Teamtoernooi organiseren in de Competitieplanner
Competitieplanner (CP) is het softwarepakket wat je als verenigingstoernooileider het beste kan
gebruiken bij de organisatie van jouw teamtoernooi. Hierbij leggen we uit hoe je een teamtoernooi plant
en publiceert.
Tip: zorg er voor dat je je toernooi tijdig publiceert zodat potentiële deelnemers je eerder kunnen vinden
op www.mijnknltb.nl!
1. Voorbereiding
Voordat je het toernooi online kan zetten op mijnknltb.nl dien je de volgende drie zaken te regelen:
1. Zorg er voor dat je bij je vereniging registreert staat als ‘’Toernooileider’’. De ledenadministrateur
van jou vereniging kan dit doen voor je, indien je in het bezit bent van een geldig VTL-certificaat.
2. Zorg er voor dat je de Competitieplanner (CP) op je computer hebt staan. Mocht je deze nog
niet hebben, dan kun je deze downloaden via www.toernooi.nl.
3. Om gebruik te kunnen maken van de Competitieplanner (CP) heb je een licentie nodig. Je
vereniging kan deze licentie bestellen via toernooi.nl.
2. Aanmaken van het teamtoernooi
Zodra de bovenstaande zaken geregeld zijn kan je beginnen met instellen van alle gegevens voor je
toernooi.
1. Open de competitieplanner (het programma is te vinden in het mapje van Visual Reality)
2. Selecteer linksboven het tabje ‘’competitie’’
3. Kies voor ‘’nieuw’’
4. Geef een naam aan de competitie en kies voor ‘’opslaan’’
5. Het volgende scherm verschijnt in beeld:

6. Selecteer linksboven het tabje ‘’competitie’’
7. Kies voor ‘’KNLTB’’ en vervolgens ‘’toernooidefinitie downloaden’’
8. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in van je mijnknltb-account. Dit werkt alleen correct als
je bij je vereniging staat geregistreerd als ‘’Toernooileider’’

9. Zoek het betreffende goedgekeurde toernooi in het overzicht en druk op voltooien.

10. Selecteer links boven het tabje ‘’competitie’’ en kies voor ‘’eigenschappen’’. Je komt vervolgens
terecht bij de eigenschappen van het toernooi. Vul de ontbrekende gegevens aan bij het tabje
‘’Info’’. Het telefoonnummer en het e-mailadres zullen zichtbaar zijn voor de deelnemers na het
publiceren.

11. Kies bij ‘’onderdelen’’ de onderdelen die jullie willen aanbieden.

12. Selecteer ‘’toevoegen’’ naast de linker tabel en het volgende scherm verschijnt

13. Geef hier de naam van de onderdelen aan, bijvoorbeeld groen of meisjes geel 10-12. Doe dit
voor alle onderdelen die aangeboden worden.
14. Selecteer vervolgens ‘’toevoegen’’ naast de rechter tabel. Het volgende scherm verschijnt.

15. Vul vervolgens weer de naam van de aangeboden onderdelen in en selecteer bij ‘’competitie’’
de juiste leeftijd.
16. Selecteer vervolgens ‘’partijen’’ en het volgende scherm verschijnt

17. Bij elk onderdeel kan er aangegeven worden welke partijen er worden gespeeld. Bij 2 singels
en 1 dubbel vul je het volgende in: E, E en D of DE, DE, DD of HE, HE en HD. Bij elk onderdeel
vul je dit opnieuw in.
18. Selecteer vervolgens ‘’dagen’’. Via de knop ‘’toevoegen’’ kun je de dagen waarop gespeeld gaat
worden toevoegen.

19. Selecteer ‘’tijden’’. Vervolgens kun je voor elke dag aangeven hoe laat elke ronde start.

20. Selecteer ‘’Locaties/banen’’ om de locatie en het aantal banen aan te geven.

21. Selecteer vervolgens ‘’toevoegen’’ en het volgende scherm verschijnt.

22. Vul de locatie van het park in. Voeg het maximaal aantal beschikbare banen toe door op ‘’maak’’
te klikken.

23. Zodra de locatie is aangemaakt kan je het aantal beschikbare banen aangeven per speelronde.
24. Selecteer vervolgens ‘’team punten’’ om de puntentelling vast te stellen.

25. Selecteer bij puntentelling: punten per wedstrijd. Het aantal punten per wedstrijd kan vervolgens
worden aangegeven. Bijvoorbeeld: gewonnen: 2 punten, gelijkspel: 1 punt, verloren: 0 punten.
26. Selecteer vervolgens ‘’inschrijfgeld’’. Het volgende scherm verschijnt.

27. Via ‘’toevoegen’’ kan je per onderdeel aangeven hoeveel inschrijfgeld er betaald moet worden.

28. Vul het onderdeel in en geef bij ‘’fee’’ aan hoeveel het inschrijfgeld bedraagt.
29. Alle instellingen voor het toernooi zijn nu ingevuld. Je kan nu overgaan op het publiceren van
het toernooi. Ga naar het tabje ‘’internet’’ in de competitieplanner om de laatste informatie in te
vullen voordat je het toernooi publiceert. Je kan bij het tabje ‘’algemeen’’ een mededeling
plaatsen die op de voorpagina van het toernooi op mijnKNLTB.nl zal worden getoond. Dit kan
een leuke tekst zijn om je teamtoernooi te promoten.

30. Je kan bij het tabje ‘’online inschrijven’’ aangeven van wanneer tot wanneer de spelers zich
kunnen inschrijven. De inschrijftermijn kan tussendoor ook verlengd worden. Zet ook het vinkje
‘’speler nominatie’’ aan. Hierdoor wordt er bij de inschrijving gevraagd om de gegevens van de
spelers.

31. Je kan bij het tabje ‘’online inschrijven instellingen’’ aangeven wat teams en spelers kunnen
invullen bij inschrijving.

32. Via het tabje ‘’betaling’’ kan je aangeven hoe je het inschrijfgeld wilt innen. De opties zijn via
PayPal of contact.

33. Bij het tabje ‘’Reglementen’’ moet je de bijzondere toernooibepalingen toevoegen. Deze zullen
online verschijnen op mijnKNLTB.nl. Deelnemers geven bij het inschrijven aan of ze akkoord
gaan met de reglementen. Een voorbeeld van de reglementen kan je vinden op
www.centrecourt.nl.

34. Bij het tabje ‘’onderdelen’’ kan je aangeven voor welke onderdelen de teams zich kunnen
inschrijven.

35. Na deze stappen te hebben doorlopen kan je het toernooi publiceren. De teams kunnen zich
met hun account inschrijven voor jou toernooi op mijnKNLTB.nl. De ingeschreven teams kan je
ophalen door op het tabje ‘’Internet’’ te klikken en vervolgens ga je naar ‘’Inschrijvingen’’. Je
haalt de ingeschreven dan op vanuit mijnKNLTB.nl. Je ziet vervolgens de teams in je
competitieplanner en voor welk onderdeel ze zich hebben ingeschreven.

