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Versie	
 

Nr. Datum Auteur Beschrijving 
1.0 04-12-2019 Maurice Stuyvers Eerste opzet gemaakt. 
1.1 11-12-2019 Maurice Stuyvers Diverse print screens toegevoegd. 
1.2 04-02-2020 Maurice Stuyvers Diverse tekstuele aanpassingen. 
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Inleidend	
 

Deze handleiding beschrijft de technische stappen om een NRT te verwerken in het PPBN handicap- 
en registratiesysteem (PPBN-HRS).  

Extra informatie over de werking en de details van de diverse schermen vind je in de PPBN-HRS 
wedstrijdhandleiding en de PPBN-HRS ledenhandleiding welke te vinden zijn onder: 
https://www.ppbn.nl/ppbn-handicap-en-registratiesysteem/.  

Gerelateerde	documenten	
 

Onderstaande documenten heb je nodig bij de organisatie van het NRT en zijn te vinden onder 
https://www.ppbn.nl/wedstrijden/documenten/: 

• Hand-out Nationaal Ranking Toernooi: dit document beschrijft het draaiboek van de dag en 
de voorwaarden voor het organiseren van het NRT 

• Startschema Finaleronde NRT: deze heb je nodig voor de flight indeling van ronde 3 
• Actuele wedstrijdformat Nationaal Ranking Toernooi (NRT): hierin vind je o.a. de 

procedures bij gelijke stand: https://www.ppbn.nl/wedstrijden/formats/nationaal-ranking-
toernooi-nrt/ 
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Inloggen	
 

1. Ga naar de webversie van het PPBN-HRSè https://ppbn.prowaregolf.nl.  
 

2. Login met je gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

3. Vervolgens kom je in het dashboard uit.  
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Verwerken	NRT	

Scoreverwerking	ronde	1	
 

Ongeveer een week van tevoren zet de PPBN het NRT (een meerronden met 3 wedstrijden) klaar in 
het PPBN-HRS. 

1. Ga naar WedstrijdenàKalender. 

 
2. Je komt uit op een overzicht met wedstrijden in de huidige maand. 

 

3. Klik op de regel of de knop   bij ronde 1 van het NRT (in ons voorbeeld NRT Test R1). 
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4. Je komt uit in het overzicht van de wedstrijd. Klik op Startlijst. 

 

5. Nadat de scorekaarten gecontroleerd zijn vul je bij Pnt bruto de totaalscore per speler in.  

 

Indien een spelers een DQ (diskwalificatie), NR (no return: ronde niet afgemaakt), NS (not 
start: niet begonnen aan de ronde) heeft, kun je dit aangeven in de keuzelijst naast Pnt 
bruto. 
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Tip 1: nadat je een score van een speler hebt ingevoerd klik dan op de Tabtoets of zet de muiscursor 
in het volgende vakje en wacht totdat de score vaststaat (geen gele achtergrond meer heeft) 
alvorens je de volgende score invoert. Indien het systeem, bij een slechtere internetverbinding blijft 
“hangen”, ververs dan de webpagina. 

Tip 2: Om eenvoudig een speler te vinden kun je in het scherm sorteren door op kolomnaam te 
klikken. Klik bijvoorbeeld op Naam om hierop te sorteren. 

 

6. Tijdens ronde 2 (wanneer de spelers de baan in zijn) of na afloop van de wedstrijd voer je pas 
de scores per hole in (zie hoofdstuk Scores invoeren per hole). 
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Scoreverwerking	ronde	2	
 

7. Ga naar WedstrijdenàKalender. 

 
8. Je komt uit op een overzicht met wedstrijden in de huidige maand. 

 

9. Klik op de regel of de knop   bij ronde 2 van het NRT (in ons voorbeeld NRT Test R2). 
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10. Je komt uit in het overzicht van de wedstrijd. Klik op Startlijst. 

 

11. Nadat de scorekaarten gecontroleerd zijn vul je bij Pnt bruto de totaalscore per speler in.  

 

12. Indien een spelers een DQ (diskwalificatie), NR (no return: ronde niet afgemaakt), NS (not 
start: niet begonnen aan de ronde) heeft, kun je dit aangeven in de keuzelijst naast Pnt 
bruto. 
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Tip 1: nadat je een score van een speler hebt ingevoerd klik dan op de Tabtoets of zet de muiscursor 
in het volgende vakje en wacht totdat de score vaststaat (geen gele achtergrond meer heeft) 
alvorens je de volgende score invoert. Indien het systeem, bij een slechtere internetverbinding blijft 
“hangen”, ververs dan de webpagina. 

Tip 2: Om eenvoudig een speler te vinden kun je in het scherm sorteren door op kolomnaam te 
klikken. Klik bijvoorbeeld op Naam om hierop te sorteren. 

 

13. Tijdens ronde 3 (wanneer de spelers de baan in zijn) of na afloop van de wedstrijd voer je pas 
de scores per hole in (zie hoofdstuk Scores invoeren per hole). 
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Aanmaken	flights	ronde	3	
 

14. Ga naar WedstrijdenàKalender. 

 
15. Je komt uit op een overzicht met wedstrijden in de huidige maand. 

 

16. Klik op de regel of de knop   bij ronde 3 van het NRT (in ons voorbeeld NRT Test R3). 
 

17. Je komt uit in het overzicht van de wedstrijd. Klik op Flight indeling. 
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18. Ga (via je webbrowserànieuw tabblad) naar de website van de PPBNà https://ppbn.nl en 
klik op het nieuwsbericht met de LIVE SCORE omtrent het NRT.  
 
