan extra dingen moeten 

aanpassen, in dit geval is het enkel onder het menu 

“Toernooi” → “Start nieuwe ronde”. Waarna je 

verder de scores kan invullen. 
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1.1. Indelen categorieën: 
 

Volgende stap is het aanduiden van de categorieën 

van de spelers. Hier heb je de keuze uit ofwel de 

oude indeling van BA met de players.data lijst, 

ofwel met de indeling geïmporteerd uit BAO. 

Hierbij kan je de nog een landskeuze opgeven. 

De keuze maken tussen deze 2 doe je onderaan. 

 

Hieronder zie je een duidelijk verschil. Links via de 

“oude” methode, rechts de nieuwe indeling via 

BAO.  

Onthoud wel dat de categorie “Seniors hommes” uit 

het oude systeem NIET werkt.  

 

Oude indeling via BA - Players.data Nieuwe indeling via BAO 

 

Wij gaan verder met de BAO indeling omdat hier alle categorieën vertegenwoordigd zijn en werken. 

Achteraf via BAO level 2 zal je zelf zien dat er nog extra mogelijkheden zijn.  

Vermits we een eenvoudig toernooi spelen, duiden we aan dat er 4 categorieën zijn; Jeugd meisjes, jeugd 

jongens – Dames – Heren. Als er van één van deze categorieën NIEMAND aanwezig is mag je deze ook 

niet aanduiden. Doe je dat wel en er wordt geen naam aan deze categorie gekoppeld dan kan je niet verder 

gaan na het toevoegen van de spelers. Je moet dan de niet gebruikte categorie, waar er geen inschrijvingen 

zijn gebeurd, verwijderen uit de lijst. 
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Vraag: Wat ga je nu doen met de dames en heren veteranen? Er staat immers aangeduid dat enkel de 

heren en dames tussen de leeftijd van 20 en 45 jaar kunnen deelnemen! 

 
 

Oplossing: 

Je kan deze categorieën wel apart toevoegen, maar dikwijls wens je slechts in 2 of 4 categorieën te spelen. 

Klik hiervoor op een categorie naam (hier Women) en er verschijnt een pop-up menu waar je nu de andere 

categorieën bijkomend kan toevoegen Female senior 1 en 2 en je ziet dat de leeftijdsgrens verandert. 

UPDATE klikken en ok. Nu staan de drie categorieën vanaf 20 tot 120 jaar in één reeks “men” 

Doe hetzelfde met de andere categorieën die je wil uitbreiden in leeftijd.  

Het aanmaken van de spelerslijst in Bangolf Arena is niet eenvoudig en moet elk jaar herhaald worden 

omdat anders de categorieën fout kunnen gaan zitten. Een categorie is afhankelijk van de leeftijd en die 

tikt genadeloos verder… 

(Zie Bijlage 1 over “hoe creëer ik een players.data lijst en terrein lijst", en waar moet ik die plaatsen) 

Vanaf 2023 wordt deze bijlage niet meer in de teksten opgenomen.  

Een andere, betere nieuwe manier om deze aan te maken is gebruik maken van Bangolf Arena Online 

(Level 1). Je moet wel een overeenkomst maken met het WMF! Voer daar alle spelers in. Met de 

nieuwste versie van BA wordt tijdens het opstarten van BA automatisch de spelerslijst vanuit BAO 

ingelezen. Heb je spelers die aangesloten zijn in het buitenland, en dat land is niet aangesloten bij BAO, 

dan kan je deze niet meer via BA vinden. Je kan deze (voorlopig) in de oude vorm onder players.data 

opslaan. 

MAAR bij elke nieuwe versie van Bangolf arena wordt deze players.data lijst overschreven en moet je 

deze handmatig terug plaatsen. 

In level 2 (betalend) is het mogelijk dat je de spelers voor een wedstrijd inschrijft via BAO en deze 

exporteert naar Bangolf Arena!  
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Tijdens het toevoegen van spelers worden nu ook deze categorieën automatisch opgenomen onder deze 2 

reeksen. Deed je dat niet, dan moet je telkens aanduiden waar je de betrokken speler wil indelen. Zie ook 

handmatig toevoegen. 

 

 

Het uiteindelijke resultaat: 

 

 

 

 

 

Merk hier ook op dat je in de testmodus een aantal spelers automatisch kan toevoegen. Zie ook verder 

door over het gebruik. Om de eerste stappen te zetten maken we hier geen gebruik van. Tijdens uw 

verdere testen versnelt dit aanzienlijk uw werk. 



 pag. 10 

1.2. Toevoegen spelers 
 

Volgend scherm: 

 

Hier kunnen we de eerste optie kiezen en kan je 

spelers handmatig toevoegen of degenen uit een al 

bestaand toernooi. 

 

 

1.2.1. Handmatig toevoegen 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ue3n5j2dmc8 

In deze nieuwere versie is voornaam en naam samengevoegd tot 1 veld. Ook krijg je nu een keuze uit 

“land”. Automatisch staat deze op de laatste keuze, waarschijnlijk uw land. Dit heeft enkel te maken met 

de categorie indeling, niet met de keuze van spelers uit dat land. Hiervoor moet je BAO gebruiken, daar 

kan dat wel.  

 

De manier waarop je iemand selecteert is duidelijk.  

Je hebt en ruime keuze. 

In ons geval nemen we de club als selectie, het is tenslotte een clubwedstrijd. Klik je op een persoon 

waarvan je denkt dat de categorie overeenkomt met één van de drie in het vorige scherm vooraf 

aangeduide, komt deze automatisch in “individuele categorie”.  

in dit voorbeeld zijn wij echter vergeten de 3 categorieën samen te voegen tot één categorie. Wij klikken 

dubbel op André Lancel en dan stopt het. Het lukt niet om ze zo bij de categorie Heren te plaatsen, de 

categorie waarin hij speelt (Heren Veteranen 2) was niet samengevoegd tot 1 categorie heren.  
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ue3n5j2dmc8
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Toch willen wij ze alsnog bij “Heren” plaatsen.  

 Er zijn 2 manieren: 

1) Ga terug naar de Individuele categorieën → en kies Individuele categorieën. Pas deze aan zoals 

hiervoor beschreven. 

 
 

2) Via “Toon alles” (blauwe tekst die tevoorschijn komt als je op een naam klikt) en je kan de 

gewenste categorie kiezen. 

3)  “voeg speler toe”  
 
 Je kan de individuele categorieaanduiding 

eenvoudig veranderen.  

Als je niet oplet is het zelfs mogelijk een “Heer” bij 

de categorie “Dames” te plaatsen. 

 

Stel dat je ook veteranen wil bijvoegen tot de categorie 
“Men” dan zou je dat voor elke individuele veteraan 
“Men” moeten instellen. Door het vinkje te plaatsen 
naast “onthoud…” worden nu alle verder aangeduide 
spelers in de categorie “Men” geplaatst. 
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Het veld “startnummer” is aan te raden als je de 

spelers vanaf het begin in een bepaalde volgorde 

wil indelen. Bvb de minst goede spelers krijgen een 

lager nummer dan de betere Je kan dit evenwel 

beter doen op basis van een vorige rangschikking 

via een import beweging (zie verder). 

 

Deze nummering kan ook later gebeuren, zelfs 

automatisch, als de startvolgorde van geen belang 

is, zie verder door. 

 

Als alle deelnemers zijn toegevoegd, gaan we 

verder naar het volgende scherm – de loting 
 

 

Als je volgende foutmelding ziet dan heb je een 

categorie aangemaakt, maar geen spelers in deze 

categorie aangemaakt. Met andere woorden, ofwel 

ben je dat vergeten, ofwel wil je niemand selecteren 

en moet je deze categorie verwijderen. 
 

 

 

 

Ga dan naar: toernooi/ verander toernooi. 

Als je veel categorieën hebt (bvb bij een IMT is het 

niet onmiddellijk duidelijk in welke categorie er 

een naam ontbreekt. 

Dan kan je best eerst kijken onder “individuele 

categorieën” en zie of er bij elke categorie wel 

iemand werd ingevuld. Ofwel ben je iemand 

vergeten, ofwel moet je deze categorie verwijderen. 
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Mocht je je vergist hebben in het type van wedstrijd t.t.z. individueel stroke toernooi of Team toernooi 

met slagtelling dan kan je dit vanaf versie 2.18.22 veranderen via “Toernooi instellingen”. 

 
 



 pag. 14 

1.2.2. Importeren 
Een ander methode om spelers in te schrijven is via 

de import uit een vorige wedstrijd. 

Er zijn 2 manieren, ofwel importeer je onmiddellijk, 

ofwel ga je verder zonder importeren (NEEN) en 

importeer je achteraf. 

YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=0RCkSIsuy3w 

 

Maak je keuze uit ofwel . BGM files of  .BGH files. 

Nu krijgen wij een hele reeks aan mogelijkheden. 
 

  

 

Standaard staan alle spelers geselecteerd. Maar je kan ook gewoon de spelers selecteren die je wil 

gebruiken. Daarna kan je met “alle categorieën” deze importeren in de juiste categorie als “bewaar 

categorieën” is aangeduid. Maar let op! Deze categorieën moeten in de nieuwe lijst aanwezig zijn en exact 

overeenkomen, anders krijg je foutmeldingen en kan je niet verder. 

Je kan ook categorie per categorie aanduiden, bvb Female Youth uit de BAO categorie naar een categorie 

in BA. Maar dit kan niet met “bewaar categorieën” 

 

Ook kan je resultaten bewaren uit de oude wedstrijdlijst in de nieuwe wedstrijd, vertrekkende van de 

ronde die je opgeeft.  

Stel dat je via BAO spelers hebt geïmporteerd, is het mogelijk om ontbrekende spelers toe te voegen 

vanuit de oude spelerslijst naar de nieuwe wedstrijd.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0RCkSIsuy3w
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En heel belangrijk, de startlijst automatisch sorteren 

volgens een voorgaand resultaat via rangschikking 

“naar rang” of naar gemiddelde.  

Dit is dan de ranglijst op basis van het toen 

behaalde resultaat van de oude wedstrijd die je 

gebruikt 

 

.  

Wil je de resultaten van meerdere wedstrijden 

combineren, de eerste wedstrijd bvb vanaf ronde 1 

importeren, de volgende wedstrijd vanaf ronde 6 

enz. Het maakt niet uit vanaf welke ronde je dit wil 

doen.  

Hier is er gekozen om de resultaten van de eerste 2 

ronden van de te importeren wedstrijd vanaf ronde 

1 te importeren. Er moet dan nog enkel ronde 3 

worden gespeeld.  

 

Ook enkel de rangschikking van een vorige 

wedstrijd overnemen zonder de resultaten te 

gebruiken, dat alles is mogelijk. 

  

Kortom het bijna onmogelijke staat vermeld. 

Veel experimenteren is hier wel op zijn plaats. 
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1.3. Loten van de startvolgorde. 
https://www.youtube.com/watch?v=tsNJrOf1-FM 

 

Eenmaal alles goed ingevuld is druk je op OK en kom je in het volgend scherm terecht. Hier kan je 

aanduiden “Doorgaan met startvolgorde?” → ja 

Let wel dat er nog geen startnummers zijn toegekend, tenzij deze in een vorige scherm handmatig of via 

de import zoals hiervoor beschreven werden ingebracht. 

Het handmatig inbrengen van de startnummers heeft soms zijn voordeel als je de volgorde van spelers wil 

forceren.  

Als je deze handmatig hebt ingevoerd, kan je je gewoon naar het volgende scherm gaan of de nummering 

veranderen. 

Zelf kies ik nu eerst dat er tussen elk veld een lege plaats zit. Om zeker achteraf geen problemen te 

hebben zet ik zowel het veld boven als onder op 1. Dit maakt het mogelijk een “vergeten” speler er 

gemakkelijk tussen te voegen. Eerste startnummer, vrije keuze maar 101 is prima dan kan je nog altijd niet 

op voorhand geregistreerde spelers vooraan laten starten door ze een lager nummer te geven.  

Druk op “verander” en iedereen krijgt een nummer toegekend. Denk er wel aan: het laagste nummer start 

eerst. 

Als je nog geen startnummers hebt toegekend doe dit dan nu. Ga rechtstreeks naar loting (alle) 

categorieën willekeurig of volgens rangschikking en de startnummers worden automatisch toegekend.  
 

Loting volgens “vorig klassement”, “alle 

categorieën”, elke categorie speelt met elkaar. Vb 

heren bij heren, dames bij dames. 

Loting “alle categorieën, gemengde startvolgorde” 

in dit geval dames en heren door elkaar. 

Groepsgrote aanduiden (2 of 3 spelers in een 

startgroep), pare groep start eerst, enz. 

Via “verplaats naar boven” of beneden kan je de 

startvolgorde nog wijzigen naar eigen inzicht. Goed 

als je sommige mensen samen willen laten spelen 

of een vooraf bepaalde startvolgorde wil gebruiken. 

 

De loting wordt geweigerd omdat er in een 

categorie spelers ontbreken? Verwijder eerst die 

categorie, of vul de ontbrekende speler in. Zie 

hieronder hoe. 

 

YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=eMu7xzMJyTw 
 

 

Alles klaar?  

Toernooi starten? 

Ja: als alles OK  is, maar eens gestart kan je enkel 

nog beperkte veranderingen doorvoeren, dus best 

tweemaal nazien of alles OK is. 

Neen indien: 

Niet tevreden met de startploegen van 3?  

Dan kan je op 2 manieren aanpassen  

1) Terug naar “Loting startvolgorde” zie 

hierboven, of 

2) of via “Startschema”  

Dit laatste heeft als voordeel dat het startuur van 

alle groepen wordt aangemaakt. 

(1) → zet Groepsgrootte, hier 2   

  

https://www.youtube.com/watch?v=tsNJrOf1-FM
https://www.youtube.com/watch?v=eMu7xzMJyTw
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(2) en druk op “plan”. Merk op dat ik hier enkel de 

eerste ronde inplan. Meestal kloppen deze tijden 

toch niet meer voor de 2de en volgende ronde. 

 

 

Ook met deze laatste methode kan je nog altijd de 

individuele spelers verplaatsen. 

Via “plan met opties” kan je ook een massa start 

inplannen (zie verder).  

 

Probeer ook de andere mogelijkheden uit. Wellicht 

zit er nog iets tussen dat je goed kan gebruiken. 

 

Alles naar wens? Je krijgt de keuze om de wedstrijd 

te starten en kan dan punten beginnen invoeren.  

Achteraf kan je altijd nog ploegen en koppels 

aanmaken, eventueel een extra ronde toevoegen, 

zelfs als het toernooi al is gestart (zie verder). 
 

  

1.4. Registreren van de punten. 
 

 Dit beeld spreekt voor zich. Het invoeren van de 

scores kan beginnen. Eenmaal de eerste is 

ingevoerd druk dan op “registreer resultaat” en je 

gaat automatisch over naar de volgende speler. 

 
 

 

Nog enkele belangrijke opmerkingen: voor het 

invoeren van de resultaten van de 2de ronde is het 

mogelijk dat je eerst “start nieuwe ronde” onder het 

menu Toernooi moet aanduiden, maar mogelijk ook 

via registreer resultaten →  volgende ronde (zeker 

bij een teamtoernooi). Het hangt af van welke 

beginkeuze je in het menu hebt gemaakt.  
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2. Test modus 
Tijdens het uittesten van het programma is het 

vervelend als je telkens de spelers, teams, en 

resultaten handmatig zou moeten invoeren.  

Het kan en mag natuurlijk, maar het is eenvoudiger 

om dit via de testfunctie te doen.  

Afhankelijk van het gekozen startmenu komen er 

verschillende submenu’s tevoorschijn waarin je dit 

alles relatief automatisch kan ingeven. Een echte 

aanrader, handig en het versnelt het testproces 

aanzienlijk. 
 

  

3. Straffen 
Je kan eveneens straffen toevoegen: de officiële straffen en benamingen met korte omschrijving zijn 

voorzien + nog enkele extra, zoals een vrije tekst toevoegen. Je kan zo geen foute straffen (strafpunten) 

toekennen. Het programma weigert dit dan toe te passen. 

Strafpunten worden automatisch bij het resultaat opgeteld. Het totaal resultaat is dan niet hetzelfde als het 

ronde resultaat. 
 

  

Met “verander speler” kunnen we een speler die 

vroegtijdig stopt of gediskwalificeerd werd 

aanduiden. Maar let op, als je gebruik maakt van 

BAMS doe dit dan beter via de smartphone en niet 

via deze rechtstreekse invoer. Daarentegen een 

ingeschreven speler die niet is komen opdagen moet 

je wel via het BA menu op “niet gestart” plaatsen, 

anders heb je elke nieuwe ronde een extra 

moeilijkheid als je de spelersgroepen ingeeft in 

BAMS. 
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Als een speler niet alle banen heeft ingevuld, kan je alle resterende automatisch laten invullen met een 7 
Ook hier gaat dat via “straf” met reden “niet voltooide baan” (“Dit Not Finish” = DNF). 

 

  

 

Tot nu toe was het nog steeds een individuele wedstrijd: een klein overzichtje van volgorde in 

handelswijze.  

 

• Nieuw toernooi. 

• Individueel slagteling toernooi 

• Toernooinaam  

• Terrein 

• Baantype 

• Aantal ronden 

• Categorieën van de spelers 

• Datum van het toernooi en startuur (zo kan je het toernooi op voorhand al klaarzetten). 

• Volgende  

• Deelnemers handmatig toevoegen. 

• Aanpassing spelersgroep grootte indien gewenst 

• Loting startvolgorde (tenzij dit al is gebeurd tijdens het handmatig toevoegen van de spelers). 

• Loting categorieën gemengde startvolgorde: dwz er wordt rekening gehouden indien club spelers 

gemengd worden, mannen en vrouwen. 

• Sluiten, of aanpassen van de startvolgorde binnen de ploeg is mogelijk. Standaard worden de 

kleinste ploegen (hier dus met 2 spelers) achteraan geplaatst. Wil je dit veranderen geef ze dan 

gewoon een ander startnummer, of ga naar “Toernooi” → “gemengde startvolgorde” →en zet 

“oneven groep” als eerste of laatste. 
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In het onderstaande voorbeeld hebben Senne en Mélanie een lager nummer gekregen en zullen ze als 

eerste starten. 

 

 

Je kan nu het toernooi starten of…. 
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4. Toevoegen van teams en duo’s  
YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=jqlgZwn2I0c 

Creëer een team toernooi. 

Er komt een opeenvolging van schermen en 

invulvelden.  

 

Wat te doen: 

1) Het maximaal aantal spelers in een team 

bepalen. Hier nemen we er 3 (in België 7). 

2) Het aantal spelers welke meetellen, hier 2  

(in België 4). 

3) We kiezen dat de hoogste scores uit het 

resultaat worden verwijderd 

4) Het teamtoernooi van ronde tot ronde wordt 

vermeld op alle rondes. Je kan dit 

veranderen. 

5) Volgende scherm 2/3: 
 

6) Maak een “nieuw team categorie” aan; hier 

heb ik deze Interclub genoemd 

Je ziet nu de vooraf ingevoerde keuzes. 

Wil je per ronde punten geven aan de club, 

duidt dan ook “punten na ronde” aan. 
 

7) Volgende scherm 3/3: 

2 mogelijke werkwijzen. 

a) Maak de teams aan, je hoeft deze niet te 

benoemen, je kan evengoed verder gaan 

met Team1, 2… 

b) Of via “voeg nieuwe speler toe in nieuw 

team”  
 

8) Voeg de spelersnamen toe aan het team. Dat 

kan door middel van dubbelklikken of 

“voeg speler toe aan geselecteerd team” 
 

9) Klaar voor de teams. Je mag sluiten. 
 

