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Voorwoord

ISS staat voor Informatie Systeem Sportorganisaties. 
ISS is een zeer compleet softwarepakket om op efficiënte en

eenvoudige manier de administratieve en de planningsgegevens
met betrekking tot uw sportorganisatie te verwerken.

U kunt in het pakket bijvoorbeeld alle wedstrijden en officials
plannen voor de komende competities. Uitslagen bijhouden,
contributies innen, boetes en vergoedingen bijhouden etc.
ISS is zo ingericht dat u het programma op u persoonlijke

voorkeuren kunt aanpassen.
In deze handleiding wordt de functies die ISS ondersteund

uitgelegd. 
In de handleiding wordt er vanuit gegaan dat ISS reeds op de PC is

geïnstalleerd.
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1 Beschikbaarheid accommodatie invoeren

Om een wedstrijd te kunnen laten spelen zal er een accommodatie beschikbaar moeten zijn waar de
wedstrijd kan plaatsvinden. 
Als bekend is wanneer de accommodatie beschikbaar is en dit mee wilt nemen in de planning moet u
deze gegevens invoeren in ISS.

Hiervoor gaat u naar gegevensbeheer/accommodaties en zoekt de betreffende accommodatie.
Nadat u in het detailscherm bent gekomen klikt u in de listbox beschikbaarheid.
U komt in het volgende scherm.

Als u een datum wilt invoeren klikt u op toevoegen.
Vul de beschikbare datum,tijd en eventueel het belijningsnummer (zie accommodatie-indeling) in. 
Klik op opslaan de datum is toegevoegd. In het detailscherm zijn nu de beschikbare tijdstippen
zichtbaar.
In het bovenstaande voorbeeld is de accommodatie beschikbaar op 23 mei 2008 van 11 uur tot 17.00
uur op belijning 1.

Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld alle zaterdagen in 2006 in te voeren.
Klik op automatisch toevoegen.
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Vul de dag, tijd eventuele belijning en de periode in die u heeft ingehuurd en klik op OK.

Als u een tijd of datum wilt wijzigen selecteert u de betreffende datum pas de gegevens aan en klik op
opslaan.

Indien u een datum wilt verwijderen selecteert u de datum en klikt op leegmaken en vervolgens op
opslaan.

Note

Als deze gegevens niet bekend zijn bij de planning dan zal de organisatie achteraf de geplande
tijdstippen beschikbaar moeten maken.
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2 Accommodatie-indeling

Voor het zo efficient mogelijk gebruik van een accommodatie wordt in ISS de indeling van
een accommodatie gedefinieerd.
Voor een voetbalveld zal dit  eenvoudiger zijn dan voor een sporthal waar verschillende teams
gelijktijdig terecht kunnen.
In dit  document  wordt  uitgebreid  ingegaan  op  de  manier  waarop de  accommodatie-indeling
wordt gedefinieerd in belijningen. (lijnen die men in de sporthal op de vloer ziet lopen)

Elke accommodatie heeft één of meerdere belijningen en veldsoorten.
Een  accommodatie  heeft  voor  sporten  als  basketball,  volleybal  en  badminton  meestal  meer
dan één belijning. Het is bijvoorbeeld zo dat er op één of op drie velden kan worden gespeeld.
Deze belijningen kunnen echter niet altijd allemaal tegelijk worden gebruikt.
Verder is de vrije ruimte die nodig is rondom de velden verschillend voor de niveaus waarop
wordt  gespeeld.  De eredivisie  heeft  een grotere vrije  ruimte nodig  dan een  wedstrijd  op  het
laagste regioniveau.

