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Hoofdstuk 1 Inleiding
Het programma TeDDyScore voor Nintendo DS kan gebruikt worden om 
tijdens een trampolinewedstrijd op de tribune de score bij te houden.
Het is ook mogelijk om meerdere toestellen te definieren zodat het pro-
gramma in de toekomst ook geschikt kan worden gemaakt voor bijvoorbeeld 
turnwedstrijden. De mogelijkheid om meerdere toestellen te definieren kan 
ook worden gebruikt om van meerdere deelnemerslijsten de score bij te 
houden.Ook is het mogelijk in de naam van het toestel de wedstrijd op te 
nemen zodat de scores van meerdere wedstrijden kunnen worden vergele-
ken.

Hoewel getracht wordt de totaalscores zo precies mogelijk te berekenen 
kan het voorkomen dat door correcties in de officiele scores de uitkomsten 
van TeDDyScore niet exact overeenkomen.
Hou hier rekening mee om teleurstelling bij de sporters te voorkomen.
TeDDyScore heeft geen officiele status, dus aan de uitkomsten kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Versie 0.8.0 van TeDDyScore, die op dit moment te downloaden is via
http://www.savannahdeckers.nl is nog een voorlopige versie. Er kunnen dus 
nog foutjes voorkomen en nog niet alle functies werken.
Kijk daarom regelmatig op de site om een nieuwe versie te downloaden.

Ook deze handleiding zal in de loop van de tijd worden uitgebreid.
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TABEL 1. Wijzigingsoverzicht

versie wijzigingen
0.8.0 - schermteksten en commando’s in CSV scorebestand

  in Nederlands, Engels en Duits

- A toets fungeert niet meer als Enter bij score invoer

- A en Y toetsen voor volgende- en vorige toestel tijdens
  score invoer

- Start en Select toetsen voor volgende- en vorige wedstrijd
  tijdens score invoer

- midmingmd in CSV bestand is mid-gmd geworden

- wedstrijdnummer mogelijk als onderdeel van toestelnaam
  bijvoorbeeld 001:trampoline 1

- als de naam van een gymnast wordt gewijzigd naar een
  naam van een andere, bestaande gymnast worden
  de overige gegevens meegenomen.

- indien wedstrijd-type synchroon wordt gekozen wordt
  automatisch het aantal synchroonjuryleden op 1 gezet; bij 
  omschakelen tussen individueel en synchroon wordt
  automatisch het maximum aantal uitvoeringsjuryleden
  aangepast

- niveau’s alfabetisch gesorteerd in plaats van op niveau

- annuleren-knop bij tekst invoer schermen

- bij aanmaken van nieuw toestel wordt de nieuwe naam
  afgeleid van het huidige toestel

- fout opgelost waardoor totalen in het CSV scorebestand
  nu goed worden opgeslagen als er meerdere toestellen
  zijn

- L toets linksachter is geen enter toets meer; alle cursor-
  toetsen kunnen nu als enter worden gebruikt

- wedstrijd kopiëren functie toegevoegd

- handmatig startnummers wijzigen functie toegevoegd

- maximaal 50 toestellen tegelijk toe te voegen
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- bij toevoegen toestel worden instellingen van huidige
  toestel meegenomen

- bij toestel toevoegen kunnen nu meteen de naam, niveau
  en gymnasten worden opgegeven

- bij omschakelen tussen toestellen wordt getracht
  de cursor op de huidige oefening en gymnast te laten,
  indien mogelijk

- meerdere toestellen delen nu dezelfde kolommen in
  het CSV scorebestand voor zover mogelijk. Dit verbetert
  het overzicht en voorkomt dat het CSV bestand niet
  kan worden geladen in Excel omdat er teveel kolommen
  zijn

- maximum aantal oefeningen is nu 4 ivm DMT

- maximaal 4 juryleden by synchroon wedstrijd

- fout opgelost dat soms in menu’s slechts 1 item
  zichtbaar was

0.7.10 - fout opgelost als er meer dan 256 deelnemers in de 
  deelnemerslijst staan 

- internationale lettertekens (met accenten) worden nu
  overal goed weergegeven

0.7.9 - de Y-knop kan nu ook als backspace worden gebruikt

- fout opgelost in volgordeberekening als aantal gymnasten
  groter is dan 50

- nieuwe zoekfunctie naar gymnast op naam of volgorde
  nummer

0.7.8 - omhoog/omlaag pijltjes toegevoegd in selectielijsten

- hand-invoer maximum aantal gymnasten van 50 naar 150
  Het maximum aantal vanuit scorebestand is onbeperkt
  (alleen beperkt door de hoeveelheid geheugen in de DS)

- voortgang bij lezen/schrijven weergave

- startvolgorde wijzigen functies toegevoegd

- fouten in eindpositie berekening bij gelijke scores opgelost

- aantal finalisten ook als percentage in te voeren

- volgorde knop om gesorteerde rangorde te bekijken

TABEL 1. Wijzigingsoverzicht

versie wijzigingen
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- oplichten van ingedrukte toets op aanraakscherm

- opslaan ook via menu

0.7.7 - correctie mogelijkheid als er een juryscore ontbreekt

- gymnast / club combinatie blijft bewaard voor nieuwe wed-
  strijd

- zoekfunctie ingetypte tekst in selectielijsten

- niveau aaanpassen ook als tekst-invoer met zoekfunctie

- ontbrekende kolommen in CSV bestand laten programma
  niet meer vastlopen

- CTRL-M in CSV bestand (DOS tekstbestand) laat pro-
  gramma niet meer vastlopen

- beperkte foutafhandeling bij incorrectie gegevens in CSV
  bestand

- invoer van verschillende (aantallen) gymnasten per toestel 
  mogelijk

- &-teken in teksten is nu wel zichtbaar

- scores groter dan 100.0 worden goed uitgelijnd

0.7.6 - fout opgelost in midx3 correctie bij 3 juryleden

0.7.5 - reset scores menu alleen zichtbaar als er een wedstrijd   
  geladen of aangemaakt is

- reset scores resultaat meteen zichtbaar

- gymnast niveau invullen mogelijk vanuit een lijst

- menu items met stylus aan te klikken

- minimale en maximale waarde zichtbaar 
bij nummer invoer

- ‘terug’ keuze mogelijk in wedstrijd laden menu

- wedstrijdtitel invoeren is nu mogelijk

- tekst cursor volgt de letterbreedte bij het invoeren

  van tekst in plaats van vaste letterbreedte

- tekst invoer gebruikt invoegen ipv overschrijven

TABEL 1. Wijzigingsoverzicht

versie wijzigingen
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- correctie voor 3 juryleden bij plaatsingswedstrijden en
  districtswedstrijden toegevoegd

- correctietype zichtbaar op score invoerscherm

- # juryleden, niveau en moeilijkheid direct aan te klikken

- niveau ook voor alle gymnasten tegelijk in te stellen

- toestel en gymnast toevoegen mogelijkheid

- toestel hernoemen mogelijkheid

- moeilijkheidscore wordt opgeslagen, maximale
  moeilijkheid alleen in totaalscore verrekend 

- cursor naar beneden werkt als enter

- alle cijfers kunnen worden ingevoerd (ook 0.01)

- moeilijkheidscore mogelijk bij alle oefeningen

- woonplaats niet meer apart maar bij club invoeren

- bestandoverzicht bij opslaan

- ‘terug zonder opslaan’ mogelijkheid bij opslaan

-  begin- en einderegel toets bij tekstinvoer

fouten die zijn opgelost in deze versie:
- cursor zichtbaar bij nummer invoer

- meerdere wedstrijden achter elkaar laden gaat nu goed

- moeilijkheidscore wordt nu opgeslagen en gelezen

- totalen worden meteen berekend na opstarten

TABEL 1. Wijzigingsoverzicht

versie wijzigingen
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Hoofdstuk 2 Beginnen met het 
programma
Na het opstarten van het programma verschijnt het taalkeuze menu zoals in 
Figuur 2.1 op bladzijde 7. Selecteer de gewenste schermtaal met de stylus 
of met de cursortoetsen links naast het aanraakscherm en klik op de A-knop 
om de keuze te maken. Daarna verschijnt een waarschuwingsscherm dat 
na het lezen kan worden weggeklikt en vervolgens het hoofdmenu zoals in 
Figuur 2.2 op bladzijde 8.
In Figuur 2.3 op bladzijde 9 is te zien welke knoppen gebruikt worden om de 
menu’s van TeDDyScore te bedienen. Verderop in deze handleiding is een 
overzicht van de menustructuur te vinden.