Vergeet ook niet dat je dit via de “test” modus een 

vergelijkbaar teamtoernooi automatisch had kunnen 

aanmaken. Weliswaar met onbekende clubs en 

spelers.  

 

10) Of niet klaar? We willen bvb nog duo’s 

toevoegen. 

In deze indeling beschouwen we de duo’s 

als een team. 

a) Ga terug naar het vorige scherm en 

voeg de nieuwe teamcategorie toe. 

b) Verander binnen dat team “Tel team 

resultaat als” naar “alle resultaten 

tellen” 

c) Verander binnen deze groep 

“maximumspelers” naar 2 en klaar! 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jqlgZwn2I0c
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Kies nu als team-categorie de duo’s en voeg teams 

toe. Deze hoeven zeker geen teamnaam te krijgen. 

Voeg nu spelers toe  

Merk op dat je nu enkel nog kan kiezen uit de 

overblijvende personen die nog niet in het 

interclub-team zijn opgenomen! Dat is niet de 

bedoeling.  

Bovenaan rechts het scherm zie je een keuzevakje 

staan met:  

“Reeds toegevoegde spelers verbergen”. Vink dit af 

en je krijgt terug de keuze uit alle ingevoerde 

spelers. 

Vul nu de duo’s of teams toe aan de spelers. 

Klaar! 

 

Je hebt nu de resultaten van individuele spelers 

per categorie, clubteams met puntentelling en 

duo’s. 

Met andere woorden zowat alles wat gangbaar is bij 

eenvoudige wedstrijden. 

 

Voor echte duo-wedstrijden is er nog een andere 

interessante mogelijkheid, maar daarover later 

meer. We kijken nu eerst naar de resultaten. 
 

 

Individuele resultaten van degenen die niet meetellen in het team moet je apart aanklikken wil je ze 

kunnen bekijken. 

 

Voor teams moet je opletten met het automatisch toekennen van punten. Om een correcte weergave te 

bekomen van de toegekende punten mag je maar pas na het beëindigen van een volledige ronde de punten 

toekennen. Doe je dat niet krijg je foute puntentellingen. Zie onderstaande beelden. 

 

Zoals je hieronder kan opmerken heeft het team waar er nog geen cijfers van binnenkwamen onmiddellijk 

al de beste score gekregen. Dat is niet correct en geeft een verwarrend beeld!  

Je moet dit vakje enkel aanklikken als alle spelers die meetellen de ronde hebben voleindigd voor een 

correct resultaat. 
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² 

 

We komen nu tot een andere kernzaak van dit programma: je kan de uitslagen live volgen via een scherm 

op de PC of via een tweede aangekoppeld scherm, of nog beter, via een internetkoppeling, zodat ook een 

geïnteresseerde, een toeschouwer, thuisblijver of buitenstaander de wedstrijd “live” vanop afstand kan 

volgen. 
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5. De schermen op pc, TV. 
 

Dit is een gigantisch keuzescherm met een bijna eindeloze keuze aan mogelijkheden.  

 

Wat moet je doen om te starten: 

1) Activeer één of meerdere schermafbeeldingen (hier 3). Je duidt per beeldscherm aan wat je wil 

zien of wat niet. Activeer elk scherm. In “toon scherm” kan je het scherm als één geheel tonen, 

wisselend met het individuele resultaat, het clubresultaat en de duo’s, of je maakt meerdere 

schermen aan die je op een afzonderlijk scherm kan bekijken en/of de verschillende 

schermafbeeldingen op één scherm, verdeeld over meerdere vakken.  Aangeraden is de keuze van 

visualisering te laten bepalen door wat duidelijk te lezen is op de schermen die je gebruikt. 
 

 

a) Geef de categorieën, zowel van de teams als van de individuele aan, die je wil tonen, maar 

tegelijkertijd ook diegene die je niet wil laten zien in dat bepaalde scherm. 

b) Geef eventueel nog een bericht mee, bvb wie zijn de scheidsrechters? 

 

Je mag je aan een scherm verwachten zoals onderaan wordt afgebeeld.  
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6. Nog wat verfraaiingen. 
Een extra mogelijkheid bij de presentatie op het 

scherm zijn foto’s van de spelers. 

Je hebt nu de keuze om via BAO de foto’s in te 

voeren of op de oude manier op uw eigen server. 

Voor dit laatste moeten de foto’s wel worden 

aangemaakt onder speciale voorwaarden wat 

afmetingen betreft. Voor België is dit grotendeels al 

gebeurd. De kleine foto’s zijn van het formaat 

40X48, voor de grote foto’s is de keuze gemaakt op 

200X240. Deze laatste kan je groter of kleiner 

nemen. Let op dat de bestandsnaam eindigt op .jpg 

en NIET op .JPG 

Een bijlage 2 is hier toegevoegd over het aanmaken 

van deze foto’s. 

 

Hoe kan je deze mee op het beeldscherm krijgen? 

Heel eenvoudig, de beelden zitten opgeslagen op 

een websiteserver, hier van het RBVMA. Voeg het 

URL toe zoals hiernaast beschreven: 
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7. Het bekijken van de beelden en het plaatsen van de resultaten op 

internet. 
Je gaat naar ”Internet” en ziet volgend scherm: 

 

 
Onder de titel “Bericht bewerken” kan je gewoon een tekst schrijven, maar net zo goed foto’s of 

tekeningen plaatsen. Ook hier geldt dat je zowat alle standaard HTML commando’s kan gebruiken. Zie 

hiervoor “internetpagina opmaken”. De grootte van de tekeningen kan je best iets in de buurt van de 

grotere spelers foto’s nemen bvb 200 X 150.  

Let wel als je de club, federatie en of districtsymbolen in BAO hebt opgeladen, komen deze automatisch 

in de beginpagina te staan. Je hoeft dan helemaal niets van HTML te kennen. 
 

1) Onder “Toernooi info bewerken” verschijnen automatisch alle algemene en technische gegevens. 

Je kan er zelf nog wat extra tekst aan toevoegen. Zoals de namen van de Bangolf Arena 

medewerkers, scheidsrechters, … in zoverre dat deze al niet automatisch worden ingevuld als deze 

gegevens uit BAO level 2 worden toegevoegd. In onderstaand voorbeeld werd er enkel “Arbiters: 

XXX ZZZ toegevoegd. 
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Belangrijk om aan te duiden: 

De keuze tussen FTP/ PCE is niet meer aanwezig 

vanaf versie 2.11.  

Lukt uploaden niet naar de webserver? Probeer dan 

de “Passive mode”.  

 

De “Passive mode” kan je best gebruiken als je bvb 

in het hiervoor genoemde scherm allerlei HTML 

commando’s wil verwerken. Niet al deze 

commando’s zijn bruikbaar, en soms loopt het 

programma dan ook vast. 

 

 

“Update na” is de tijd die tussen het uploaden van 

de resultaten zit voor het volgende resultaat wordt 

geüpload. Vooral belangrijk als je gebruik maakt 

van BAMS en tijdens een finale deze tijd kort wil 

houden. Anderzijds kan je bij het manuele invoegen 

deze gerust hoger zetten, of zelfs helemaal niet 

aanvinken. Tenslotte zit er al een “update internet” 

knop in het resultatenscherm. 

 

De vakken Server/ Gebruiker(naam) en paswoord spreken voor zich. Deze zal je moeten aanvragen bij 

onze webmaster. De adressering wordt automatisch gesuggereerd. Je kan deze veranderen, maar al het 

nodige is reeds vermeld. De combinatie is eenvoudig: de datum van de wedstrijd zoals ingevuld tijdens 

het invoeren van de spelers, en de benaming van de wedstrijd, ingevoerd tijdens het opslaan van de 

wedstrijd op de lokale schijf. Dit is het befaamde XXX.bgm bestand. 

Gebruik je nog een oudere versie van Bangolf (tot versie 12.0) dan herken je zeker “URL http://---

/result.htm”. Dit gebruik je niet meer! In feite staat daar het volledig internetadres waar je de beelden kan 

bekijken vb: http://www.minigolfsport.be/arenagolf/13140/result.htm. In de versies vanaf 12.0 is dit 

volledige adres zichtbaar. Als je bent ingeschreven in Level2 van BAO is dit nog de enige lijn die 

zichtbaar is. Server, gebruiker, paswoord en adressering worden dan, op aanvraag, automatisch ingevuld 

via BAO. 

Klik ook “automatische update” aan als je beschikt over een goede internetverbinding. 

http://---/result.htm
http://---/result.htm
http://www.minigolfsport.be/arenagolf/13140/result.htm
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Oude vorm 

 

De uiteindelijke pagina kan je ook lokaal aanmaken en bekijken om te controleren via de meest 

interessante keuzeknop “creëer en bekijk lokale web-pagina’s”. 

 

En kijk, je hebt je eerste wedstrijd aangemaakt, punten toegekend, gepubliceerd op een (2de) PC scherm en 

op internet! Je bent nu vertrouwd met het volledige basisproces. Dat gaat je helpen om het nieuwe 

betalend onderdeel, het “Bangolf Arena Online” programma, beter te begrijpen en te appreciëren.  

 

Er resteert nu nog de verschillende specialiteiten van wedstrijden.  

 

8. Team toernooi met slagtelling 
 

Alles staat in functie van teams. Voor het teamresultaat kan je verschillende combinaties maken, in functie 

van wat je wil bekomen.  

Een beetje amusement en zelf uitzoeken lijkt hier dan ook het beste. 

Om u op weg te zetten, hier twee voorbeelden. 

 

Je kan net zoals bij individuele slagtelling cut limieten zetten om een ploeg al dan niet verder te laten 

spelen na een bepaalde ronde. 
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 Voorbeeld 1: de interland België – Nederland. 
 

Een volledig uitgewerkt voorbeeld: 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IEoQxz5aGFw 

Voorafgaand, het is een 2de wedstrijd. De startindeling is opgemaakt op basis van de eerste wedstrijd. Het 

startnummer wordt dan ook tijdens het opgeven van de namen ingevuld. Tijdens het creëren van deze tekst 

waren de Nederlandse spelers nog niet in BAO, en werd een combinatie gebruikt van de oude Players.data 

van Nederland en BAO lijst voor België. Voor het inladen van de players.data lijst moet je eerst de 

bestaande players.data lijst vervangen in het programma. Telkens er een nieuwe versie uitkomt van BA 

moet je dat herhalen. 

Let wel, de categorieën die in deze lijst staan komen in het geheel niet overeen met de nieuwe lijsten. 

Kies: Team Toernooi met slagtelling 
 

 

 

 

 

Je ziet dat wij om te starten de waarden van het 

grootste team invullen (12)  

Volgende scherm:  
Creëer de categorieën 
Voeg dan de landen toe per categorie 
Verminder het aantal deelnemende spelers van de 
damesploeg 

 

 

Maak de 4(!)ploegen aan. 

Heren Nederland 

Heren België 

Dames Nederland 

Dames België 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEoQxz5aGFw
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En nu kan je de spelers toevoegen. Duid eerst het 

land aan van de spelers die je wenst toe te voegen. 

 

 

 

 

 

Als je in “club” een spatie zet heb je alle spelers 

van dat land, anders op naam, via ingave clubnaam 

of wat je maar wil 

Het invoeren van de spelers via het nu zichtbare scherm is ronduit slecht. 
Je moet telkens na elke speler terug het hele menu doorlopen voor de volgende.  
Sla dit stuk over en doe dat achteraf via “Spelers” → “Voeg spelers toe” 

 

Je kan ook in één beweging de spelers toevoegen 

per: 

land  
Categorie 
 

En als je de startvolgorde kent (hier bvb volgens 

klassement na de eerste wedstrijd) en dit geforceerd 

wil gebruiken, het startnummer.  

 

 

In het verdere verloop van dit voorbeeld werd de 

startlijst opgemaakt op basis van de eerste wedstrijd 

Nederland – België in Nederland te Drachten 

(2021).  

 

 

Maar let op, als je nog niet in BAO staat kan je de 

namen niet rechtstreeks via dit menu toevoegen. Je 

moet dan de naam handmatig toevoegen. 

Nu zowel de Belgische als de Nederlandse spelers 

zijn opgenomen in BAO is het niet langer nodig de 

oude “players.data” lijst te gebruiken.  

Een combinatie van beiden was in deze versie 

(2.15.28) nog altijd mogelijk. 

Alleen vind je dan deze spelers niet door het land 

aan te duiden, maar moet je “Alle federaties” 

kiezen.  

Onderaan het menu duid je dan niet enkel het 

startnummer aan; maar ook het land en individuele 

categorie aan waarvoor deze spelers opkomen.   

 

Op het ogenblik dat deze tekst werd opgemaakt had 

Nederland nog geen contract met het WMF om hun 

spelers via BAO in te brengen. 
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Het sub menu “Handicap en Klassement” kan automatisch worden toegevoegd uit BAO” als je bent 

ingeschreven onder level 3.  

Importeer je uit bvb de eerste wedstrijd (Nederland-België) dan kan je de rangschikking ook vanuit dat 

bestand Importeren.  

 
 

 NEEN 
Om te beginnen is dat niet nodig (de startnummers 

zijn reeds handmatig ingegeven).  
 

Dit menu is enkel bruikbaar voor de grote 

internationale wedstrijden waarvan de starvolgorde 

van de landen wordt getrokken, en de Heren en 

Dames op een ander terrein starten. Dat is hier niet 

van toepassing. Als je nu op “ja” drukt, komt er 

een menu welke wij in dit geval niet kunnen 

gebruiken. 

 

“Neen” dus.  

 

In dit voorbeeld maken wij gebruik van een ander 

menu.  

 

Ga naar “individuele categorieën” en neem 

“verander categorie”.  
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Hier kan je de groepsgrootte aanpassen (2) en 

sorteren op startnummer. Dit startnummer had je 

ingegeven tijdens het selecteren van de spelers – of 

achteraf opgegeven. 

  

 

 

 

En ondertussen kunnen we nog wat dingen aanpassen naar onze wensen. Bvb nu kunnen we ook voor de 

eerste ronde ongeveer het startmoment opgeven, ja je zou dit ook voor alle 4 de ronden kunnen doen, 

maar in praktijk klopt dat toch al niet meer na de eerste ronde.  

 

Met andere woorden: verander in het startschema de groepsgrootte naar 2.  

Je kan de planning doen via “Plan” of via  

 

 “Plan met opties” tot ronde 1, stel van ronde 1  tot  ronde 1…4 in,  

Plan in voor de individuele categorieën (zo wordt de startlijst opgemaakt volgens de starnummers die je 

had ingegeven), de rest heeft eigenlijk geen belang meer, tenzij je de starttijden van meerdere ronden wil 

laten berekenen, of ook wel belangrijk bij een massa start.  
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Met “publiceer” heb je nu een prachtige startlijst 

die je kan uithangen, maar ook via een update van 

internet wordt deze daar gepubliceerd. 

Ontbreken de land-vlaggetjes bij de teams? 

 

Ga naar “Teams” → Verander team en klik bij elke 

categorie (heren/ dames) het land in waarvoor deze 

spelen. Meestal staan deze al ingevuld, in ander 

gevallen niet.  

 

Controleer ook of alle spelers wel in een (het juiste) 

land opgenomen werden.  

Vooral als je gebruik maakt van players.data is dat 

standaard niet het geval, en moest je dit handmatig 

opgeven (zie blz 22) 

 

 

Nu nog de beeldschermen indelen. 

Willen wij het ter plaatse tonen op een scherm, 

kiezen we voor schermen en stellen we alles in 

volgens wens.  

In het individuele resultaat zijn wij tijdens de 

interland minder geïnteresseerd, dus die gebruiken 

we niet. 

Wel de Team resultaten voor de Dames en Heren. 

We maken dan ook 2 schermen aan, scherm 1 bvb 

de heren, scherm 2 de dames. Kies “Toon 

Beeldscherm” 1 en 2 onder elkaar en je verkrijgt 

perfect wat je wenst te zien. 
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Internetpagina opmaken:.  

  

 

Ga naar “bericht bewerken” Onthoud dat je zowat bijna alle standaard HTML commando’s kan gebruiken. 

Let wel BIJNA alle. Sommige laten de boel wel in de soep lopen, maar het is veel te leuk om het niet te 

proberen. Gebruik zeker “passieve mode” aangevinkt als je zo experimenteert! 

Eens je tevreden bent over je start scherm(en) copier deze dan en sla dit op via een tekstverwerker. Je 

verkrijgt zo een aantal standaard berichten welke je telkens kan gebruiken zonder telkens het warme water 

terug uit te vinden.  

 

Hierbij de commando’s gebruikt in het voorbeeld. 

 
<TABLE border=0><TR> 

<TD><img src=https://www.minigolfsport.be/Clubafbeeldingen/logo_Union_Klein.jpg></TD><br> 

<TD><img src=https://www.minigolfsport.be/Clubafbeeldingen/B-NL-Vlag_klein.jpg></TD><br> 

<TD><img src=https://www.minigolfsport.be/Clubafbeeldingen/Logo_Nederlandse_bond.jpg></TD><br> 

</TR></TABLE>  

<br><a href=https://www.minigolfbond.nl/liveuitslagen/20211024InterlandNederlandBelgie/result.htm>Klik hier voor uitslag 

eerste helft van de wedstrijd te Drachten - Nederland</a> 

 

Als dat alles nu naar wens is kan je de wedstrijd starten, eventueel ook BAMS als je gebruik wil 

maken van GSM’s binnen uw Wi-Fi netwerk. 
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Voorbeeld 2 Koppeltoernooi.  
Een team bestaande uit 2 personen (een koppel) waarvan speler 2 het resultaat van speler 1 kan 

verbeteren, t.t.z. het beste resultaat telt.  

 

Opmerking: Er bestaat een enorm verschil tussen de nieuwe versies van BA en de oudere versies.  

 

Een team kan ook uit meerdere koppels bestaan: 

Hier starten we met een Team = 1 koppel. 

 

 

 

 

De volgende schermen wijken af van wat je 

daarvoor gewend was: 

 

Je ziet hier nu geen categorie indelingen, dat is met 

koppels, in welke combinatie dan ook niet de 

bedoeling.  

Het maximaal aantal spelers per team op 2 wordt 

gezet (koppel) en aantal spelers dat meetelt op 1 als 

beste resultaat moet tellen op 2 als beiden 

meetellen.  

 

 Opmerking:  

In het volgende scherm kan je gebruik maken van 

de “Test” modus als je deze had opgezet.  

 

Gebruik dit om uw test werk sterk te versnellen. 

In dit voorbeeld doen wij dit (nog) niet. 
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Teams creëren en spelers in het team toevoegen. 

Twee methoden.  

 

1) Creëer eerst een team (dit wordt dan 

automatisch Team 1) 

Voor de spelers toe te voegen wordt het dan 

“voeg nieuwe speler toe aan geselecteerd 

team” 

 
 

  

2) Ofwel creëer een team via “Voeg nieuwe 

speler aan nieuw team toe”.  Hier wordt als 

teamnaam de clubnaam gebruikt van de 

eerst geselecteerde speler. 

Voor duo’s niet echt bruikbaar. 

Maar kijk naar het verschil. Nu krijg je niet meer 

“Team 1” maar wel de naam van de club als team 

naam. Beter voor interclub wedstrijden. 
 

