
Toernooi.nl  

Handleiding 
Om deel te nemen aan toernooien van TV Nieuwland of bij andere clubs moet je je meestal 

inschrijven via de website www.toernooi.nl 

Deze informatie is voor degenen die hier nog nauwelijks mee bekend zijn. 

1. Open de website www.toernooi.nl 

 

 

2. Zoek het toernooi op waarvoor je wilt inschrijven 

a. Typ bijvoorbeeld in de zoekbalk linksboven: “Nieuwland”.  

b. Je krijgt dan het volgende overzicht met toernooien georganiseerd door TV 

Nieuwland 

 

http://www.toernooi.nl/
http://www.toernooi.nl/


3. Selecteer het toernooi door erop te klikken. Je krijgt nu de info van het toernooi te zien 

 

4. Je kan eerst het reglement lezen, de gespeelde onderdelen bekijken of zien wie zich al heeft 

aangemeld. Als de uiterste inschrijfdatum nog niet is verlopen zie je een button: “Klik hier om 

in te schrijven”. Klik daarop. Het volgende scherm wordt zichtbaar: 

 

5. Klik op: “Online inschrijven met een account”. Het volgende scherm wordt getoond: 

 



 

 

6. Inloggen: 

a. Heb je al een account, vul dan links je gegevens daarvan in.  

b. Heb je nog geen account? Klik dan op: “Registreren”.  

c. Ben je je wachtwoord of loginnaam vergeten? Klik dan op de buttons rechts. 

 

7. Voor de rest van deze handleiding gaan we ervan uit dat je bent geregistreerd en een 

loginnaam en wachtwoord hebt. Vul je loginnaam en wachtwoord in en klik op: “Inloggen”. 

Je krijgt nu het volgende scherm: 

 

 



8. Klik op: “Online inschrijven met je huidige account”. Het reglement wordt eerst getoond wat 

je moet accepteren (onderaan) 

 

 

9. De volgende pagina betreft de persoonsgegevens. Controleer dit allemaal. Vul eventueel een 

bankrekeningnummer in als het toernooi alleen automatische incasso accepteert. Controleer 

ook nog de speelsterkte. Klik na controle op “Volgende” onderaan 

10. Het scherm met inschrijfgegevens wordt getoond. Geef hier aan voor welke onderdelen je 

wilt inschrijven en je beschikbaarheid tijdens de toernooidagen. Je kan tijden selecteren en 

markeren op tijden die je niet kan spelen. Teveel blokkeringen/verhinderingen kan leiden tot 

uitloting voor het toernooi. Klik hierna op “Volgende”. 



 

 

11. Bij het nieuwe scherm kunnen eventuele opmerkingen worden geplaatst en kan worden 

aangegeven of je in een ander toernooi meedoet de week voorafgaande dit toernooi. Dit in 

verband met het eventueel spelen in het finaleweekend van het 1e toernooi, zodat daarmee 

rekening wordt gehouden bij het inplannen van wedstrijden voor het 2e toernooi. Klik op 

“Volgende” 

12. Nu wordt een overzicht getoond van de inschrijving. Controleer hier alle gegevens. Als de 

correct zijn kies dan voor “Opslaan”. Staat er nog een fout tussen, corrigeer die door naar de 

vorige pagina(‘s) te gaan. 



 

13. Na het opslaan komt er nog een bevestiging van de inschrijving.  

 

14. Vrijwel direct na de inschrijving krijg je een bevestiging hiervan per e-mail. 

15. Let op: Meestal wordt de 1e partij door de toernooileiding aangekondigd per email. Dit is niet 

altijd zo. En zeker niet voor vervolgpartijen. Kijk daarom net voor het toernooi en tijdens het 

toernooi regelmatig op toernooi.nl om te zien wanneer je weer moet spelen. Om je 

wedstrijden te zien ga je naar www.toernooi.nl en vul dan bovenin je naam in. En selecteer 

daarachter in het drop down menu “Spelers” 

http://www.toernooi.nl/


 

16. Selecteer je naam in het overzicht. Er wordt vervolgens een overzicht gegeven van de 

toernooien die je hebt gespeeld en waarvoor je je hebt ingeschreven. 

 

 

17. Selecteer een toernooi. Is dit een lopend toernooi waarbij de wedstrijden al zijn gepland, dan 

kom je direct in het overzicht met jouw uitslagen en toekomstige wedstrijden. 

 


