Handleiding
computerprogramma
Keez4Fun
Versie handleiding: 1.3 - Maandag 19 april 2022

Inhoudsopgave
1
2
3

Registreren ................................................................................................................................................................ 1
Inloggen..................................................................................................................................................................... 1
Accountinstellingen................................................................................................................................................... 2
3.1
Wachtwoord wijzigen ....................................................................................................................................... 2
3.2

4
5
6
7

Wachtwoord vergeten ...................................................................................................................................... 2

Account informatie ................................................................................................................................................... 2
Drivebeheer .............................................................................................................................................................. 3
Game modes ............................................................................................................................................................. 5
Teambeheer .............................................................................................................................................................. 5
7.1
Teller ................................................................................................................................................................. 6
7.2

Teamnummer.................................................................................................................................................... 6

7.3

Tags ................................................................................................................................................................... 6

7.4

Bijnamen ........................................................................................................................................................... 6

8 Teams aanwezig melden/hebben betaald ................................................................................................................ 6
9 Start eerste ronde ..................................................................................................................................................... 7
10 Start volgende ronde ................................................................................................................................................ 7
11 Reset Keezdrive ......................................................................................................................................................... 7
12 SuperReset Keezdrive ............................................................................................................................................... 7
13 Tafeluitslag invullen .................................................................................................................................................. 7
14 Verberg/Toon stand .................................................................................................................................................. 8
15 Paginaknoppen ......................................................................................................................................................... 8
15.1 1. Drivebeheer................................................................................................................................................... 8
15.2

2. Ronde ............................................................................................................................................................ 8

15.3

3. Teamwissel .................................................................................................................................................... 8

15.4

4. Tafelindeling stijl 1 (pagina) .......................................................................................................................... 9

15.5

5. Tafelindeling stijl 2 (pagina) .......................................................................................................................... 9

15.6

6. Stand (pagina) ............................................................................................................................................. 10

16
17
18
19

Snelmenu ................................................................................................................................................................ 11
Totaalstand seizoen ................................................................................................................................................ 11
Standen alle Keezdrives .......................................................................................................................................... 11
Informatie over het programma ............................................................................................................................. 11

1 Registreren
Ga naar https://keez4fun.nl/keezdrive , klik op registreren en vul uw gegevens in. Klik vervolgens op registreren. Als
u bent geregistreerd ontvangt u een e-mail met een activatielink. Na het klikken op de activatielink wordt uw
account geactiveerd en kunt u inloggen met de gegevens die naar u toe zijn gestuurd.

2 Inloggen
Ga naar https://keez4fun.nl/keezdrive, klik op inloggen en voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Klik vervolgens op
inloggen.
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3 Accountinstellingen
3.1 Wachtwoord wijzigen
Klik in het hoofdmenu op uw accountnaam, vervolgens klikt u onder het kopje ‘Wachtwoord’ op ‘Verander?’. Voer
uw oude wachtwoord in en tweemaal het nieuwe wachtwoord. U kunt hierna inloggen met uw nieuwe wachtwoord.

3.2 Wachtwoord vergeten
Klik in het hoofdmenu op ‘Herstel Wachtwoord’, vervolgens vult u uw e-mailadres in en klikt u op verstuur. Er wordt
nu een e-mail verstuurd naar de door u ingevulde e-mailadres. Hierin staat een link die u moet gebruiken om uw
wachtwoord te herstellen. Indien er een foutmelding verschijnt, betekent dit dat de door u ingevulde e-mailadres
niet bestaat of verkeerd is ingevoerd.

4 Account informatie
In account informatie kunt u de volgende dingen zien/doen:

Host
Dit is uw accountnaam en is niet aanpasbaar.
Wachtwoord
Hier kunt u uw wachtwoord veranderen.
E-mail
Dit is uw e-mailadres waarmee u inlogt. Een e-mailadres is niet aanpasbaar.
Aangemaakt
Dit is de datum en tijd waarop het account is aangemaakt.
Laatste login
Dit is de datum en tijd waarop u voor het laatst heeft ingelogd.
Vervaldatum
Dit is de datum waarop uw account geen keezdrives meer kan starten.
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Max Aantal Keezdrives
Het maximum aantal keezdrives dat u mag aanmaken tussen ‘Start Licentie’ en Vervaldatum.
Aantal Keezdrives
Het aantal bestaande Keezdrives in uw account ‘Start Licentie’ en Vervaldatum.
Start Licentie
Hier kunt u zien wanneer uw licentie start.
Handleiding
Als u op ‘Keez4Fun Handleiding’ klikt, zal er een handleiding van ons computerprogramma gedownload worden.

