Digital Course Design
Met Visio 2010

Vanaf uw bureaublad komt U via

op het openingsblad en kunt U een keuze maken naar

“Landscape” “Portrait” “Square” of “Archive”., en gaat u rechtstreeks naar uw keuze.

Kiest U voor “Archive”, dan komt U in de map waar u uw tekeningen kunt opslaan en bewaren.

Met de knop Escape, of rechtermuisknop – close maakt u het openingsblad kleiner.

Met de knop F5 of

in het DCD-lint maakt u het scherm weer groter. Wanneer u een keuze

wilt aanklikken op een klein openingsblad, dan selecteert u eerst uw keuze, daarna Ctrl ingedrukt
houden en linkermuisknop
Alle handelingen welke we uitvoeren voor het ontwerpen van parcoursen, gaan allemaal vanaf het
DCD-Lint.

Gebruik normaal altijd de
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Het Masterplan
Zoek een schaal op die de afmeting van de ring waarin we moeten bouwen het dichts benaderd.
Bijvoorbeeld, Landscape Scale 1 : 300 voor een ring van 70 x 35 mtr, en klik erop.
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Selecteer de rijbaan, door er met de cursor op te gaan staan en te klikken, en ga daarna naar het DCD-lint en

klik op

Links onder in het tabelletje vullen we de Width in op 70 m en de Height op 44 m. Daarna klik met
de linkermuisknop ergens op het blad en de ring staat op maat.
Verwijder het tabelletje door op het kruisje linksonder in de hoek te klikken.

Met de knoppen

Met de knop

in het DCD-lint kunnen we de pagina vergroten of verkleinen.

kunnen we het terrein eventueel een kleurtje geven

Om de hoeken wat af te ronden, gaan we naar de

en kiezen een passende afronding uit.

Om de buitenkant van het terrein wat meer te accentueren gaan we naar
dikte uit.
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Aan de bovenzijde van de tekening staat de Koptekst, en aan de onderzijde staan de Technische gegevens.
Om alles mooi op het tekenvel te verdelen selecteren we elk onderdeel en slepen we dat door de
linkermuisknop ingedrukt te houden op zijn plaats, en om deze op maat te maken, ga met de aanwijzer op
een vierkantje op de hoek of in het midden van de shape staan en druk of trek deze op maat. In het stencil
zitten ook nog andere modellen, zodat we de tekening op elk type terrein kunnen aanpassen.

Wanneer je tekenvel steeds van formaat veranderd, ga dan naar het tabblad

Design en schakel de functie

uit.

Ga met de aanwijzer naar het stencil links in het venster en klik op de shape,
en houdt de
linkermuisknop ingedrukt en sleep deze in de tekening. Je kunt de shape groter en kleiner maken, en draaien
met de handles. Als we vanuit de hoek de shape groter of kleiner maken, dan blijft de verhouding hetzelfde
(informatie hierover in het help program )
Andere mogelijkheden zijn: Spiegelen horizontaal en verticaal en een kwartslag

linksom of rechtsom met

Doe hetzelfde met

en zet deze op zijn plaats.

Sleep de shape.

horizontally in het scherm
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Klik op

in het DCD-lint, en je krijgt het volgende venster te zien.

Klik op OK.
Dit is het volgende beeld.

Klik met de linker muisknop ergens op je scherm

Nu is alles losgekoppeld.
Selecteer met de aanwijzer door met de liinkermuisknop ingedrukt een rechthoek te trekken om het gedeelte
na de 70 mtr. en Delete

Selecteer wat is overgebleven,

en klik op

D.C.D.

Pagina 5

Sleep de buitenmaat naar de bovenste lange zijde in de tekening.

Ga met de aanwijzer op de shape staan, klik met de rechtermuisknop, kies copy, daarna rechter muisknop
Paste. Nu hebben de maatverdeling voor beide lange zijden van het terrein.

Met de knop

kunnen we de buitenmaten aanpassen en zetten deze op hun plaats.

Sleep de shape
vertically in de tekening en volg dezelfde procedure als hierboven beschreven.
Wanneer de jury, de ingang en de buitenmaten op hun plaats staan, dan selecteren we het terrein inclusief jury
, ingang en buitenmaten door met de aanwijzer een rechthoek te trekken om alles heen

Dan gaan we naar het DCD-lint en klikken op de knop
Nu is alles aan elkaar gekoppeld, en kunnen dit in het geheel verplaatsen.
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Selecteer de Headline

Dubbelklik op de headlineshape

Klik OK
De shape is nu een Excel document en als zodanig te bewerken. Klik op een cel en vul in.

Datum, en aanvangstijd.
Klik op de cel van de datum of aanvang.
Klik op

en vul het venster in.