Figuur 2.1. Taalkeuze menu
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS 7
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Figuur 2.2. Hoofdmenu

Als al eerder wedstrijdgegevens zijn ingevoerd, via TeDDyScore, of nadat 
een TeDDyScore bestand met een spreadsheet programma zoals Excel is 
aangepast, kunnen de opgeslagen gegevens daarvan worden geladen via 
het item ‘wedstrijd laden’ in het hoofdmenu.
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Figuur 2.3. Menu besturing

Hierna laat het programma alle scorebestanden zien die beschikbaar zijn 
en kan het gewenste bestand worden gekozen via de omhoog- en omlaag 
pijltjestoetsen links naast het aanraakscherm en geselecteerd met de ‘A’ 
toets, of door het gewenste bestand aan te klikken met de stylus. Als er 
meer bestanden zijn dan op het scherm passen kunnen de overige zicht-
baar worden gemaakt door met de pijltjestoets verder naar beneden te 
gaan.
Zodra een scorebestand is geladen verschijnt het invoerscherm waarop de 
scores kunnen worden ingevoerd.
Check eerst de algemene instellingen zoals het o.a. aantal uitvoerings-
juryleden aan de hand van Hoofdstuk 4 omdat dit van belang is voor de 
berekening van de totaalscores.
Hoe de scores zelf worden ingevoerd wordt uitgelegd in Hoofdstuk 5.

menu

menu
omhoog

omlaag

selecter
menu ite
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Als nog geen scorebestand beschikbaar is of een compleet nieuwe wed-
strijd moet worden aangemaakt kan in het hoofdmenu het item ‘wedstrijd 
aanmaken’ worden gekozen.

In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een compleet nieuwe wed-
strijd wordt ingevoerd, of een nieuwe wedstrijd wordt ingevoerd op basis 
van een eerdere wedstrijd (dezelfde deelnemers, andere springvolgorde).
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS



Hoofdstuk 3 Wedstrijd aanmaken
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een of meerdere wedstrijden kunnen 
worden ingevoerd in TeDDyScore.
Hoewel alle wedstrijdgegevens rechtstreeks kunnen worden ingevoerd met 
TeDDyScore is met name het invoeren van grote aantallen deelnemersna-
men, clubs etc. gemakkelijker op een PC met toetsenbord.
Als daarvoor gekozen wordt kan wel het beste het scorebestand waaraan 
deze gegevens worden toegevoegd eerst met TeDDyScore worden aange-
maakt om er zeker van te zijn dat het bestand het juiste formaat heeft om 
correct te worden ingelezen door TeDDyScore.

Figuur 3.1. Aanmaken wedstrijden in TeDDyScore

wedstrijd aanmaken

nieuw toestel
invoeren

nieuwe gymnast
invoeren

wedstrijd
starten

toestel, gymnasten
en clubs wijzigen

toestellen en/of wed-
strijden toevoegen

wedstrijd aanmaken
in TeDDyScore
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Figuur 3.2. Aanmaken wedstrijd in TeDDyScore en op PC

Een nieuwe wedstrijd aanmaken begint bij het hoofdmenu item ‘wedstrijd 
aanmaken’ (zie Figuur 2.2 op bladzijde 8). Na het selecteren van dit menu 
verschijnt het ‘wedstrijd wijzigen’ scherm waarin nu nog slechts 3 items 
zichtbaar zijn. Het item ‘nieuw toestel (wist alles!!)’ is standaard geselect-
eerd zodat alleen op de A-knop hoeft te worden geklikt om dit menu te 
kiezen. Met dit commando kunnen 1 of meerdere nieuwe toestellen worden 
aangemaakt, waarbij eventueel eerder gedefinieerde toestellen en scores 
worden verwijderd (uit het geheugen, uiteraard niet de scorebestanden).

Het is aan te raden om, als er meerdere toestellen moeten worden 
ingevoerd, eerst 1 toestel in te voeren, eigenschappen zoals het aantal 
juryleden etc. te wijzigen en vervolgens de overige toestellen toe te voegen 
omdat hiervoor dan de instellingen van het eerste toestel worden over-
genomen.

wedstrijd aanmaken 
in TeDDyScore

wegschrijven
naar CSV bestand

CSV bestand
laden in spreadsheet

toestel, gymnasten
en clubs wijzigen

CSV bestand
laden in TeDDyScore

toestellen en/of wed-
strijden toevoegen
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Figuur 3.3. Wedstrijd wijzigen menu

Als ‘nieuw toestel’ is gekozen verschijnt een numeriek toetsenbord op het 
aanraakscherm waarmee het aantal gewenste nieuwe toestellen kan 
worden ingevoerd (zie Figuur 3.4 op bladzijde 14).

Klik met de stylus op de cijfertoetsen om het gewenste aantal in te voeren 
en vervolgens op de enter toets rechtsonder in het blok of op de A - knop 
om het ingevoerde getal te bevestigen. De toets linksonder kan tijdens het 
invoeren gebruikt worden om de oorspronkelijke waarde terug te halen.
Door op de ‘annuleren’ tekst te klikken kan de invoer worden afgebroken.
  
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS 13
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oets

hers
Figuur 3.4. Aantal nieuwe toestellen invoeren

Na invoeren van het gewenste aantal toestellen verschijnt per toestel een 
scherm om een naam in te voeren voor het betreffende toestel.

enter t

tellen

terug
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ets
Figuur 3.5. Naam invoeren voor nieuwe toestel

Bevestig de naam met de enter toets.
Vervolgens zal een scherm verschijnen waarop kan worden ingevoerd wat 
het niveau is van de gymnasten die op het toestel deelnemen. Als er meer-
dere niveau’s tegelijk zijn kan later nog per gymnast het juiste niveau 
worden ingesteld.
Kies met de pijltjestoetsen links naast het aanraakscherm het gewenste 
niveau, of type een nieuw niveau in met het toetsenbord. Bevestig de 
keuze met de A-knop.

enter to
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Figuur 3.6. Niveau voor het toestel instellen

Als een van de voorgedefinieerde niveaus wordt gekozen zal automatisch 
de bijbehorende maximale moeilijkheid worden ingesteld. Het is ook moge-
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lijk om een afwijkende naam voor het niveau in te typen. In dat geval moet 
vervolgens nog de maximale moeilijkheid worden ingevoerd.

Na het invoeren van het niveau verschijnt een scherm waarop het aantal 
gymnasten kan worden ingevoerd dat op dit toestel deelneemt.

Figuur 3.7. Gymnasten toevoegen aan toestel 

Type het gewenste aantal in  en bevestig weer met de enter toets op het 
aanraakscherm of de A-knop.

Als er meerdere nieuwe toestellen worden aangemaakt zal hierna opnieuw 
het invoer scherm verschijnen om de naam van het volgende toestel in te 
voeren. Op het bovenste scherm zal in dat geval een selectielijstje ver-
schijnen met de namen van toestelnamen die reeds zijn ingevoerd. Als er 
bijvoorbeeld 3 trampolines moeten worden ingevoerd kan voor de num-
mers 2 en 3 ‘trampoline’ in het lijstje worden geselecteerd.
Geef alleen de toestelnaam in; TeDDyScore zal zelf de toestellen num-
meren om ze van elkaar te kunnen onderscheiden.
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS 17
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Figuur 3.8. Selectielijst toestelnamen
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Zodra de naam voor het laatste toestel is bevestigd met de enter toets ver-
schijnt weer het ‘wedstrijd wijzigen’ menu.

Figuur 3.9. Het wedstrijd wijzigen menu verlaten

Kies nu het ‘terug’ item en bevestig met de ‘A’ toets of klik met de stylus op 
het ‘terug’ item.

In het hoofdmenu is nu een nieuw item ‘wedstrijd starten’ verschenen.
Door dit te selecteren verschijnt het invoerscherm waarop de scores kun-
nen worden ingevoerd. Alle items hebben nu nog een algemene naam, 
zoals g01, g02 etc voor de gymnast namen en club01, club02 etc. voor de 
club. Ook zijn een aantal standaard instellingen gekozen zoals o.a. individi-
duele wedstrijd met 3 oefeningen, 5 uitvoerings-juryleden etc.
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS 19
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ets
Figuur 3.10. Het score invoerscherm

In Hoofdstuk 5 wordt uitgelegd hoe de algemene namen voor gymnasten, 
clubs etc. in TeDDyScore zelf kunnen worden aangepast.

menu kno

enter to
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Als er grote aantallen deelnemers moeten worden ingevoerd kan ook het 
scorebestand met de algemene namen worden uitgeschreven zodat deze 
op een PC met toetsenbord kunnen worden aangepast.

Het uitschrijven van het scorebestand gaat door op de ‘menu’ knop op het 
aanraakscherm te klikken waarna weer het hoofdmenu verschijnt. In dit 
menu is nu ook een item ‘wedstrijd opslaan’ zichtbaar. Kies dit item waarna 
een scherm verschijnt waarin een naam kan worden ingevoerd waaronder 
het scorebestand wordt opgeslagen. Als er al scorebestanden aanwezig 
zijn zullen deze op het bovenste scherm worden getoond. Via het toetsen-
bord kan een nieuwe naam worden ingevoerd. Let op dat het scorebestand 
eindigt op .csv Op die manier weet een spreadsheetprogramma om wat 
voor type bestand het gaat.
Klik op de enter toets om het scorebestand met de ingevoerde naam op te 
slaan.
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS 21
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nieuwe naa

aan
Figuur 3.11. Naam invoeren voor scorebestand

m

opsl
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ype
Na het opslaan kan het flash kaartje uit de Nintendo met een cardreader op 
een PC worden gelezen en het scorebestand met een spreadsheet pro-
gramma zoals bijvoorbeeld Excel of het gratis spreadsheet programma van 
docs.google.com worden geopend.
Wat de verschillende items in het scorebestand betekenen wordt uitgelegd 
in Hoofdstuk 9.