5 Drivebeheer
In drivebeheer kunt u de volgende dingen doen:

Keezdrivenaam
Voer hier uw Keezdrivenaam naar keuze in. Deze naam komt ook openbaar op de website te staan, kies dus een
normale naam!
Speeldatum
Selecteer hier de speeldatum van uw Keezdrive (de datum waarop u de Keezdrive houdt).
Op deze manier is het mogelijk voor iedereen om de Keezdrive op te zoeken in het archief en de stand te bekijken.
Let op: na het invoeren van de eerste stand is het niet meer mogelijk om de speeldatum aan te passen!
Selecteer locatie
Selecteer hier uw Keezdrive locatie. Indien deze er niet bij staat, voeg deze dan toe bij nieuwe locatie. Een locatie is
belangrijk indien uw Keezdrive een competitie heeft. Via een locatie is het mogelijk om een totaalstand van de
gespeelde Keezdrives te creëren. Dit gebeurt geheel automatisch.
Of nieuwe locatie
Voer hier uw nieuwe Keezdrive locatie in. Bijvoorbeeld: Café Paradiso. Een locatie is belangrijk indien uw Keezdrive
een competitie heeft. Via een locatie is het mogelijk om een totaalstand van de gespeelde Keezdrives te creëren. Dit
gebeurt geheel automatisch. Indien u hier niets invult, pakt hij automatisch de eerste locatie.
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Selecteer game mode
Selecteer hier uw game mode die u wilt spelen. Let op: na het starten van de Keezdrive kunt u deze niet meer
aanpassen!
Selecteer type uitslaginvoer
Kies hier de uitslaginvoer stijl die u wilt gebruiken tijdens de Keezdrive.
Uitslaginvoer stijl 1: (Standaard ingesteld) Aantal pionnen binnen * 2 + 10 bonuspunten voor de winnaar. Tijd
overschreden? Beide teams verliezen en krijgen geen bonuspunten! De score wordt aan de hand van punten voor,
punten tegen, aantal rondes gewonnen, aantal rondes verloren berekend.
Uitslaginvoer stijl 2: (4v4 toernooi) Aantal pionnen binnen * 2 + 10 bonuspunten voor de winnaar. Tijd
overschreden? Beide teams verliezen en krijgen geen bonuspunten! De score wordt aan de hand van punten voor,
punten tegen, aantal rondes gewonnen, aantal rondes verloren berekend.
Uitslaginvoer stijl 3: (Tokken) Aantal pionnen binnen * 5 + 10 bonuspunten voor de winnaar. Winnaar krijgt tevens 2
bonuspunten voor elke pion van de tegenstander die niet binnen is. Tijd overschreden? Beide teams verliezen en
krijgen geen bonuspunten! De score wordt aan de hand van punten voor, punten tegen, aantal rondes gewonnen,
aantal rondes verloren berekend.
Let op! Als u gebruik maakt van een competitie, gebruik dan altijd dezelfde uitslaginvoer! Anders klopt de
puntentelling niet meer!
Ook uw eigen uitslaginvoer stijl? Stuur een mail naar: keez4fun@gmail.com en vraag naar de mogelijkheden!
Selecteer teamkleuren
Selecteer de 2 kleuren van de teams.
Selecteer tags
Bij 2-tagstoernooi moet u 2 tags opgeven (de tekst, achtergrondkleur en tekstkleur). Ook kun je een reeds eerder
gebruikte tag selecteren en daardoor klonen.

