INSCHRIJVEN VOOR PÉTANQUE
TOERNOOIEN
Druk met het inschrijven voor toernooien?
Geen overzicht wie wel/niet ingeschreven heeft ?
Mensen klagen dat ze niemand te pakken kunnen krijgen? Typefouten door het
verkeerd overnemen van namen?
Een oplossing voor deze problemen is OnTip, ontwikkeld door Erik Hendrikx uit Bunschoten. Hiermee
kunnen formulieren aangemaakt worden, waarmee de deelnemers zich kunnen inschrijven voor
Pétanque toernooien. De toernooi specifieke gegevens als spelsoort, datum, kosten, e.d. worden in het
OnTip programma ingevoerd waarna OnTip er een kant en klaar formulier van maakt. Hiernaast kan de
vereniging ook nog een eigen smaak aan het formulier geven door het aanpassen van kleuren en het
gebruik van eigen afbeeldingen, die aan het systeem kunnen worden toegevoegd. Ook kan een eigen
gedefinieerde vraag + voor gedefinieerde antwoorden worden opgenomen De vraag + geselecteerd
antwoord wordt afgebeeld in de bevestigingsmail en de lijsten.
Maar OnTip is méér ! De inschrijvingen worden opgeslagen in het systeem. En kunnen dan weer
worden aangeroepen voor het aanmaken van een deelnemers lijst. En zijn beschikbaar voor export
naar Word, Excel , Welp (NJBB programma voor toernooi administratie) of Pétanque Toernooi beheer
van Dick Werkman.
Maar OnTip is méér ! Bij het invullen van het formulier worden controles gedaan op aantal
inschrijvingen, einde datum(-tijd) inschrijven en enkele controles op de ingevoerde gegevens (bijv. email
naam voldoet aan standaard kenmerken) . Indien email ingevuld, wordt direct na invoer een bevestiging
gestuurd naar de inschrijver en staat de inschrijving direct op de lijst. De organisatie krijgt direct een
email van de inschrijving. Ook is het mogelijk de inschrijvingen naar extra email adressen te sturen als
CC. Naderhand bevestigen is ook mogelijk.
Maar OnTip is méér ! De inschrijfformulieren kunnen worden geïntegreerd in de site op een manier
waardoor het naadloos in de eigen website wordt opgenomen. Voor websites die gebruik maken van
een smal frame kan het formulier ook in een smalle weergave getoond worden.
Maar OnTip is méér ! Voor het invullen van OnTip kan volstaan worden met het invullen van het NJBB
licentie nummer. Het systeem zoekt hier zelf de naam en vereniging bij.
Maar OnTip is méér ! In de bevestigingsmail naar de inschrijver kan desgewenst een QR (Quick
Response) code worden meegestuurd, waarmee het toernooi als afspraak aan de agenda van
smartphone of tablet kan worden opgenomen. Ook kunnen QR codes worden aangemaakt waarmee
het inschrijfformulier of deelnemerslijst kan worden geopend. Deze QR code kan dan op de flyer worden
gezet.
Maar OnTip is méér ! OnTip kan aan de hand van de toernooi gegevens via 1 muisklik een kant en
klare flyer in PDF voor je aanmaken, compleet met QR code.
Maar OnTip is méér ! Inschrijvers kunnen via een link in de bevestigingsmail een verzoek indienen
om de inschrijving in te trekken of indien de organisatie dit toestaat de eigen inschrijving te muteren.
Maar OnTip is méér ! Het is mogelijk een inschrijving voorlopig (d.w.z. onder voorbehoud) te
bevestigen. Pas na betaling van het inschrijfgeld kan de organisatie dan via een scherm dan de
definitieve bevestiging (of afwijzing sturen). Of automatisch een voorlopige bevestiging sturen als het
toernooi bijna vol is. Bevestiging kan ook via SMS

Maar OnTip is méér ! Inschrijving als reserveteam , als het toernooi vol is, is mogelijk. Ook is er een
functie ‘Boulemaatje gezocht’. Voor individuele spelers, die zich voor een toernooi willen aanmelden,
maar geen maatje hebben of als reserve speler, mocht een speler van al eerder aangemeld team
iemand uitvalt.
Puntsgewijs :
- zonder kennis van programmeren of websites aan te passen naar eigen wensen (teksten, plaatjes en
achtergrond kleur)
- geen installatie nodig. Software draait op een centrale server waardoor altijd up-to-date
- inschrijven als mêlée, doublette, triplette, 4x4, kwintette of sextette
- bij inschrijving een mailbericht naar de organisatie (evt. 2 of meer adressen)
- inschrijver krijgt direct een bevestiging en inschrijving staat direct op de lijsten
- inschrijver kan zijn inschrijving intrekken
- Mêlée inschrijven voor toernooien mogelijk
- snelle selectie van leden eigen vereniging uit lijst
- mogelijkheid voor voorlopige inschrijving en definitieve bevestiging (evt pas na betaling inschrijfgeld) of afwijzing
- voorzien van zoekfunctie op licentie NJBB
- mogelijkheid tot inschrijven van reserves
- mogelijkheid tot upload van eigen afbeeldingen
- inschrijving sluit bij vol toernooi of datum(tijd) einde inschrijving
- online toegang tot actuele lijsten, waarbij vanuit de lijst ook export naar Word/Excel mogelijk is
- integratie van formulier in eigen site
- export van inschrijvingen naar toernooi programma Welp (samenwerking met Rob Hulst, Welp bouwer) of
Petanque Toernooi beheer van Dick Werkman om hiermee opnieuw typen van de namen te voorkomen
- rechten toekennen voor gebruik programma door wedstrijdcommissie (alles, alleen inschrijvingen, alleen
configuratie of alleen bepaalde toernooi gegevens)
- aanmaak van QR code t.b.v. snel openen inschrijfformulier of deelnemerslijst
- aanmaak van PDF flyer
- aanmaak van QR code om een toernooi toe te voegen aan de Agenda op smartphone of tablet
- deelnemers kunnen via IDEAL een inschrijving betalen (via Mollie IDEAL € 0,99 per trx).

Klik op het plaatje om de OnTip kalender te openen

Het formulier wordt nu al gebruikt voor ruim 500 toernooien met in totaal al meer dan 26.000
inschrijvingen bij ruim 70 verenigingen en grote toernooien (stand maart 2015)

.

Het gebruik van OnTip kost € 10 per jaar of € 50 voor 6 jaar voor Nederlandstalige
Pétanque verenigingen (zowel NJBB als licentievrij). Indien gewenst kan binnen een half
uur een werkende demo gemaakt worden. Een volgend toernooi aanmaken duurt ca 5
min.

Meer informatie? Stuur een mail naar info@ontip.nl of erik.hendrikx@ontip.nl