Om namen en clubs uit een deelnemerslijst van bijvoorbeeld de KNGU site 
te kopiëren naar het nieuwe scorebestand dient kan dit bestand worden 
geopend met bijvoorbeeld Excel.

Figuur 3.12. CSV scorebestand openen in Excel

Open vervolgens het PDF bestand met de springvolgorde op bijvoorbeeld 
de KNGU site. Als het bestand gedraaid wordt weergegeven kan dit een 
kwart slag worden gedraaid als volgt: (engelstalige versie van Acrobat 
Reader; zoek in een Nederlandse versie het overeenkomstige menu):

csv t
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS 23
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Figuur 3.13. Springvolgorde bestand kwart slag draaien

Om nu een kolom met namen van springers te selecteren moet de select 
tool worden gekozen in Acrobat Reader. Dit kan door het rechtermuistoets 
menu op te roepen:

Figuur 3.14. Select tool kiezen in Acrobat Reader
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS



Om nu een kolom met alleen de namen van de springers te selecteren 
moet de cursor boven de eerste letter van de eerste springer worden gezet 
en vervolgens de ALT toets worden ingedrukt en vastgehouden. Er ver-
schijnt dan een nieuwe cursor met een blokje erin en door nu de muis te 
verplaatsten kan een enkele kolom met namen worden geselecteerd:

Figuur 3.15. Kolom met namen selecteren in Acrobat Reader

Kies nu in het rechtermuistoets menu de kopiëren functie:
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS 25
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Figuur 3.16. Kolom kopiëren in Acrobat

Selecteer nu in Excel in de namen kolom de items die moeten worden 
vervangen door de gekopiëerde namen uit de PDF deelnemerslijst, zet de 
cursor in het vakje van de eerste naam en plak de gekopiëerde namen:
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS



Figuur 3.17. Deelnemersnamen plakken in Excel

Kopiëer op dezelfde manier vervolgens de bijbehorende clubs en eventueel 
de namen en clubs voor de overige niveaus.

Sla tenslotte het bestand op onder een nieuwe naam via ‘Opslaan als / 
Save As’. Als dat nog niet het geval is voor bestandtype CSV kiezen en ook 
de .csv achter de bestandnaam niet vergeten.
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS 27
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Figuur 3.18. CSV scorebestand opslaan in Excel

Excel zal nu een waarschuwing geven dat er mogelijk informatie verloren 
gaat omdat het bestand als CSV bestand wordt opgeslagen ipv XLS.
Deze boodschap kan worden weggeklikt met de OK knop.

Figuur 3.19. Waarschuwing opslaan als CSV bestand
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS



Plaats het backup kaartje met het nieuwe scorebestand weer in de Nin-
tendo DS, start TeDDyScore op en laad het nieuwe bestand via ‘wedstrijd 
laden’.

Figuur 3.20. Wedstrijd laden
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS 29
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3.1 Meerdere toestellen en wedstrijden

Bij het aanmaken van een nieuw toestel geeft TeDDyScore deze de 
ingevoerde toestelnaam gevolgd door een volgnummer, dus bijvoorbeeld 
trampoline 1.
Deze volgnummers zullen meestal niet corresponderen met de trampoline-
nummers die in de wedstrijd worden gebruikt, maar zijn nodig omdat in 
TeDDyScore iedere toestelnaam uniek moet zijn.

Door in het score invoerscherm (Figuur 3.10 op bladzijde 20) op de betref-
fende toestelnaam te klikken met de stylus kan deze achteraf worden 
aangepast.

Naast het volgnummer achter de naam zal TeDDyScore de toestelnaam 
vooraf laten gaan door een wedstrijd nummer.
Op deze manier kunnen de scores van meerdere wedstrijden in 1 score-
bestand worden onderscheiden.
In een toekomstige versie wordt het mogelijk om met TeDDyScore de eind-
klassering na meerdere wedstrijden te laten bepalen.

De wedstrijdnaam wordt gescheiden van de toestelnaam door een dubbele 
punt.

Bijvoorbeeld:

001:trampoline 1

voor trampoline 1 in wedstrijd 1

Als er reeds toestellen zijn ingevoerd en er wordt een nieuw toestel toe-
gevoegd zal TeDDyScore vragen of het nieuwe toestel aan de bestaande 
wedstrijd moet worden toegevoegd, of aan een nieuwe wedstrijd.

Als het aan de bestaande wedstrijd wordt toegevoegd zal het aan het einde 
van de lijst van ingevoerde toestellen worden toegevoegd, dus eventueel 
ook ná de toestellen van andere wedstrijden.
In een toekomstige versie van TeDDyScore komt de mogelijkheid om een 
nieuw toestel in te voegen, ipv aan het einde toe te voegen.
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS



Figuur 3.21. Toestel toevoegen aan nieuwe wedstrijd

3.2 Vervolgwedstrijd aanmaken

Bij een serie wedstrijden (bijvoorbeeld 3 plaatsingswedstrijden met 
dezelfde deelnemers) kan een nieuwe wedstrijd worden aangemaakt op 
basis van de gegevens van de vorige wedstrijd zodat niet alle gegevens 
van de deelnemers opnieuw hoeven te worden ingevoerd.

De gemakkelijkste manier hiervoor is om in het hoofdmenu het item ‘wed-
strijd kopiëren’ te gebruiken.
Laad hiervoor eerst het scorebestand van de vorige wedstrijd.
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Figuur 3.22. Wedstrijd kopiëren

Druk daarna net zo vaak op de ‘A’ of ‘Y’ knop (of Start knop) tot het eerste 
toestel van de laatste wedstrijd zichtbaar is op het scherm. Als er al meer-
dere wedstrijden zijn geweest bijvoorbeeld ‘002:trampoline 1’ om de derde 
plaatsingswedstrijd aan te maken.
Klik daarna op de ‘menu’ knop op het aanraakscherm om het hoofdmenu 
op te roepen. Kies nu het item ‘wedstrijd kopiëren’.
TeDDyScore zal nu alle toestellen en bijbehorende deelnemers van de 
bestaande wedstrijd kopiëren. Nu dient alleen nog de startvolgorde voor de 
nieuwe wedstrijd te worden aangepast zoals hierna zal worden uitgelegd.

Een alternatieve manier om een nieuwe wedstrijd aan te maken is door het 
scorebestand van een bestaande wedstrijd te laden, nieuwe toestellen aan 
te maken en daarbij aan te geven dat de toestellen aan een nieuwe wed-
strijd moeten worden toegevoegd, gymnasten aan die toestellen toe te voe-
gen en vervolgens de algemene gymnast namen te wijzigen in reeds 
ingevoerde namen. 
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3.3 Startvolgorde wijzigen na kopiëren van een wedstrijd

Klik, om de startvolgorde van een gekopiëerd toestel te wijzigen, op het 
score invoerscherm op de knop ‘toestel’ en vervolgens het menu ‘wijzigen’.
In het ‘toestel wijzigen’ menu moet vervolgens ‘startvolgorde’ worden 
gekozen gevolgd door ‘handmatig aanpassen’.

Figuur 3.23. Startvolgorde wijzigen
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Figuur 3.24. Startvolgorde handmatig aanpassen

TeDDyScore zal nu eerst vragen of de startvolgorde voor alle oefeningen 
moet worden aangepast, of alleen voor de huidige oefening. De laatste 
optie is bedoeld om bijvoorbeeld de volgorde voor alleen de finale te wijzi-
gen; na het kopiëren van een wedstrijd is het beter om de startvolgorde 
voor alle oefeningen tegelijk te wijzigen.
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Figuur 3.25. Startvolgorde aanpassen voor alle oefeningen

Hierna verschijnt een lijst met alle deelnemers met de bijbehorende start-
nummers op het huidige toestel.
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Met behulp van de pijltjes knoppen zoals aangegeven in Figuur 3.27 op 
bladzijde 37 kan de volgorde worden gewijzigd zoals nu zal worden 
beschreven.

Figuur 3.27. Wijzigen volgorde knoppen

Het toestenbord op het aanraakscherm kan worden gebruikt om letters van 
een naam in te typen zodat de selectiecursor naar de betreffende naam in 
de volgordelijst gaat.

Met de naam achter de cursor in de selectielijst op het bovenste scherm 
zijn een aantal akties mogelijk:

• startnr verwijderen (Y knop). Dit zet het startnummer van de gymnast op 
0 en verlaagt de startnummers van de gymasten erna met 1. Gymnas-
ten waarvan het startnummer 0 is worden wit weergegeven. 

• startnr toekennen (A knop). Dit werkt alleen bij een gymnast waarvan op 
dat moment het startnummer 0 is. Het nieuwe startnummer is het hoog-
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ste ongebruikte startnummer. De  gymnastnaam zal na toekenning in 
geel worden weergegeven.