 

 

Vooraleer de 2de speler toe te voegen kan je 2 

manieren gebruiken. Via “voeg nieuwe speler toe 

aan geselecteerd team”  

Dit is echter een omslachtige handeling, zeker als er 

vele duo’s zijn. 

 

 

Ofwel sluit je nu alles en ga je via “Spelers”→ 

“voeg spelers toe”  

 

En laadt deze op in spelerslijst. 

 

 

 

Deze komen dan in de lijst te staan. 
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Met “voeg geselecteerde speler toe aan het 

geselecteerde te” komt deze speler in het duo. 

Veel sneller (bij veel deelnemers). 

 

 

Opmerking: 

Met dit voorbeeld was dit beslist de gemakkelijkste 

en snelste werkwijze geweest voor de Interland 

Nederland – België. 
 

 

Daarna de gebruikelijke handelingen van loting 

startvolgorde – startnummers toevoegen, toernooi 

starten en klaar.  

Dit geeft dan als eindresultaat met hier als 

voorbeeld 3 koppels: 

 

 

Probleem:  

 

 

 
Deze 2 spelers werden wel aangeduid als speler, maar 
werden niet in een duo geplaatst. Als deze niet als duo 
deelnemen moet je ze uit de spelerslijst verwijderen!  
 

 
En nu kan je starten! 
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9. Individuele beker (Match-Play) 
In de oudere versies was het mogelijk om 

teamcategorieën zich te laten gedragen als 

individuele categorieën als het maximale aantal 

spelers per team op 1 was ingesteld. Dat gaf een 

mooie visuele voorstelling in schermen en op 

internet. 

Dit kan nu niet meer. Het gebruik van 

teamcategorieën om individuele categorieën te 

verwerken was verwarrend. Nu is de terminologie 

veranderd, zodat teamcategorieën pure 

teamcategorieën zijn. 

 

 

Nu wordt een ander type van categorieën toegevoegd, namelijk "Andere individuele categorieën". Deze 

gebruiken intern teamcategorieën, maar lijken als individuele categorieën in het programma. Vanaf nu zijn 

er "Individuele categorieën", "Andere individuele categorieën" en "Teamcategorieën" (te vinden onder 

menu "Teams"). Het blijft verwarrend om twee soorten individuele categorieën te hebben, maar omdat ze 

verschillende eigenschappen hebben, zijn ze nodig. Spelers moeten altijd in één en slechts één 

"Individuele categorie" worden geplaatst. In pure teamtoernooien wordt die individuele categorie niet 

weergegeven voor het publiek, het is gewoon een technische kwestie.  

Spelers kunnen in geen enkele, een of meerdere "Andere individuele categorieën" worden geplaatst.  

Spelers (of beter gezegd teams) kunnen in geen enkele, een of meerdere "Teamcategorieën" worden 

geplaatst. 

Het doel op lange termijn is om alleen op type individuele categorieën te hebben, maar dat is gepland voor 

de toekomst; 

Opmerking: Merk op dat je op veel tabbladen kunt dubbelklikken om snel resultaten te beheren voor 

zowel teams, als individuele spelers, ook om wedstrijden af te maken. 

Bij het opstarten van ronde 2, moet men opmerken dat de wedstrijd status op “niet gestart” staat. Hier 

moet je niets aan wijzigen, dit verandert automatisch met het invoeren van de punten. 

 

 

 

https://youtu.be/s6UBklSHz6k 

 

https://youtu.be/s6UBklSHz6k
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1) Open “Individuele beker (+ optioneel 

tegelijkertijd teamtoernooi)” 

2) Geef naam, plaats en type baan in 

3) Geef aantal ronden in, automatisch wordt het 

aantal spelers per categorie aangegeven 

Geef de eventuele voorronden in (“aantal 

kwalificatieronden”), In dit voorbeeld 2. 

 

 

 

4) Verhoog je hier het aantal ronden naar 6 

kunnen er al 16 spelers per categorie 

deelnemen, 7 ronden is dan 32 deelnemers, 

enz  

In het hier gebruikte voorbeeld werken wij 

met 2 categorieën, dames en heren en 2 

voorrondes om de deelnemers te bepalen. 

Voor het aantal deelnemers wordt dit 16 heren 

en 8 dames. Het maximum aantal spelers 

wordt dan 16 (niet 24) 

 

5) Neem meeste hole overwinningen in plaats 

van laagste score  

 

Dan volgen de gebruikelijke handelingen zoals in 

vorige hoofdstukken uitgelegd. 

 

6) Categorieën toevoegen.  

Spelers toevoegen. 

Merk op dat als je bvb op categorie “Men” 

klikt de test modus tevoorschijn komt (indien 

deze modus was aangeklikt in het menu). Je 

kan nu via de “Test” modus onmiddellijk een 

aantal spelers per categorie (hier “Men”) 

automatisch laten invullen. 

Doe het zelfde voor “Women”. 

7) Loting startvolgorde 

 

 

8) Kwalificatie limieten aanduiden per 

categorie (CUT) → “nieuwe kwalificatie 

limiet” 

 

Of achteraf via het menu “Cut limieten” 
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Na de 2 voorronden wordt aangegeven hoeveel 

spelers er niet doorgaan. 

 

Na ronde 2 krijg je een mogelijk volgend resultaat: 

 

Degenen die doorgaan blijven actief, de anderen 

zijn niet gekwalificeerd. 

De volgende ronden met de gekwalificeerden kan 

van start gaan. Deze startlijst wordt automatisch 

aangemaakt. De combinaties verschillen met deze 

opgegeven in het WMF sportreglement, maar zijn 

toch door het WMF goedgekeurd voor gebruik. 

 

 

 

Onder het menu “Beker” geeft dat volgend resultaat 

 

 

 Of de meer gebruikelijke voorstelling 
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Ga nu verder met de volgende ronde (3) 

Tijdens deze ronde heeft een groep spelers een 

gelijke stand behaald na 18 banen. Zij gaan verder 

met een “sudden death” methode. De winnaar van 

deze “sudden death” moet je handmatig invoeren.  

 

 

 

Opgelet!  

Als de verkeerde speler als winnaar is geselecteerd is het mogelijk om dit aan te passen. 

Maar let op! Doe dit alles zonder het dialoogvenster te sluiten of het is verloren moeite geweest. 

 

Om de wedstrijd te verbeteren en af te ronden ga naar het menu "Speler/ Speler wijzigen" selecteer op de 

voortgang van de beker om de spelers te activeren/ deactiveren. Je moet de vooruitgang van de resultaten 

terugbrengen tot een “doorgaand” voor degene die niet correct werd ingevuld.  

De verkeerde doorgaande speler moet je eerst instellen op de status "Niet doorgaand".  

Hierna verander je de status van de andere spelers in "Actief".  

 

Nog uw “Scherm” opmaken met als resultaat: 

 

  
9) Einde 

 

10) Als u de status van team/speler instelt op "niet gestart", "niet gefinisht" of "gediskwalificeerd" in 

Match Play, worden de resterende wedstrijden van het team/de speler automatisch ingesteld om de 

verdere wedstrijd af te handelen 



 pag. 44 

10. Toernooi met matches  
BA ondersteunt 3 soorten match-play: iedereen 

speelt tegen iedereen “All play All”, Swiss/ Monrad 

en “alle wedstrijden”.  

Swiss kan met verschillende varianten worden 

gespeeld en Monrad is er een van. Deze werd 

geïmplementeerd in BA. Vanaf nu noemen we 

Swiss/Monrad afgekort Monrad. 

 



 pag. 45 

10.1. Monrad.  
Bij Monrad speelt niet elke deelnemer (team of individu) tegen alle andere teams of individuen. Het 

systeem wordt gebruikt voor competities waarin er te veel deelnemers zijn om een volledige round-robin 

(all-play-all) mogelijk te maken 

Teams of individuen, ontmoeten elkaar één-op-één in elke ronde en worden gekoppeld aan de hand van 

een reeks regels die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat elke deelnemer tegenstanders ontmoet met 

een vergelijkbare score, maar niet meer dan één keer tegen dezelfde tegenstander speelt. De winnaar is de 

deelnemer met de hoogste totale punten verdiend punten in alle rondes. Alle deelnemers spelen in elke 

ronde, tenzij er een oneven aantal is. 

 

De spelers worden gekoppeld volgens bepaalde regels (dwz er is geen toeval evenement behalve in de 

eerste ronde). De regels bepalen strikt de uitkomst. De uitkomst kan dus niet variëren. Wat de pairing-

uitkomst beïnvloedt, zijn de resultaten van de spelers. Er wordt ook meegewogen of de speler een vrije 

ronde heeft gehad of de betreffende persoon heeft ontmoet. 

Het is niet altijd zo dat je gekoppeld wordt aan een speler met eenzelfde score. Er is geen beperking aan 

het verschil in score. De kans is echter groot dat je een speler ontmoet met een vergelijkbare score. 

Bij de berekening van de Buchholz-kern worden de resultaten van de tegenstanders opgeteld. Daarna 

wordt het slechtste spelresultaat verwijderd. Dit laatste is uniek voor het systeem van Monrad. Daarom 

heeft elke speler na ronde 1 nul Buchholz-score. 

Als twee spelers dezelfde score hebben en ook dezelfde Buchholz-score, worden de spelers gescheiden 

door het aantal overwinningen te tellen. Als die ook gelijk is, worden ze gescheiden door wederzijds 

resultaat. Daarna zal de loting de uitslag bepalen. 

Uitgestelde partijen worden als remise beschouwd (tot de uitslag vaststaat). 

Geschorste (onderbroken) wedstrijden worden voor beide spelers als winst beschouwd (tot de uitslag 

vaststaat). 

 

Eenvoudig uitgelegd, diegenen die evenveel winst (punten) hebben, ontmoeten elkaar in de volgende 

ronde. Het is een variant van match-play waarbij je in plaats van "all play all" te spelen, minder 

wedstrijden selecteert maar wat nog steeds leidt tot een eerlijk eindresultaat. In plaats daarvan kan je met 

meer teams of spelers zijn. Meestal kunnen 32 spelers een toernooi spelen in slechts 7 ronden. 

 

Met 5 ronden is het aan te raden om met maximaal 8 spelers of teams te spelen. 

Met 6 ronden is het aan te raden om met maximaal 16 spelers of teams te spelen 

Met 7 ronden is het aan te raden om met maximaal 32 spelers of teams te spelen 

Bij 8 ronden is het aan te raden om met maximaal 64 spelers of teams te spelen.  

 

Theoretisch zou je bijvoorbeeld 2 rondes minder kunnen spelen dan de aanbevolen, maar je kunt dan met 

meer deelnemers spelen en toch met gelijke punten en resultaten. 

 

Naast punten kun je slagen of baanoverwinningen tellen. Als je baanoverwinningen telt, is het belangrijk 

om de wedstrijd te stoppen wanneer deze is afgehandeld ofwel alle 18 banen te spelen. Het bied voordelen 

om Monrad met massa start te spelen. 

 

Met Monrad speel je de eerste ronde met willekeurige verloting of rangschik je de spelers op de een of 

andere manier. Tijdens deze eerste wedstrijdronde speelt de 1e tegen 2e, 3e speelt tegen 4e en zo verder. 

Volgende ronde speel je naargelang de spelerspositie in het toernooi (tabel). 

 

Bij elke nieuwe ronde worden de wedstrijden zo samengesteld dat de 1stein het toernooi tegen de 2de 

speelt, de 3de tegen de 4de. Dit gebeurt met de knop "Volgende Monrad-ronde maken". Als een speler/team 

elkaar al hebben ontmoet, worden de spelers van onderaf gewijzigd totdat je een wedstrijdvolgorde krijgt 

waar de spelers elkaar nog niet ontmoetten. BA verwerkt normaal gesproken automatisch de matches. Het 

algoritme hiervoor is complex en er is een risico dat BA geen werkbare matchvolgorde vindt. Als dit 
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gebeurt, zal BA het je melden en kan je zelf gemakkelijk de wedstrijden verplaatsen, zodat niemand elkaar 

eerder heeft ontmoet.  

 

Als je een oneven aantal teams (of spelers) hebt, moet iedereen elke ronde rusten. Degene die rust krijgt in 

die ronde een punt voor de overwinning. Het wordt aanbevolen om rustende deelnemers op deze manier 

punten te geven. 

 

 

Hier als voorbeeld 4 ploegen van 3 spelers.  

 

Maak de Teams aan met de spelers zoals in vorige 

voorbeelden  

 
 
Loot, of duid aan via de pijltjes, de volgorde van de 
ploegen. Daarna loting starnummers, eveneens met 
mogelijkheid om via de pijltjes nog aan te passen. 
 
Sluiten en start de wedstrijd. 
 

 

Na ronde 1 spelen de beste ploegen van elke 

ontmoeting, en de 2 verliezers tegen elkaar.  

Deze beste ploegen worden in het VET aangeduid. 

 

 

 

Aan elke ronde worden punten per spelersgroep 

(team) verbonden 

Gebruikte afkortingen in de score bij BA: 
 

Engelstalige versie Nederlandstalige versie 

M Matches W Wedstrijden 

V  

(W) 

Victories (Wins)  O Overwinningen = 2 

punten 

D Draws  G Gelijke stand = ieder 1 

punt 

L Losses V Verlies = 0 punten 
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De volgende “Monrad” ronde kan gestart worden.  

De ploegen worden automatisch volgens sterkte 

ingedeeld. Met de benaming “Niet gestart” moet je 

geen rekening houden.  

 

 
Deze status verandert automatisch met de start en 

het ingeven van de score(s) van een nieuwe ronde. 

 

Merk ook op dat bij de speler het wedstrijdresultaat 

te volgen is. Hier de 23 van Thierry Cappe. 

  

 

 
 Je merkt onmiddellijk dat dit het aantal wedstrijden (en rondes) sterk reduceert en toch een representatief 

juiste score geeft. 

Het is mogelijk om het wedstrijdplan te manipuleren door extra wedstrijden toe te voegen, wedstrijden te 

verwijderen, wedstrijden te verplaatsen, teams te verplaatsen en van thuis- en uitteam te wisselen.  

Als je al een startschema hebt, moet je opnieuw plannen om de wijzigingen in wedstrijden weer te geven. 

Automatische herplanning van wedstrijden kan in latere versies komen. 

 

 
Het resultaat na de 2 wedstrijden; 1 Eupen, 2 Rozemaai - gewonnen op aantal slagen tegen, 3 Malonne, 4 Esneux 
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Als het aantal teams onpaar is, is er steeds een team 

“rustend”. 

In dit voorbeeld speelt: 

Team 1 een thuiswedstrijd 

Team 2 is op verplaatsing naar team 2 

Team 3 is in rust 

 

Ook hier nog even het “scherm” instellen. 

 

Resultaat tijdens het spel:  

Een mogelijk eindresultaat: 

 

10.2. All-Play_all (Round Robin).  
 

Het is een systeem dat meer algemeen wordt toegepast.  

Het programma ondersteund maximaal 36 deelnemers. 

Meestal over meerdere dagen of weken te spelen. Het is een uitstekend systeem binnen de eigen 

clubkampioenschappen. Je kan het vergelijken met een biljart competitie binnen de club.  

Als je rekent dat je met 20 spelers bent dan ontmoet een iemand de andere 19. Op eterniet doe je een 

ronde in +- 45 minuten X 19 en dan ben je dagen bezig. Je moet ook na elke ronde een herverdeling 

maken van de spelersgroepen, dus op het einde van de wedstrijd moet iedereen binnen zijn eer je kan 

herverdelen. 
Een voorbeeld hoe het zou kunnen op papier. Je kan dit zo ophangen in je clublokaal 

In het voorbeeld heeft  

Stefan Maes tegen Micheline gespeeld en geëindigd 

met 20 slagen (blauwe pijlen);  

Micheline heeft tegen Stefan gespeeld (rode pijlen) 

en behaalde 26 slagen, en verloor deze wedstrijd. 

 

Combineer je dit dan nog met een echte handicap 

dan geeft dit een spannende wedstrijd die door 

iedereen kan gewonnen worden. Het is dan niet 

langer vanzelfsprekend dat de beste speler altijd de 

winnaar is.  
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10.3. Any matches.  
Een ander type match-play dat wordt ondersteund 

is "any matches". Dan kan je de matches vrij 

toevoegen zoals je wil. Verbetering wordt nog 

onderzocht. 

Het is niet aan te raden, maar wel mogelijk om 

elkaar meer dan één keer te ontmoeten in Match-

Play wedstrijden. Als iemand meer dan één keer 

bijeenkomt, wordt het aantal ontmoetingen 

weergegeven op het tabblad. Het kan mogelijk een 

probleem worden met verschillende ontmoetingen 

en vervangers.  
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11. Team toernooi beker (Play-Off) 
 

 
 

 

Het maximum aantal teams staat in 

verhouding met het aantal ronden! 

 
Het volgende wat je moet bepalen is of je de laagste 

ronde score of holeoverwinning gaat kiezen als 

criterium voor een teamoverwinning. 

 

 

 

 

 

Daarna volgen terug de al besproken instellingen 

van teams en spelers.  

Categorie = Play-Off 

Teams; gemakshalve is er hier gekozen voor 4 

teams en 3 spelers per team. 

 

 

Als alles correct is ingedeeld kom je in het volgend 

wedstrijd-starscherm terecht: 

 

Eerst bepalen wij de startvolgorde van de teams. 

Je kan deze automatisch laten uitvoeren of via de 

pijltjes kan je ze handmatig zetten naar wens. 
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Daarna kennen wij de startnummers toe aan de 

spelers. 

Merk op dat de spelers in dezelfde volgorde komen 

te staan als de teams. 

 

 

 

Het resultaat afsluiten. 

Je kan nu het toernooi starten. 

 

 

 

 

 

Eerst komen de eerste twee gelote teams, in dit 

geval Eupen tegen Esneux. Je kan nu geen punten 

meer invullen van de 2 andere teams!  

Als je akkoord gaat met de punten moet je eerst de 

ronde voor deze twee teams beëindigen. 

 

 

 

Dubbelklik nu op doorgaand  

 

Je komt terug terecht waar de punten worden 

opgeschreven. Klik op “einde ronde” en verander 

dit in “ronde beëindigd” 
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Het resultaat:  

 

 
 

En je kan starten met het invoeren van de resultaten 

van de 2de groep. 

 

 

Hierna kan je de 2de match starten via “start nieuwe 

ronde”. 

 

Ook hier spelen de winnaars en verliezers van elke 

groep tegen elkaar om de 1ste, 2de, 3de plaats te 

bepalen. 

 

Gelijke stand: 

Dit geldt ook als vorige voorbeelden. 

Ofwel kan je de overwinnaar bij gelijke stand 

bepalen via “sudden death”, verschil in potten, of 

welke methode je ook maar verkiest. 

Eind resultaat: 

Vergeet ook in ”Beeldscherm” niet om het resultaat 

te laten zien aan de omstaanders. 
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12. Toernooien samenvoegen  
YouTube :  https://www.youtube.com/watch?v=xVTIqjRWZLg 

 

Een bijzonder interessant onderdeel van het programma. De mogelijkheden zijn niet extreem groot, 

maar zullen in de meeste gevallen voldoen aan de behoefte. Vervelend is wel dat het resultaat voorlopig 

enkel via internet te bekijken is.  

Verschillende vormen van wedstrijden zijn mogelijk. Een over en weer tegen een andere club, of zoals in 

dit voorbeeld de IMT van Eupen, waar je op drie dagen de keuze krijgt om op 2 van deze drie dagen aan 

het toernooi deel te nemen en waarvan dan het beste resultaat telt voor de einduitslag.   

