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Uitslagenservice 

 

De uitslagen zoals gepubliceerd op de website, kunnen op verschillende manieren tot in detail worden 

bekeken. Voor belangstellende leden volgen hier wat aanwijzingen. 

Op de home of startpagina van BC Nieuwegein klik je met de linkermuisknop op uitslagen & 

klassementen (figuur 1) 

 

 

Figuur1 

 

Je komt dan op de pagina met het overzicht zoals weergegeven in figuur 2 

 

 
figuur 2 
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Stel je speelt op de maandagavond. Je zoekt de uitslag van een speelavond. Je kiest eerst de 

gewenste competitieronde. In figuur 2 is dat maandagavond: de vierde competitieronde. Wanneer je 

met de muisaanwijzer op die regel gaat staan wordt de regel onderstreept. Klik je met de 

linkermuisknop op de regel dan wordt een nieuwe bladzijde geopend. Het begin daarvan ziet eruit 

zoals in figuur 3. 

 
 

figuur 3 

  

 Je ziet dat van de 6 avonden in deze competitie er nog 1 te spelen is. Vijf zittingen zijn al gespeeld. 

Ben je geïnteresseerd in de uitslagen van week 3 van ronde 4 (10/2), dan klik je op het vakje bovenaan 

de kolom. je krijgt dan de volgende bladzijde waarvan de B-lijn er uitziet als in figuur 4. 

  

 
 

figuur 4 

  

 Nu kun je verschillende dingen doen. 
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Wil je alleen je eigen uitslag weten, dan klik je op de namen van jezelf en je partner. Nemen we als 

voorbeeld het paar dat hier vijfde staat (Mildred & Ton), dan krijg je de volgende bladzijde, waarvan 

het begin eruit ziet als in figuur 5. 

 
 

figuur 5 

Wil je weten wat op één bepaald spel anderen hebben gedaan, dan klik je op het blauwe nummer van 

het spel, vooraan de regel. Nemen we als voorbeeld spel 24 (Ronde 1, tafel 6) dan krijg je de bladzijde 

zoals weergegeven in figuur 6. 

Met het symbool  op deze bladzijde kun je door de spellen lopen. Met  ga je naar een 

eerder spel, met  naar een volgend spel. 

Door op het symbool  te klikken, ga je terug naar het vorige scherm. 
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figuur 6 

Je ziet nu alleen maar de frequentiestaat en kaartverdeling voor het spel dat u aangeklikt hebt.  

(De kaartverdeling is alleen zichtbaar voor de speelmomenten waarop de kaartverdeling wordt 

ingevoerd) 

Wil je de verdeling van alle spellen zien dan klik je op het symbool . Je ziet dan 

alle frequentiestaten onder elkaar zonder de kaartverdeling. 

Bovenin figuur 4 zie je dat je ook kunt kiezen voor . Wanneer je op dit symbool 

klikt, krijgt u de frequentiestaat van spel 1 te zien (figuur 6). Wil je van alle spellen de 

frequentiestaten zien dan kies je boven aan de bladzijde weer voor het symbool .  

In figuur 6 zie je helemaal rechts het symbool . Klik je daarop dan opent een tabel 

met de nummers van alle spellen. Het spel dat je daaruit kiest, wordt daarna getoond. 

Je ziet rechtsboven op deze en alle andere bladzijden dat je het resultaat kunt delen op facebook       

 en het resultaat kunt printen  

Ook in figuur 6 komt de  voor. Wanneer je daar op klikt krijg je een compacte 

frequentiestaat. Die wordt weergegeven in figuur 7. 
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figuur 7 

  

Door te klikken op het symbool  kun je weer terug naar figuur met de gedetailleerde 

weergave. 

 

Tenslotte nog het spoor terug. 

Onder de balk met het opschrift “Uitslagen B.C. Nieuwegein” staat waar jij je op dat moment bevindt 

op de site (figuur 8). Door in dit "kiezelspoor" te klikken ga je terug naar waar je dan op klikt. Klikken 

op “Maandagavond” heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat je teruggaat naar de bladzijde van figuur 3. Klik 

je op het huisje ( ) dan ga je terug naar de homepage van de uitslagen (figuur 2). 

 

 
figuur 8 

 


