Problemen met inschrijven voor een toernooi, of
competitie-uitslagen en standen zoeken van je team??
Hier volgen de stappen een voor een.
Het opzoeken van je competitieteam/uitslagen en standen:
1. Ga naar www.knltb.nl
2. Ga met je muis staan op wedstrijdtennis en ga naar competitie en klik hierop met linker
muisknop.
3. Op de pagina staat in het oranje uitslagen en standen. Klik op bekijk uw uitslagen en
standen van uw competitie.
4. Dan staat er Uitslagen zoeken op de kop. Als je het nummer weet van de afdeling waar je
speelt voer je deze in bij Afdeling. En bij Naam Vereniging zet je Wolfsbosch.
5. Dan krijg je nu de stand en uitslagen van jouw team!!!
6. Weet je de afdeling niet?! Ga dan op het pijltje achter competitie staan en klik met linker
muisknop.
7. Ga dan staan op de competitie die je speelt. Bijvoorbeeld District Regio Zuid Voorjaar
2012 en klik hier met linker muisknop op.
8. Dan voer je bij Vereniging Wolfsbosch in en klik op zoek.
9. Hier staat dan aantal gevonden en dan moet je per pagina je team gaan opzoeken.
Heb je nu je team gevonden met daarbij de uitslagen en standen!!! Dan kun je de volgende zaken
hier op de pagina vinden;
- Klik je op een vereniging, krijg je alle gegevens van deze vereniging zoals adres,
telefoonnummer, baansoort etc.
- Klik je op uitslagen, krijg je de stand te zien. Scroll je naar beneden, zie je de uitslagen per
speeldag. Klik dan op i >>, dan zie je hoe laat je aanwezig moet zijn, de aanvangtijd en
baansoort.
- Klik je per speeldag op een uitslag, dan krijg je de Partijstanden / setstanden per wedstrijd.
Klik je nu op een speler, dan krijg je de actuele rating te zien!!
Het inschrijven van een toernooi kan op 2 manieren:
1. Via de website van de vereniging waar het toernooi plaatsvindt. Hier heb je de naam van
het toernooi wel voor nodig.
2. Via de site van de KNLTB.
Via de KNLTB:
1. Ga naar www.knltb.nl
2. Ga met de muis staan op wedstrijdtennis en ga naar toernooien en klik hier met de
linkermuisknop op.
3. Op de pagina staat in het oranje toernooizoeker en klik hierop.
4. Als voorbeeld gebruiken we het Eurotoernooi. Voer bij Plaats/postcode, Vught in. Bij
week voer je 10 t/m 11 in, geslacht beide, en dan op zoek.
5. Klik dan met je linker muisknop op Wolfsbosch Junior Eurotoernooi 2013 en zie hier alle
informatie over het toernooi.
6. Klik nu met je linker muisknop op Toernooiwebsite om je in te schrijven!!! Je komt nu op
de site van Wolfsbosch. Kijk onder wedstrijdinformatie bij Eurotoernooi Junior en klik
hierop.
7. Je bent nu klaar om je in te schrijven.
SUCCES en als je vragen hebt aarzel niet om het te vragen.
Groet ,
Het Trainersteam Erik Tacke, Daan v.d Steen en Alexander Postma