OK
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Terrein met afwijkende maten
Soms moeten we bouwen in een piste met ongelijke zijden. Het beste kunnen we het terrein laten opmeten
door een landmeter, of iemand die in de bouw werkzaam is, en gebruik kan maken van een “hoekspiegel” en
wat sjalonstokken.( hiermee kun je haakse hoeken uitzetten) Sommige parcoursbouwers hebben dit zelf.
Wanneer we een ruwe schets met de juiste maten hebben kunnen we een masterplan maken. Als voorbeeld
nemen we het terrein van de Vrederuiters in Ruinen
Het terrein is ongeveer 95 meter lang, en 50 meter breed.
Hiervoor kiezen we Portrait. Scale 1 : 400
Met de Dimensions zetten we de 90 graden hoeken en de maten op het tekenvel.

Hierna activeren we de
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De aanwijzer is nu dit symbool

ga hiermee op een hoek staan en druk de linkermuisknop in.

Trek een lijn naar de volgende hoek en laat de knop los en meteen weer indrukken en naar de
volgende hoek. Ga zo de buitenkant van het terrein rond. Als U weer bij het beginpunt bent
aangekomen, met het kruisje van van de aanwijzer precies in het midden van het blauwe vakje, dan
de muisknop loslaten en het terrein kleurt wit. Nu kunt U het terrein in zijn geheel verplaatsen,
eventueel de kleur verwijderen of een andere kleur geven en de hoeken afronden. Daarna de
dimensions verwijderen, de buitenmaten, ingang en jury plaatsen en de master is klaar.
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Shapes
Quick Shapes.
Here we can see the different stencils along with the corresponding shapes like numbers, double and triple
combinations,

Wanneer er geen stencils zichtbaar zijn.

in het DCD lint.
Lokale schijf C – Program Files – D.C.D. Container – My Shapes – Landscape.
Ga naar
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Selecteer de vijf stencils en klik op Open.
Hier zullen we enkele shape’s bespreken, de meeste spreken voor zichzelf.
Circle 20 m

Handig om de straal van een wending te meten.
Om de diameter te veranderen, ga met de cursor op het blauwe vierkantje staan en met de linker muisknop
ingedrukt maak je de cirkel groter of kleiner.
Dimension

Deze is met de aanwijzer naar links en naar rechts te verlengen.
Ook kun je op het maatgetal dubbelklikken ,zodat dit blauw wordt, en de nieuwe maat intypen, en ergens
buiten de shape klikken en de maatlijn past zich aan. Let op, nu verlengd de maatlijn alleen in de richting van
de pijl!
Om dit te draaien, rechter muisknop Flip Grow Direction

Help line

Deze lijn kun je tijdens het tekenen als hulplijntje gebruiken, en kun je later bij het afdrukken wegvinken zodat
deze niet afgedrukt wordt.
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Obstacles

De hindernis draaien
Ga met de aanwijzer op het cirkeltje staan, en draai de hindernis.

De hindernis smaller maken

De
Aanwijzer is de meest gebruikte knop, en daar beginnen we altijd mee. Sleep b.v. de oxer uit het
stencil. De hindernissen zijn 4.5 m frontbreedte, en de shape’s passen zich automatisch aan elke schaal aan.

Als je de frontbreedte van de hindernis smaller of breder
wilt maken, ga je met de cursor op het
vierkantje in het midden staan en met de linkermuisknop ingedrukt trek je de hindernis smaller of breder.

Als je het springgedeelte van de hindernis smaller
of breder
wilt maken, dan de shape 3
x groepering opheffen en daarna een balk verschuiven en vervolgens weer groeperen.

Met de knoppen

kunnen we de shape spiegelen en draaien.(90°)

De hindernis nummeren.
Ga naar: Quick Shapes – Numbers, and click on Numbers
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Activeer

Sleep het nummer met de linkermuisknop ingedrukt naar de hindernis en en plaats het nummer op
één van de connection points, en laat de muisknop los.
Het nummer zit nu vast aan de hindernis.
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Hindernis afvlaggen

Sleep de shape

uit het stencil maakt deze op maat, draaien en plaatsen.

Eventueel groeperen

Start / Finish

Om de lijn op zijn plaats te zetten,

klikken we eerst op één vlaggetje en zetten deze op zijn plaats,

(hierbij blijft de stippellijn vastzitten) Daarna hetzelfde met de andere vlag.

.
Wanneer we de tekst niet in het midden van de startlijn
willen hebben,dan selecteer de tekst, en sleep deze uit de lijn.
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Klik met de rechtermuisknop op Start -Format- Line.

Schuif het balkje Tranparency: op 0%, en Apply

Trek met de linkermuiskop de pijl eruit.
Reglementen FEI

Hiervoor moet de Adobe Reader geinstalleerd zijn

Sleep de shape in de tekening
Dubbelklik, of rechtermuisknop, Worksheet Object – Open
het volgende venster verschijnt.
Klik OK

Na gebruik de selectielijn deleten.
Alle andere shapes speken voor zichzelf.
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De lengte van het parcours meten.

