Inschrijven voor een badmintontoernooi via internet
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Handleiding inschrijven voor een badmintontoernooi.
Inschrijven voor een toernooi kan op verschillende manieren. Namelijk door middel van:
1.

Via een inschrijfformulier dat tijdens de training uitgedeeld wordt.

2. Via een formulier op het baanbord (staat op speelavonden in de zaal)
3. En via het internet.
Steeds meer toernooiorganisaties maken gebruik van het inschrijven via het internet. Toch is het
niet voor iedereen even duidelijk hoe dat dan in zijn werk gaat. In deze handleiding leert u aan de
hand van vooreeldschermen stapsgewijs de route door het programma. Daarbij wordt met name
de inschrijving via een login uitgelicht waardoor men niet bij elk toernooi alle gegevens opnieuw
hoeft in te vullen en er na inschrijving nog de mogelijkheid is om de inschrijving aan te passen.
Voor het doorlopen van de stappen is ons eigen jeugdtoernooi GOKje gebruikt. Echter … de
stappen zijn bij elk toernooi gelijk.
Ik wens u veel succes !!

Waar vind ik de toernooien van Badminton Nederland op internet?
Allereerst zijn er meerdere sites op internet beschikbaar om in te schrijven voor een
badmintontoernooi. Namelijk:
-

www.badmintonnederland.toernooi.nl (binnen Nederland)

-

www.toernooi.nl (wereldwijd)

-

www.bwfbadminton.com (wereldwijd / professionals)

Deze handleiding beperkt zich tot het inschrijven op www.badmintonnederland.toernooi.nl .

STAP 1: DE WEBSITE
Gaat u naar de website www.badmintonnederland.toernooi.nl. U krijgt het volgende scherm te
zien:

Op dit beginscherm kunt een heleboel informatie terug vinden met betrekken tot toernooien en
competities. Een kort overzicht:
- Zoek … toernooi, club, speler, etc

Een versnelde route om een toernooi, speler, club etc te
vinden.

- Tab alles

Alle competities, toernooien, etc van een heel jaar.

- Tab Nu bezig

Alle competities, toernooien, etc rondom de huidige dag.

- Tab Inschrijving open

Alle competities, toernooien, etc waar nog op
ingeschreven kan worden.

- Tab Laatst gewijzigd

Een toernooiorganisatie update eens in de zoveel tijd het
toernooi zodat de inschrijvingen op internet zichtbaar
worden. Deze toernooien komen dan bovenaan te staan.

- Tab competities

Een overzicht van alle competities in een bepaald jaar.

- Toon kaart

Middels een kaart kunt u zien waar in Nederland het
toernooi gehouden wordt.

- Laatst bezocht

Een overzicht van de laatste drie toernooien die u op
internet bezocht hebt.

- Online competities

Een verkorte route naar de competities binnen Nederland.

- Registreren

Een eerste stap om een login aan te maken

- Inloggen

STAP 2: INSCHRIJVEN MET EN ZONDER LOGIN.
Voor een toernooi kunt u zich op twee manieren inschrijven:
2.1

Met login

2.2

Zonder Login

U bent niet verplicht om een login te gebruiken als u zich wilt inschrijven voor een toernooi. Echter
heeft het wel als voordeel dat u uw inschrijving makkelijk zelf kunt aanpassen en eventueel kunt
anneleren. Gebruikt u geen login dan is de inschrijving onveranderbaar. Iets veranderen kan dan
alleen nog door direct contact op te menen met de toernooiorganisatie.

2.1

INSCHRIJVEN MET LOGIN.

Inschrijven mét login is wat in eerste instantie iets meer werk, maar in de toekomst scheelt dit een
hoop gedoe. Zoals eerder aangegeven heeft het inschrijven met login ook het voordeel dat u uw
inschrijving later zelf nog kunt aanpassen of annuleren. Volg de onderstaande stappen om uw login
te maken:
2.1.1
1.

REGISTREREN
Klik aan de rechterkant van het scherm op de
button registreren

2.

Vul de gevraagde gegeven in.

3. Heeft u alles ingevuld, dan klikt u op registreren. Het systeem geeft u het volgende bericht:

4. Ga naar de inbox van uw email. U heeft nu een mailtje ontvangen met daarin een link. Klikt u op
de link. Hiermee bevestigd u uw registratie en keert u ook terug naar toernooi.nl

Het account is nu geactiveerd (u bent geregistreerd). Nu kunt u naar de login.

