
Gebruikershandleiding voor de USB stick 
 

LET OP: de ingevulde usb stick moet samen met de handgeschreven 

wedstrijdverklaring ingeleverd worden..  

 

In je wedstrijdpakket tref je een USB stick aan met daarop je wedstrijdnummer. 

  

Stop de USB stick in een USB poort op je laptop of PC, waarop Excel 365 is 

geinstalleerd. 

 

1) Kies via je File Verkenner de USB poort waarin je de USB stick hebt 

geplaatst. 

2) Dubbelklik op de naam van de file, die op de stick is geplaatst. Dit is de 

naam van je boot. 

3) Het scherm ziet eruit zoals de hardcopie “Electronische rakkenstaat”.  

De naam van je boot en wedstrijdnummer zijn al ingevuld. 

 

Alleen de geel gekleurde velden zijn in te vullen!!! 

 

 
 

4) Selecteer het gele invoervlak naast ‘Startplaats’  en klik op het pijltje 

rechts dat dan zichtbaar wordt. Kies uit het treklijstje, de startplaats waar 

je gaat starten. De startplaats wordt daarna tevens op Index regel 0 

weergegeven. 

5) Selecteer het gele invoervlak naast Index  regel 0  en klik op het pijltje 

rechts dat dan zichtbaar wordt. Kies uit het treklijstje, de starttijd. 
 

 



6) Het systeem vult het eerste rak in en het merkteken, dat je dient te 

ronden aan het eind van het eerste rak. 

 
 

7) Selecteer het gele invoervlak naast Index  regel 1 en vul de rondingstijd 

in. 

 

Invoer formaat van de tijd is (uu:mm)!!! 

 

8) Kies nu  uit de rechts aangegeven mogelijke rakken het rak, dat je gaat 

varen NA het startrak. 

 
 

9) De kant van ronden van het eerste merkteken wordt ingevuld door het 

systeem. 

10) Kies het volgende rak en vul bij ronden van het huidige rak de 

rondingstijd in. 

11) Herhaal deze stappen totdat je gefinished bent. 

12) Sluit de file af en sla de ingevoerde data op op de USB stick. 

 

Het systeem rekent steeds je gevaren afstand en gemiddelde snelheid uit tijdens 

het invoeren van je rakken en rondingstijden. 

Omdat er niet met het handicapgetal gerekend wordt en ook rakken die meer 

dan 2 keer gevaren worden gewoon worden meegeteld, zal de gemiddelde 

snelheid kunnen afwijken van de uitslagenlijst. 

 

 