De speelvelden worden in ISS gegradeerd in 5 veldsoorten te weten:
C Centre-court
H Half-court
N Normal-court
M Mini-court
S Small-court

In ISS moet per poule worden aangegeven welke veldsoort minimaal voor de poule vereist is.
De  eredivisie  wedstrijden  zullen  op  ‘C’  centre-court  worden  gespeeld.  Voor  een  wedstrijd
tussen twee mini teams is een ‘M’ mini-court voldoende.
Voordat  verder  wordt  ingegaan  op  de  definitie  van  de  indelingen  volgen  hier  eerst  twee
voorbeelden.
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Voorbeeld 1:

Voorbeeld 1: Een eenvoudige accommodatie
Deze accommodatie is niet  groot genoeg voor wedstrijden  die een ‘C’ Center-court vereisen.
Deze  accommodatie  is  wel  groot  genoeg  voor  wedstrijden  die  een  ‘H’  Half-court  vereisen.
Ook  wedstrijden  die  een  ‘N’  Normal-court,  ‘M’  mini-court  of  een  ‘S’  small-court  vereisen
mogen hierop worden gespeeld.

De  volgende  tabel  geeft  de  plannings-mogelijkheden  van  de  bovenstaande  accommodatie
weer.

Planningsmogelijkheden

aantal wedstrijden half court normal court mini court small court belijning

1ja ja ja ja 1 2 3 4

2nee nee ja ja 3 4

3nee nee nee ja 4

4nee nee nee ja 4

Zou het  speelveld  in  bovenstaande accommodatie  om wat voor reden dan ook niet  gebruikt
worden  als  ‘M’  mini-court  dan  zal  de  ja  onder  de  ‘mini-court  in  de  tabel  moeten  worden
veranderd in nee.

Het plannen op een speelveld levert  consequenties op voor de plannings-mogelijkheden van
de andere velden.
b.v.  Als  men  een  wedstrijd  op  half-court  plant  kunnen  er  geen  wedstrijden  meer  worden
gepland die voldoen aan de eisen van normal-court mini court of small court.
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De volgende tabel geeft de consequenties weer.

Plannings consequenties

veld (belijning) 1 23A 3B 4A 4B 4C 4D

1   half court bezet x x x x x x x

2   normal court x bezet x x x x x x

3A mini-court x x bezet vrij x vrij x vrij

3B mini-court x x vrij bezet vrij x vrij x

4A small-court x x x vrij bezet vrij vrij vrij

4B small-court x x vrij x vrij bezet vrij vrij

4C small-court x x x vrij vrij vrij bezet vrij

4D small-court x x vrij x vrij vrij vrij bezet

 
De belijning geeft aan welke veldsoort beschikbaar moet zijn.
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Voorbeeld 2

Deze  accommodatie  bevat  in  totaal  acht  verschillende  speelvelden   Deze  speelvelden  zijn
allemaal  geschikt  om  ‘M’  mini  of  ‘S’  Small  wedstrijden  op  te  spelen.  De  velden  met  de
nummers  5,  6,  7  en  8  hebben  te  weinig  vrije  ruimte  om  ook  te  kunnen  gebruiken  als  ‘N’
normaal veld. De velden 2, 3 en 4 zijn geschikt als ‘N’ normal-court. veld 2 beschikt ook over
voldoende vrije ruimte om als ‘H’ half-court te worden gebruikt. Veld nummer 1 voldoet aan
de eisen van een ‘C’ centre-court.

