
 
 

Workshop: My Personal Page toegevoegd in Toernooibase 

 

Om voor gebruikers met een account in Toernooibase onder meer de navigatie te verbeteren 

hebben we in Toernooibase My Personal Page toegevoegd. Een flinke tijd geleden 

suggereerde Jonathan Wilbrink dit idee. 

Na het inloggen, ziet men rechts bovenin op de Home Page van Toernooibase de 

desbetreffende groene link staan. 

Op deze persoonlijke pagina kan een gebruiker met een account een aantal instellingen: bijv. 

wachtwoord, showed clublogo bij lidmaatschap meerdere clubs etc. wijzigen. Maar ook kan 

hij/zij favoriete toernooien en favoriete spelers aan zijn/haar favorieten (momenteel maximaal 

10) toevoegen. En uiteraard worden ook zijn/haar rating, virtuele rating, gespeelde 

wedstrijden en aantal applets in database getoond. 

Wel dient er eenmalig een koppeling tussen speler en account gebruiker gelegd te worden. Tot 

dusver is dit een taak van ondergetekende, de administrator. Inmiddels is deze koppeling bij 

vrijwel alle gebruikers/spelers gelegd. 

Hoe ziet die personal page er precies uit. We hebben met de inloggegevens van Piet Bouma 

even op de groene link geklikt: 

 

 
 



Het valt op dat er voor het eerst met icoontjes van wijzigen, nieuw en verwijderen wordt 

gewerkt. Als men hierop klikt wordt de gewenste actie ingezet. Dit lijken ons vrij intuïtieve 

acties. Ook hebben we gekozen voor alleen Engels als gebruikte taal. 

De favorieten zijn via linken aan te klikken, waarna men naar het begin (keuzeklasse scherm) 

van het desbetreffende toernooi gaat. Bij het klikken op de speler gaat men naar het 

spelersprofiel van desbetreffende speler en kan men snel wedstrijdresultaten en applets van de 

speler bekijken. 

Ook worden er de geplande wedstrijden (waar dus een wedstrijdprogramma van een toernooi 

of een opstelling van een teamwedstrijd al is ingegeven in Toernooibase) weergegeven. 

Daarmee kan snel het resultaat van de wedstrijd worden ingevoerd, maar kan ook snel een 

semi-live game van de desbetreffende partij worden opgestart. Zo staan bij ondergetekende 

alle wedstrijden van het Kampioenschap van Friesland al gereed! 

Uiteraard moeten we het instellen van de favorieten ook nog even demonstreren: 

 

 

 

 

 
In dit selectiescherm bij een toernooi (waar men verdere klassen kan aanklikken) is het 

mogelijk via het logo Add Favorites een favoriet toe te voegen. Zodra de ingelogde gebruiker 

(want dit is alleen voor hem/haar zichtbaar) hierop klikt, volgt er nog een bevestigingsscherm, 

waarna bij accordering het toernooi aan de favorieten is toegevoegd. 

Hetzelfde geldt in principe voor het toevoegen van een speler aan de favorieten. Dan gaan we 

naar het spelersprofiel van de desbetreffende speler: 

 



 
Ditmaal hebben we het spelersprofiel van Hein Meijer opgezocht. Met opnieuw het icoontje 

Add favorites (aanklikken) komt men op een bevestigingspagina. Na accordering wordt Hein 

Meijer vervolgens aan de favorieten toegevoegd. 

 

Tot dusver de korte uitleg over My Personal Page.  

Uiteraard denken we nog aan verdere mogelijkheden in deze persoonlijke pagina van de 

gebruiker. Bijvoorbeeld het abonneren op aparte features in Toernooibase, het tonen van 

verdere gebruikersrechten etc. 

Heeft u zelf nog ideeën tot het uitbreiden van de persoonlijke pagina, of andere opmerkingen 

dan horen we het graag. 

 

Piet Bouma, 12 maart 2015 

pboumaharl@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

 