• gymnast markeren (Select knop). Dit werkt alleen bij een gymnast 
waarvan het startnummer niet 0 is. De gemarkeerde gymnastnaam 
wordt rood. Als er al een gemarkeerde gymnast was zal daarvan de 
markering verdwijnen.

• startnrs omwisselen (R-knop). Dit werkt alleen bij een gymnast waarvan 
het startnummer niet 0 is en als er een andere gymnast gemarkeerd 
(rood) is. De startnummers van de gemarkeerde gymnast en de gym-
nast achter de selectiecursor worden omgewisseld.

• startnummer invoegen (Start-knop). Dit werkt alleen bij een gymnast 
waarvan het startnummer 0 is en als er een andere gymnast gemar-
keerd (rood) is. De gymnast achter de selectiecursor krijgt het startnum-
mer van de gemarkeerde gymnast en bij alle gymnasten die een hoger 
startnummer hebben wordt dit met 1 opgehoogd.

Als voorbeeld is nu een wedstrijd gekopiëerd waarna de startvolgorde 
wordt aangepast. 
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alle start
Figuur 3.28. Startnummer verwijderd

In Figuur 3.28 op bladzijde 39 is via de Y-knop het startnummer van Savan-
nah verwijderd (was 5) waarna de hogere startnummers met 1 zijn ver-
laagd.

nrs op 0
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Figuur 3.29. Alle startnummers op 0

In Figuur 3.29 op bladzijde 40 is op de knop ‘alles 0’ geklikt waarna de 
startnummers van alle gymnasten op 0 gezet worden. Vanuit deze situatie 
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kan een nieuwe startvolgorde worden ingevoerd zoals nu zal worden 
beschreven.

Figuur 3.30. Startnummer toekennen
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS 41



Wedstrijd aanmaken

42
In Figuur 3.30 op bladzijde 41 is met de pijltjestoetsen links naast het aan-
raakscherm Nathalie gekozen en daarna op de A-knop gedrukt om start-
nummer 1 toe te kennen.
Ook kunnen op het toetsenbord de letters van een naam worden ingetikt 
waarna de selectiecursor automatisch naar de bijpassende naam springt.

Figuur 3.31. Intypen naam in selectielijst
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Figuur 3.32. Naam markeren

Om de startnummers van twee gymnasten om te wisselen kan eerst de ene 
gymnast worden gemarkeerd met de Select knop (de gymnast naam wordt 
dan rood) en door vervolgens de selectiecursor op de andere gymnast te 
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zetten kunnen via de knop aan de rechter achterkant van de Nintendo DS 
de gemarkeerde en huidige startnummers omgewisseld worden. Zie 
Figuur 3.32 op bladzijde 43 en Figuur 3.33 op bladzijde 44. 

Figuur 3.33. Startnummers omgewisseld
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Het markeren van een gymnast kan ook gebruikt worden voor het invoegen 
van een startnummer tussen reeds toegekende nummers. 

Figuur 3.34. Gymnast overgeslagen

In Figuur 3.34 op bladzijde 45 had Senait startnummer 11 moeten krijgen. 
Markeer nu eerst de gymnast die startnummer 11 heeft met de Select toets 

annulere

bevestige

bevestige
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(naam wordt rood) en zet de selectiecursor vervolgens op de gymnast die 
startnummer 11 moet krijgen (Senait in dit geval).

Figuur 3.35. Markeren om in te voegen
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Klik vervolgens op de Start knop om startnummer 11 aan Senait toe te ken-
nen; de startnummers van alle gymnasten met startnummer 11 en hoger 
worden vervolgens met 1 opgehoogd.

Figuur 3.36. Startnummer ingevoegd en overige opgehoogd
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De nieuw toegekende startvolgorde kan bevestigd worden door op de OK 
tekst te klikken. Als op de ‘annuleren’ tekst wordt geklikt blijft de startvolg-
orde ongewijzigd.

Als vantevoren is aangegeven dat de startvolgorde voor alle oefeningen op 
het huidige toestel tegelijk moet worden gewijzigd (Figuur 3.25 op 
bladzijde 35) zal TeDDyScore nu vragen wat er met de gymnasten moet 
gebeuren waarvan het startnummer eventueel nog op 0 staat.

Figuur 3.37. Niet geselecteerde gymnasten

Afhankelijk van de keuze zullen de gymnasten met startnummer 0 worden 
verwijderd van het toestel of achteraan geplaatst worden in de startvolg-
orde.
Als alleen de startvolgorde van de huidige oefening wordt gewijzigd zullen 
de niet geselecteerde gymnasten automatisch aan het einde van de 
startvolgorde worden geplaatst.

Na het verlaten van de menu’s zullen de gymnasten in de nieuwe 
startvolgorde worden getoond.
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Figuur 3.38. Startvolgorde aangepast
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Na het aanmaken van een wedstrijd moeten, om er voor te zorgen dat de 
totaalscores correct worden berekend, een paar kenmerken worden 
ingesteld van de wedstrijd zoals aantal juryleden, of alle oefeningen tellen 
of alleen de finale etc. Dit wordt in het volgende hoofdstuk uitgelegd.
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Hoofdstuk 4 Berekeningen en 
correcties
De manier waarop de totaalscores worden berekend bij een wedstrijd zijn 
afhankelijk van het type wedstrijd. Zo zijn er wedstrijden met bijvoorbeeld 3 
of 4 oefeningen, 3, 4 of 5 juryleden voor uitvoering, soms tellen alle oefe-
ningen mee voor de eindscore, soms telt alleen de finale (iedereen begint in 
de finale weer op 0 punten). Bij wedstrijden met maar 3 juryleden kan een 
correctie worden toegepast op de totaalscore.

Alvorens in het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de scores kunnen 
worden ingevoerd daarom eerst iets over hoe de totaalscores worden 
berekend. TeDDyScore moet eerst goed worden ingesteld om er voor te 
zorgen dat de berekening van de totaalscores correct gebeurt.

4.1 aantal juryleden

Normaal worden bij een wedstrijd met 3 juryleden de 3 scores bij elkaar 
opgeteld. Als die scores echter teveel van elkaar afwijken kan een correctie 
worden toegepast (zie paragraaf 4.3).

Bij 4 juryleden wordt het gemiddelde van de 4 scores als vijfde score 
genomen en tellen de laagste en hoogste score niet mee. De totaalscore is 
dan het totaal van de 3 scores die overblijven. Bij een vrije/keuze oefening 
wordt de moeilijkheidsscore daar nog bij opgeteld.
TeDDyScore toont de laagste en hoogste score van een oefening in geel.

Bij 5 juryleden vallen de laagste en hoogste score af en worden de 3 reste-
rende scores bij elkaar geteld voor de totaalscore. Bij een vrije/keuze oefen-
ing wordt de moeilijkheidsscore daar nog bij opgeteld.

Bij een synchroonoefening met 4 juryleden voor uitvoering (netheid) vallen 
de hoogste en laagste score af. Bij 3 synchroon juryleden wordt de middel-
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ste score voor synchroniteit daar dubbel bij opgeteld. Bij een vrije/keuze 
oefening komt er nog de moeilijkheidsscore bij.

De huidige versie 0.8.0 van TeDDyScore kan maar 1 score voor synchro-
niteit opslaan. Bij een wedstrijd met electronische synchroniteitmeting is dat 
voldoende; als er 3 juryleden zijn voor synchroniteit kan de middelste score 
worden ingevoerd wat voldoende is om de totaalscore te berekenen. 

Het aantal juryleden is per toestel in te stellen via de ‘toestel’ knop in het 
score invoerscherm (item ‘# juryleden’).

4.2 alle oefeningen tellen mee of finale telt apart

Bij sommige wedstrijden gelden de eerste en tweede oefening alleen als 
kwalificatie voor de finale: in de finale beginnen alle deelnemers met 0 
punten. Bij andere wedstrijden worden de scores van alle drie de oefe-
ningen samengeteld.
Of alles meetelt of alleen de finale kan per toestel worden ingesteld via de 
‘toestel’ knop in het score invoerscherm (item ‘eindscore’).

4.3 correcties

Bij wedstrijden met 3 juryleden kan een correctie worden toegepast als de 
scores van die juryleden teveel van elkaar afwijken. TeDDyScore kent twee 
correctiemogelijkheden:

• bij alle deelnemers wordt de (middelste score - het gemiddelde van de 
drie scores) bij het totaal opgeteld. Dit word gebruikt bij districtswed-
strijden, daarom heet deze correctie in TeDDyScore ‘distr’ of ‘mid-gmd’.

• als de scores teveel van elkaar afwijken wordt 3 x de middelste score 
gebruikt in plaats van de 3 jury scores. De maximale afwijking is afhan-
kelijk van de hoogte van de middelste score: indien de middelste score 
lager is dan een 8.5 mag het grootste verschil met een van de andere 2 
scores 0.3 pnt. zijn. Indien het middelste cijfer gelijk of hoger is dan een 
8.5 en lager is dan een 9.0 mag het verschil 0.2 pnt. zijn. Indien het mid-
delste cijfer gelijk of hoger is dan een 9.0 mag het verschil 0.1 pnt. zijn. 
Deze correctie wordt toegepast bij plaatsingswedstrijden, daarom heet 
deze correctie in TeDDyScore ‘pw’ of ‘midx3’.