Hier zie je de totaalscores na 2 ronden. Alle spelers zonder een asterisk (*) hebben de CUT 
niet gehaald en moeten verwijderd worden uit de flight indeling van ronde 3. 

 

19. Maak aan de hand van het document “Startschema Finaleronde NRT” de flight indeling voor 
ronde 3. 
 

20. Nadat de “echte” flight indeling aan de hand van het document “Startschema Finaleronde 
NRT” gecommuniceerd is en de spelers met ronde 3 begonnen zijn, ga je terug naar de Flight 
indeling (in het PPBN-HRS). 
 

21. Je ziet een overzicht van alle spelers die ingeschreven staan voor ronde 3.  

 

22. Klik naast de namen die ronde 3 niet gehaald hebben op à Weet u het zeker? à OK 

Tip: wacht met het verwijderen van de volgende speler totdat de vorige verdwenen is. Indien het 
systeem, bij een slechtere internetverbinding blijft “hangen”, ververs dan de webpagina. 



Handleiding scoreverwerking Nationaal Ranking Toernooi, versie 1.2  14 
 

 

23. Klik op . De flights worden aangemaakt. 
 

24. Klik nogmaals op . De flights worden ingedeeld. 

Let op! Deze indeling is fictief. De “echte” flight indeling maak je aan bij stap 19 met behulp van 
het document “Startschema Finaleronde NRT”. 

25. Ga naar Startlijst en vink Publiceer startlijst aan. 
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Scoreverwerking	ronde	3	
 

27. Ga naar WedstrijdenàKalender. 

 
28. Je komt uit op een overzicht met wedstrijden in de huidige maand. 

 

29. Klik op de regel of de knop   bij ronde 3 van het NRT (in ons voorbeeld NRT Test R3). 
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30. Je komt uit in het overzicht van de wedstrijd. Klik op Startlijst. 

 

31. Nadat de scorekaarten gecontroleerd zijn vul je bij Pnt bruto de totaalscore per speler in.  

 

Indien een spelers een DQ (diskwalificatie), NR (no return: ronde niet afgemaakt), NS (not 
start: niet begonnen aan de ronde) heeft, kun je dit aangeven in de keuzelijst naast Pnt 
bruto. 

 

Tip 1: nadat je een score van een speler hebt ingevoerd klik dan op de Tabtoets of zet de muiscursor 
in het volgende vakje en wacht totdat de score vaststaat (geen gele achtergrond meer heeft) 
alvorens je de volgende score invoert. Indien het systeem, bij een slechtere internetverbinding blijft 
“hangen”, ververs dan de webpagina. 



Handleiding scoreverwerking Nationaal Ranking Toernooi, versie 1.2  17 
 

 

Tip 2: Om eenvoudig een speler te vinden kun je in het scherm sorteren door op kolomnaam te 
klikken. Klik bijvoorbeeld op Naam om hierop te sorteren. 

 

32. Na afloop van de wedstrijd voer je pas de scores per hole in (zie hoofdstuk Scores invoeren 
per hole). 
 

33. Ga (via je webbrowserànieuw tabblad) naar de website van de PPBNà https://ppbn.nl en 
klik op het nieuwsbericht met de LIVE SCORE omtrent het NRT.  
 

34. Hier zie je de uitslag na 3 ronden. Indien er bij gelijke stand een play-off nodig is kan deze 
worden gespeeld aan de hand van het huidige format: 
https://www.ppbn.nl/wedstrijden/formats/nationaal-ranking-toernooi-nrt/ 
 

35. Aan de hand van de uitslag kun je de prijsuitreiking verzorgen. 
 

36. Indien je dit nog niet (volledig) gedaan hebt voer je de scorekaarten per hole in (zie 
hoofdstuk Scores invoeren per hole). 
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Scores	invoeren	per	hole	
 

Tussen de rondes door en/of na afloop van de wedstrijd moeten de scores per speler per hole 
worden ingevoerd. Voor een correcte verwerking verwerk je eerst ronde 1, dan ronde 2 en daarna 
ronde 3 

1. Ga naar WedstrijdenàKalender. 

 
2. Je komt uit op een overzicht met wedstrijden in de huidige maand. 

 

3. Klik op de regel of de knop   bij de ronde van het toernooi welke je wilt verwerken 
(in ons voorbeeld NRT Test R1). 
 

4. Je komt uit in het overzicht van de wedstrijd. Klik op Startlijst. 
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5. Je komt in een overzicht met uitslagen.  
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6. Klik op  van een speler. De scorekaart wordt geopend. 

 

7. Voer de score per hole in. Klik zodra je klaar bent op Opslaan. 

Tip: Na het ingeven van een getal met uitzondering van 1 springt de cursor automatisch naar het 
volgende veld. Hierdoor kun je handig en snel scores invoeren. Indien je een 1 invoert verwacht het 
systeem in eerste instantie een tweede getal (bijvoorbeeld totaal 13). Indien er sprake is van een 
hole-in-one (HIO) klik je na een 1 op de Tabtoets of zet je de muiscursor in het volgende veld. 
Vervolgens wordt de HIO opgeslagen. 
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8. Na het opslaan keer je terug naar het overzicht met uitslagen en wordt de ingevoerde kaart 
groen. Hierdoor heb je snel een overzicht van welke kaarten al ingevoerd zijn (groen) en/of 
welke kaarten (blauw) je nog moet invoeren. 

 


