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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 
1.3 17-06-2021 Maurice Stuyvers Aanpassing verwerken totaalscores in online 

Excel sheet 
1.4 20-09-2021 Maurice Stuyvers Uitleg spelers verwijderen uit fictieve flight 

indelingen toegevoegd 
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Inleidend	
 

Deze handleiding beschrijft de technische stappen om het NK Strokeplay te verwerken in de 
bijbehorende Excel sheet en het PPBN handicap- en registratiesysteem (PPBN-HRS). De inhoudelijke 
stappen/procedures vind je in de gerelateerde documenten. 

Voor vragen kan er contact opgenomen worden met bondsbureau@ppbn.nl. 

Gerelateerde	documenten	
 

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

• Hand-out NK Strokeplay: dit document beschrijft het draaiboek van de dag en de 
voorwaarden voor het organiseren van het NRT 

• Actuele wedstrijdformat NK Strokeplay hierin vind je o.a. de procedures bij gelijke 
stand/play-off: https://www.ppbn.nl/wedstrijden/formats/nk-strokeplay/ 

• Startschema Finaleronde(n) NK Strokeplay: dit document helpt je bij het indelen van de 
flights voor ronde 3 en ronde 4. 
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Stappen	wedstrijdleiding/WTC	vooraf	
 

1. Voor de scoreverwerking van het NK Strokeplay heb je een Dropbox account nodig. Indien je 
deze niet hebt, kun je deze gratis aanmaken via dropbox.com. 

2. Je hebt inloggegevens nodig voor de webversie van het PPBN-HRS (PPBN handicap- en 
registratiesysteem (https://ppbn.prowaregolf.nl)). Indien je deze niet hebt, zal de PPBN 
tijdelijke inloggegevens verstrekken. 
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Stappen	wedstrijdleiding/WTC	dag	van	de	wedstrijd	
 

Benodigdheden: 

• Laptop met actieve internetverbinding 
• Dropboxaccount 
• Mail met link naar de Excel sheet om de totaalscores in te voeren 
• PPBN-HRS (https://ppbn.prowaregolf.nl) om de scores per speler per hole in te voeren 

 

1. Klik op View file in de link die je ontvangen hebt in de mail. 
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2. Klik op Open withà Excel for the web. ** LET OP! Het is niet de bedoeling dat je het 
bestand downloadt, maar echt opent via ‘Excel for the web’; anders bewerk je namelijk een 
kopie. Ook is het niet de bedoeling te openen via Google Spreadsheets. Dit sloopt namelijk 
alle beveiligingen. 
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Totaalscores	invoeren	
 

In de Excel sheet voeren we de totaalscores in. De Excel sheet bestaat uit 3 tabbladen:  

1. Gecategoriseerdà Uitslag op categorie (volledig beveiligd) 
2. Ongecategoriseerdà  Uitslag ongecategoriseerd (volledig beveiligd) 
3. Score Invoerà Deze sheet gebruiken jullie om in de gele velden de scores bruto in te voeren 

Tips 

• De tabbladen Gecategoriseerd, Ongecategoriseerd worden automatisch gevuld aan de hand 
invoer op het tabblad Score Invoer. 

• Scores worden op totaalscore ingevoerd. Indien er sprake is van een NR, NS of DQ kan dit 
ook worden ingevuld. 

• Het tabblad Scoresheet Invoer is al ingevuld met de deelnemers tot nu toe. Verder hebben 
deze per categorie een registratienummer. Indien gewenst kan dit alles aangepast worden. 
Handig is om evt. het registratienummer ook op de scorekaarten te hanteren.  

• Bij het invoeren hoef je niet handmatig op te slaan. Excel online doet dit automatisch zelf. 
• De dag voor het toernooi zal de PPBN de actuele handicaps nog een keer bijwerken. 

Eventuele afzeggers kunnen jullie zelf verwijderen uit de gele cellen. 
• Je hoeft niet bang te zijn dat je formules sloopt. Het bestand is volledig dichtgetimmerd. Let 

uiteraard wel op de je geen ‘gele’ gegevens zomaar verwijdert op het tabblad Score Invoer. 
Dit is de bron van alle in te voeren data. 

• Oefen van tevoren even met invoeren. 
• Welke spelers door mogen naar ronde 3 en (na ronde 3) naar ronde 4 zie je aan de hand van 

de rode kleur bij de kolom “Pos” op het tabblad Gecategoriseerd. Dit staat ook in de Excel 
sheet bij de toelichting. 

• Indien er een gelijke stand is welke via een play-off beslist wordt, geef je de verliezer een 
score met een decimaal. Dit zie je niet terug in de tussen- en eindstand, maar zorgt ervoor 
dat hij/zij op een positie lager eindigt. Dit staat ook in de Excel sheet bij de toelichting. 
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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, dan ronde 3 
en daarna ronde 4. 

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

2. Login met je gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

3. Vervolgens kom je in het dashboard uit.  
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4. Ga naar Wedstrijdenà Kalender. 

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

 

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

7. Je komt uit in het overzicht van de wedstrijd. Klik op Startlijst. 
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8. Je komt in een overzicht met uitslagen.  

 

9. Klik op  van een speler. De scorekaart wordt geopend. 
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10. 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. 

11. 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. 
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Spelers	verwijderen	uit	flight	indeling	ronde	3	en	ronde	4	
 

Na ronde 2 en ronde 3 vindt er een CUT plaats en gaan een aantal spelers conform huidig 
wedstrijdformat NK Strokeplay niet door naar de volgende ronde. 

In het PPBN-HRS is er voor ronde 3 en 4 reeds een fictieve flight indeling aangemaakt. De “echt” 
flight indeling maak je aan de hand de Excel sheet: Startschema Finaleronde(n) NK Strokeplay.  

Voordat je voor ronde 3 en later ronde 4, de scores per hole gaat invoeren (zie pagina 9), dien je de 
betreffende spelers die afgevallen zijn te verwijderen. 

Om welke spelers het gaat zie je in de Excel sheet op het tabblad Gecategoriseerd bij de kolom 
“Pos”. De spelers met ‘rode kleur’ gaan niet door. 

Vervolgens: 

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

2. Login met je gebruikersnaam en wachtwoord. 
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3. Vervolgens kom je in het dashboard uit.  

 
4. Ga naar Wedstrijdenà Kalender. 

 
5. Je komt uit op een overzicht met wedstrijden in de huidige maand. 
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6. Klik op de regel of de knop   bij de ronde van het toernooi welke je wilt verwerken 
(in ons voorbeeld NRT Test R1). 
 

7. Je komt nu uit in de flight indeling. 

 

8. Verwijder de spelers die de cut niet gehaald hebben uit de flight indeling door achter een 
naam op het prullenbakje te klikken. 

 

 

 