Of, en welke correctie wordt toegepast kan per toestel worden ingesteld via 
de ‘toestel’ knop in het score invoerscherm (item ‘correctie’).
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De correctie mag altijd worden ingesteld: deze wordt alleen toegepast als 
het aantal juryleden op 3 is ingesteld.

4.4 maximale moeilijkheid / niveau van de springer

Afhankelijk van het niveau van de springer geldt bij Nederlandse wed-
strijden een maximale moeilijkheidsscore voor de keuzeoefening. Ook al 
wordt een oefening gesprongen met een hogere moeilijkheid dan telt nog 
alleen het maximum dat voor dat niveau geldt mee. Alleen voor A niveau is 
de moeilijkheid onbeperkt.

In TeDDyScore wordt het niveau (en dus de maximale moeilijkheid) per 
gymnast ingesteld via de ‘gymnast’ knop, vervolgens item ‘wijzigen’ en 
‘niveau’, of rechtstreeks vanuit het score invoerscherm door op de ‘max mh’ 
regel te klikken. Dan verschijnt een lijstje met niveau’s zoals in Figuur 4.1 
op bladzijde 54 waaruit een keuze kan worden gemaakt of er kan een tekst 
worden ingetypt. Als een keuze uit bestaande niveau’s is gemaakt wordt 
automatisch de bijbehorende maximale moeilijkheid ingevuld. Als een af-
wijkend niveau is ingetypt moet daarna de maximale moeilijkheid nog 
worden ingevoerd. Als voor de maximale moeilijkheid 0.0 wordt ingevoerd 
betekent dit onbeperkt.

Het is ook mogelijk om het niveau (en dus de maximale moeilijkheid) voor 
het huidige toestel voor alle gymnasten tegelijk in te stellen. Dit kan door in 
het score invoerscherm op de knop ‘toestel’ op het aanraakscherm te 
klikken, en vervolgens ‘wijzigen’ en ‘niveau’ te kiezen. Het invoeren van het 
niveau en de maximale moeilijkheid gaat nu op dezelfde manier, alleen krij-
gen nu alle gymnasten op het huidige toestel deze instelling. Dit is handig 
voor wedstrijden waar de deelnemers op een toestel allemaal hetzelfde 
niveau hebben. Eventueel kan hierna voor afzonderlijke deelnemers nog 
een afwijkend niveau worden ingesteld via de ‘gymnast’ knop.

In TeDDyScore moet de echte, behaalde score voor de moeilijkheid (A) 
worden ingevoerd; bij de berekening van de totaalscore wordt maximaal de 
moeilijkheidsscore voor het niveau van de springer meegeteld.
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS 53



Berekeningen en correcties

54

selec

niveau
invoere

ts
Figuur 4.1. Niveau van de gymnast instellen

Omdat in TeDDyScore het niveau per gymnast wordt ingevoerd kan ook bij 
wedstrijden waarin springers van verschillende niveau’s door elkaar op het-
zeflde toestel deelnemen de score worden bijgehouden.
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In de huidige versie 0.8.0 van TeDDyScore kan het programma in dat geval 
alleen nog niet de eindpositie per niveau berekenen.

4.5 Aantal oefeningen per toestel

Bij trampolinewedstrijden worden meestal 3 oefeningen gesprongen. Als 
dat bij een wedstrijd afwijkt (bijvoorbeeld bij DMT) moet dit worden ge-
wijzigd door de ‘toestel’ knop aan te klikken en vervolgens het menu ‘wij-
zigen’ en ‘# oefeningen’ te kiezen. 

4.6 Instellingen per wedstrijdtype

In onderstaande tabel is (onder voorbehoud) een overzicht te vinden van 
de instellingen voor een aantal bekende wedstrijdtypen.

  

TABEL 2. Instellingen per wedstrijdtype

wedstrijd

aantal
uitvoerings
juryleden

aantal 
synchroon 
juryleden eindscore correctie

districts-
wedstrijd

3-5 X finale middelste - 
gemiddelde

(distr of
mid-gmd)

regionale
plaatsings-
wedstrijd
individueel

3-5 X alles meestal mid-
delste maal 3
(pw of
midx3)
of als er veel 
juryleden van 
dezelfde club 
zijn dezelfde 
correctie als 
bij districts-
wedstrijd.

landelijke
plaatsings-
wedstrijd
individueel

3-5 X alles middelste 
maal 3

(pw of
midx3)
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regionale
plaatsings-
wedstrijd
synchroon

3-4 2 of 3 alles geen

landelijke
plaatsings-
wedstrijd
synchroon

3-4 2 of 3 alles geen

halve finale 
NK
individueel

3-5 X alles

halve finale 
NK
synchroon

3-4 2 of 3 alles

finale NK
individueel

3-5 X finale

finale NK
synchroon

3-4 2 of 3 finale

TABEL 2. Instellingen per wedstrijdtype

wedstrijd

aantal
uitvoerings
juryleden

aantal 
synchroon 
juryleden eindscore correctie
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Hoofdstuk 5 Het score invoerscherm
Na het starten van de wedstrijd verschijnt het score invoerscherm zoals in 
Figuur 5.1 op bladzijde 58. In het plaatje zijn de diverse elementen op het 
scherm aangeduid: op de items met rode toelichting kan geklikt worden met 
de stylus om bijvoorbeeld de score in te toetsen, een menu op te roepen of 
het betreffende item te wijzigen.

Zoals in het plaatje te zien is worden na het aanmaken van een nieuw toes-
tel en nieuwe gymnasten algemene namen gebruikt voor de gymnast (g02 
etc.), club etc.

Door met de stylus op bijvoorbeeld de naam van de gymnast te klikken ver-
schijnt een toetsenbordje waarmee de naam kan worden aangepast. Er zijn 
Nintendo DS exemplaren in omloop waar het toetsenbordje niet helemaal 
nauwkeurig werkt: vooral in de rechterhelft van het toetsenbord kan het zijn 
dat de letter rechts naast de aangeklikte letter verschijnt. Door in dat geval 
iets links van de letter te klikken kan toch de juiste letter worden ingevoerd.
Van de Nintendo DS’en waarop het programma tot nu toe is getest trad dit 
probleem bij 1 van de 3 exemplaren op. 

De scores kunnen worden ingevoerd met het numerieke toetsenbordje.
Om de scores snel in te kunnen voeren hoeft de punt niet te worden inge-
toetst. Dus om bijvoorbeeld 7.50 in te voeren hoeven alleen de 7, de 5 en de 
0 te worden aangeklikt en vervolgens de enter toets. 0.80 moet worden 
ingevoerd als 0 8 0, 7.00 als 7 0 0.

In plaats van de enter toets op het numerieke toetsenbordje aanklikken met 
de stylus geven ook de pijltjestoetsen links naast het aanraakscherm een 
enter zodra de cursor verplaatst wordt.
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Zodra een score is afgesloten met de enter toets gaat de score cursor (het 
blauwe streepje) automatisch naar de volgende score. Na het invoeren van 
alle scores van een gymnast gaat de cursor automatisch naar de de vol-
gende gymnast.
Alleen als een oefening geen moeilijkheidsscore heeft moet de cursor na 
het invoeren van de uitvoeringsscores even met de hand verder gezet 
worden. Bij een wedstrijd met 4 juryleden wordt de vijfde uitvoeringsscore 
automatisch berekend als het gemiddelde van de overige vier. 

Figuur 5.2. Navigeren door de scores

De linkerpad van de Nintendo DS kan worden gebruikt om door de scores 
te navigeren, de X en B toets om tussen de verschillende oefeningen om te 
schakelen. Op het aanraakscherm is in de rechterbovenhoek het nummer 
van de oefening te zien. Om vergissingen te voorkomen geeft ook de 
achtergrondkleur van het bovenste scherm aan welke oefening wordt 
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e score

 gymnast

volgen

vorig

oefenin

oefeni

opslaan kn

volgen
wedstr

vorige
wedstr

volgen
toeste

vorig
toeste
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS 59



Het score invoerscherm

60
ingevoerd: bij 3 oefeningen is de kleur voor oefening 1 groen, oefening 2 
geel en de derde oefening rood. 

Als er scores bijgehouden worden voor meerdere toestellen kunnen de Y 
en A toets gebruikt worden om te schakelen tussen de toestellen.
Als de scores van meerdere wedstrijden beschikbaar zijn kan met de Start 
en Select toetsen van wedstrijd naar wedstrijd worden gesprongen.
Als er meer gymnasten zijn dan op het scherm passen wordt de volgende 
of vorige gymnast getoond nadat in de meest rechtse kolom het rechtse 
pijltje of in de meest linkse kolom het linkse pijltje is ingedrukt.