Er zijn nog wel verschillende andere combinaties mogelijk. Ook hier geldt dat ik je wegwijs maak in één 

van de vele mogelijke variaties.  

Je moet de wedstrijden niet al hebben gespeeld om gebruik te maken van dit menu.  

Als start maken we een toernooi aan per speeldag zoals hiervoor beschreven. 

1) Creëer een nieuw toernooi: 

“Het hoofdtoernooi is een toernooi met 

puntentelling van verscheidene deel-

toernooien” 

2) Open de toernooien per speeldag één voor 

één. 

3) Geef het hoofdtoernooi een naam 

4) Klik op “voeg categorieën toe vanuit deel-

toernooien” 

5) Als er teams werden gebruikt (per speeldag) 

kan je ook daarvoor hetzelfde doen  
 

 

  

Voeg de gebruikte individuele categorieën toe: 

 

En doe hetzelfde voor de ploegen 

Bijzonder vervelend hier, er zijn 3 verschillende 

benamingen, gebruikt voor 1 doelgroep. De Duo’s. 

https://www.youtube.com/watch?v=xVTIqjRWZLg
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Nu nog de berekeningsregels toevoegen 

1) Klik op OK en volgend scherm gaat over 

het definiëren van de puntentelling. 

2) Weer zijn er de diverse keuzes:  

a. Punten 

b. Slagen 

c. Par 

d. Gemiddelde 

 

3)  Wij kiezen hieruit “slagen” en bijkomende 

keuzes komen tevoorschijn:  

We duiden hier het minimaal en 

maximumaantal deeltoernooien aan die in 

aanmerking komen voor de definitieve 

ranking lijst (in ons geval 1 van de 2). Dwz 

dat de beste wedstrijd van maximaal 2 te 

spelen wedstrijddagen telt als eindresultaat.  

 

Dit zijn de zogenaamde berekeningsregels.      

 

 
Dit MOET je apart herhalen voor elke “hoofdtoernooi 
categorie”: dus in ons geval voor de Heren – Dames – 
Veteranen dames/heren – Seniors heren/dames – 
jeugd. Daarna kan je verder gaan. 

 

Bereken nu het resultaat 

 

Dat lukt niet onmiddellijk. De toevoegingsregels 

moeten nog worden gemaakt. 

 

 

 

 
Ondanks het feit dat je de categorieën hebt 

geïmporteerd moet je dit nogmaals bevestigen, of 

een categorie aan een andere categorie toewijzen.  

 

 

 

Met de teams zie je nu de grote vergissing die 

gemaakt werd. Elke dag werd er een andere 

benaming gebruikt voor de duo’s. De ene keer is dit 

duo benoemd, dan weer Paarwertung en tenslotte 
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Stel dat er slechts 1 deelnemer is in “Dames 

veteranen II” dan kan je deze toevoegen bij de 

“Dames veteranen I” 

 

 

Eens iedere categorie aan een categorie is bevestigd 

kan je de berekening uitvoeren.  
 
Bereken nu het resultaat en sluit. 

 

Mannschaftskategorie. In al deze drie gevallen 

werden gewoon duo’s bedoeld.  

 

Wil je dit terug goed krijgen moet je dit in alle 

deeltoernooien een gelijke benaming gaan geven. 

Je kan dit hier niet rechtzetten. 
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Opmerking: 

Je kan ook net andersom werken. 

Er is nog geen enkele wedstrijd gespeeld, maar de 

datums en de plaatsen waar gespeeld wordt zijn 

bekend. 

 

Het is maar hoe je wil starten. 

Verander de datums en het soort speelveld. 

 

Achteraf kan je de deeltoernooien via “Bestand” 

toevoegen aan dit menu, en de wedstrijdresultaten 

worden hieraan gekoppeld.  

 

Niet vergeten dat telkens je iets wil toevoegen, al is 

het maar 1 volgende ronde binnen één bepaalde 

wedstrijd je een herberekening moet uitvoeren wil 

het resultaat zichtbaar zijn. 
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Allemaal heel mooi en leuk. Maar hoe breng je nu het totaal resultaat terug naar BAO? Tenslotte het is 

hieruit dat de punten worden bepaald voor de wereldrankinglijst.  

2 mogelijkheden. Een eenvoudige, en een iets lastigere maar geschikt om andere zaken zoals een 

tussentijdse startlijst op te maken. 

Eerst de eenvoudige manier. Wij blijven hier verder werken aan de GPI van Eupen die over drie dagen 

verspreid is, waar je 2 X mag starten en waarvan de beste van de 2 wedstrijden telt als eindscore. 

Werkwijze: 

Maak 4 wedstrijden aan in BAO 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag 

Totaal (hier GPI Eupen 2022) 

 

De eerste 3 dagen doe je zoals gewoonlijk, 

inschrijven, exporteren naar BA en resultaten 

verwerken. De samenstelling van de drie dagen doe 

je zoals hierboven beschreven met het gekende 

resultaat.  

Sla dit op. Dit wordt nu opgeslagen onder een ander 

formaat “GPI Eupen 2022.bgh”. 

Het is vanaf versie 2.18.0 mogelijk om de gegevens 

van spelers en resultaat terug te importeren in een 

nieuwe wedstrijd. Dat doen we dan ook op de 

vooraf beschreven manier in de Extra 4de wedstrijd 

die we in BAO hebben aangemaakt, eveneens 

geëxporteerd zonder verdere gegevens en die we 

importeren in BA. Daarna importeer/update spelers 

van toernooi. Het is nu dat je de .bgh file aanduid. 
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Zoals al beschreven doe je verder met de al bekende 
handelingen. 
 
Importeer  alle spelers met bewaring van de resultaten, 
categorieen,.. 
 

 

Het resultaat is een lijst met alle behaalde slagen van de 
beste van de 2 startdagen. 
 

 

Nu nog de loting uitvoeren en het toernooi starten, en 
de uiteindelijke uitslag verschijnt. 
Hieronder is de vergelijking gemaakt tussen de nieuwe 
uitslag en deze die bekomen is via de oorspronkelijke 
samenstelling. 
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Nu nog enkel exporteren naar BAO en importeren 

in BOA. 

 

Wat niet kan bij de gewone samenstellingen is: 

a. Deze uitslag publiceren via PC beeldscherm of als het tweede scherm op je computer, wat 

automatisch scrollen onmogelijk maakt. 

Als je meerdere wedstrijden speelt over verschillende weken en telkens een aangepaste startlijst wil 

opmaken lukt dit ook niet. Hiervoor gaan we dan een 2de manier gebruiken op een samenstelling met 

samengesteld resultaat te bekomen. 

b. Twee verschillende regels maken met 1 categorie, ik bedoel naast de lijst opgemaakt per categorie 

kan je geen extra algemene lijst van alle spelers bijkomend samenstellen.  

Wil je als extra een algemene lijst hebben met iedereen moet je een volledig nieuwe samenstelling 

aanmaken. 

Hoofdmenu → “Het hoofdtoernooi is een…”  

 

De spelers van de verschillende categorieën zet je nu in 1 nieuwe categorie (hier iedereen) in plaats 

van de normale categorieën van de deeltoernooien die je zou creëren in het aanmaken van het 

samengesteld toernooi.  
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Resultaat van deze samenstelling:  

 
 

 

Op deze manier kan je eenvoudig een startlijst 

opmaken voor de volgende wedstrijd. 

Hier een voorbeeld voor de startlijst voor 2022. 

Wie staat er in? 

1) Je moet minimaal 5 wedstrijden en dus ook 

maximaal 5 hebben gespeeld = tegelijkertijd 

het max aantal wedstrijden en 3 ronden per 

terrein. 

 

Zoals je kan opmerken worden degenen die alles 

hebben gespeeld netjes gerangschikt volgens het 

aantal slagen.  

 

Dan volgen de anderen die niet alles hebben 

uitgespeeld. 

 

Maar het kan ook anders. 
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Wil je een “echte” volledige lijst, dan ga je best 

anders te werk. 

Je kan een nieuwe wedstrijd aanmaken. Geef als 

aantal ronden het totaal van alle ronden in. (bvb 5 

terreinen, 3 ronden = tot 15 ronden en importeer 

één voor één de 5 toernooien.  

Startend van wedstrijd 1 importeer de uitslag vanaf 

baan 1, wedstrijd 2 importeer vanaf baan 4, enz. 

Eenmaal dat je zover bent, kan je ofwel de uitslagen 

aanvullen met 7X18(=126), ofwel de namen van de 

spelers verwijderen die niet alles hebben 

uitgespeeld. In het eerste geval is het wat meer 

werk, maar zo krijg je een betere startlijst voor het 

volgende jaar. 

Aanvullen met een 7 kan je ook +- automatisch 

doen. Ga naar “registreer het resultaat”, zorg dat je 

op de juiste naam staat, dat gaat makkelijk via de 

ID, ga naar strafpunten en zet een vinkje aan de “7 

slagen voor een niet ingevulde baan ….”.    

 

Vrij veel werk, maar je leert het programma wel 

beter kennen. Veel plezier.  

  

 

Hiervoor werd in de samenstelling het aantal slagen genomen als bepalend element. Maar dat kan evengoed 
punten, Par of het gemiddelde zijn. Kies je voor punten is het submenu wel heel uitgebreid. 
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13. Combitoernooi  
 

Combitoernooi op twee of meerdere baantypen. 

We gaan een combi toernooi inrichten met een eterniet en MOS baan. 

 

Ik heb als test voor Rozemaai zowel een eterniet, beton, Vilt en MOS aangemaakt, wat hindernissen 

betreft. Deze worden als volgt benoemd: 

\ 

• MGC Rozemaai_0_1 = Vilt 

• MGC Rozemaai_1_1 = Eterniet 

• MGC Rozemaai_2_1 = Beton 

• MGC Rozemaai_3_1 = MOS 

 

Opstarten doe je zoals gewoonlijk, begin bvb als baantype = Eterniet 

Doe de verder handelingen als steeds: Spelers toevoegen, Start  

 

1) Nieuw 

2) Individuele slagtelling of iets anders 

3) Toernooinaam 

4) Club 

5) Baantype (andere zijn achteraf bijkomend) 

6) Aantal ronden (we nemen er 4 om het beter te tonen) 

7) Spelers toevoegen 

8) Loting startvolgorde 

9) NIET opstarten! 
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Ga naar het hoofdmenu en dan naar “speciaal” 

→ “verschillende banen” 

 

Nu zie je het aantal ronden dewelke moeten 

gespeeld worden tot het einde, allemaal op 

“MGC ROZEMAAI” eterniet staan. 

Dit moeten we nog veranderen.  

1) Activeer “ondersteuning verschillende 

banen” 

2) Geef aantal banen op 

 

 

3) Verander “Baan nummer” in 2: alles wordt 

grijs. 

4) Geef een nieuwe “Naam van de baan in”  

Je kan gelijk welke baannaam ingeven, zelfs 

dezelfde. 

In dit geval maakte ik hier als naam van het 

2de terrein “Rozemaai Beton”. 

5) Kies het baantype (Hier Beton). 

6) Onderaan vind je welke “holes” daarvoor in 

aanmerking komen Selecteer “holes”. 

 

Hier kiezen we voor de namen van het 

terrein: 

Nr terrein 1 = Rozemaai_Eterniet (1_1) 

Nr terrein 2 = Rozemaai_Beton (2_1) 

Je ziet nu de “banen” veranderen in de 

Beton-versie. 

 

7) Je kan nu kiezen uit deze 2 baantypes. Bij 

de 2de keuze zie je nu Rozemaai_Beton 

verschijnen 

8) Kies deze voor ronde 2, 4, ..  

9) En sluiten. 

10) Toernooi starten en het vervolg ken je van 

daarvoor. 

  

 

 

 

Opmerking: 

Stel dat je voor een kampioenschap op 2 of meer 

verschillende terreinen gaat spelen, dan is het 

perfect mogelijk om op deze manier deze 2 of meer 

terreinen te combineren zonder dat je deze achteraf 

moet samenvoegen tot 1 geheel. Je zet gewoon het 

aantal ronden op bvb 12 en het aantal banen op 4. 

Vertrekkende van baan 1, moet je de andere 3 

handmatig toevoegen, veranderen. 
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14. Massastart 
Dit is nog gebaseerd op versie 2.15.29. Hier werd tijdens de opmaak nog steeds aan gewerkt om het te 

verbeteren. Dus mogelijk zijn er ondertussen nog zaken gewijzigd. 

Ook nu weer: 

1) Toernooi aanmaken zoals hiervoor beschreven 

2) Loting startvolgorde “alle categorieën”, startvolgorde uitvoeren 

3) Toernooi NIET starten 

4) Neem “startschema” 

5) Groepsgrootte aanduiden indien nodig. 

6) “Plan met opties” 

7) Vink Massa start aan.  

8) De startbanen verschijnen in de tabel.  

a. Je kan de starbanen zelf ingeven. Geef hiervoor het aantal startende ploegen in. 

b. Je kan deze automatisch laten invullen nog veranderen door andere aan of af te vinken. 

c. Je kan de ploegen automatisch laten staren vanaf baan X, of laatste ploeg start aan baan Y. 

In deze gebruikte versie werkte dat gedeelte nog niet. De knoppen zijn al wel aanwezig. 
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9) Druk op “Plan” 

10) Sluit af of stel nog rondetijd, rusttijd en tijd tussen startgroepen in. Opletten dat er geen 

overlappingen komen! Dit zie je pas als je uit dit scherm komt en moet je dit eventueel nog 

aanpassen. Een startlijst enkel maar voor de eerste ronde, gaat in dit geval niet echt op. 

11) Met “toon spelers” krijg je een overzicht wie waar en wanneer van start moet gaan. 

12) Ploeg 3 start hier de eerste ronde op baan 12 en eindigt op baan 11. 

De tweede ronde starten ze op baan 1 en eindigen uiteraard op baan 18. 

13) Opletten. Als je automatisch werkt en als je meer “start” banen aanduidt dan er groepen zijn,  

veranderd mogelijk ook de baan waar je moet starten. 

Maar de laatste ploeg, ploeg 6, start dan niet op baan 1 maar wel op baan 5. 

 

 

14) Persoonlijk maak ik van dat automatische geen gebruik. Geef gewoon de startbanen op en maak 

een start uur berekening van 1 (één) ronde. De andere mogelijkheden zullen ooit wel eens gaan 

werken, maar voorlopig is dit de beste methode, zeker als je gebruik maakt van BAMS.  

 

15) De indeling van de startgroepen staat automatisch op 3. Was je dit vooraf vergeten te veranderen, 

dan kan je dat veranderen door in hetzelfde scherm de “Groepsgrootte” te wijzigen van 

“automatisch” naar 2. Verwijder dan vorige planning door “verwijder gepland”. 

16) Ga terug naar punt 5 en herhaal  

17) Nu staan ze in groepjes van 2. 

18) Alles aangevinkt? Start dan het toernooimenu. 

19) Let wel op dat je de resultaten op de juiste plaats inbrengt als je dit handmatig doet. 
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Bangolf Arena Online (BAO). 
Inleiding: 

Bangolf Arena Online (BAO) is een (gedeeltelijk betalend) systeem dat data bijhoudt en het leven 

vereenvoudigd voor federaties, clubs en spelers. BAO is een multi-federatie systeem, zodat het 

potentieel aan gegevens, verzameld over de gehele minigolfwereld, kan worden verenigd en 

diensten aanbiedt die we nog niet eerder hebben ervaren. 

 

BAO is het laatste ontbrekende deel van de Bangolf Arena originele visie die een toernooi 

administratie tool (Bangolf Arena PC-client), een mobiele scorecard systeem (BAMS, Bangolf 

Arena Mobile Scorecard) en nu ook een onlinesysteem (Bangolf Arena Online) bevat. 

De voordelen zijn: 

Het gebruik van BAO is dezelfde als Bangolf Arena (BA) en BAMS, met nu als extra dat het 

administratie vermindert en dit voor een groot gedeelte kan gebeuren door elke 

clubverantwoordelijke voor zijn/haar club. 

 

- Het bespaart tijd 

- De service vergroot 

- Kans op foute ingave van de (spelers)namen verminderd. 

 

BAO kan deze extra’s toevoegen in vergelijking met wat we vandaag met BA en BAMS hebben: 

 

- Gegevens bewaren voor federaties en toernooien. 

- Berekenen van statistieken. 

- Behandelen van het proces van spelersregistraties, het vereenvoudigen en versnellen om een toernooi in 

te stellen. 

- Automatisch berekenen van de rangschikking en handicap. 

- Vereenvoudiging om toernooiresultaten op internet te publiceren. 

 

Als een nieuw bijkomend voordeel kunnen mensen in BAO samenwerken. Het is aan elke federatie, 

district en club om te beslissen hoeveel werk ze willen laten doen door gebruikers. 

 

Voor testen maakt men gebruik door in te loggen als “test federatie” met gebruikersnaam 

"testfederation", "testdistrict", "testclub" of "testlid". De gebruikersnaam is hetzelfde als het 

wachtwoord 

 

15. Het openingsscherm 
Je bepaalt eerst de taalkeuze, daarna het land (federaties). Daarna kan je verder gaan met je eigen 

login aan te maken. 

Paswoord vergeten? Het kan alleen worden gereset door de gebruiker. Gebruik "Wachtwoord 

vergeten" op de inlogpagina. Vervolgens wordt er een nieuw wachtwoord naar het door u 

geregistreerde e-mailadres gestuurd.  

Ik raad u aan om dit wachtwoord te wijzigen.  
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16. Login, gebruiker en lid 

Een persoon in BAO wordt een lid genoemd. Leden zijn meestal spelers. Sommige leden kunnen 

ook administratieve functies hebben of bijvoorbeeld scheidsrechter zijn. Bijkomende 

administratieve functies kunnen op verzoek worden toegevoegd. 

Om in te kunnen inloggen op BAO moet de gebruiker een account aanmaken (registreer). Nadat een 

account is aangemaakt, kan de gebruiker inloggen, maar hij kan niet meer doen of zien dan zonder 

ingelogd te zijn. 

 

 

Nadat de account is gemaakt, moet een beheerder de gebruikersnaam van het account koppelen aan 

een lid in het systeem.  

Als er voor uw land nog geen beheerder is moet je dat aanvragen bij Lars Isberg 
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Lid aanmaken: 

17. Leden 

Leden in het systeem zijn meestal spelers, maar kunnen ook andere personen zijn. 

 

 

Als je de toestemming hebt gekregen van een 

beheerder van een club kan je nieuwe leden 

toevoegen binnen jouw club.  

Als je andere beheerder 

verantwoordelijkheden hebt verkregen, kan je 

dat ook binnen uw provincie of land doen 

voor alle aanwezige clubs. 

Een lid is een speler die mag deelnemen aan 

toernooien als dat lid een "licentie" heeft. 

BAO ondersteunt verschillende licentietypen 

als die door de federatie worden gebruikt. Als 

de federatie slechts één licentietype heeft, is 

de licentie voor de speler slechts een vlag. 

 

 

Alle verplichte velden worden hiernaast 

weergegeven.  

Het geboortejaar is verplicht, maar maand en 

dag kunnen optioneel zijn als gevolg van 

federatie regels. 

Alle andere gegevens kunnen worden 

aangevuld.  

De aanvullingen zijn alleen voor de 

administrators (club, gewest of federaal) 

zichtbaar.  

 

Voor de categorie wordt onmiddellijk na het invullen van het geboortejaar een suggestie gedaan. Op 

voorwaarde dat je enkel de officiele categoriën gebruikt is dit correct. Zijn er meerdere, zoals te zien 

in onderstaand voorbeeld, moet je je keuze verfijnen. 

