
De Basis
De  nieuwe  tenue-ontwerper  (op  z'n 
Engels:  kit  designer)  is  gebaseerd  op 
een  gelaagd  systeem,  vergelijkbaar 
met  dat  van  programma's  zoals 
Photoshop.  Dit  betekent  dat  de 
objecten  (vormen,  teksten, 
rugnummers,  etc.)  op  de  volgorde 
worden  getoond  van  hun  positie  in 
het  lagenpalet,  waarbij  laag  1  de 
laagste  is,  en laag 50  de hoogste.  In 
het voorbeeld rechts zien we hoe laag 
1 (een grijze cirkel) zich onder laag 2 
bevindt  (een  gele  driehoek).  Bij  elke 
laag zien we  3 pictogrammen: een X 
binnen  een  cirkel  (die  deze  laag 
verwijdert)  en  rechts  twee  pijlen 
( waarmee we de volgorde van de lagen kunnen wijzigen).

Het Menu
Nu dit basisidee duidelijk is, hoeven we eigenlijk alleen nog maar een beetje te spelen met de opties die 
het  hulpprogramma  ons  biedt  om  onze  eigen  thuis-  en  uittenues  te  creëren.  Deze  opties  staan 

gegroepeerd in  het  linkermenu, dat  uit  twee delen 
bestaat.  Bovenaan  vinden  we   in  een  horizontale 
menubalk alle te gebruiken vormen, verdeeld over 5 

categorieën.

Categorieën
De eerste categorie omvat alle basisvormen (rechthoeken, cirkels, driehoeken, etc.). Er bestaan 
natuurlijk ook complexere vormen, maar het idee is dat je met de geboden basisvormen zelf deze 
complexere vormen kunt creëren (zoals een pijl maken door een rechthoek en een driehoek te 
combineren).

Onder  de  tweede  categorie vinden  we  strepen  en  andere  patronen  die  vaak  voorkomen  in 
voetbalshirts.

In de derde categorie hebben we 4 verschillende soorten nummers. Bedenk hierbij wel dat deze 
er vooral voor de sier zijn, het rugnummer zal namelijk niet per speler verschillen. 

De vierde categorie omvat complexere vormen zoals kronkels (gebogen lijnen), sterren, vlammen 
en nog wat meer vormen.

De vijfde categorie ten slotte is de teksttool, met daarin 3 verschillende lettertypes (fonts) en 
diverse formaten.



Bij het gebruik van deze vormen moet je ten eerste 
kiezen hoe ze worden ingevoegd.  Dit  kan ofwel  in 
een  lege  laag  zijn  (wat  de  eerst  beschikbare  is, 
startend  vanaf  de  geselecteerde  laag)  ofwel  als 
vervanging binnen een bestaande vorm. 

Er zijn twee manieren om een vorm in te voegen. De eerste (en eenvoudigste) is door op de vorm te 
klikken, waardoor deze in de betreffende laag wordt geplaatst. De tweede manier is door een vorm aan 
te klikken en deze naar de gewenste plaats te slepen. In beide methoden zal het formaat van de vorm 
100x100 pixels zijn.

Tools
In de verticale balk links in het linkermenu vinden we de tools (hulpmiddelen) die we gaan 
gebruiken voor elke vorm.

Ten  eerste  is  er  de  Vormen  Browser,  die  ons  toegang  geeft  tot  de  hierboven 
uitgelegde categorieën. 

Hieronder staan de Tekstinstellingen, waar we zowel het lettertype als de maat van 
de tekst kunnen kiezen.

Vervolgens  vinden  we  de  belangrijkste  en  nuttigste  tool  van  allemaal,  namelijk 
degene waarmee we de vorminstellingen kunnen aanpassen (positie, grootte, rotatie 
en kleur). Deze tool wordt hierna nog uitgebreider uitgelegd.

Op  de  vierde  plaats  hebben  we  de  Ontwerpbibliotheek,  waar  al  onze  eerder 
opgeslagen ontwerpen worden bewaard en waar we deze kunnen laden.

Direct hieronder staat de Opslaan-knop.

Helemaal onderaan hebben we ten slotte het Klembord, waarmee we vormen kunnen 
dupliceren.

Vorminstellingen

De  derde  tool 
(vorminstellingen)  is 
degene  die  je  het 
meest  zult  gebruiken, 
dus  ik  zal  de  manier 
waarop  dit  werkt  zo 
uitgebreid  mogelijk 
proberen  te 
beschrijven.  Rechts 
krijg  je  een algemene 
indruk van hoe dit  er 
uit  ziet  en  wat  je 
allemaal  kunt 
aanpassen.



Positie (1):
De eerste optie die we hebben, is de positie van de vorm. Het referentiepunt (0,0) bevindt zich in de 
linkerbovenhoek van het tenue. 

Grootte (2):
De tweede instelling die we kunnen wijzigen is de grootte van de vorm. Bij het invoegen van een nieuwe 
vorm is deze standaard altijd 100x100 pixels. Wanneer we de grootte wijzigen, blijft het centrum van de 
vorm op de zelfde positie. Als we bijvoorbeeld een vierkant verkleinen van 100x100 naar 10x10, zal het 
centrum van dat vierkant zich nog steeds op de zelfde positie bevinden. (NB: waarden kunnen negatief 
zijn, wat de vorm in z'n spiegelbeeld doet veranderen)

Rotatie (3):
Dit is heel simpel, het roteert de vorm slechts. 

