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De inschrijving van diverse toernooien op onze club verloopt via www.toernooi.nl. Het is zowel 

voor jezelf als voor de commissies erg handig als jij je via deze weg inschrijft. Je maakt 

eenmalig een account aan, die je vaker kunt gebruiken. Daarnaast is toernooi.nl is gekoppeld 

aan een computerprogramma waarmee tijdens het toernooi met de deelnemers 

gecommuniceerd wordt. Zo worden bijvoorbeeld de eerste wedstrijden en tussentijdse 

schemawijzigingen van dat programma per e-mail aangekondigd en kun je bevestigen dat je 

deze hebt gelezen. De organiserende commissie is er dan van op de hoogte dat je dit gezien 

hebt, zodat nabellen overbodig is. 

 

Het aanmelden via deze website is heel eenvoudig door het volgende stappenplan te voltooien: 

 

1. Ga naar www.toernooi.nl en vul linksboven bij de zoekoptie de naam van het toernooi in 

waarvoor jij je wilt aanmelden, bv. Clubkampioenschappen. 

2. Er zullen diverse zoekresultaten worden getoond, aangezien meerdere clubs een toernooi 

met deze benaming organiseren. Zoek derhalve het toernooi in Holten op. Je kunt ook 

sneller zoeken door in het tabblad ‘Inschrijving geopend’ te kijken. Als je het toernooi hebt 

gevonden, klik je op ‘Inschrijven’ dat helemaal rechts naast de naamsvermelding van het 

toernooi staat. 

3. Vervolgens kom je bij de gegevens van het toernooi. Je kunt hier alvast bekijken wie zich al 

heeft aangemeld (dit wordt door de commissies regelmatig geüpdatet), wat het 

toernooireglement inhoudt en op welke dagen en tijden er wordt gespeeld. Onder het 

tabblad ‘Inschrijven’ staat ‘Online inschrijven met een account’. Hier klik je op. 

4. Aansluitend krijg je een pagina te zien met de mogelijkheid om in te loggen (links), een 

account aan te maken (midden) en jouw inloggegevens op te vragen indien je deze niet 

meer bij de hand hebt (rechts).  

5. Heb je al een account? Dan kun je direct inloggen. Zo niet dan moet je er één aanmaken 

door al jouw gegevens in te vullen. Het voordeel is dat je dit eenmalig hoeft te doen en de 

data worden voor een volgende inschrijving onthouden. Uiteraard moet je wel de gegevens 

van jouw (mix)partner en verhinderingen opnieuw invullen, aangezien dit per toernooi kunt 

verschillen. 

6. Als je bent ingelogd, wijst het zich verder voor zich. Wil je meedoen aan het (gemengd) 

dubbelspel, maar je hebt (nog) geen partner? Laat dan dit veld leeg. Dan weet de 

organiserende commissie dat je nog iemand zoekt. 

 

Ook tijdens het toernooi is het leuk om toernooi.nl in de gaten te houden. Aan het einde van 

iedere dag worden de uitslagen in het computerprogramma ingevuld en de gegevens online 

gezet. Zo weet je precies hoe je er voorstaat. Daarnaast zie je wanneer jouw concurrenten 

moeten tennissen en de finales plaatsvinden. Wel zo handig en, als je zelf niet hoeft te spelen, 

leuk om dan te komen kijken! 

 

Mochten er nog vragen zijn? Stuur dan een mail naar wedstrijd@tcholten.nl.  
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