Het licentie nummer is het eerste nummer dat nog vrij is. Het is een uniek nummer. Je kan zelf het 

nummer kiezen, zolang het niet dubbel is. Let wel op bij het exporteren van deze gegevens, er wordt 

automatisch de landscode aan toegevoegd. Dit is belangrijk voor de spelers-foto’s: dus 1234 wordt 

BEL-1234 na export naar BA. 

De gebruikersnaam is facultatief, toch raad ik aan om hier dezelfde naam te gebruiken als je 

inlognaam. Dit biedt voordelen als je andere functionaliteiten, zoals bvb scheidsrechter, beheerder 

van een club, moet of wil ingeven. Afkortingen gebruiken kan leuk zijn, maar denk aan uw 

opvolger(s) – medeadministrator. Die moeten achteraf maar raden wie je bedoelde. 
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Eenmaal alles ingebracht moet een administrator 

van het gewest en daarna van de nationale federatie 

dit nog goedkeuren. 

 

Wanneer dit alles afgerond is, heeft de 

gebruiker toegang tot basis functies. Als je 

toegang wil krijgen tot meer functies, kan een 

beheerder rollen toewijzen aan de gebruiker. 

En opslaan (invoegen). 

 

 

Een persoon heeft slechts één account in 

BAO. Wat niet mag/kan is op hetzelfde 

moment een account hebben voor zichzelf, 

één voor de club en één voor het district.  

 

Eenmaal er op alle niveaus werd 

gecontroleerd en goedgekeurd ben je 

opgenomen in de lijst met leden van de 

desbetreffende club en kan je je eigen 

gegevens inzien. 

 

 

 

Wat de gegevens betreft, helemaal onderaan, Vilt, 

Eterniet, enz, deze zijn bedoeld om uw handicap te 

tonen. Handicap is een level 3 in het programma en 

dus betalend. 

 

Wat ziet een buitenstaander van dit alles? 

  

Eenmaal aangemaakt wordt tijdens het opstarten 

van BA de volledige spelerslijst van het land 

automatisch geïmporteerd naar BA (indien 

verbonden met het internet). Telkens je het 

programma BA start worden updates van deze 

spelerslijst gecontroleerd en aangepast. 

 

Je kan de spelerslijst ook exporteren naar een Excel 

file. 

Apart volgens club of land, naar keuze. (VB-club 

Rozemaai) 

 

 

Het is nu ook mogelijk om profielfoto’s in BAO toe te voegen. Als je hiervan gebruik maakt kan Bijlage 

3: Spelers foto’s aanmaken komen te vervallen en hoef je je niet veel meer aan te trekken ifv afmetingen. 

Neem je deel, of heb je deelgenomen aan een internationale WMF wedstrijd wordt uw foto automatisch 

opgeladen. Natuurlijk dit op voorwaarde dat je ook uw lokale clubleden hebt opgegeven. Zo niet kan je de 

oude werkwijze blijven gebruiken.  De keuze maak je in BA. 
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In BA “Beelden” 

 

In BAO heb je drie soorten afbeeldingen; clubfoto, internationale foto (landafbeelding) en een volledige 

of actiefoto.  
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Clubfoto:  Foto moet in het midden worden 

genomen en recht in de camera kijken. De 

achtergrond moet licht en neutraal zijn zonder 

voorwerpen. De onderkant van de afbeelding wordt 

bij de navel van de spelers gesneden. Geen 

schaduwen in het beeld. 

 

U moet alleen een afbeelding van een nationaal 

team toevoegen als u voor uw land speelt in 

bijvoorbeeld WMF-competities. Vaak worden deze 

foto's gemaakt tijdens de wedstrijd zelf waardoor je 

dit waarschijnlijk niet zelf hoeft te doen.  

Binnen de foto verschijnt een kader zodat je het 

uiteindelijke beeld nog een beetje kan aanpassen. 

 

Dit is een actiefoto of een volledige profielfoto, 

waarbij de speler zich in een speelsituatie moet 

bevinden. Geen beelden uit prijsuitreikingen 

gebruiken. Het hele lichaam moet worden gezien op 

de achtergrond. 
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18. Rollen - verantwoordelijkheidsniveaus 

BAO heeft verschillende verantwoordelijkhiedsniveaus: federatiebeheerders, districtsbeheerders, 

clubbeheerders, leden en niet ingelogde bezoekers. Het is een getrapt systeem. 

Gebruikers kunnen het systeem gebruiken zonder in te loggen, maar er zijn meer functies beschikbaar 

als de gebruiker zich aanmeldt. Let wel als deze persoon wil inloggen om meer te kunnen zien 

vanzichzelf of om zichzelf te kunnen inschrijven bij wedstrijden, moet deze ook worden goedgekeurd 

door een administrator als ‘gebruiker’. 

Sommige gegevenswijzigingen en zichtbaarheid zijn beperkt tot bepaalde niveaus. 

Een federatiebeheerder heeft meer autorisatiemogelijkheden als een districtsbeheerder.  

Een gewest(district)beheerder enkel in zijn gewest, een clubbeheerder enkel in zijn/haar club 

Om dit te kunnen instellen moet eerst en vooral deze gebruiker een gebruikersnaam hebben gekregen.  

 

Onder “Mijn pagina” vind je de rubriek ‘Gebruikers”  

Hier zoeken wij onder “gebruikers” de naam op waar wij een taak aan willen verbinden.  

Vind je deze gebruiker niet? Dan moet je terug naar de ledenlijst en klik op de naam die je wil toevoegen. 

Het menu met gegevens over deze persoon verschijnt. Vul vervolgens onderaan de gebruikersnaam in.  

Dit moet dezelfde naam zijn die gebruikt wordt tijdens het inloggen van de deze persoon!  

Ga nu terug naar “gebruiker” en dan wordt deze vermeld in de lijst met gebruikers. 

 

 

 

19. Toebedelen van rollen en taken  

Ervan uitgaande dat  je de rol als federatieadministrator 
hebt kan je nu verder om eventueel rollen toe te 
bedelen.  
Dat moet niet.  
Als deze persoon geen verantwoordelijke is, is deze 
enkel verantwoordelijk voor zichzelf. Hij/zij kan zich dan 
autonaam inschrijven in bvb een wedstrijd, cursus,.. 
 
De mogelijke rollen hangen af van welke andere 
instellingen je hebt aangeduid (Zie verder). 
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Onder “Mijn pagina” → “Gebruikers” klik op de 

persoon die je een taak wil toewijzen en dan komt 

volgend scherm tevoorschijn: 
 

In ons geval (België) kan je de rol van 

Clubverantwoordelijke, gewestverantwoordelijke of 

de federale verantwoordelijke opgeven (of niets). 

 

 

 

 

 

Onder “Mijn pagina” → “Federatie administratie” 

kan je onder de rubriek  

“Nieuwe taak” de functie van scheidsrechter 

koppelen aan een naam. 

Persoonlijk vind ik dat deze taakinvulling niet op 

zijn plaats staat, en had dat beter onder “rollen” 

gestaan.   

 

De andere onderdelen van dat menu komen verder 

aan bod, want hebben niets te maken met 

taakinvullingen.  

 

 

20. Goedkeuring stroom. 
Sommige veranderingen vereisen de toestemming van ofwel de club, het gewest/regio, of de federatie, of 

alle drie vooraleer deze van kracht gaan. Dit kan je wijzigen onder de menu naam “LOG”. 
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Maar ook interessant, als je gekend bent als gebruiker kan je je eigen overzichts-Log opvragen. 

En hier zie je de hele “flow” van goedkeuringen. 

Hetzelfde moet ook gebeuren bij transferts tussen 2 landen. 

 

 

 

21. Federations 

BAO ondersteunt een onbeperkt aantal 

federaties. Wanneer een gebruiker het 

systeem voor de eerste keer bezoekt, kan hij 

kiezen uit de voorgestelde lijst van federaties. 

 

 

Eens een federatie werd geselecteerd, kunnen 

de gegevens van de federatie worden 

opgevraagd via Info. Allerlei filters staan ter 

beschikking.  

 

Een gebruiker kan dan indien gewenst snel 

overschakelen naar een andere federatie. Een 

speciale federatie is het WMF die 

overkoepelend werkt voor grote internationale 

toernooien. 
 

Je kan ook bepaalde gegevens (naam, 

voornaam en categorie) van een speler uit een 

ander land toevoegen aan je spelerslijst van de 

wedstrijd. Dat moet dan wel worden 

aangeduid in het scherm “nieuw toernooi” → 

en “internationaal” aanvinken zie verder. 
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21.1. Clubs 

Onder clubs vind je alle informatie over een 

bepaalde club. De clubverantwoordelijke is 

verantwoordelijk dat alles juist wordt 

ingevuld, leden, type banen, algemene 

gegevens club, logo, gewest, etc. 

Een club kan een onbeperkt aantal type banen 

hebben. Alle banen: Vilt, Beton, kort en MOS 

worden ondersteund. 

De “Par” is leuk, maar wordt enkel gebruikt 

in level 3. Al kan je met de nodige creativiteit 

hier in een lager level gebruik van maken.  

 

 

  

Het logo verdiend enige aandacht. Zorg dat het logo 

vierkant is. Het zou er anders wel eens vreemd 

kunnen uitzien. 

Links was het logo nog rechthoekig ingevoerd. 

Ventje zonder voeten, rechts correct als een  

vierkant. 

 

De informatie wijzigen kan natuurlijk altijd.  

 

Ook de beschrijving van de banen aanpassen / 
toevoegen 
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Als je twijfeld aan een benaming van een baan, in de 
meeste gevallen wordt een foto getoond, anders een 
tekening. 

 

Is uw baan niet aanwezig, kan je handmatig uw eigen speciale baan invoegen. Vooral belangrijk bij MOS banen.  

22. Categorieën (Leeftijd gebaseerd) 

Elke federatie kan zijn eigen reeks categorieën hebben. Internationale categorieën zijn categorieën 

die behoren tot WMF federatie. Zowel federatiecategorieën als internationale categorieën worden 

weergegeven op de pagina waar een nationale federatie deze categorieën beheert, wat betekent dat 

het voor een federatie gemakkelijker is om met de nationale categorieën te spelen indien gewenst. 

Maar let op! De leeftijdsindelingen kunnen slechts eenmaal voorkomen anders krijg je een 

waarschuwing dat deze al bestaat. 

 

De categorieën zijn gebaseerd op leeftijd en geslacht.  

Spelers worden semi-automatisch verplaatst naar een nieuwe categorie wanneer ze ouder worden. 

De federatiebeheerder kan een eenvoudige functie gebruiken om alle gebruikers naar hun nieuwe-

categorieën te verplaatsen, best uitvoeren op 1 januari. 

 

Deze berekening doe je onder een volledig ander 

menu, een menu dat je al kent van daarvoor. 

  

 



 pag. 78 

 

Federatiecategorieën verschillen van 

toernooicategorieën.  

In België is gekozen voor de Engelstalige 

internationale benamingen. Drie talen 

gebruiken is niet mogelijk. 

 

 

 

 

 

Voor toernooicategorieën zijn er meer opties 

dan leeftijdsafhankelijke en op geslacht 

gebaseerde categorieën. Zie hiervoor ook  

Indelen categorieën: Blz 4 

 

23. Toernooien 

BAO heeft ondersteuning voor de hele toernooistroom, te beginnen met het aanvragen van een 

toernooi, het plannen van toernooien, het registreren van spelers voor de toernooien, het uitvoeren 

van toernooien tot het weergeven van resultaten voor deze toernooien. 
 

Alle soorten toernooien in Bangolf Arena PC-client worden ondersteund. De echte presentatie van 

het toernooiresultaat  wordt behandeld door Bangolf Arena. Een link in BAO leidt tot de volledige 

toernooiresultaten van Bangolf Arena. In BAO zie je alle resultaten die nodig zijn voor de 

rangschikking, dat wil zeggen: spelerdeelname en resultaat (ronde, totaal en gemiddelde). 
 

Toernooiresultaten kunnen worden gepubliceerd op Bangolf Arena Online zonder dat het 

noodzakelijk is voor de gebruikers van BA om een webserver te configureren.  

De federatie heeft een webserver nodig om de resultaten te hosten. 

Om snel toernooien te boordelen op belangrijkheid bestaan er verschillende filters. Deze menu 

spreekt voor zich. Gewoon uitproberen. 
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Eenmaal het ternooi gespeeld en terug ingeladen in BAO kan je uw eigen resultaten en eventuele internationaal 
behaalde punten bekijken. Zoals je uit onderstaande kan zien is het de bedoeling om hieruit ook de 
wereldrangkinglijst in te integreren. 

 
Onder “Log” vind je dan weer voor welke 
wedstrijden je was ingeschreven. 
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24. Aanmaken van een toernooi in BAO 
BAO is geïntegreerd met Bangolf Arena via export/import XML-bestanden. Van een toernooi gemaakt in 

BAO worden de verschillende eigenschappen overgebracht naar Bangolf Arena, met inbegrip van spelers 

en de categorieën via dit bestand. 

Let op:  

• In Ba kan je nu kiezen tussen de categorie indeling van BA of BAO.  

• De volledige spelerslijst van het land wordt overgebracht naar BA, maar wel in een andere vorm 

dan de players.data list wat een combinatie van de twee mogelijk maakt.  

• Telkens je het programma BA start worden de updates van deze laatste spelerslijst gecontroleerd 

en aangepast.  

• Je kan nog steeds spelers toevoegen vanuit BA via players.data file!  

Dit is waarschijnlijk nog slechts tijdelijk tot de meeste landen zijn overgestapt op BAO level 1? 

 

Toernooi types 
Om dit te kunnen doen heb je op voorhand de 
verschillende types wedstrijden aangemaakt. 
Dit doe je via het menu “Kalender” → “Types 
toernooien” → “Nieuwe stijl van toernooi.”. 
 

 

 

 

Hier kan je alle parameters ingeven dewelke je aan 

dit type toernooi wil meegeven. Dit is maar een 

éénmalig werk. Daarna kan je deze stijl van 

toernooi gebruiken voor alle soortgelijke 

wedstrijden. 

Tevreden? Sla op. Doe de eenmalige moeite om alle 

soorten wedstrijden welke je gebruikt op te maken. 

Laagste Rankinglijst score (RL) is voor ons niet van 

toepassing (Level 3) 

  

Als dit klaar is kan je een nieuw toernooi of een 

nieuw evenement (vb een cursus Bangolf) 

aanmaken.  
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Het menu verschijnt nu waar het toernooi wordt 

opgemaakt. 

1) Geef de naam in van uw toernooi. 

2) Kies één van de daarvoor opgemaakte typen 

toernooi. 

 

3) Vul alles verder in. 

4) De plaats waar de resultaten kunnen worden 

bekeken kan je nog niet invullen. Dat 

gebeurt achteraf. 

5) Sla alles op. 

6) Via “Kalender”→ “Binnenkort” zie je nu de 

pas aangemaakte wedstrijd verschijnen. 

 

 

7) Klik nu op deze nieuwe wedstrijd. Hierna 

kan je nog vele extra’s invullen. Deze 

extra’s worden automatisch doorgegeven 

aan BA. 
 

 

 

 

De ingave moet in een bepaalde volgorde worden 

doorlopen. 

a) Opmaak categorieën 

b) Teams 

c) Organisatie 

d) Starten inschrijvingen 

e) Deelnemers 

f) Uitslag importeren 
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a) Opmaak categorieen 
Waar dat de meeste fouten worden gemaakt is het 
aanmaken van de categorieën van spelers. Denk vooraf 
goed na en doe dit zorgvuldig. Koppel waar nodig de 
categorieën tot één categorie.  
Dit net hetzelfde als in BA 

 
b) Teams 

 

Maak de teamsamenstelling op 

 

 Voeg daarna de teams toe.. Zie Teams 

 

 

 

Hierna kan je de spelers van het team toevoegen. 

Dat kan ook veel later, tot zelfs nog in het 

programma BA gebeuren. 

 

c) Organisatie 
 
De staf van het toernooi kan worden gedefinieerd in 
BAO. De organisatie wordt gepresenteerd op de 
toernooi info pagina in Bangolf Arena internetpagina's. 
Regels kunnen worden gedefinieerd, bijvoorbeeld dat 
alleen leden met een scheidsrechterlicentie als 
scheidsrechter mogen worden geselecteerd. Het is 
mogelijk om bijvoorbeeld na te gaan of een bepaalde 
persoon al eerder werd aangesteld als scheidsrechter  

Als dit alles klaar is kan je via “Eigenschappen” de 
inschrijvingen open zetten. 
Als dat gebeurde kunnen de deelnemende spelers 
geregistreerd worden door de organisator, club of 
zichzelf inschrijven afhankelijk van de toebedeelde rol.  
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d) Spelersregistratie 

BAO heeft een snelle en eenvoudig te 

gebruiken spelerregistratie en 

gebruikersinterface wanneer spelers worden 

geregistreerd voor toernooien. Selecteer de 

club en alle spelers van die club verschijnen. 

Eén voor één aanvinken en klaar. 

Of uiteraard op naam. Speler uit ander land? 

Selecteer eerst de federatie en dan de naam van de 

speler. 

Als een speler niet is ingeschreven in het toernooi 

in BAO, is het nog steeds mogelijk om spelers toe 

te voegen in Bangolf Arena voordat het toernooi 

programma wordt opgestart. De lokale database van 

spelers in Bangolf Arena PC-client wordt 

gesynchroniseerd met BAO op voorwaarde dat de 

ID’s overeenkomen. Let op de ID’s, ook wel 

licentie code genoemd, die vanuit BAO komen 

worden steeds aangevuld met de landcode! 
 

 

Niet vergeten, dit wordt dan na de export NED-2015-0499.  

Deze samenstelling moet je dan ook gebruiken voor de foto’s van de spelers. Anders loopt het verkeerd. 

25. Exporteren  

Alles ingevuld? Dag en uur verstreken van de 

laatste aanmelding? Gan naar eigenschappen 

en sluit de inschrijvingen. 

Nu kan je de gegevens exporteren. 

Deze worden standaard in downloads 

opgeslagen. 

 

 

 

 

 

 

Open nu Bangolf Arena en importeer dit .xml 

bestand. 

En klaar! Het overige wordt nu verder 

afgehandeld via BA. 
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Eenmaal de wedstrijd afgelopen is kan je de 

resultaten terug uploaden naar BAO, waar ze 

voor de rest van de jaren worden bewaard. 

Zolang je maar: 

a) Voor level 2 betaalt. 

b) Je tevreden bent dat enkel de spelers 

van uw eigen land worden 

opgeslagen. 

 

Dat laatste is wel een slechte zaak.  

 

 

  

26. Ranking en handicap 

Ranking. BAO kan verschillende ranking 

systemen ondersteunen. Het is een betalende 

optie (level 3) voor elke federatie om BAO te 

gebruiken als een ranking systeem. Bvb 

Oostenrijk gebruikt daarvoor het geheel van 

twee jaar om dit te berekenen. 

Het handicapcijfer kan anders zijn voor elk 

type baan.  

Handicap kan worden berekend door BAO. 

De handicap moet je vooraf zelf bepalen voor 

elke baan die is aangesloten bij de federatie. 

De persoonlijke handicap wordt dan berekend 

ten opzichte van deze.  
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27. Mijn pagina 

Bij het inloggen in het systeem is er "Mijn 

pagina" waar de ingelogde gebruiker 

gegevens en functies vindt die voor hem 

relevant zijn. 