2.1.2

STAPSGEWIJS DOOR DE LOGIN

We gaan terug naar het startscherm. Na het registreren en de
bevestiging via de email gebeurd dit automatisch. Echter voor
alle volgende keren begint u op de homepage van
www.badmintonnederland.toernooi.nl.
Klik aan de rechterkant op de button inloggen. Vult u in het
pop-up scherm uw loginnaam en wachtwoord in.

2.1.2.1 Spelersprofiel
Wanneer u op de button login heeft geklikt, krijgt u een volgend
overzicht te zien. Als eerste gaan we nu het spelersprofiel invullen.
Klik op profiel.
U krijgt vier tabjes te zien:
1.

Persoonsgegevens

2.

Adresgegevens

3.

Contactgegevens

4.

Sportgegevens

Tab 1 tot en met 3 spreken voor zich. Echter verdient tab 4 (sportgegevens) een toelichting want
dat met sport badminton bedoeld wordt is geen verrassing. Maar hoe wordt de speelsterkte
bepaald?

Speelsterkte
Als de speler nog bij de jeugd speelt, heeft het invullen van de sterkte geen gevolgen. Echter is het
verstandig deze direct op 9, 10 of 11 te zetten. Een profiel dat eenmaal ingevuld is wordt namelijk
niet vaak meer bijgewerkt.

Gaat de speler van de jeugd naar de senioren, óf gaat hij/zij meedoen met seniorentoernooien dan
is de sterkte wél bepalend. Daarbij geldt over het algemeen dat klasse 9 voor de laagste klasses zijn;
klasse 6 gelijk staat aan eerste klasse / hoofdklasse; klasse 4 voor vierde- en derde-divisie spelers
en klasse 1 voor tweede-, eerste- en ere-divisie spelers. Door de sterkte nu alvast op 9 te zetten
heeft u er in een later stadium geen last van met inschrijven.

Lidnummer
Om in te schrijven voor een toernooi wordt vaak een lidnummer gevraagd. Met een lidnummer
wordt bondsnummer bedoeld. Daarmee kan de toernooiorganisatie nagaan of u zich inderdaad in
de juiste klasse heeft ingeschreven.
Alle competitiespelers binnen de vereniging hebben een bondsnummer. Echter zijn er ook spelers
die dit niet hebben. In dat geval kunt u het beste het verenigingsnummer met daarvoor BCG
invullen. Dit verenigingsnummer vindt u op de achterzijde van het baanbord in de zaal. Elke speler
die lid is van Bc Geldrop heeft hier een naamkaartje waarop het nummer vermeld staat. Vb. A Staal
= BCG017.
Heeft u ook geen verenigingsnummer dan mag u zelf iets invullen. Echter heeft dit niet de
voorkeur. Het kan namelijk zijn dat u dan een nummer kiest dat al gebruikt wordt door een andere
speler.

Club
Dit spreekt natuurlijk voor zich.
Nu alle gegevens zijn ingevuld klikt u op opslaan. De gegevens staan nu in het systeem en het is tijd
om het toernooi op te zoeken waaraan u wilt deelnemen.

2.1.2.2 Mijn toernooi.nl
Om meer te weten over een toernooi of u in te schrijven voor een toernooi, klikt u nu op mijn

toernooi.nl

Zoals u ziet zijn er drie keuzes: zoek toernooi, toernooi met inschrijving en mijn profiel wijzigen.
We kiezen zoek toernooi. Het systeem leidt ons terug naar het beginscherm van
www.badmintonnederland.toernooi.nl

Het zoeken naar het toernooi kan op verschillende manieren. Echter als u de naam weet van het
toernooi kunt u deze het beste in de zoekfunctie invullen.

De zoekfunctie filtert nu alle toernooien met de naam GOKje voor u. Selecteer nu het toernooi
waaraan u wilt deelnemen. U komt dan meteen op de juiste toernooipagina terecht.

Op de toernooipagina van het toernooi van
u keuze staan wederom een aantal tabjes:

Organisatie
Alle belangrijke gegevens m.b.t. het
toernooi (datum, sluiting inschrijving,
contactgegevens, adres sporthal,
toernooidagen, onderdelen en klasses,
andere evenementen)

Inschrijven
De registratie- en loginpagina

Onderdelen
Welke (leeftijds)klasses en hoeveel
inschrijvingen er voor zijn. Dit is dus
variabel tot aan de sluiting van de inschrijving.

