
TOERNOOIEN  

Badminton zorgt voor plezier ! 

 

 

 

 Hoe werkt toernooi.nl? 

 Hoe en waar kan ik nieuwe toernooien 

vinden? 

En nog veel meer..  

 



Toernooi.nl 

Op deze site kun je je inschrijven voor toernooien en competities. Ook kun je hierop al jouw 

sportgegevens, statistieken en voortgang op vinden. Niet alleen van jezelf, maar ook van al jouw 

badmintonvrienden.  

 
Vergeet niet linksboven de juiste sport te selecteren. ‘badminton’ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oké, ik ben op de site toernooi.nl ! Hoe nu verder?  -> Hoe registreer ik me op toernooi.nl? 

Rechtsboven ziet je ‘log in’ staan. Klik hierop. Dan krijgt je het volgende scherm te zien:  

 

 

 

 

 

 

 Als je al een account 

heeft, log dan in door 

jouw gebruikersnaam 

en bijbehorende 

wachtwoord in te 

vullen.  

 Als je nog geen 

account hebt, klik dan 

op ‘registreren’.  Vul 

de volgende gegevens 

in en voilà, je heeft 

zojuist een account 

geactiveerd op 

toernooi.nl.  

   Stap 1 is bij deze geslaagd ! 

 



 

Toernooien zoeken 

Vrijwel direct na het inloggen komt er een zoekbalk tevoorschijn op de home pagina. Via deze 

zoekbalk kan je informatie vinden over toernooien, competities, clubs of spelers. Als je op het links te 

vinden kopje ‘toernooien’ klikt, vind je een zoekbalk gericht op toernooien. 

 
Typ hierin de naam van het toernooi waar je voor wilt inschrijven en klik  vervolgens op het oranje 

gekleurde ‘inschrijven’, wat op de afbeelding hieronder aangegeven is met een blauwe pijl.  

 
Vervolgens krijgt u het inschrijvingsscherm.  

- Mijn gegevens  

(Controleer of uw gegevens kloppen en vul deze aan wanneer nodig) 

 

- Onderdelen 

Vul hier in welke onderdelen je wilt spelen.  

 

- Beschikbaarheid   

(Hier kan je bepaalde tijden opgeven die niet jouw voorkeur hebben qua wedstrijdindeling)  

 

- Opmerkingen  

(Hier kan je een opmerking bij jouw inschrijving achter laten) 

Vervolgens moet je akkoord gaan met de toernooiregelementen en kan je daarna de inschrijving 

bevestigen door rechtsonder op ‘opslaan’ te klikken.   

 