 

 

28. Statistieken van de leden 
Het is gemakkelijk om de recente ledenstatistieken 

van een federatie te vinden. 

BAO heeft ook een aantal economische functies 

zodat het mogelijk is om de licentiekosten van 

bijvoorbeeld een club te tonen. Deze lidgeld-

waarden kan je niet zelf invullen en moeten worden 

doorgegeven aan Lars Iceberg.   
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29. Logboekregistratie van 

gegevenswijzigingen 
 

Zie ook Blz 54, “20 Goedkeuring stroom. 

Alle gegevenswijzigingen worden in het systeem in 

een login resultaat getoond. Hier vind je wie welke 

veranderingen heeft aangebracht in bvb een 

spelerslijst van een club. Het is een zeer leuke 

applicatie die in veel systemen ontbreekt. BOA 

heeft (nog) geen volledige ondersteuning voor alle 

dataveranderingen, dit is een functie die gaandeweg 

zal worden verbeterd. De pagina ondersteunt ook 

een gegevensgoedkeuringsstroom waarbij bepaalde 

gegevens die werden gewijzigd, moeten 

goedgekeurd worden door andere personen. Je kan 

perfect volgen wie bepaalde wijzigingen aanbracht 

en/of goedkeurde. 
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30. Integraties met andere systemen 
BAO werkt heel goed samen met Bangolf Arena (BA) en BAMS. 

BAO is niet vergrendeld aan BA en BAMS. Er is een eenvoudig integratiepunt dat mogelijk maakt 

om andere systemen te integreren in BAO. Dit zorgt voor investering en een toekomstbestendigheid 

in BAO. 

 

31. Migratie van oude systemen 
Als een federatie oude gegevens implementeert in een nieuw systeem dan kan dit worden 

gemigreerd naar BAO. Maar ook omgekeerd. De invoer van spelers en clubs is inbegrepen wanneer 

een federatie zich aanmeldt voor gebruik in BAO. 

 

32. Tijdsplan 
2011 - 2014: Early prototyping 

2015: Een vroege versie was reeds beschikbaar voor het publiek 

2015: Het systeem werd gebruikt voor sommige testtoernooien met echte data 2016 - 2018: Dat was 

slechts een kleine ontwikkeling. 

2019: De eerste federatie tekende in om BAO te gebruiken.  

2020: Uitgebreide ontwikkeling van het programma 

2022: WMF heeft Level 1 als proef aangeschaft. De aangeloten landen kunnen de spelers in het 

systeem inbrengen en gebruik maken van deze lijst(en). 

 

De verwachting is om verdere evolutie na te streven: ontwikkeling, verbetering met nieuwe functies 

die volgende jaren zullen toegevoegd worden. 

 

33. Praktisch voorbeeld gebruik wedstrijden  
 

Wat het programma BAO zo aanlokkelijk maakt is het feit dat je de administratieve draaimolen sterk kan 

beperken. Dit werd hiervoor al uitvoerig besproken. Het is nu éénmaal zo dat je éénmalig de verschillende 

types van wedstrijden die je wil spelen moet aanmaken, maar eens dat gedaan is, kan je verdere 

inschrijvingen door het lid zelf of door de club laten verlopen (je hoeft dit als federatieverantwoordelijke 

niet meer zelf te doen) en je exporteert deze gegevens naar BA voor verdere verwerking. Komt er 

uiteindelijk dan toch nog een last minute inschrijving toe, dan kan je deze nog steeds in BA toevoegen. 

Het maakt niet uit of deze speler al bestaat, enkel te vinden is in de Players.data lijst of de lijst met spelers 

die in BAO opgenomen werden. Alle verdere bewerkingen zoals ploegindeling, beelden enz, kan je 

inbrengen in BA  zoals voorheen beschreven.  
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Het Toernooitype moet vooraf zijn aangemaakt! 

 

We gaan van start. 

Ga naar kalender → nieuw toernooi. 

 

Vul alle gegevens in. Worden er spelers uit het 

buitenland verwacht?  

Duid dan “internationaal” aan. 

 

Opslaan en je toernooi verschijnt nu in 

“evenementen” 

 

 

Klik nu op het zojuist aangemaakt evenement. 

Nu moet je de: 

1) Deelnemende categorieën opgeven 

2) Eventueel de teams opmaken 

3) De organisatie definiëren  

 

Merk op dat soms de taal automatisch verandert. 

Daar kan je niets aan doen. Er zijn soms van die 

kleine onvolmaaktheden die optreden. Stoort het u? 

stel even een andere taal in, en daarna terug uw 

eigen taal. Meestal wordt het probleem opgelost. 
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 En tenslotte openen voor inschrijving. 

 

 

 

 

Vermits het in België de gewoonte is dat de 

clubverantwoordelijke de spelers van zijn/haar club 

inschrijft, geef je enkel de clubnaam in en druk op 

zoeken. Alle spelers van die club verschijnen nu. 

Hier kan je ze gewoon aanvinken, toevoegen en 

klaar. 

Eenmaal de namen van je club ingevoerd, kan je 

ook het team samenstellen. Klik op de naam van het 

team (hier Rozemaai) en voeg de namen toe. 

Sluiten doe je met “Back”. 

 

. 

 

. 

 

De overzichtslijst geeft nu alle namen  
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Laatste dag en uur bereikt van de inschrijvingen? 

 

Ga terug naar het overzicht en sluit de 

inschrijvingen. 

 

Hierna kan je alles als “Naam.xml” exporteren en 

terug deze file importeren in het Bangolf Arena 

programma. 
 

Hoe verder? 

Na de import hoef je enkel nog de beelden die op 

internet en op het lokale scherm moeten worden 

getoond in te vullen.  

 

 

Daarna kan je de wedstrijd starten. 

Merk op dat op verzoek je geen gebruikersnaam en 

paswoord meer moet invullen. Dit gebeurt vanuit 

BAO. 

 

Eenmaal alle resultaten zijn opgetekend kan je dit 

resultaat terug exporteren vanuit BA en terug 

importeren in BAO.  

 

 

Je vindt de resultaten terug onder “Kalender” 

“beëindigd” en klik op de wedstrijd welke je wil 

zien. 

 

Je ziet nu de volledige uitslag. 

 

Sorteren kan je op allerlei manieren via het 

aanvinken van een knop. 

 

Belangrijk is dat je via” Volledige resultaten” het 

origineel op internet gepubliceerde resultaat kan 

bekijken.  

Je kan ook het resultaat als een Excel file 

exporteren voor verdere verwerking afhankelijk van 

je behoefte. 
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34. BAMS - Resultatenrapportage vanaf mobiele apparaten. 

Het is mogelijk om resultaten van mobiele 

apparaten te rapporteren aan Bangolf 

Arena. Het te gebruiken systeem is Bangolf 

Arena Mobile Scorecard (BAMS). Hier 

gebeuren vaak vergissingen vanaf het begin 

vanwege foutieve of onvolledige instellingen. 

 

Gekende problemen:  

1) Meestal geven VPN verbindingen een 

probleem. Schakel alle VPN 

verbindingen uit, ook via taakbeheer! 
a) Disconnect 

b) Ga naar taakbeheer en beëindig ook 

daar het volledige proces. 

2) Schakel in de instellingen van windows 

onder” energie en slaapstand” bij 

instellingen alles uit wat de pc tot stilstand 

zou kunnen brengen. Dus het scherm 

uitschakelen bij gebruik van netstroom na 

XXX , zet je op “nooit. Ook slaapstand op 

netstroom zet je op “nooit”.  

 

 

3) De computer en de GSM’s bevinden 

zich niet in hetzelfde Wi-Fi netwerk.  

Controleer onder internettoegang dat 

zowel bij de GSM als de PC deze op 

dezelfde Wi-Fi verbinding staan. 

Gedeeltelijk kan je dat vermijden door 

de computer met een kabel aan het 

netwerk te hangen, en andere 

verbindingen niet automatisch toe te 

laten op de GSM’s. 
 

 

Er wordt veel moeite besteed aan het gebruiksvriendelijk maken van BAMS. Neem de tijd om het te leren 

gebruiken. Als je BAMS kent zal het niet moeilijker te gebruiken zijn dan BA zonder BAMS, integendeel, 

het bespaart je tijdens en na de wedstrijd veel tijd en werk. Het gebruik van BAMS vraagt enkel tijdens de 

opstart in totaal een extra 10 à 15 minuten om de namen te registreren in het toestel. 

Er bestaan nu twee verschillende platforms voor BAMS: 

• Via een browser surfen naar bams.mgolfapp.com 

• De op Java ME gebaseerde software die je downloadt van 

http://isberginformation.com/bangolfarena.jad 

Deze 2 versies verschillen in opbouw en uitzicht op een Smartphonescherm. 

De rest van de tekst is volledig gebaseerd op de webapplicatie. 

http://isberginformation.com/bangolfarena.jad
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Om BAMS te kunnen gebruiken heb je nodig: 

• Een internetverbinding voor de pc met BA. De pc moet via intranet bereikbaar zijn voor de 

smartphones.  

• Daarnaast gaat de voorkeur uit naar een vast IP-adres voor deze PC.  

Gelukkig werkt BAMS  ook als de pc van IP-adres verandert. Deze laatste methode wordt altijd 

gebruikt als je de modem/router van je de internet-provider gebruikt.  

Maar doe dat liever niet. 

o Voor een vast IP-adres bij een provider moet je extra betalen!  

o Maar er kan ook een vast IP-adres worden geconfigureerd op je eigen Router en Wi-Fi 

netwerk. Deze methode is aan te raden en bespaart je veel zorgen. Voor je je eigen netwerk 

opstart, kijk dan na of het mogelijk is want dat varieert van constructeur tot constructeur. 

• Verbinden van de pc via een draadloos netwerk met de router of gebruik een kabel. Dit laatste kan 

voordelen bieden afhankelijk van de fabrikant van de router.  

• Als je geen internet via de kabel hebt, kun je mobiel breedband gebruiken door een simkaart in een 

router zoals D-Link DWR-921, Netgear Nighthawk X6 of Huawei B535-232 te plaatsen. 

Let wel op, bij de aanschaf van een andere router dat de aantal gelijktijdige connecties ruim 

voldoende moeten zijn voor de aantal aanwezige toestellen gsm’s, laptops, tablets, eventueel ook 

van de gasten (bvb 64 connecties zijn gelijktijdig mogelijk). Beperk ook de datastroom van de 

gasten zodat ze niet je hele bandbreedte gebruiken, of geef gewoon geen toestemming om dat te 

doen. Meestal zijn de laaggeprijsde draadloze routers niet geschikt wegens te weinig gelijktijdige 

connectiemogelijkheden.   

• Mobiele apparaten (gewone mobiele telefoons) die BAMS kunnen uitvoeren zijn deze: 

o Een moderne smartphone, bijvoorbeeld Android- of iOS-apparaten. Android-apparaten 

genieten de voorkeur omdat ze goedkoper zijn.  

o Elk voor Java ME geschikt apparaat kan werken. 

o Veel Android-apparaten kunnen Java ME uitvoeren (sommige hebben echter een extra 

applicatie nodig). 

• Internetverbinding vanaf de mobiele apparaten. Meestal gebruiken de clubs een lokaal Wi-Fi-

netwerk. Eén Wi-Fi router voldoet niet altijd, omdat het terrein niet volledig kan bediend worden. 

Dit heeft ook te maken met de gebruikte smartphones, welke niet allemaal voldoen op Wi-Fi 

gebied. Vermits je het volledige 

minigolf-terrein wil bereiken vanaf 

de plaats waar de computer staat 

opgesteld zal je mogelijk gebruik 

moeten maken van één of meerdere 

extra antennes (outdoor acces 

points) voorbeeld “En Genius 

ENS620EXT Outdoor” in elk geval 

eentje met een PoE-injector/adaptor 

voor de stroomvoorziening.  

In België maken wij gebruik van 

volgende installatie: 

 

Ubiquiti UniFi Dream Machine als access point 

Ubiquiti UAP-AC-M-PRO - Outdoor Mesh Access Point 

Ubiquiti UniFi LTE Pro 4G router 4G LTE Failover voor verbinding via een SIM kaart als er geen 

Wi-Fi router van een provider in het lokaal aanwezig is (wat in 90% van de gevallen zo is).  

De Dream machine kan je nog vervangen door een ander model, maar dan wordt het wel zeer 

uitgebreid om het mobiel te gebruiken. 

 

Mogelijk houdt het hier nog niet op. Zit je ergens met een slechte GSM ontvangst, dan heb je 

mogelijk een extra (richt)antenne nodig voor een betere GSM-verbinding met je provider!  
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Bijvoorbeeld een externe mimo antenne aansluiten op de twee aanwezige SMA female antenne 

poorten van de Huawei router. vb: Poynting XPOL-2-V3-03 11 dbi LTE MiMo Directionele 

Antenne 5G) 

Dit voorgaande is geen exacte wetenschap. Start met een minimumconfiguratie uit te proberen: 

1)  Connectie met internet? Dan heb je geen extra richtantenne nodig. 

2) Wandel het terrein rond met je GSM, blijf je aangesloten? Dan ook hier geen 

verdere kosten. Maar zelfs dan is er geen probleem. De applicatie op de Gsm houdt 

de score bij in afwachting tot je terug verbinding hebt. Alleen kan je als 

buitenstaander de resultaten niet meer onmiddellijk baan per baan volgen. Niet alle 

GSM’s beschikken over even goede Wi-Fi verbinding! Zelfs eenzelfde toestel kan 

reeds een verschil geven. Probeer meerdere merken indien mogelijk. 

• Een webserver (met FTP) om resultaten te publiceren. BAMS werkt ook zonder deze server, maar 

dan kan niemand op internet het toernooi volgen. 

• Een clubcode. Vraag een clubcode aan op: clubcode.mgolfapp.com 

Het is mogelijk om BAMS te gebruiken met slechts één mobiel apparaat, maar om BAMS volledig te 

gebruiken voor grote toernooien heb je per startgroep toch 1 mobiel apparaat nodig. Als je maar beschikt 

over een paar mobiele apparaten, dan kunnen er ook maar enkele spelers live resultaatrapportage 

gebruiken en de overige moeten rapporteren met behulp van papieren protocollen. Het gebruik van weinig 

apparaten is enkel geschikt indien slechts de beste spelers live gevolgd worden. 

 

 

Het volledige BAMS gedeelte is uitsluitend 

in het Engels. Vertalingen zijn mogelijk als 

je er voor betaalt. 

 

De stappen om BAMS te gebruiken zijn:  

1. Maak eerst de volledige wedstrijd op. 

2. Zet de VPN verbinding af! 

3. Zet energiebesparende instellingen op ” 

nooit”! 

4. Ga naar het tabblad BAMS in BA. 

5. Druk op "Activeer BAMS"  

6. Voer de clubcode in die je eenmalig hebt 

ontvangen via clubcode.mgolfapp.com 

7. De/een Toernament code wordt automatisch 

ingevoerd door de server 

 

http://clubcode.mgolfapp.com/
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35. De administratie code 

Sommige functies zijn niet beschikbaar voor spelers 

want enkel bedoeld voor scheidsrechters en 

toernooileiders. Deze functies worden beschermd 

door de admin-code.  

De admin-code moet geheim worden gehouden. Het 

is mogelijk om de admin-code te wijzigen, maar 

vergeet dan niet om de scheidsrechters te 

informeren. 

Er wordt automatisch een administratie code 

toegekend, deze is niet zichtbaar. Je moet met je 

muis er langzaam overgaan en dan wordt deze 

zichtbaar. Je kan deze code veranderen door 

gewoon een andere te typen en te bevestigen met 

“New admin code”. 
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36. Handleiding mobiele 

gebruikersinterface voor 

toernooigebruikers en leiders 
 

Opmerking: De schermafbeeldingen komen van 

een browserbasisplatform, de Java versie ziet er 

anders uit (zie de originele help file), maar de 

stroom is dezelfde. 

Maak connectie voor WI-FI met de router: 

bijvoorbeeld Huawei B535-C7BA Paswoord: 

XXXXXXX 

Surf naar: bams.mgolfapp.com 

 

Wanneer je de mobiele applicatie voor het eerst 

start, moet je een toernooicode invoeren. De 

toernooicode is te vinden op het tabblad BAMS in 

de toepassing BA-PC. De toernooicode is uniek 

voor elk toernooi en wordt automatisch 

aangemaakt. In principe kennen alleen de 

toernooileiders de toernooicode. 

• Geef eerst de “Tournament code”  

• Referee phone moet af staan voor de spelers 

• Als dat ok is “login” 

• Je ziet nu “connecting to server” verschijnen. 

Dit is meestal in seconden klaar maar het kan 

ook toch enige minuten duren, het kan zich 

enkele malen herhalen. Je moet hier beslist de 

tijd voor nemen en je niet overhaasten. Zie 

hiervoor ook verder op punt 38. Doe dit voor 

alle zekerheid zo dicht mogelijk bij de router, 

indien je weet dat het IP-ads van de BA-pc 

sinds het laatste gebruik met dezelfde telefoon 

niet is veranderd, kan je dit selectievakje 

uitschakelen om een nog snellere verbinding 

te maken. 

 

 

Via de “Settings” kan je elke GSM een unieke 

“Device name” geven. Bvb KBMGV_01, 

KBMGV_02, enz.  

Gebruik dan ook KBMGV_01voor de eerste ploeg, 

enz.  

Duidelijk voor iedereen. 

Dit geeft nog een bijkomend voordeel binnen het 

Bangolf Arena programma. Je kan dan perfect 

volgen welke GSM is ingelogd door de opgegeven 

naam, en de scoreingave te volgen. Ook via de 

device id is dat mogelijk, maar wie gaat een zulk 

lang nummer gebruiken? 

 

Je ziet ook in BA op welk access point je bent 

ingelogd en of de verbinding tijdelijk is 

onderbroken. 

 

Bij Network mode kies je uit een openbaar 

“Public” of een eigen “Local” Wi-Fi netwerk.  

 

België gebruikt een local Wi-Fi netwerk. 

 



 pag. 96 

In BA krijg je dan volgende gegevens te zien: 

Groen gekleurd is de actuele ingave van de slagen. 

De telefoon kan worden gebruikt als 

spelerstelefoon of als scheidsrechtertelefoon  

Best is dat de scheidsrechters een aparte of hun 

persoonlijke GSM gebruiken.  

  

Voor het inbrengen van de punten vink je het 

selectievakje “Telefoon van scheidsrechter” af. 

Enkel het vakje “Get PC adres first” moet blauw 

zijn. 

 

 

 

Als scheidsrechter kan je op deze manier wel de 

reeds toegekende straffen bekijken om een oordeel 

te vormen over de volgende straf bij dezelfde speler 

indien nodig.  

Alvoor de strafpunten toe te kennen moet je dan 

toch via de spelers input gaan (Zie verder door) 

Als "Get PC address first" is aangevinkt, zal de 

applicatie contact opnemen met de BAMS-server 

zodat verbinding wordt gemaakt met het toernooi. 

Dit kan enige tijd duren, soms moet je zelfs 

verschillende malen terug proberen. Neem hiervoor 

ruim de tijd, uitzonderlijk kan het een kwartier in 

beslag nemen. 

 

Duurt het te lang? Kijk dan extra na of de PC en de 

GSM op hetzelfde netwerk is ingelogd en of de 

“tournament code” correct is ingevuld.  

De toernooileiders, of spelers (of voorwaarde dat ze ermee vertrouwd zijn) maken dan een mobiele 

scorekaart aan voor de deelnemers. 