De rode knoppen op het aanraakscherm rechts naast het numerieke toet-
senbord kunnen worden aangeklikt om terug te gaan naar de menus.
Via ‘menu’ wordt het hoofdmenu weer opgeroepen, via ‘gymnast’ kunnen 
gegevens van de huidige gymnast worden gewijzigd, via ‘toestel’ gegevens 
van het huidige toestel. Met dit laatste menu kan o.a. het aantal juryleden 
voor het huidige toestel worden aangepast. In hoofdstuk 8 volgt een over-
zicht van de menustructuur van TeDDyScore.

De rode knop ‘overslaan’ op het aanraakscherm links naast het numerieke 
toestenbord kan gebruikt worden als een jurylid geen score heeft gegeven. 
In dat geval zal, nadat alle overige scores voor de gymnast zijn ingevoerd, 
de betreffende score worden berekend als het gemiddelde van de overige 
scores. De berekende score zal paars worden weergegeven.
De ontbrekende score kan alsnog worden ingevoerd (als bijvoorbeeld per 
ongeluk op de ‘overslaan’ knop is gedrukt) door met de cursor naar de ont-
brekende score te gaan en de echte score alsnog in te voeren.

Als een correctie voor 3 juryleden wordt toegepast zal de berekende 
totaalscore paars worden weergegeven als een correctie is toegepast.

In Figuur 5.3 op bladzijde 61 is een voorbeeld te zien van een score invoer-
scherm bij een wedstrijd met 5 juryleden. In dit geval gaat het om de scores 
voor de tweede oefening. De hoogste en laagste juryscore worden door het 
programma bepaald en geel weergegeven. Deze scores vallen af voor de 
totaalscore.

De berekende posities op de onderste regel zijn afhankelijk van oefening 
die op dat moment op het scherm staat:
bij de eerste oefening (groene scherm) zal de ‘tt1’ score bepalend zijn
bij de tweede oefening (oranje scherm) is de ‘qua’ score bepalend, zodat te 
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2

score moeilijkhe
zien is welke gymnasten zich gekwalificeerd hebben.
bij de derde oefening (rode scherm) is de ‘fin’ score bepalend. 

Figuur 5.3. Score invoerscherm met 5 juryleden
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Via de ‘volgorde’ knop links naast het numerieke toetsenbord kan ten alle 
tijde tijdelijk de gesorteerde rangorde worden getoond. Als op deze knop 
wordt geklikt verschijnt voor de huidige oefening een scherm als in 
Figuur 5.4 op bladzijde 63. Als dit scherm zichtbaar is is het niet mogelijk 
om scores in te voeren; wel werken de navigatietoetsen naar andere gym-
nasten of oefeningen te gaan.

LET OP: de rangorde die getoond wordt is voor de aktuele oefening op 
basis van de op dat moment ingevoerde scores; pas als alle scores van de 
finale zijn ingevoerd en het finale scherm zichtbaar is (meestal oefening 3, 
rode scherm) zal de ‘volgorde’ knop de podiumvolgorde tonen.
In Figuur 5.4 op bladzijde 63 is oefening 1 zichtbaar, dus de rangorde is 
hier gebaseerd op de totaalscores voor oefening 1. In dit voorbeeld zijn ook 
de scores voor de volgende oefeningen al ingevoerd, dus de rangorde vol-
gens de finalescores zal anders zijn dan hier getoond.
Door met de  X knop naar de volgende oefening te gaan zou de rangorde 
volgens de kwalificatie score worden getoond, door nogmaals met de X 
knop naar de finale oefening te gaan wordt de rangorde volgens de finale-
scores getoond.

Zodra ergens op het aanraakscherm wordt geklikt verschijnt weer het nor-
male score invoerscherm. 
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Met de ‘zoeken’ knop kan naar een gymnast worden gezocht op het hui-
dige toestel. Na het aanklikken van deze knop verschijnt het toetsenbord 
en een lijstje van alle deelnemers (ook degene die niet op dit toestel deel-
nemen).
Als een naam wordt ingetypt of geselecteerd van een deelnemer die op het 
huidige toestel deelneemt zal het programma naar de scores van de betref-
fende gymnast springen.
Naast een naam is het ook mogelijk een startnummer in te voeren. Dan 
springt het programma naar de scores van de gymnast met het ingevoerde 
startnummer.
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Hoofdstuk 6 Tekst invoer
Na het aanklikken van bijvoorbeeld de naam of club van een gymnast in het 
score invoerscherm toont TeDDyScore het tekst invoerscherm. Wordt voor 
het eerst een nieuwe wedstrijd aangemaakt dan zal het scherm eruit zien 
zoals in figuur 6.1 op pagina 66.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee situaties:

1. Meteen na het opstarten van het invoerscherm, als de cursor nog op de 
eerste letter staat:
• zal de hele bestaande tekst worden gewist zodra een nieuwe letter 

wordt ingetikt op het toetsenbordje. Op deze manier kan gemakkelijk 
een volledig nieuwe tekst worden ingevoerd zonder eerst de 
bestaande tekst te hoeven wissen

• zal de bestaande tekst ongewijzigd blijven als meteen de enter toets 
van het toetsenbord wordt aangeklikt

2. Wanneer als eerste de cursor naar rechts wordt verplaatst met de 
pijltjestoetsen links van het aanraakscherm:
• zullen de letters die worden ingetikt op het toetsenbordje worden tus-

sengevoegd op de plaats van de blauwe cursor
• zal de letter links van de blauwe cursor worden verwijderd als de 

backspace toets op het toetsenbordje wordt aangeklikt en de hele 
tekst boven en rechts van de cursor 1 plaats naar links opgeschoven 
worden

Nadat eenmaal de pijltjestoets is gebruikt zal voor alle cursor posities situa-
tie 2 gelden: op die manier kan toch de eerste letter van de tekst worden ge-
wijzigd zonder dat meteen de hele tekst wordt gewist door eerst de cursor 1 
plaats naar rechts te verplaatsen en daarna weer terug naar links.  
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Figuur 6.1. Tekst invoerscherm eerste invoer

cursor

backspac

enter toe
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS



vorige

volgend

letter na

letter na

cursor
naar b
Als al eerder tekst is ingevoerd of een wedstrijd geladen is zal het invoer-
scherm een selectielijst bevatten zoals in figuur 6.3 op pagina 68.

TeDDyScore onthoudt teksten die eerder zijn ingevoerd of geladen zodat 
ze gemakkelijk vanuit een lijst zijn te selecteren om typewerk te besparen.
Van de gymnasten wordt bovendien de bijbehorende club onthouden.

De omhoog- en omlaag- pijltjestoetsen links naast het aanraakscherm kun-
nen nu gebruikt worden om een keuze te maken in de selectielijst. Zodra 
tekst wordt ingetypt zal de selectie cursor worden verplaatst naar de eerste 
tekst in de selectielijst die begint met de ingevoerde tekst en zal deze tekst 
op de invoerregel verschijnen. In het plaatje zal na het invoeren van de let-
ter S de selectie cursor verplaatst worden naar ‘Samantha Riem’ en zal na 
de ‘a’ de selectie ongewijzigd blijven. 

Figuur 6.2. Navigeren in selectielijst en tekst invoer
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Figuur 6.3. Tekst invoerscherm met selectie menu
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Na het invoeren van de ‘i’ van Samira is er geen tekst meer in de selectie-
lijst die overeenkomt met de ingetypte tekst dus zal de tekst achter ‘Sami’ 
worden gewist zodat de rest van de tekst kan worden ingetypt.

Het automatisch zoeken in de selectielijst naar de ingetypte tekst werkt 
alléén zolang letters worden ingetypt vanaf het begin van de regel: zodra 
de cursor met de pijltjestoets wordt verplaatst stopt de zoekfunctie.
Dit is om te voorkomen dat als verderop de tekst wordt aangepast deze 
wijzigingen ongedaan worden gemaakt omdat het programma dan de 
wijzigingen door nieuwe zoekresultaten vervangt.
Door terug te gaan naar het begin van de regel kan de zoekfunctie weer 
worden gestart.

Met de linker- en rechtertoets aan de achterkant van de Nintendo DS kan 
de cursor naar het begin of naar het einde van de tekst worden verplaatst.

Zodra er meer namen in de lijst staan dan op het scherm passen zal onder 
en/of boven een pijltje verschijnen (zoals in Figuur 7.2 op bladzijde 73 te 
zien is) om aan te geven dat er meer items in de lijst zitten dan getoond 
worden.
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Hoofdstuk 7 Kwalificatie en finale
Bij de meeste wedstrijden zijn er twee oefeningen waarmee de gymasten 
zich moeten kwalificeren voor de finale en is er een finale.
Aan de finale doen alleen de gymnasten mee die zich gekwalificeerd heb-
ben zodat het aantal deelnemers en meestal ook de startvolgorde anders is 
dan bij de eerste twee oefeningen.

TeDDyScore heeft de mogelijkheid om de startvolgorde van een oefening 
automatisch te bepalen aan de hand van de resultaten van de vorige oefe-
ning(en).
In de meeste wedstrijden gaat dat in omgekeerde volgorde: de gymnast die 
tijdens de kwalificatie de hoogste score had mag in de finale als laatste aan-
treden.