Spelers
Hier ziet u wie er allemaal mee gaan doen.

Reglement
Elk toernooi kent een reglement. De ene is wat uitgebreider dan de andere. Het is belangrijk deze
door te lezen !! In het reglement staan onder andere vermeld wat de kosten zijn, hoe u die kunt
betalen, of en hoeveel prijzen er uitgereikt gaan worden, etc, etc. Ookal lijkt dit niet zo interessant
…. Toch even doorlezen graag.

2.1.2.3 INSCHRIJVEN
Het heeft even geduurd maar nu is het
werkelijk zover dat u kunt gaan inschrijven.
Overigens hoeft u niet elke keer zoveel
handelingen te doen. U heeft dan reeks een
login en u kunt dan direct vanaf dit punt
beginnen.
- Klik op : ‘klik hier om in te schrijven”

- Controleer de gegevens

- Selecteer één tot max drie onderdelen. Bij de keuze voor een dubbel (damesdubbel = DD /
herendubbel = HD / gemengd dubbel = GD) dient u de naam van de partner in te vullen. Heeft u
zelf geen partner en wilt u wel een dubbel spelen, dan kunt u een vinkje zetten bij partner

gezocht (wanted).
Na de sluiting van de inschrijfdatum zal de toernooicommissie zoveel mogelijk spelers met deze
aanvraag aan elkaar koppelen. Dit betekent wel dat u dan met een onbekende speler op het veld
staat en dat u de kosten voor dit onderdeel moet betalen.
Indien u niet gekoppeld kunt worden, komt dit onderdeel voor u te vervallen. U hoeft dan ook
niet voor dit onderdeel te betalen.
- Heeft u nog opmerkingen voor de toernooicommissie dan kunt u die kwijt bij opmerkingen en u
moet aanvinken dat u het reglement heeft gelezen.

De inschrijving voor het toernooi is
gelukt en u krijgt het volgende
bericht:

Indien u klaar bent met inschrijven, klikt u rechtsboven op de
login-knop en kiest in het dropdownmenu uitloggen. Om terug te
keren naar de homepage van Badmintonnederland.toernooi.nl
klikt u op het logo van Badminton Nederland.

Nadat u zich heeft ingeschreven voor het toernooi ontvangt van de toernooi-organisatie twee
mailtjes. Te weten:
1.

Een ontvangstbevestiging

2.

Een mail waarbij u er op geattendeerd wordt dat de toernooicommissie het toernooi op
internet heeft geupdated en u nu dus zichtbaar bent op het internet.

2.2 AANPASSINGEN MAKEN EN ANNULEREN
Wat nu als u toch nog iets wilt veranderen of zelfs niet meer met het toernooi wilt meedoen?
2.2.1

AANPASSINGEN MAKEN

Zoals aangegeven is het maken van aanpassingen wanneer u zonder login hebt ingeschreven
alleen mogelijk als u contact opneemt met de toernooi-organisatie.
Als u met gebruik van een login hebt ingeschreven, kunt u gewoon weer inloggen en zelf de
aanpassingen maken die u voor ogen had. LET WEL: dit kan alleen vóór de sluitingsdatum van de
inschrijving.
2.2.2

ANNULEREN

Het kan voorkomen dat u zich vergist heeft in de keuze van het toernooi of dat u door
omstandigheden toch niet mee kunt doen. Heeft u ingeschreven zonder login dan zult u wederom
contact moeten opnemen met de toernooi-organisatie.
Heeft u wel gebruik gemaakt van een login, dan is het mogelijk zelf onderdelen of zelfs de hele
inschrijving voor het hele toernooi te annuleren. LET WEL: ook dit kan alleen vóór de
sluitingsdatum van de inschrijving.
1. Log in

2. Kies inschrijving aanpassen of annuleren

3. Kies wat u met uw inschrijving wilt doen: aanpassen of annuleren

4. Badmintonnederland.toernooi.nl vraagt
je om een bevestiging

5. En uiteraard ….. vergeet niet om uit te loggen.

REST MIJ NOG U HEEL VEEL SPORTIEF PLEZIER TOE TE WENSEN MET DE DEELNAME AAN DE
BADMINTONTOERNOOIEN.