Keezdrive stand zichtbaar
Ja: (Standaard ingesteld) De Keezdrive stand is zichtbaar.
Nee: De Keezdrive stand is onzichtbaar.
Als u de Keezdrive op privé zet, kan niemand de stand meer bekijken. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld een groot
Keeztoernooi houdt. Op deze manier blijft het spannend tot op de laatste seconde!
P.s: Vergeet niet om na het Keeztoernooi de knop weer aan te vinken!
Keezdrive in seizoenoverzicht
Ja: (Standaard ingesteld) De Keezdrive wordt meegerekend in de totaalstand van het seizoen.
Nee: De Keezdrive wordt niet meegerekend in de totaalstand van het seizoen.
Als u de Keezdrive mee wilt laten tellen in de totaalstand van een seizoen, vink dan de checkbox aan.
Met een totaalstand kunt u heel gemakkelijk de beste Keezers van het seizoen zien.
Toon teamkleuren
Ja: (Standaard ingesteld) Moeten de teamkleuren getoond worden in de overzichten?

4

6 Game modes
Willekeurig: Iedere ronde worden de tafels willekeurig gevuld met teams.
Verspringen: Iedere ronde worden de teams een of twee tafels opgeschoven. Er is nu geen kans dat teams vaker
tegen elkaar spelen, tenzij je minder dan ‘aantal rondes’-tafels hebt. Stel je speelt 5 rondes, dan heb je minimaal 5
tafels nodig.
Sterkste: Iedere ronde spelen de sterkste teams tegen elkaar.
Individueel: Iedere ronde worden de tafels willekeurig gevuld met spelers. Iedereen speelt als individu en wordt
gematched met een willekeurige partner en tegenstanders.
2-tagstoernooi: 2 tags aan elke tafel. Bijvoorbeeld Noord-Holland tegen Noord-Brabant.
Let op: na het starten van de Keezdrive is het niet meer mogelijk om de game mode aan te passen!

7 Teambeheer
In teambeheer kunt u de volgende dingen doen:

Spelers toevoegen
Klik op de knop “Nieuw team toevoegen” om een nieuw team toe te voegen. U kunt nu spelers in het team
toevoegen. Indien de spelers al eens eerder heeft meegedaan met een Keezdrive, zal er een lijst met namen
tevoorschijn komen waaruit u kunt kiezen. De spelers zullen dan in het groen verschijnen. Indien de spelers nog niet
bestaan, zal deze in het blauw verschijnen. Als de spelers de volgende keer weer komen, zullen ze in de lijst
voorkomen en groen worden. Na het opslaan van het team zal teambeheer opnieuw geopend worden. Op deze
manier kunt u sneller spelers toevoegen aan de Keezdrive.
Een team kan uit een onbeperkt aantal spelers bestaan. Wel moet elk team een gelijke aantal spelers hebben. Ook is
een voor- en achternaam verplicht en moeten namen uniek zijn. Dit is belangrijk indien u wilt spelen met een
competitie. Er wordt namelijk automatisch een totaalstand aangemaakt per locatie.
Teams verwijderen of spelers wijzigen
Indien u een team wilt verwijderen of de spelers in het team wilt wijzigen, klikt u op een van de teams in het
overzicht. Als u een team wilt verwijderen, klikt u op “verwijderen”. Als u een speler uit een team wilt verwijderen,
klikt u op het kruisje naast een van de spelersnamen. Het is alleen mogelijk om een team te verwijderen indien de
Keezdrive nog niet gestart is. Als de Keezdrive is gestart, is het alleen nog mogelijk om de spelers in het team te
wijzigen. Indien u een team wijzigt moet het aantal spelers wel overeen komen met de andere teams.
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Bijnaam toevoegen
U kunt ook gebruik maken van een team bijnaam. Een bijnaam is niet verplicht. Alle spelers in het team zullen
dezelfde bijnaam krijgen.
Tag toevoegen
Indien u gebruik maakt van de game mode 2-tagstoernooi kunt u kiezen uit een van de 2 tags die zijn opgegeven in
drivebeheer.

7.1 Teller
In teambeheer zijn er ook tellers aanwezig. Deze tellers geven aan hoeveel teams er met een bepaalde tag spelen.
Indien er ongelijke aantal tags is gevonden (NH - 70 om NB - 71) kan de Keezdrive niet worden gestart, er zal dan een
foutmelding verschijnen. Ook tellen deze tellers hoeveel tafels en teams er aanwezig zijn. Indien er een ongeldig
aantal teams is gevonden, kan de Keezdrive niet worden gestart en zal er een foutmelding verschijnen.