De eerste stap is het selecteren van spelers. Het is mogelijk om "Alle spelers ophalen" te selecteren om 

alle spelers te tonen.  

In de volgende stap selecteer je de gewenste speler(s).  

Zet een vinkje (Blauw) voor de spelers die je wil selecteren op de scorekaart en druk vervolgens op "Get 

marked". De geselecteerde spelers worden opgehaald en weergegeven.  
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Kan het gemakkelijker? Ja zeker. 

Als de startlijst is aangemaakt doet de BAMS 

applicatie zelf een voorstel op basis van de startlijst. 

Het is dan enkel een kwestie van de startvolgorde te 

respecteren via GSM en deze GSM’s één voor één 

in te geven.  
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Controleer of de voorgestelde spelersvolgorde, 

ronde en baan correct is.  

Correct? Bevestig (confirm …) en start met punten 

notatie.  

Zo niet, verander ze dan (change player order). Na 

bevestiging, is de scorekaart klaar om aan de 

spelers te overhandigen.  

 

De toernooileider of de spelers zelf kunnen nu op 

"Start registreerresultaten" drukken.  

 

Hetzelfde geldt na het beëindigen van een ronde. 

Indien ingesteld via het BAMS-scherm kunnen 

spelers zelf op "Start (next) round" drukken. Zo niet 

wordt dit aan de “green house” gedaan. 

 

 

  

Na het indrukken van het juiste aantal slagen druk 

je op “register” om het resultaat te registreren,   

Er wordt een duidelijke indicatie weergegeven dat 

het resultaat werd geregistreerd.  

De speler selecteert "New res" en de volgende 

speler waarvoor het resultaat moet worden 

geregistreerd, wordt weergegeven.  

Het laatst geregistreerde resultaat wordt dan 

onderaan weergegeven (hier Senne Van Bouwel). 
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De spelers kunnen "Score" selecteren en de 

volledige scorekaart voor één speler weergeven of 

een scorekaart met de huidige ronde voor alle 

spelers van de groep die deze mobiel gebruiken.  

 

Met de drukknop “Resize” verkrijg je een iets 

groter, duidelijker, scherm. 

 

 

Ronde afgelopen? 

Als er in het programma Bangolf Arena de 

mogelijkheid staat aangevinkt dat de spelers zelf de 

volgende ronde mogen starten, kan dit vanuit de 

BAMS applicatie gebeuren. Indien niet aangevinkt 

moet je dit vanuit het programma BA zelf doen. 

 

Afhankelijk van het soort wedstrijd kan je ook de 

startpositie van de volgende baan aanpassen. 

Meestal zal de opgegeven mogelijkheid volstaan. 
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Na het afsluiten van een ronde, moet de 

toernooileider controleren of de resultaten van de 

ronde correct zijn geregistreerd in BA (“show result 

summary”).  

 

Zo niet, dan kan het resultaat worden aangepast via 

de smartphone via de gebruikersinterface door 

ingave van de administrator code of, maar dat is 

niet aan te raden, handmatig registreren in BA op de 

computer zelf (zie verder) 

 

 

37. Gebruik Gsm’s tijdens “Match-

Play”. 
 

Je kan in BAMS nagaan of een individuele 

wedstrijd is beslecht. Dat betekent dat één van de 

spelers niet kan winnen of een gelijk resultaat kan 

behalen.  

In dit geval kunnen de spelers de wedstrijd ook 

afmaken vanaf de telefoon indien de eigenlijke 

toernooiregels melden dat wedstrijden moeten 

worden afgewerkt en/of ze werden afgehandeld. 

Dit wordt alleen ondersteund in de web-app. 

 

 

38. Indicator voor een in behandeling zijnde aanvraag 
De in behandeling zijnde verzoekindicator is een nummer dat onderaan de mobiele scorekaart wordt 

weergegeven of bovenaan op sommige apparaten. Het nummer geeft aan hoeveel openstaande verzoeken 

er zijn voor de BA PC-applicatie. Uitstaande verzoeken kunnen bijvoorbeeld resultaten zijn die niet 

worden gerapporteerd. Het nummer zal automatisch afnemen en uiteindelijk verdwijnen. Raak niet in 

paniek als het aantal niet afneemt. De spelers kunnen nog steeds spelen. Als je een idee wilt krijgen 

waarom het aantal niet afneemt/verdwijnt, kun je "Menu/ Communicatiestatus weergeven" selecteren. 

Hoe verder wanneer het resultaat niet wordt geregistreerd in de BA PC-client?   

Dit zou niet mogen gebeuren, maar het gebeurt meer dan eens. Mogelijke oorzaken zijn: 

• Geen goed Wi-Fi contact op het terrein?  

• Je laptop staat mogelijk ingesteld zodat deze na enige tijd uitschakelt?  
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• Je GSM is overgeschakeld van de lokale LAN-verbinding (in ons voorbeeld de Huawei) naar een 

sterker provider signaal vb Proximus / Telenet. 

• Kijk in de instellingen van de GSM of je nog op het juiste netwerk zit. Zoniet zet de verkeerde af en 

log in op het juiste netwerk. 

 

Je moet wel weten dat alle resultaten worden gebufferd in de smartphone en vanaf het moment dat er 

terug contact is wordt alles netjes verwerkt.  

 

 

Hoe kan je weten of er niets meer wordt 

doorgezonden maar wel in de GSM wordt 

opgeslagen?  

Als er resultaten zijn die nog niet geregistreerd 

werden, kan je deze bekijken in “In afwachting” 

indicator tussen de knoppen “Register” en “Menu”.  

Zie onderaan het scherm. Er verschijnt een 

minuscuul getal dat aangeeft hoeveel scores er in de 

GSM werden opgeslagen die nog moeten worden 

doorgezonden naar PC (in het voorbeeld hier 3)  

 

 

Zet in elk geval in de “instellingen” van je laptop onder de rubriek “energiebeheer en slaapstand” de 

slaapstand bij gebruik van netspanning op “nooit” 

Zet eventueel de automatische verbindingen af van de normale providers. En behoud enkel de (in dit 

geval) de Huawei op automatisch verbinden. 

Ook kan het soms helpen om het WLAN in en uit te schakelen op de smartphone, maar meestal wordt dit 

vergeten. 

 

Voor de volgende ronde kan je de spelers van plaats 

laten roteren (1 wordt 3) zoals je ook met de 

papieren scorekaarten doet. 

 

Nadat de resultaten zijn gecontroleerd, kan de 

mobiele scorekaart eventueel worden gebruikt voor 

andere spelers. Druk op "Menu" en "Selecteer 

nieuwe spelers". 

Op het tabblad BAMS in de BA PC-client zie je een 

overzicht van alles wat nu in “apparaten” actief 

is. Zoals hiervoor aangehaald kan de “Device 

name” via de Bams app gewijzigd worden in iets 

bruikbaars. 

 

 

Als je wilt inloggen op een heel ander toernooi, verlaat je de applicatie, start je deze opnieuw en selecteer 

je "Reset en herstart". Voer eerst de admin-code voor het oude toernooi in en vervolgens de toernooi-code 

voor het nieuwe toernooi. Als je helemaal verdwaald bent en de admin-code voor het oude toernooi en die 

niet meer herkend, is het mogelijk om de master reset-code "226465327" te gebruiken in plaats van de 

admin-code.  

Na het toernooi is het aan te raden om alle apparaten te resetten naar het inlogscherm Dit doe je met de 

admin code van de laatste wedstrijd, in het slechtste geval via de master reset code als je deze niet meer 

weet. 
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39. Scheidsrechter zijn met gebruik van BA en BAMS 
 

De administratie code 

Sommige functies zijn niet beschikbaar voor spelers want enkel bedoeld voor scheidsrechters en 

toernooileiders. Deze functies worden beschermd door de admin-code. De admin-code moet geheim 

worden gehouden. Het is mogelijk om de admin-code te wijzigen, maar vergeet dan niet om de 

scheidsrechters te informeren. Scheidsrechters krijgen deze code van de toernooileiding. 

 

Controleer of je met een scheidsrechter telefoon eveneens bent ingelogd in hetzelfde lokale netwerk 

 

Surf naar: bams.mgolfapp.com 

Wanneer je de mobiele applicatie voor het eerst 

start, moet je een toernooicode invoeren. De 

toernooicode (Tournamentcode) is te vinden op het 

tabblad BAMS in de toepassing BA-PC. De 

toernooicode is uniek voor elk toernooi en wordt 

automatisch aangemaakt. In principe kennen alleen 

de toernooileiders deze “Tournament code”. 

 

 

• Geef eerst de “Tournament code” in. Vb: 

836643693 

• Referee Phone moet af staan voor de spelers 

• Referee Phone moet “on” (blauwe I) staan 

voor de scheidsrechters. Je kan deze dan 

NIET gebruiken om resultaten te noteren! 

• Als dat ok is “login” 

• Je ziet nu “connecting to server” verschijnen. 

Dit is meestal in seconden klaar. Je moet hier 

beslist de tijd voor nemen en je niet 

overhaasten.  

• Doe dit voor alle zekerheid zo dicht mogelijk 

bij de router.  

  

Je kan als scheidsrechter de reeds toegekende 

straffen bekijken om een oordeel te vormen over de 

volgende straf bij dezelfde speler indien nodig. Je 

kan geen lichtere straf dan die daarvoor al was 

ingegeven meer toevoegen. Het cascade systeem 

werkt volgens de regels. Zie hier ook toekennen van 

straffen in BA en hier verder door. 

 

Voor het toekennen van straffen zelf moeten de 

scheidsrechters de telefoons van de spelersgroep 

gebruiken.   
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De in behandeling zijnde verzoekindicator is een nummer dat onderaan de mobiele scorekaart wordt 

weergegeven. Het nummer geeft aan hoeveel openstaande verzoeken er zijn voor de BA PC-

applicatie. Uitstaande verzoeken kunnen bijvoorbeeld resultaten zijn die niet worden gerapporteerd. Het 

nummer zal automatisch afnemen en uiteindelijk verdwijnen. Raak niet in paniek als het aantal niet 

afneemt. De spelers kunnen nog steeds spelen. Als je een idee wilt krijgen waarom het aantal niet 

afneemt/verdwijnt, kun je "Menu/ Communicatiestatus weergeven" selecteren 

Hoe moet het verder wanneer het resultaat niet wordt geregistreerd in de BA PC-client?   

Dit zou niet mogen gebeuren, maar gebeurt meer dan eens. Mogelijke oorzaken zijn: 

• Geen goed Wi-Fi contact op het terrein?  

• Je laptop staat zo ingesteld dat deze na enige tijd uitschakelt?  

• Je GSM is overgeschakeld van de lokale LAN-verbinding (in ons voorbeeld de Huawei) naar een 

sterker provider signaal vb Proximus / Telenet. 

• Kijk in de instellingen van de GSM of je nog op het juiste netwerk zit. Zoniet zet de verkeerde af en 

log in op het juiste netwerk. 

 

Je moet wel weten dat alle resultaten worden gebufferd in de smartphone en vanaf het moment dat er 

terug contact is wordt alles netjes verwerkt.  

Hoe kan je weten of er niets meer wordt doorgezonden maar wel in de GSM wordt opgeslagen? Zie 

onderaan het scherm op de puntennotering. Er verschijnt onderaan een minuscuul getal dat aangeeft 

hoeveel scores er in de GSM werden opgeslagen die nog moeten worden doorgezonden (in het voorbeeld 

hier 3)  

 

Je moet wel weten dat alle resultaten worden gebufferd in de smartphone en vanaf het moment dat er terug 

contact is wordt alles netjes verwerkt op voorwaarde dat je binnen dezelfde Wi-Fi verbinding zit. 

 

Zet in elk geval in de “instellingen” van je laptop onder de rubriek “energiebeheer en slaapstand” de 

slaapstand bij gebruik van netspanning op “nooit” 

Zet eventueel de automatische verbindingen af van de normale providers. En behoud enkel de (in dit geval) 

het lokale Wi-Fi netwerk (vb Huawei) op automatisch verbinden. 
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40. Netwerkdekking en administratie 
 

BAMS is ontworpen om goed te functioneren 

vooral wat uitslagen betreft zelfs als er tijdelijke 

problemen zijn met de dekking van het mobiele 

netwerk.  

 

 

Er zijn echter vier situaties waarin er 

netwerkdekking moet zijn: 

1. Wanneer de scorekaart wordt voorbereid 

2. Wanneer een vervanger wordt behandeld 

3. Wanneer een straf wordt toegevoegd 

4. Als een scorekaart is gewijzigd op een 

ander apparaat 

 

41. Gebruikersinterface voor 

scheidsrechters en administratieve 

functies.  
 

De scheidsrechter kan enkele functies gebruiken 

tijdens de rondes.  

Op de gsm van de spelersgroep vind je de 

administratieve functies in het menu. De functies 

worden beschermd door de admin-code. Deze 

admin-code wordt aan de scheidsrechters 

medegedeeld voor de wedstrijd start.  

De scorekaarten moeten worden vernieuwd 

wanneer bijv. een resultaat buiten de spelers wordt 

gewijzigd, dwz de BA PC-toepassing. De mobiele 

telefoon moet een verbinding hebben met de BA 

PC-applicatie om de scorekaarten te kunnen 

vernieuwen. 

 

De meeste fouten worden gemaakt met een 

verkeerde ingave van de punten. 

Deze kan je veranderen met “Change result”   

 

 

Je moet dan als scheidsrechter  

1) inloggen (admin-code ingeven). 

2) Selecteer de speler 

3) Kies de baan indien nodig 

4) Verander het resultaat. 

5) Druk op “Change result” 

6) Klaar! 
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Het veranderende resultaat in de telefoon van de 

speler werkt, zelfs als de smartphone geen 

netwerkdekking heeft.  

Maar ook hier geldt dat voor het wijzigen van het 

resultaat via de telefoon deze moet verbonden zijn 

met het netwerk wil dit onmiddellijk zichtbaar zijn 

op de Gsm zelf voor de spelers, maar ook voor 

degenen die het gebeuren via internet volgen.  

 

Straffen kunnen worden toegevoegd door "Add 

penalty" te gebruiken. 

 

Nogmaals, voor beide toepassingen heb je de 

admin-code nodig om in het verdere menu te 

komen. 

 

Straffen kunnen worden opgelegd aan spelers, 

teams of zelfs aan anderen zoals een coach. De 

vermelding van soorten straffen zijn gelijk aan de 

huidige reglementering zoals hiervoor beschreven 

en net dezelfde zoals in BA. De Smartphone moet 

een netwerkverbinding hebben wanneer er sancties 

worden toegevoegd. Een handtekening 

(scheidsrechternaam) invoeren is optioneel, maar 

wordt aanbevolen. 

 

 

 

Wat moet je ingeven? 

1) De administratorcode 

2) De speler (A player) 

3) De baan (Lane). 

4) Type overtreding (Type) 

5) Het aantal strafslagen (Penalty strokes) 

6) De reden (Reason) 

7) Onderschrijving (referee signature) 

 

Het aantal strafslagen staat in functie van het 

type van de overtreding. Vul je dit niet juist in 

krijg je een foutmelding en moet je deze 

aanpassen. In het nevenstaand voorbeeld is het 

een A+1 straf met de reden van de straf, en als 

penalty strokes een 3 ingevuld. Dat wordt niet 

aanvaard, net zoals in BA zelf (Zie hieronder). 

Je kan met ander woorden niet veel verkeerd doen! 
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Belangrijk is dat de reeds gegeven straffen door de scheidsrechters kunnen worden bekeken, zodat er ook 

op dat punt niet te veel mis kan gaan. 2 X een A+1 mag je tenslotte niet geven.  

 

De Scheidsrechter vindt dit door in te loggen als “referee phone”. Daar krijg je een overzicht via “vieuw 

penalty’s” 

 

 

De opgelegde straffen worden ook opgenomen in de “on-line” uitslag van de wedstrijd.  

Voor de lokale beelden (onder beeldscherm) is dit voorlopig (?) nog niet aanwezig. Je moet dit nu nog 

apart intypen in “Bericht” of aan een apart blad ophangen.  

 

oo  
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De strafpunten worden automatisch opgenomen in 

de uitslag. Dit oogt een beetje verwarrend, maar als 

je de punten van de ronde optelt kom je op 27 

slagen. Automatisch worden hier deze 3 strafslagen 

aan toegevoegd. En is het “Ronde resultaat” 30. 
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42. Vervanger (substitude player)  

NIET gebruiken! 

Een spelersvervanger kan enkel worden afgehandeld via BA. Het staat wel vermeld in de gsm-menu, maar   

werkt niet, tenzij degene die je wil vervangen stopt met spelen en aan de kant gaat staan (letterlijk) en de 

invaller letterlijk zijn plaats inneemt.  

Zie hiervoor ook de originele helpfile van BA. 

 

Als een speler tijdens een ronde stopt, kan dit worden afgehandeld in de mobiele scorekaart met behulp 

van "Speler status wijzigen". Eveneens het werk voor de scheidsrechter.  

Zelfde werkwijze als daarvoor: 

1) De administrator code 

2) De speler (A player) 

3) De baan (Lane). 

4) Nieuwe status ingeven (vb “did not finish”) 

5) Confirm 

6) OK 

7) Nu wordt deze persoon overgeslagen tijdens het invoeren 

van de punten van die ronde. 

8) Maar vervelend genoeg wordt deze speler terug in de 

volgende ronde opgenomen in de lijst en kunnen er 

slagen worden ingevoerd. Je kan dan dezelfde handeling 

uitvoeren, of in BA deze speler op deactiveren “Not 

active”. 
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43. Resultatenlogboeken 

Het volledig digitaal uitvoeren van de resultaten 

zonder een enkel geschreven document is een 

potentieel risico. Wat gebeurt er als de 

elektronische hardware apparatuur of -software 

volledig stukgaat? Er zijn geen papieren back-

ups. Om de resultaatveiligheid te verbeteren, logt 

BA alle resultaten in de directory "resultlogs". Als 

een resultaat naar de BA-applicatie wordt gestuurd, 

wordt het gelogd.  

Er zijn ook enkele login gegevens op de BAMS-

server indien een mobiele verbinding met de pc 

verloren ging, maar de BAMS-serverlogs hebben 

nooit volledig alle resultaten. 

 

 

44. Lokaal, openbaar of vast ip-adres 
 

Laat één ding duidelijk zijn, je zet best een lokaal netwerk via een router op met één connectie naar 

internet via kabel of een sim-datakaart. 

Het is mogelijk dat de telefoons verbinding maken met een lokaal of openbaar IP-adres. Beide 

opstellingen werken.  

Voor openbare netwerken zal elke GSM met een sim kaart moeten worden uitgerust + de PC.  

Als je een draadloos netwerk gebruikt maak je gebruik van het lokale Wi-Fi netwerk, mogelijk met 1 

simkaart. 

Bij gebruik van het openbare netwerk, is het mogelijk je PC in Amsterdam op te stellen voor een wedstrijd 

in Brussel. Dan heb je wel geen lokale beelden, enkel via internet. 

 

Vast IP adres: 

Het is het beste (en snelste) als het ip-adres van de pc vast is (dus niet verandert). Telkens wanneer een ip-

adres verandert (misschien door een herstart van de computer of een herstart van de router) zal het even 

duren voordat de mobiele telefoons de pc vinden. Dit wordt aangegeven op de mobiele telefoon, met de 

vraag om opnieuw te verbinden. Dat doe je in je router.  

Je kan ook een vast openbaar ip-adres bekomen, maar soms is dit niet mogelijk of rekenen de operatoren 

je hiervoor veel geld aan.  