Kleur (4):
De vierde instelling waarmee we kunnen spelen, is Kleur. Hier 
hebben we twee opties: Solid Colour (slechts één kleur) of een 
Gradient Fill (opeenvolging van verschillende kleuren). 

In  beide  gevallen  hebben  we  te  maken  met  een 
hexadecimaal  palet  dat  ons  in  staat  stelt  op  twee 
manieren de gewenste kleur te kiezen. We kunnen 
ofwel  ergens in het kleurenpalet  klikken,  ofwel  de 
hexadecimale code van de gekozen kleur intypen.

Zoals  je  ziet,  worden de kleuren die  in  de  tenues 
worden gebruikt aan de rechterkant van het venster 
opgeslagen. Dit maakt het eenvoudiger om de zelfde 
kleur  nogmaals  te  gebruiken  zonder  hiervoor  veel 
moeite te hoeven doen.

Het  gebruik  van kleurgradatie  is  iets  gecompliceerder.  Standaard 
hebben we twee kleuren, eentje aan elke kant van de gradatiebalk. 
We kunnen deze kleuren naar hartenlust veranderen door te slepen 
met  de markeerpunten,  waarmee we  de manier  wijzigen waarop 
beide kleuren worden vermengd. We kunnen zelfs een vorm creëren 
die  uit  twee  kleuren  zonder  geleidelijke  overgang  bestaat,  door 
beide markeerpunten op de zelfde positie te plaatsen.

We kunnen ook maximaal  3  nieuwe markeerpunten creëren,  wat 
ons de mogelijkheid geeft om maximaal 5 kleuren te gebruiken in de kleurgradatie. Om dit te doen, 
hoeven we alleen maar ergens op de gradatiebalk te klikken. Om een markeerpunt te verwijderen, hoef 
je deze alleen maar buiten de balk te slepen.



Wissen (5):
Deze knop verwijdert de geselecteerde laag. Wees hier voorzichtig mee, want dit kan niet ongedaan 
worden gemaakt.

Vormgreep (6):
Deze knop verbergt of toont de greep (gestippeld vierkant) rond de vorm. Hiermee kunnen we het 
formaat en de rotatie van de vorm wijzigen.

Kantel horizontaal/verticaal (7 en 8):
Deze  knoppen  laten  ons  de  afbeelding  kantelen (spiegelbeeld).  Hierbij  moet  gelet  worden  op  het 
referentiepunt van waaruit we de afbeelding kantelen (80,80). Als een vorm dus in (70,100) staat, levert 
kantelen als resultaat op dat de vorm gekanteld wordt en verplaatst naar (90,60). 

Algemene opmerkingen over instellingen:
Het wijzigen van de instellingen kan op verschillende manieren:

- De vorm hanteren via de muis (vormgreep)

- De parameters wijzigen in de tekstkaders,  ofwel  door de pictogrammen te gebruiken ofwel 
door de gewenste waarden in te typen.

- Toetsenbord sneltoetsen gebruiken:

o Verplaats (pijltjes)

o Nieuwe grootte (Ctrl+pijltje Omhoog/Omlaag)

o Roteren (Ctrl+pijltje Links/Rechts)

o Verplaats 10 pixels(Alt+pijltjes)

o Grootte wijzigen 10 pixels (Ctrl+Alt+pijltje Omhoog/Omlaag)

o Roteer 10° (Ctrl+Alt+pijltje Links/Rechts)

o Wissen (Backspace)

Het klembord 
Het  klembord laat  ons  vormen  kopiëren/dupliceren. 
Selecteer eerstde laag die je wil kopiëren en klik danop het 
klembordpictogram om het klembord te openen. Vervolgens 
zien  we  vier  vakjes  (overeenkomend  met  de  4  lagen  die 
tegelijk kunnen worden gekopieerd),  met 2 pictogrammen 
onder het geselecteerde vakje. De eerste kopieert de laag 
naar het klembord, terwijl de tweede de laag vanuit het klembord in een nieuwe laag plakt. Er is geen 
manier om de inhoud van het klembord te wissen (behalve door de tenue-ontwerper te verlaten), maar 
ze  kunnen net  zo  vaak  worden overschreven als  je  zelf  wilt.  Ook is  het  zo dat  lagen die  naar  het 
klembord zijn gekopieerd niet verdwijnen als je een nieuw ontwerp laadt vanuit de bibliotheek, wat erg 
handig is als je iets kopieert van je thuistenue naar je uittenue.

Handleiding gecreëerd door BOT-Pirao, manager Pirao’s FC II (119450) 
Nederlandse vertaling door LA-textfree, manager AFC Wittgenstein (362240)


	De Basis
	Het Menu
	Categorieën
	Tools

	Vorminstellingen
	Positie (1):
	Grootte (2):
	Rotatie (3):
	Kleur (4):
	Wissen (5):
	Vormgreep (6):
	Kantel horizontaal/verticaal (7 en 8):
	Algemene opmerkingen over instellingen:

	Het klembord 
	Handleiding gecreëerd door BOT-Pirao, manager Pirao’s FC II (119450) 