Om de startvolgorde voor de finale te wijzigen moet eerst met de X- of B-
knop de finale oefening (meestal oefening 3) worden gekozen (zie 
Figuur 7.1 op bladzijde 72). Klik vervolgens op de ‘toestel’ knop om het 
toestel menu op te roepen.
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Figuur 7.1. Score invoerscherm voor de finale oefening

Ga nu in het toestel menu met de pijltjestoetsen links naast het scherm 
helemaal naar beneden naar het ‘startvolgorde’ item en selecteer dit met 
de A knop of door het aan te klikken met de stylus.
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Figuur 7.2. Startvolgorde menu item

In het ‘startvolgorde’menu dat verschijnt kan nu gekozen worden of in de 
finale de gymnast met de hoogste score het eerst moet aantreden, of met 
de laagste score.
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Met de keuze ‘herstellen’ wordt de volgorde weer gelijk gemaakt aan die 
van de vorige oefening. De keuze ‘handmatig’ werkt nog niet in versie 0.8.0 
van TeDDyScore.

Figuur 7.3. Startvolgorde aanpassen
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Omdat het aantal deelnemers in de finale meestal kleiner is dan tijdens de 
kwalificatie vraagt TeDDyScore nu om het aantal finalisten in te voeren.

Figuur 7.4. Aantal finalisten invoeren
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Het aantal finalisten kan worden ingevoerd als

• het echte aantal: een getal tussen 1 en het maximum aantal gymnasten 
zoals dat bij ‘aantal finalisten’ in Figuur 7.4 op bladzijde 75 wordt aange-
geven

• een percentage: een getal tussen 0.0 en 1.0.
In veel wedstrijden bedraagt het aantal finalisten 70% van de deelne-
mers, dus in dat geval zou moeten worden aangeklikt 070.
TeDDyScore beslist aan de hand van het eerste cijfer dat wordt aange-
klikt of een percentage wordt ingevoerd (als het eerste cijfer 0 is) of het 
echte aantal (als het eerste cijfer geen 0 is).
Als 0 wordt ingevoerd is het aantal finalisten gelijk aan het totale aantal 
gymnasten.
Via de herstel knop kan de keuze eventueel nog worden gewijzigd.

Omdat bij het invoeren van een percentage het echte aantal wordt 
berekend is het in dat geval handiger om niet meteen het item ‘startvolg-
orde’ te kiezen, maar eerst het item ‘#finalisten’.
Het percentage kan dan worden ingevoerd op het scherm zoals in 
Figuur 7.4 op bladzijde 75. Als vervolgens in het menu het item ‘startvolg-
orde’ wordt gekozen zal nogmaals het aantal finalisten kunnen worden 
ingevoerd, maar nu zal de standaard waarde het echte aantal gymnasten 
aangeven zoals dat is berekend aan de hand van het eerder ingevoerde 
percentage.
Dit echte aantal kan dan eventueel nog 1 verhoogd of verlaagd worden in-
dien nodig.
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Figuur 7.5. Aantal finalisten als percentage

Zodra het aantal finalisten is ingevoerd en bevestigd door op de return 
knop te klikken zal de startvolgorde voor de huidige oefening worden 
berekend aan de hand van de resultaten van de vorige oefening(en).
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startvolgorde finalisten
Figuur 7.6. Gewijzigde startvolgorde

In Figuur 7.6 op bladzijde 78 is te zien dat bij 3 finalisten en een omge-
keerde startvolgorde gymnast g01 die bij de kwalificatie de hoogste score 
had in de finale als laatste van de 3 finalisten moet aantreden.
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Figuur 7.7. Kwalificatie resultaten

In Figuur 7.7 op bladzijde 79 zijn de kwalificatie resultaten na de tweede 
oefening te zien die bepalend zijn voor de startvolgorde in de finale.
In eerste instantie is de totaalscore van oefening 1 en 2 samen bepalend 

al

kwalifica
oefening
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voor de volgorde (kwalificatie totaal). In dit voorbeeld is het kwalificatie 
totaal voor alle vier de gymnasten gelijk. Aan de hand van onderstaande 
tie-break regels die gelden om bij gelijke totaalscores in de finale de win-
naar te bepalen wordt dan de volgorde berekend:

1° de 2e keuze oefening volgens de normale telling (inclusief moeilijkheid).

2° de 2e keuze oefening volgens de normale telling, exclusief moeilijkheid.

3° alle 5 uitvoeringscijfers van de 2e keuze oefening.

4° de hoogste 4 uitvoeringscijfers van de 2e keuze oefening.

5° de hoogste 3 uitvoeringscijfers van de 2e keuze oefening.

6° de hoogste 2 uitvoeringscijfers van de 2e keuze oefening.

7° het hoogste uitvoeringcijfer van de 2e keuze oefening.

Als deze regels worden toegepast op de scores in Figuur 7.7 op 
bladzijde 79 blijkt dat:

• g01 eerste is omdat deze in oefening 2 de hoogste score (27.2) heeft 
volgens de normale telling,

• g02 tweede is omdat deze in oefening 2 zonder de moeilijkheid een 
hogere score (20.7) heeft dan g03 (20.6),

• g03 derde is omdat voor oefening 2 de som van de 4 hoogste uitvoer-
ingscijfers (28.0) groter is dan die van g04 (27.9),

• g04 daarom vierde is

Wanneer de startvolgorde voor een oefening in TeDDyScore wordt ge-
wijzigd zijn de resultaten van de vorige oefening(en) bepalend. Voor oefe-
ning 3 zijn dat de resultaten van oefening 1 en 2; als er maar 2 oefeningen 
zouden zijn zijn de resultaten van oefening 1 bepalend als de startvolgorde 
van oefening 2 wordt gewijzigd.

Als geprobeerd wordt de startvolgorde van oefening 1 te wijzigen verschijnt 
een foutmelding omdat er dan geen voorgaande oefening is.
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Via het menu item ‘herstellen’ in Figuur 7.3 op bladzijde 74 kan de 
startvolgorde van een oefening weer gelijk worden gemaakt aan die van de 
voorafgaande oefening.

Als in de finale minder deelnemers zijn dan in voorgaande oefeningen zul-
len de overige deelnemers nog wel zichtbaar zijn op het score invoer-
scherm maar zullen de finalisten altijd vooraan staan.

Als de volgorde voor de finale omgekeerd is aan de uitslag van de kwalifi-
catie zullen eerst de finalisten in omgekeerde volgorde op het score invoer-
scherm staan, en daarna de overige deelnemers, eveneens in omgekeerde 
volgorde.
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Hoofdstuk 8 De menu structuur
In de volgende tabel is een overzicht van de menu structuur van TeDDy-
Score te vinden.
Items tussen rechte haken [ ] zijn niet altijd zichtbaar. [wedstrijd starten] 
bijvoorbeeld is alleen zichtbaar als een wedstrijd is geladen of aangemaakt. 
In de huidige versie van TeDDyScore zijn nog niet alle functies voorhanden: 
menu items in lichtblauw werken nog niet. Deze zijn pas in toekomstige ver-
sies van TeDDyScore beschikbaar.

Tabel 8.1. Menu structuur van TeDDyScore

menu titel

verwijst 
naar 
menu

1.0 hoofdmenu

[wedstrijd starten]

wedstrijd laden 2.0

wedstrijd aanmaken/ [wijzigen] 3.0

[wedstrijd opslaan]

[wedstrijd kopiëren]

taal wijzigen

draadloos netwerk

2.0 laad bestand

terug (niet laden)

<lijstje met bestanden>
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3.0 wedstrijd aanmaken/[wijzigen]

terug 1.0

wedstrijdtitel invoeren/[wijzigen]

nieuw toestel (wist alles!!) 4.0

[toestel toevoegen]

[nieuwe gymnast] 5.0

[gymnast toevoegen]

[reset alle scores]

4.0 toestel

terug 3.0

wijzigen 6.0

toevoegen

6.0 <toestelnaam> wijzigen

terug 4.0

naam

type 6.1

# juryleden 6.2

eindscore 6.3

correctie 6.4

niveau

startvolgorde 6.5

# finalisten

# oefeningen

Tabel 8.1. Menu structuur van TeDDyScore

menu titel

verwijst 
naar 
menu
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6.1 <toestelnaam> type

terug 6.0

individueel

synchroon

6.2 <toestelnaam> # juryleden

terug 6.0

1

2

3

4

5

6.3 <toestelnaam> eindscore

terug 6.0

finale

alles

6.4 <toestelnaam> correctie

terug 6.0

geen correctie

plaatsingswedstrijd

districtswedstrijd

midx3

Tabel 8.1. Menu structuur van TeDDyScore

menu titel

verwijst 
naar 
menu
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mid-gmd

6.5 gymnast volgorde

terug

hoogste kwalificatie eerst

hoogste kwalificatie laatst

herstellen

handmatig aanpassen

5.0 gymnast

terug 3.0

wijzigen 5.1

toevoegen

5.1 gymnast wijzigen

terug 5.0

naam

club

niveau

maximale moeilijkheid

7.0 startvolgorde wijzigen voor

terug 6.5

alle oefeningen 7.1

alleen huidige oefening

Tabel 8.1. Menu structuur van TeDDyScore

menu titel

verwijst 
naar 
menu
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7.1 niet geselecteerde

terug 6.5

niet geselecteerde verwijderen

niet geselecteerde achteraan

Tabel 8.1. Menu structuur van TeDDyScore

menu titel

verwijst 
naar 
menu
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Hoofdstuk 9 Het scorebestand
TeDDyScore kan de ingevoerde informatie opslaan in de vorm van een 
CSV bestand.
Dat is een tekst bestand waarin de informatie gescheiden door komma’s is 
opgeslagen (“comma separated values”).
Het voordeel van dit formaat is dat het ook door spreadsheet programma’s 
zoals Excel of het gratis online spreadsheet programma van 
docs.google.com kan worden gelezen en geschreven.

