Werken met rubrieken
De rubrieken, zoals deze uit Mijn KNHS geïmporteerd worden, zijn in het hoofdprogramma
terug te vinden op het tabblad “Rubrieken”.

Van een rubriek die uit Mijn KNHS is geïmporteerd liggen een aantal velden vast en deze
velden kunnen niet gewijzigd worden. Het gaat dan om vraagprogrammanummer, rubriekID,
omschrijving, discipline, klasse en categorie.
Er zijn ook een aantal velden die wel gewijzigd kunnen worden, ook al zijn ze al wel gevuld
vanuit het rubriekenbestand. Het gaat dan bv. om datum, inleggeld en proefID.
Dat het proefID alsnog handmatig ingevuld/gewijzigd kan worden is omdat het proefID niet
altijd automatisch ingevuld wordt en ook wel eens verkeerd ingevuld kan zijn (bv. een
verouderd proefID bevat).
In de nieuwste versie wordt ook, zo mogelijk, het rubriektype (artikelnummer) automatisch
bepaald, daarover verderop meer.
Voor het springen en voor de puntenproef bij mennen kunnen parcourslengte, tempo,
toegestane tijd en het aantal strafpunten per aantal seconden tijdsoverschrijding ingevoerd
worden. Dit zorgt er voor dat de rekenmachine de strafpunten bij tijdsoverschrijding kan
berekenen.

Door op een rubriek te dubbelklikken kan die rubriek aangepast worden.
Ook is het mogelijk zelf handmatig nieuwe rubrieken aan te maken (die bv. niet in het Mijn
KNHS vraagprogramma opgenomen konden worden). In dat geval kunnen alle velden door u
zelf bepaald worden en moet u zelf een (uniek) rubriekID verzinnen.

Het van meerdere rubrieken ineens wijzigen/invullen van datum, inleggeld, proefID,
lengte/tijd of rubriektype kan door eerst de te wijzigen rubrieken te selecteren en dan op
een van de knoppen
te klikken of door via de menukeuze “Bewerken”
de gewenste actie te kiezen.

Rubriektype/artikelnummer
Als het rubriektype/artikelnummer automatisch bepaald is dan maakt het niet meer uit wat
er in de roosterinstellingen ingesteld is bij het kiezen van de rubrieken die in dat rooster
verreden worden want die roosterinstelling wordt overruled door wat er bij de rubrieken is
ingesteld.
De gedachte hierachter is dat het de betrouwbaarheid van het programma ten goede komt
maar dit staat of valt uiteraard met de juistheid van het automatisch bepalen van het
rubriektype/artikelnummer.
De velden ”Rubriek type” en ”Rubriek artikel” mogen ook wel leeggemaakt worden en in dat
geval zal de roosterinstelling weer gaan gelden.
Als het rubriektype/artikelnummer per rubriek ingesteld is (en dat is dus vaak al automatisch
gebeurd) dan is het mogelijk om in 1 springrooster meerdere rubriektypen te plaatsen.
Zo kun je in 1 rooster (en 1 startlijst) bv. zowel een “rijstijl jeugd met barrage” als een “rijstijl
zonder barrage” achter elkaar en in oplopende hoogte laten verrijden.
In dat geval zullen in het rooster de getoonde kolommen en de rekenmachine ook afhangen
van de rubriek waarvoor de deelnemer is ingeschreven.
Bij de roosterinstellingen is het dan wel van belang dat de twee rubriektypen in ook in
aparte handicapgroepen worden verdeeld.

Valkuilen
Als er bij een rubriek, handmatig of automatisch, een verkeerd rubriektype/artikelnummer is
ingesteld dan worden in het rooster de verkeerde kolommen en verkeerde rekenmachine
gebruikt, ongeacht wat er bij de roosterinstellingen is opgegeven. Het blijft dus wel opletten.
Op het tabblad “Rubrieken” kan het rubriektype/artikelnummer voor meerdere rubrieken
ineens automatisch ingevuld of weer verwijderd worden via de menukeuzes “Bewerken |
Rubriektype automatisch instellen” en “ Bewerken | Rubriektype wissen”.