Gelukkig kan je ook vaak je eigen vaste lokale ip-adres configureren in de draadloze router. Als je 

telefoons deelt met andere clubs, maar een andere pc gebruikt, kan je hetzelfde vaste lokale ip-adres 

gebruiken om de eerste verbindingstijd te minimaliseren. Sommige clubs gebruiken 192.168.0.2 voor hun 

gemeenschappelijke vaste lokale ip. Dit hangt af van de router. Voor de Huawei heb ik bvb 192.168.10.2 

gebruikt. 
,  



 pag. 111 

45. BAMS gebruiken zonder een openbaar IP-adres 
Het is mogelijk om BAMS te laten werken zonder een openbaar IP-adres (of met geel licht). Dit kan 

handig zijn als je mobiele breedbandoperator je geen openbare ip geeft. Om dit te doen moet je het 

toernooi eerst opzetten met een andere internetverbinding en groen licht krijgen van de BAMS-server. Als 

je lokale ip-adres hetzelfde is, kan je BAMS gebruiken met een andere internetverbinding zonder het 

groene lampje te krijgen. De mobiele telefoon moet verbinding kunnen maken met BA via het WLAN en 

de mobiele telefoon moet verbinding kunnen maken met de BAMS-server. 

 

46. BAMS-stresstest 
BAMS vereist iets meer van je systeem dan Bangolf Arena zonder BAMS. Om je systeem te kunnen 

verifiëren is het mogelijk om het te stresstesten. Als je deze test niet uitvoert, bestaat het risico dat je 

systeemconfiguratie BAMS niet kan uitvoeren in echte toernooien. 

  

Een stresstest uitvoeren: 

Zet een toernooi op met BAMS. 

Activeer "BAMS-stresstest" in het helpmenu. 

Configureer internetpublicatie en schakel "Automatische update" in op het tabblad Internet. Het is 

belangrijk om de test uit te voeren om te publiceren op internet naar de daadwerkelijke webserver die in 

het toernooi zal worden gebruikt. 

Voeg één resultaat toe van elke telefoon 

De telefoons zullen vanaf nu de resultaten doorlopend tijdgegevens verzenden, wat een hoge belasting op 

BA, pc, router, WLAN, internetnetwerk en de webserver legt. Op het tabblad BAMS kan je zien hoeveel 

verzoeken elke mobiel doet. Het aantal verzoeken neemt tijdens de test constant toe. Onderaan BA zie je 

hoe de internetpublicatie verloopt. Schakel de BAMS-stresstest uit nadat je de stresstest een tijdje 

uitvoerde, bijvoorbeeld 10 minuten. De mobiele telefoons zullen nu de resultaten rapporteren. 

Tijdens de test kan je ook proberen de resultatenpagina op de webserver opnieuw te laden. Van sommige 

webservers (IIS met bepaalde instellingen) is geconstateerd dat ze niet functioneren, het is bijvoorbeeld 

niet mogelijk om bestanden te uploaden wanneer gebruikers de resultaatpagina's opnieuw coderen. 

 

47. Mogelijke problemen: 

Na te lange wachttijd schakelt het toestel zichzelf uit. Vele mensen proberen dan het programma terug op 

te starten…. Meestal voor de 2de keer in een ander scherm. En dan kunnen ze niet meer verderwerken. 

De oplossing is eenvoudig: verwijder de tweede opstart. 

En een Time-out van het scherm te verhogen naar het maximum, of een aparte app te installeren om dit te 

doen. (zie verder)  

Slechte verbinding met draadloze router: geeft normaal geen problemen. Als er terug contact is worden de 

uitslagen bijgewerkt. Dit bijwerken kan wel even duren. 

GSM’s met slechte  Wi-Fi en meestal onstabiele – Wi-Fi verbindingen: Sony, Appel. 

De beste tot nu toe gevonden zijn de LG-toestellen, maar ze worden helaas niet meer gemaakt. 

48. Scorekaartjes aanmaken: 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Fumwrm5nd7U 

Eenmaal alles aangemaakt is het ook mogelijk om je scorekaarten aan te maken en automatisch in te 

vullen met de gegevens. 

Wat moet je doen? 

Om te beginnen maak je je sjabloon aan in Excel. Eenmaal je tevreden bent over de lay-out sla je dit op 

als een .xls file, dus NIET als een moderne versie van .xlsx 

 

Let goed op de coördinaten in het volgende voorbeeld. 

Hier willen wij graag als voorbeeld op plaats D3 de naam van de speler plaatsen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fumwrm5nd7U
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De opmaak van de cellen moet je eveneens in Excel al op voorhand hebben ingegeven, bvb vetgedrukt en 

lettertype + grootte + plaatsing midden – midden of wat je ook maar verlangt. Het resultaat van wat en 

hoe je het ziet wordt zo op voorhand bepaald. 

Sla deze file op in c:\Program Files (x86)\Isberg Information\Bangolf Arena\scorecards\ 

In principe kan je deze file achteraf niet overschrijven, en dus steeds de originele blijven gebruiken.  

Het resultaat van de samenvoeging van de Excel file en de Bangolf file moet je ergens anders opslaan 
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Je kan ook meerdere scorekaarten op één blad 

printen. Hiervoor geef je de afstand “Y afstand nrs 

van de cellen” = aantal cellen tussen de cellen in en 

het aantal onder elkaar liggende kaarten (“aantal 

spelers per kolom”) per blad. Zie voorgaand 

voorbeeld. 

 

Sla dit op als een sjabloon “sjabloon opslaan als”, 

zodat je dit later terug kan gebruiken. Daarna duid 

je aan waar je je scorekaartjes hebt ontworpen, 

uiteraard samen met de naam. 

 

Als dat gebeurd is kan je het resultaat bekijken via 

“vooruitblik”. Is dit goed? Druk dan af. 

 

 
  



 pag. 114 

Bijlage 1: players data lijst aanmaken (indien je geen gebruik maakt 

van BAO) 
 

Het aanmaken van een players.data reeks. 

Op de meest eenvoudige wijze kan je dit doen via een gewone TXT-editor vb Textpad.  

Het betekent echter veel tikwerk met een grotere kans op fouten. 

Het formaat moet er als volgt uitzien: 

Categorieafkorting#licentienummer#Voornaam#Naam#club 

Voorbeeld: dv#BEL-19372-1#Raymond#Leemans#MGC Rozemaai 

Maar ook dit kan als het enkel een terrein betreft:  #           #     #    #MGC Woluwe 

 

Ik doe dit vanuit een Excel tabel. Het geeft je veel meer vrijheid om alles snel aan te passen. 

Om de categorie te bepalen moeten we eerst een lijstje maken van de jaartallen waarop men verandert van 

categorie.  

 

Voor de Freaks: 

 

Categorie 

Huidig jaartal 25/04/2020  

Veteraan 1 vanaf  31/12/1974 45 

Vetaraan 2 vanaf 31/12/1961 58 

Scholieren van 1 tot 15 31/12/2004 15 

Jeugd van 16 tot 19 31/12/2000 19 

 

We filteren hier de formules per vak: 

 

Huidig jaartal: =VANDAAG()  

Dit kan je enkel maar op 1 januari gebruiken! Beter is om 01/01/2020 letterlijk hierin te schrijven. Anders 

zou het kunnen gebeuren dat halfweg het jaar iemand van categorie verandert! 

 

Veteraan 1 vanaf: =DATUM(JAAR(NU())-45;1;0) 

Veteraan 2 vanaf: =DATUM(JAAR(NU())-58;1;0) 

Scholieren 1-15: =DATUM(JAAR(NU())-15;1;0) 

Jeugd van 16-19: =DATUM(JAAR(NU())-19;1;0) 

 

Het jaartal (in het rode vak) bekom je door het 

huidig jaartal af te trekken van het jaartal vermeld 

naast de categorie + 1; (dus iets in de stijl van =E1-

E2+1) 

Welke gegevens hebben we verder nodig? 

Naam 

Voornaam 

Geboortedatum.  

De rest wordt automatisch berekend 

 

 Of je man of vrouw bent moet je zelf manueel 

invullen. 

Voor de overige berekeningen zie volgend blad. 
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Voor elke categorie wordt er een code gebruikt. 

MAAR: 

De Nederlandstalige en de Franstalige missen een 

categorie. Ze staat wel vermeld in de categorie lijst, 

maar er werd  geen code aan verbonden. Dat is voor 

de Heren Veteranen II. Nu via BAO is dit 

voorbijgestreefd. Het wordt enkel nog vermeld uit 

nostalgie. 

 
 

Voor de categorie gebruik ik hier: 

=ALS($M$2-G9<=$N$5;"K";ALS($M$2-

G9<=$N$6;"Y";ALS($M$2-

G9>=$N$3;ALS($M$2-

G9>=$N$4;"S2";"S1");"")))  

Ik zou dit allemaal weglaten want voor een leek 

TOTAAL onbegrijpelijk en heeft geen toegevoegde 

informatieve waarde 

. 

Voor de ouderdom: =$M$2-G9 maar let er op dat 

de cel in het formaat “aangepast “ “JJ” staat. 

Sex en cat worden samengevoegd 

"=TEKST.SAMENVOEGEN(B19;C19)" 

De code voor het programma zelf als volgt: 

"=ALS(I18="FK";"fc";ALS(I18="MK";"fb";ALS(I

18="FY";"fc";ALS(I18="MY";"fb";ALS(I18="M";

"pb";ALS(I18="F";"pc";ALS(I18="FS1";"hv";ALS

(I18="MS1";"dv";ALS(I18="FS2";"hv";ALS(I18="

MS2";"dv";" X "))))))))))" 

 

Daarna alles samenvoegen tot één geheel: 

=TEKST.SAMENVOEGEN(J20;"#";I9;"#";F9;"#";BEGINLETTERS(E9);"#";$L$8) 

 

Hoe gaat het nu verder. 

Maak de lijst aan voor alle spelers (is na het invoeren van de formules kinderspel). De formules moeten 

ingevoerd worden door een verantwoordelijke en dan hoeft onderstaande niet opgenomen te worden in de 

brochure want dit betreft programmeren en nogmaals NIET voor dummy’s. 

 

Copier de aangemaakt lijst met alle spelers naar een nieuwe lege werkmap  

 

dv#BEL-19372-1#Raymond#Leemans#M.G.C. Rozemaai 

idem speler 2  

idem speler 3 

Enz 

 

Sla deze lijst op in een speciale vorm, namelijk als opgemaakte tekst (spatie is scheidingsteken) .prn 

Noem deze: 

players.data.prn  

 

Let erop dat je kleine letters gebruikt. Dikwijls gaat het fout omdat je grote letters ipv kleine gebruikt. 
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Verwijder achteraf de “ .prn” en klaar is Kees. 

 

Aandachtspunt: Het programma maakt gebruik van 

de spelerslijst om de clublijst op te maken. 

Wil je nu op een terrein zonder club een training 

doen, moet je een fictieve, lege lijn creëren. 

Zet die aan de top van de lijst. 

Dat ziet er dan als volgt uit:

 

En het resultaat in het keuzemenu: 
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Bijlage 2: De lijst met wedstrijdbanen aanmaken. 

 

 

Je kan dit eenvoudig aanmaken via een editor en opslaan als een TXT file. Verander daarna de 

XXX.TXT in een XXX.bgc let op bgc is klein geschreven. 

Gebruikte codering: 

 

NAAM_1_0 = Vilt banen 

NAAM_1_1 = Eterniet 

NAAM_2_1 = Beton 

NAAM_3_1 = MOS 

 
  



 pag. 119 

Bijlage 3: Spelers foto’s 

aanmaken 
 

Het aanmaken van foto’s met de juiste afmetingen 

voor bangolf Arena. 

 

Je kan in principe drie formaten gebruiken. 

Persoonlijk vind ik twee formaten meer dan 

voldoende, al is het maar om de nodige tijd voor het 

opladen vanuit de server van deze gegevens te 

beperken. 

Wat is er nodig? 

 

Kleine foto’s van 40 X 48 

Een grotere versie voor het bekijken van de 

individuele resultaten. Een goed bruikbaar formaat 

is dan vijfmaal groter dan de miniatuurfoto’s: dus 

200 X 240 (slechts 65Kb groot).  

Dit laatste formaat kan je ook best gebruiken in BA 

in het berichtenscherm (zie vb). 

Om te vermijden dat deze foto’s voor andere 

doeleinden kunnen gebruikt worden, voegt men een 

watermerk toe. 

  

Hoe starten we? 

Een foto die je nam in hoge resolutie bedraagt al 

snel enkele MB. Eveneens staat het formaat niet in 

verhouding met het uiteindelijke doel. Het eerste 

wat we moeten aanpassen is de verhouding en 

daarna het toevoegen van het watermerk, de rest is 

eenvoudig en volgt later. 

Ik maak gebruik van ACDSee fotostudio, maar 

uiteraard kan je dat met elk geschikt programma. 

 

De verhouding: deze hebben steeds een verhouding 

van vijf. In ons voorbeeld heeft men een foto 

doorgestuurd van 1318X1441 pixels. Als we dat in 

verhouding zetten hebben we 1200 X 1440 nodig. 

Dat gaat echter niet lukken want één van de twee 

afmetingen zal op maat moeten gebracht worden 

door een stuk van de foto te knippen.  

In ons geval wordt dit dan 1317 X 1440.  

Let erop dat de verhoudingen (Aspect Ratio) 

behouden blijven. 

 

Klik op” Done”, en ga dan verder met “Crop” (dus 

een stukje uit de foto halen. In ons geval willen we 

de 1200 X 1440 halen.  

Je kan nu de positie van het veld op de foto 

verschuiven tot je het beste resultaat bekomt. En 

dan “opslaan”. 
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Hierna gaan de we de foto beschermen door een soort watermerk toe te voegen, hiervoor voegen we een 

stukje tekst toe die vager wordt door de doorzichtigheid (opacity) te verhogen.   

 

 

Deze foto moet je opslaan onder het ID-nummer van de speler, gebruikt in Bangolf Arena (Online) met als 

extra toevoeging de landscode. Voor België wordt dit dan BEL-XXXXX. 

 

Nu is het eenvoudig om deze aangepaste foto te verkleinen naar het gewenste formaat. In ons geval dus de 

40X48 en de 200X240.  

Sla deze foto op onder twee verschillende mappen (ze hebben tenslotte dezelfde naam) hier “groot” en 

“klein” 

Je bekomt ongeveer iets als onderstaande: 

 

 

Tot daar het aanmaken van de foto’s in gewenste afmetingen. 

 

Let op dat je kleine letters .jpg gebruikt. Sommige fototoestellen leveren de foto’s af met .JPG (dus 

grote letters) en dan gaat het fout. 

 
  



 pag. 121 

Bijlage 4: 

Voorkomen dat het scherm van uw Android-telefoon wordt 

uitgeschakeld 

 

Meestal kan je dat voldoende verlengen via de instellingen van je GSM. Afhankelijk van het merk kan dit 

echter onvoldoende zijn. Een extra app kan dan de oplossing bieden. Er zijn er veel, sommige gratis 

andere betalend.  

Android-apparaten kunnen mogelijk niet 

voorkomen dat het scherm automatisch wordt 

uitgeschakeld, maar er zijn tal van apps in de 

Google Play Store die dit kunnen. Eén daarvan is 

'Cafeïne'. Hier lees je hoe je het instelt en gebruikt. 

Download Cafeïne - Keep Screen On  vanuit de 

Google Play Store op je Android-apparaat. 

 

 

De app werkt via een schakelaar voor "Snelle 

instellingen", dus veeg eerst twee keer naar beneden 

vanaf de bovenkant van het scherm om het 

volledige paneel "Snelle instellingen" uit te 

vouwen. 
 

Je zou ergens op het paneel een potloodpictogram 

moeten zien; tik erop om de schakelaars voor "Snelle 

instellingen" te bewerken. 

Op sommige Android-apparaten, zoals Samsung-

telefoons en -tablets, moet je op het pictogram met 

de drie stippen tikken en vervolgens "Quick Panel 

Layout" kiezen om het Quick Settings-paneel te 

bewerken. 

Zoek naar een schakelaar met het pictogram van 

een koffiemok. 

 

 

Verplaats vervolgens de schakelaar "Cafeïne" naar 

het hoofdvenster "Snelle instellingen". Tik en houd 

het vast om het op zijn plaats te slepen. Op 

Samsung-telefoons sleep je de schakelaar van de 

bovenkant van het scherm naar beneden. Op 

Google Pixel en andere telefoons sleep je het van 

beneden naar boven. 

 

https://www.howtogeek.com/685034/how-to-stop-your-android-phones-screen-from-turning-off/
https://www.howtogeek.com/685034/how-to-stop-your-android-phones-screen-from-turning-off/
https://play.google.com/store/apps/details?id=moe.zhs.caffeine&hl=en_US
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 Als de schakelaar op de gewenste plek staat, tik je 

op de pijl Terug of het vinkje om op te slaan. 

 

Nu kan je de app daadwerkelijk gebruiken.  

Als je de time-outduur van het scherm wilt 

wijzigen, veeg je vanaf de bovenkant van het 

scherm omlaag om het meldingenpaneel en 'Snelle 

instellingen' te openen. 

Tik op het pictogram Koffiemok in 'Snelle 

instellingen'. Standaard wordt de time-out van het 

scherm gewijzigd in "Oneindig" en wordt het 

scherm niet uitgeschakeld. 

 

 

Tik nogmaals op het pictogram Koffiemok om terug 

te keren naar de normale time-outduur van het 

scherm. 

Cafeïne heeft een aantal andere 

aanpassingsmogelijkheden: open gewoon de app 

om deze naar wens aan te passen.  

 

 

Maar.. zo zijn er nog meer programma’s. 
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Nawoord  

 

Zoals je gaandeweg hebt kunnen vaststellen zijn er nog vele bijkomende mogelijkheden te ontdekken. Het 

was niet de bedoeling van deze handleiding om alles te bespreken, maar wel om je een uitgebreide basis 

van het programma mee te geven en je op weg te zetten. Soms moet je al je creativiteit gebruiken om tot 

de gewenste oplossing te komen.  

Zoals gewoonlijk zijn er voor elk probleem minimaal 3 oplossingen. In dit naslagwerk is er telkens maar 

naar één oplossing gezocht. Het is een aanzet en nu is het aan jou om dit verder uit te zoeken. 

 

We proberen dit programma voor meerdere mensen begrijpbaar en dus bereikbaar te maken en hopen dat 

er vooruitgang kan worden geboekt bij het gebruiken ervan.  

Niet iedereen heeft de nodige tijd, kennis en geduld om dit alles uit te zoeken.  

Met dit overzicht is een poging gedaan om deze applicatie te verduidelijken, zodat de meeste populaire 

wedstrijden op een hopelijk heldere wijze begrepen kunnen worden door alle geïnteresseerden.  

 

Een woord van dank aan verschillende mensen die mij bij de samenstelling van deze teksten en 

oplossingen hebben geholpen: 

 

Henk Goris, voor het merendeel van de vertaling binnen het programma zelf naar het Nederlands te doen 

 

Het bestuur van de Nederlandse minigolfbond, die me lieten deelnemen aan een bijeenkomst waar de al 

aanwezige kennis grondig werd doorgesproken 

 

Lars Iceberg voor zijn immer gouden raad en ondersteuning 

 

En tenslotte mijn vrouw, Micheline Van Driessche, die me alle tijd gunde voor het succesvol afwerken van 

aan deze brochure.  

 

Raymond Leemans 

 

 