Als de deelnemerslijst van tevoren bekend is kan met TeDDyScore een 
wedstrijd aangemaakt worden, opgeslagen als CSV bestand en kan dat 
CSV bestand eventueel in een spreadsheetprogramma worden bewerkt om 
bijvoorbeeld de namen, clubs etc. van de deelnemers aan te passen. 
Daarna kan het bestand door TeDDyScore weer worden gelezen om de 
scores tijdens een wedstrijd in te voeren.
Maar het is ook mogelijk om alle informatie rechtstreeks met TeDDyScore in 
te voeren.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke informatie in een TeDDyScore CSV 
bestand staat en hoe deze gewijzigd kan worden.

In Figuur 9.1 op bladzijde 91 is een voorbeeld scorebestand te zien dat is 
uitgeschreven met TeDDyScore en vervolgens ingelezen in Excel. De 
kleuren en kolombreedten zijn aangepast en de legenda is toegevoegd voor 
de duidelijkheid. Dit CSV bestand voor twee individuele wedstrijden met 2 
en 3 toestellen bevat de minimale informatie die nodig is om te kunnen 
worden ingelezen door TeDDyScore. 

Figuur 9.2 op bladzijde 93 en Figuur 9.3 op bladzijde 94 tonen een gedeelte 
van een ander CSV bestand voor een individuele wedstrijd met 2 toestellen 
waarvan de scores met TeDDyScore zijn ingevuld.
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Een scorebestand bevat sleutelwoorden en data. Aan de hand van de sleu-
telwoorden kan TeDDyScore zien wat de betekenis is van de gegevens die 
er achter of onder staan. Zo staat  achter het woord ‘ts_titel’ bijvoorbeeld de 
wedstrijdtitel. Het woord ts_teddyscore geeft aan dat in de volgende kolom 
de versie staat waarmee het score bestand is weggeschreven.

Omdat met sleutelwoorden en kopregels wordt gewerkt kan TeDDyScore 
omgaan met onvolledige bestanden: in onderstaand plaatje zijn bijvoor-
beeld de kolommen voor de b-, a- en totaalscores weggelaten.
Dit mag, zolang de sleutelwoorden die met lichtblauw zijn gemarkeerd met 
de bijbehorende kolommen maar aanwezig zijn. TeDDyScore weet dat 
bijvoorbeeld ‘finalisten’ de laatste kolom is voor de toestel regels, ‘max_mh’ 
de laatste kolom voordat normaal de score kolommen komen, en ‘eindto-
taal’ de afsluitende kolom per toestel.

De sleutelwoorden die naar een scorebestand worden geschreven zijn 
afhankelijk van de taalkeuze in TeDDyScore.
Bij het inlezen van een scorebestand is de taalkeuze niet van belang: ook 
als de huidige schermtaal Nederlands is zal een scorebestand dat eerder is 
weggeschreven terwijl de schermtaal bijvoorbeeld Engels was correct 
worden ingelezen.

In grote lijnen bevat een CSV bestand eerst enkele algemene regels 
(ts_teddyscore, ts_titel), vervolgens de gegevens van ieder toestel, en 
tenslotte de gegevens per gymnast. De toestelnamen in de donkergeel- en 
oranje gemarkeerde cellen worden gebruikt om een gymnast aan een of 
meerdere toestellen te koppelen.

Zo zien we dat gymnast g01 in wedstrijd 001 als eerste uitkomt op trampo-
line 1 (startnr = 1) en in wedstrijd 002 als tweede op trampoline 2 (startnr = 
2).

Op de andere toestellen komen gymnast g02 t/m g06 uit in de volgorde van 
de startnrs. In dit voorbeeld is te zien dat op trampoline 2 in wedstrijd 001 
twee niveau’s op hetzelfde toestel springen.
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Figuur 9.1. Voorbeeld leeg csv scorebestand met 2 wedstrijden
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Voor de keuzewoor zijn te vinden 
in Tabel 9 op pagin
Zoals eerder besch ore: de 
ingestelde taal bep hikbare talen 
herkend.

TA

sleutelwoord
type

eindstand

correctie
den in de paarse cellen zijn slechts vast gedefinieerde woorden mogelijk. Deze 
a 92.
reven zijn ook de keuzewoorden afhankelijk van de taalinstelling van TeDDySc
aalt wat er weggeschreven wordt; bij inlezen worden keuzewoorden uit alle besc

BEL 9. Mogelijke keuzewoorden in CSV bestand

taal mogelijke keuzes
NL individueel synchroon

EN individual synchronous

D individuell synchron

NL finale alles

EN final all

D Finale alle

NL geen midx3 of pw mid-gmd of distr

EN none midx3 mid-avg

D keine Mittx3 Mitt-Dschn



Figuur 9.2. Voorbeeld ingevuld CSV bestand, linkse deel

In Figuur 9.2 op pagina 93 is een voorbeeld van een ingevuld scorebestand 
te zien. Het is in twee delen gesplitst i.v.m. de leesbaarheid. Het rechtse 
deel staat in Figuur 9.3 op pagina 94.
De lichtgele kolommen bevatten de eindposities en totaalscores zoals die 
zijn berekend door TeDDyScore.

Een scorebestand bevat géén formule’s, dus als het geladen wordt in een 
spreadsheetprogramma zoals Excel zullen de totalen niet opnieuw 
berekend worden als er ergens een score wordt gewijzigd.

Soms kan het voorkomen dat een score tussen rechte haken [  ] staat.
Dit geeft aan dat het overeenkomstige jurylid geen score heeft gegeven. 
TeDDyScore berekent in dat geval het gemiddelde van de overige B scores 
en vult de uitkomst in tussen [ en ] zodat te zien is dat het hier om een ont-
brekende score gaat.

Zoals te zien is bevatten de scores een decimale punt, en geen komma. Dit 
is omdat het scorebestand komma’s gebruikt om de velden van elkaar te 
scheiden. Als in een spreadsheetprogramma scores met komma’s worden 
ingevoerd zullen deze bij inlezen in TeDDyScore worden omgezet naar een 
punt en bij opslaan als decimale punt worden opgeslagen.
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS 93



Het scorebestand

94
Figuur 9.3. Voorbeeld ingevuld CSV bestand, rechtse deel
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Hoofdstuk 10 Bekende problemen en 
geplande uitbreidingen
Omdat TeDDyScore versie 0.8.0 een voorlopige versie is zijn er nog een 
aantal bekende problemen en tekortkomingen die in toekomstige versies 
verholpen worden.

Tabel 10.1. Bekende problemen

omschrijving
1 qwerty toetsenbord op aanraakscherm van som-

mige Nintendo DS modellen onnauwkeurig

2 bij synchroonwedstrijd kan slechts 1 jury-
score voor synchroniteit worden ingevoerd per 
oefening

3 geen invoer van lettertekens met accenten 
mogelijk; deze worden wel correct weergegeven 
als ze zijn ingevoerd via het scorebestand

Tabel 10.2. Geplande uitbreidingen

omschrijving
1 ingelezen scores toevoegen aan bestaande 

deelnemerslijst

2 scores draadloos uitwisselen

3 meerdere synchroonscores per oefening

4 ondersteuning voor teamwedstrijden

5 finalisten berekenen over meerdere wed-
strijden
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6 mogelijkheid om scorebestand uit te schrijven 
in volgorde van eindscore ipv startvolgorde

7 mogelijkheid om losse wedstrijd uit te
schrijven bij meerdere wedstrijden in 1 
scorebestand 

8 mogelijkheid om synchroonkoppels samen te 
stellen uit deelnemerslijst van individuele 
wedstrijd

9 mogelijkheid om een aantal gymnast gegevens 
tegelijk te wijzigen, zoals de club voor alle 
gymasten van dezelfde club

10 bij een wedstrijd met meerdere niveaus door 
elkaar op hetzelfde toestel de eindpositie 
per niveau apart berekenen 

11 toestel / gymnast invoegen mogelijkheid

12 bestandfuncties zoals hernoemen/verwijderen

13 functies die nog niet werken toevoegen

Tabel 10.2. Geplande uitbreidingen

omschrijving
TeDDyScore 0.8.0 voor Nintendo DS
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