7.2 Teamnummer
Elk team die u toevoegt aan de Keezdrive krijgt automatisch een uniek teamnummer. U kunt dit teamnummer aan
het begin van de Keezdrive doorgeven aan de spelers na het toevoegen van het team. Dit is handig als u bijvoorbeeld
gebruik maakt van de tafelindeling stijl nummer 2.
Let op: teamnummers zijn niet aanpasbaar en worden automatisch gegenereerd.

7.3 Tags
Als u voor de game mode 2-tagstoernooi hebt gekozen, kunt u kiezen uit bepaalde tags die u wilt gebruiken voor uw
Keezdrive. Dit is leuk als u bijvoorbeeld Noord-Holland tegen Noord-Brabant speelt of Man tegen Vrouw.

7.4 Bijnamen
Zodra u een speler toevoegt in teambeheer, kunt u ervoor kiezen om te spelen onder uw originele naam of met een
bijnaam (teamnaam). Deze bijnaam wordt dan overal getoond in plaats van uw originele naam. Een bijnaam is niet
verplicht.

8 Teams aanwezig melden/hebben betaald
Indien je een team aanmaakt op de geplande datum van de keezdrive gaat het programma ervan uit dat ze aanwezig
zijn en meteen betalen. In andere gevallen niet. Alle teams moeten aanwezig zijn en hebben betaald, voordat je een
drive kan starten. Nadat de partijen van een team zijn gegenereerd, kan je de vinkjes niet meer weghalen bij
‘Aanwezig’ en ‘Betaald’.
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9 Start eerste ronde
Klik op ‘’Start Keezdrive’’ om de eerste ronde te starten. De teams worden aan de hand van de game mode
ingedeeld aan een tafel.

10 Start volgende ronde
Klik op ‘’Start volgende ronde’’ om de volgende ronde te starten. Deze knop verschijnt alleen indien alle uitslagen
van een ronde zijn ingevoerd en de volgende ronde nog niet is gestart.

11 Reset Keezdrive
Het is mogelijk om de Keezdrive in ronde 1 nog te resetten. Dit kan alleen indien er nog géén uitslag is ingevoerd! U
klikt dan op de knop “Reset Keezdrive” en vervolgens op “Ja” om dit te bevestigen. Als de Keezdrive wordt gereset,
zal de tafelindeling van ronde 1 verloren gaan. Alle spelers / teams blijven behouden. Het is dan weer mogelijk om
spelers / teams te verwijderen of toe te voegen aan de Keezdrive. Ook is het mogelijk om de game mode aan te
passen.

12 SuperReset Keezdrive
Om de Keezdrive in SuperReset-mode te zetten, klikt u op de knop “SuperReset Keezdrive” en vervolgens op “Ja” om
dit te bevestigen. Deze knop is er alleen indien de Keezdrive in ronde 1 staat. Als de Keezdrive wordt gereset, zal de
tafelindeling van ronde 1 blijven bestaan. Alle spelers / teams zullen ook blijven bestaan. Het is dan weer mogelijk
om spelers / teams toe te voegen aan de Keezdrive. Na het toevoegen van nieuwe teams, verschijnen deze met een
roze achtergrond. Dat betekent dat deze teams nog niet zijn ingedeeld. Nadat u alle teams heeft toegevoegd, klikt u
vervolgens op “Start Keezdrive”. De teams zullen worden toegevoegd aan ronde 1. Het is niet mogelijk om de game
mode aan te passen tijdens een superreset.

13 Tafeluitslag invullen
Klik bij een van de tafels op de knop met het potlood icoontje om een tafeluitslag in te voeren.
1. Selecteer het winnende team en zet er een vinkje bij. Indien er geen winnaar is, selecteert u “tijd overschreden”.
2. Voer het aantal pionnen of punten in die elk team binnen heeft. (Afhankelijk van welke uitslaginvoer stijl u heeft
gekozen!)
3. Klik op opslaan.
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Indien het icoontje blauw is, betekent het dat de uitslag voor deze tafel nog ingevoerd moet worden. U kunt de
uitslag te allen tijde aanpassen. Na het invoeren van de eerste uitslag wordt de keezdrive-datum op Vandaag gezet.