De volgende tabel definieert de accommodatie van voorbeeld 2

Plannings mogelijkheden

veld centre- court Half-court Normal-court mini-court small-court

1ja ja ja ja ja

2nee ja ja ja ja

3nee nee ja ja ja

4nee nee ja ja ja

5nee nee nee ja ja

6nee nee nee ja ja

7nee nee nee ja ja

8nee nee nee ja ja

Plannings
consequentie
veld (belijning) 1 2 3 4 5 6 7 8

1 centre-court bezet x x x x x x x

2 half-court x bezet vrij vrij x x vrij vrij

3 normal-court x vrij bezet vrij x x x x

4 normal-court x vrij vrij bezet vrij vrij x x

5 mini-court of small
court

x x x vrij bezet vrij vrij vrij

6 mini-court of small
court

x x x vrij vrij bezet vrij vrij

7 mini court of small
court

x vrij x x vrij vrij bezet vrij

8 mini court of
small-court

x vrij x x vrij vrij vrij bezet



ISS Handleiding
8

ISS© 2005 WisseQ WoWie

Tabel voorbeeld 2

Deze tabel geeft de volgende informatie:
Indien  twee  velden  elkaar  overlappen,  dan  wordt  dit  aangegeven  met  twee  maal  een  “x”,
eenmaal  bij  het  veldnummer  en  eenmaal  bij  de  veldsoort.  Dit  houdt  in,  dat  op  hetzelfde
tijdstip die twee velden niet allebei in gebruik kunnen zijn. 
Belijning 1 mag gebruikt worden als ‘C’, ‘H’, ‘N’, ‘M’ of ‘S’ court. Als belijning 1 in gebruik
is zijn de belijningen met de nummers 2 tot en met 8 niet meer bruikbaar.
Belijning 3 mag gebruikt worden als ‘N’, ‘M’ of ‘S’ court. Als belijning 3 in gebruik is zijn
de belijningen met de nummers 1 en 5 tot en met 8 niet meer bruikbaar.
In ISS ziet dit er als volgt uit:

Het is van groot belang dat deze gegevens nauwkeurig worden ingevoerd.
Als  bijvoorbeeld  een  ‘x’je  ontbreek  in  de  eerste  rij  bij  belijning  nummer  4  dan  is  het
toegestaan om op een tijdstip dat een wedstrijd gespeeld wordt op belijning nummer 1 er ook
een wedstrijd wordt gepland op belijning nummer 4,  hetgeen in werkelijkheid niet  mogelijk
is.
De diagonaal van links-boven naar rechts-onder zal  altijd een ‘bezet’  (0)  zijn.  Een bepaalde
belijning kan niet twee keer op hetzelfde tijdstip worden gebruikt.

Een ander belangrijk punt bij het definiëren van de accommodatie-indelingen is de volgorde
waarin de belijningen worden opgesomd. Dit is nodig om de ruimte zo efficiënt mogelijk te
gebruiken.
De  belijning  die  zo  min  mogelijk  ruimte  van  de  accommodatie  in  beslag  neemt  zal  bij  het
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plannen  dan  ook  het  eerst  moeten  worden  gebruikt.  Belijningen  die  de  hele  accommodatie
gebruiken moeten zo lang mogelijk worden vrijgehouden. In voorbeeld 2 is het niet efficiënt
om  als  eerste  een  wedstrijd  op  belijning  3  te  plannen,  dit  omdat  dan  bijna  de  hele
accommodatie al bezet is. Dan kan er alleen nog op de belijningen 2 en 4 worden gepland.
Belijningen  die  de  meeste  andere  belijningen  onbruikbaar  maken  zullen  in  de  tabel  op  een
hogere  regel  moeten  worden  gezet  dan  de  belijningen  die  minder  belijningen  onbruikbaar
maken.

Bij  de  definitie  van  de  indelingen  is  het  alleen  nodig  om  die  belijningen  die  daadwerkelijk
gebruikt  worden op te nemen in het schema. Stel dat bij voorbeeld 2, bij de planning alleen
gebruikt zal worden gemaakt van de belijningen met de nummers 2, 3 en 4. Vul dan allen die
gegevens in. 

In ISS ziet dit er dan als volgt uit:

Tijdens  het  plannen  zal  eerst  gekeken  worden  naar  de  belijningen  die  de  minste  ruimte  in
beslag  nemen.  Dit  zijn  de  belijningen  met  de  hoogste  nummers.  Bij  de  planning  kan  een
belijning worden gebruikt als de veldsoort voldoende is voor de betreffende poule. Als voor
een  bepaald  team  de  wedstrijden  op  een  ander  veldsoort  moeten  worden  gepland  moet  dit
worden aangegeven bij het betreffende team bij veldsoort.
Als  wedstrijden  van  een  team  op  een  bepaalde  belijning  moet  worden  gepland  moet  dit
belijningsnummer bij het betreffende team worden ingevuld. Dit nummer geldt alleen voor de
standaard accommodatie. Eerst zal nu worden geprobeerd of er op die belijning kan worden
gepland, als dat niet lukt zullen ook de andere belijningen worden geprobeerd.
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