Hiervoor gebruiken we de

Freeform

Activeer deze knop, en met de linkermuisknop
ingedrukt volgen we het verloop van het
parcours. De eerste lijn is meestal niet zo
nauwkeurig, maar dat kunnen we later

corrigeren door met de
geactiveerd,
de lijn te selecteren, en met de blauwe punten
de correcties aan te brengen.

Met de parcourslijn geselecteerd, klikken we nu op
Selecteer: Run Add-On
Kies: Shape Area and Perimeter
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De lengte van het parcours in meters ronden we af
naar boven, zodat we altijd een veelvoud van 10 hebben. In dit geval dus 510 mtr

Type deze lengte in de Technische gegevens en de
toegestane en maximum tijd verschijnt automatisch in de
Technische gegevens.
Dezelfde procedure herhalen we voor de barrage
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Printen
Dit is een werktekening met alle maten er in.

Als de werktekening klaar is, gaan we naar de knop
Layers
Hier kunnen we aan/uit vinken wat we allemaal wel of niet op de
afdruk willen zien.

Apply – OK
In het lijstje staat ook de naam Transport Dit is de naam die staat voor de vaste hindernisnummers. Als je deze
wegvinkt, dan zijn de hindernisnummers weg!

D.C.D.

Pagina 19

Print Preview

Print
D.C.D.
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Save in Documents – D.C.D. archive
Save as type Drawing

Succes !
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Digital Course Design
Met Visio 2003 en 2007

Open Visio
Dit is wat we zien

De balk bovenaan is de menubalk

Onder de menubalk bevind zich de werkbalk

Hierin staan de knoppen voor alle opdrachten die we gebruiken met het tekenen.
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Knoppen voor opdrachten die we niet nodig hebben kunnen we verwijderen en andere
kunnen we erin zetten
Hiervoor gaan we met de cursor in de werkbalk staan en klikken met de rechter muisknop
Rechts zien we een lijstje met onderaan “Aanpassen”
Klik op Aanpassen.(Costumize)

Onder het tabblad Opdrachten kunnen we alle knoppen voor de opdrachten naar de
werkbalk slepen, en knoppen die we niet nodig hebben kunnen we van de werkbalk
afhalen.
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Hieronder staan de meest voorkomende knoppen die we nodig hebben voor DCD
Sommige knoppen staan al in de werkbalk
Plaats deze in de werkbalk

We gaan nu naar de menubalk

Klik op Extra (Tools) in de menubalk
Kies Opties
Kies tabblad Algemeen
Zet de vinkjes en maak de instellingen volgens onderstaand voorbeeld
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Kies tabblad Opslaan/openen
Zet de vinkjes en maak de instellingen volgens onderstaand voorbeeld.

Kies tabblad Geavanceerd
Zet de vinkjes en maak de instellingen volgens onderstaand voorbeeld
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Kies tabblad Eenheden
Zet de vinkjes en maak de instellingen volgens onderstaand voorbeeld

Kies tabblad Zoeken naar shapes
Zet de vinkjes en maak de instellingen volgens onderstaand voorbeeld

Klik op OK
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Voor Visio 2007
Ga naar de menubalk en klik op Extra (Tools)
Kies Vertrouwenscentrum
Kies Instellingen voor macro’s
Kies Alle macro’s inschakelen

Kies ActiveX-Instellingen

Kies Alle besturingselementen zonder beperkingen en waarschuwing inschakelen
D.C.D.
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Voor Visio 2003
Ga naar de menubalk en klik op Extra (Tools)
Kies Opties
Kies Beveiliging
Kies Macrobeveiliging
Kies Laag
OK

OK

Visio afsluiten en opnieuw openen !
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De lengte van het parcours
Hiervoor gebruiken we de

vrije vorm Activeer deze knop en met de linkermuisknop

ingedrukt volgen we het verloop van het parcours. De eerste lijn is meestal niet zo
nauwkeurig maar dat kunnen we later corrigeren door met de

de lijn te selecteren en

met de linkermuisknop ingedrukt met de groene puntjes de correcties aan te brengen

Met de parcourslijn geselecteerd klikken we nu op
Klik op Extra (Tools) in de menubalk
Klik op Macro’s
Klik op Design (of een andere stencilmap) - This Document - Find Length
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Voor Visio 2007
Klik op Extra (Tools) in de menubalk
Klik op Invoegtoepassingen (Add Ons) – Invoegtoepassingen uitvoeren (Run Add Ons)

Oppervlakte en omtrek van de shape (Shape area and perimeter)
OK

Totale omtrek = lengte van het parcours
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