14 Verberg/Toon stand
Indien u de stand wilt verbergen op de Keezdrive hoofdpagina tijdens het invullen van de scores, kunt u op “Verberg
stand” drukken.
Indien u de stand wilt inzien, klikt u op “Toon stand”.

15 Paginaknoppen
15.1 1. Drivebeheer
In drivebeheer kunt u alle informatie aanpassen die over de Keezdrive gaat.

15.2 2. Ronde
Met deze knop kunt u wisselen tussen bestaande rondes. Zo kunt u terugkijken welke uitslagen u heeft ingevuld en is
het mogelijk om deze nog aan te passen.

15.3 3. Teamwissel
Met teamwissel is het mogelijk om teams te ruilen naar een andere tafel. Dit is alleen mogelijk indien u de game
mode sterkste of verspringen heeft gekozen.
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15.4 4. Tafelindeling stijl 1 (pagina)
Met deze pagina kunt u de tafelindeling tonen. Zo weten de spelers waar en tegen wie ze spelen. Blauwe namen zijn
teams met bijnamen. De kleuren voor uw naam, is de kleur waarmee u speelt. Het cijfer voor de kleuren is de
tafelnummer. Met de + en - kunt u de letters vergroten of verkleinen.

15.5 5. Tafelindeling stijl 2 (pagina)
Met deze pagina kunt u de tafelindeling tonen. Zo weten de spelers waar en tegen wie ze spelen. Blauwe namen zijn
teams met bijnamen. De kleuren voor uw naam, is de kleur waarmee u speelt. Het cijfer voor de kleuren is uw
teamnummer. Het cijfer achter uw naam is de tafelnummer. Met de + en - kunt u de letters vergroten of verkleinen.
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15.6 6. Stand (pagina)
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16 Snelmenu
Er is op verschillende pagina’s een snelmenu aanwezig. Dit houdt in dat u snel kunt wisselen tussen de pagina’s die u
nodig heeft. Zo hoeft u niet helemaal terug naar het beginscherm

.

17 Totaalstand seizoen
Een totaalstand wordt automatisch aangemaakt per locatie door het computerprogramma. Hier is het van belang
dat namen uniek zijn, dus niet 2 mensen met exact dezelfde naam. Een totaalstand wordt standaard aangemaakt
voor de 6 best gespeelde Keezdrives. Voorbeeld: https://keez4fun.nl/keezdrive/totaal_stand.php?begindatum=0109-2021&einddatum=02-09-2022&locatie=%27T%20Carillon%20vrijdag&driveaantal=4
of per individuele speler: https://keez4fun.nl/keezdrive/totaal_stand_speler.php?begindatum=01-092021&einddatum=08-09-2022&locatie=%27T%20Carillon%20vrijdag

18 Standen alle Keezdrives
Alle standen per Keezdrive, per locatie kunt u op deze pagina inzien. Sommige Keezdrives staan op privé en kunnen
niet bekeken worden. Voorbeeld: https://keez4fun.nl/keezdrive/stand.php?begindatum=01-092021&einddatum=08-09-2022&locatie=%27T%20Carillon%20vrijdag

19 Informatie over het programma
Limiet
Er is geen limiet aan het aantal Keezdrives die kunnen worden toegevoegd. Het aantal spelers en teams zijn
onbeperkt. Met de game modes: Individueel en Willekeurig zijn de rondes beperkt tot een maximum van 10 rondes.
Bij 2-tagstoernooi beperkt tot een maximum van 5 rondes. Met de overige game modes kunnen er onbeperkt aantal
rondes aangemaakt worden.
Opschoning database
Elke week schonen wij onze database op. Dit betekent dat Keezdrives die ouder zijn dan 2 weken en niet gestart zijn
worden verwijderd. Ook spelersnamen en locaties die nergens worden gebruikt worden verwijderd. Voer dus de
juiste datum in als u een toekomstige Keezdrive aanmaakt.
Ontwikkeling
Het programma is nog volop in ontwikkeling, heeft u tips en suggesties of komt u problemen tegen in het
programma, stuur dit dan naar keez4fun@gmail.com!
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