
 
 

 

Workshop Toernooibase. Als clubbeheerder uw club beheren (1). 

 

In deze workshop aandacht voor het bijhouden van de ledenadministratie in Toernooibase. Dit 

is voorbehouden aan clubbeheerders, provinciale beheerders en moderators van Toernooibase. 

 

Allereerst algemeen het volgende: de ledenlijsten in Toernooibase zijn niet gelinkt aan de 

ledenadministratie van de KNDB. Dit betekent dat ledenlijsten niet bijgewerkt worden vanuit 

de ledenlijsten van de KNDB, maar dat op de lijsten in Toernooibase ook spelers kunnen 

komen te staan, die eventjes een paar partijtjes meespelen in de onderlinge competitie of 

jeugdspelers, die net bij de damclub komen kijken. En zo kunnen er ook clubs in 

Toernooibase opgenomen zijn, die lid zijn van ‘wilde’ bonden, alsook allerlei ‘buitenlandse” 

clubs. Doordat de ledenlijsten niet automatisch bijgewerkt worden met behulp van de 

ledenlijsten van de KNDB kan er (helaas) vervuiling ontstaan. 

 

Hoe maken we nu een nieuwe speler lid van mijn club. 

Allereerst loggen we natuurlijk in op Toernooibase. 

Daarna klikken we in het rechtermenu op de link Spelers (net boven corrigeren of 

verwijderen). 

 

Een al bekende speler in Toernooibase bij de club toevoegen. 

 

 



 

We zijn ditmaal ingelogd als clubbeheerder van de club BEGB en willen de speler Piet 

Bouma toevoegen. 

Eerst checken we of dhr. Piet Bouma al in Toernooibase (in de alfabetische lijst is 

opgenomen). We klikken daarvoor op de B (van Bouma). 

Het volgende scherm verschijnt. 

 

 
 

 

En inderdaad Piet Bouma staat al geregistreerd in Toernooibase. We klikken op de naam.Piet 

Bouma en krijgen weer een vervolgscherm: 

 



 
 

En dit scherm verdient enige uitleg. U ziet dat ik momenteel lid ben van Huizum. Maar ook 

(en dat is een vorige test geweest van functionaliteiten), dat ik lid geweest ben van De 

Oldehove….. Omdat ik nu als clubbeheerder van BEGB Britsum ben ingelogd, kan deze mij 

nu alleen lid maken van BEGB Britsum. Dat doet de clubbeheerder door op de knop 

Toevoegen te klikken. 

Hij heeft daarbij ook nog de optie om de speler Oud lid van deze club te maken. Dit is een 

speciale optie, waarbij beheerders, die oude toernooien in het archief toevoegen, de speler wel 

in het selectiemenu zien. Bij het huidige seizoen (en huidige ledenlijst) wordt je dan niet 

getoond. We klikken op Toevoegen. 

 

 
 

En een melding verschijnt. De speler is succesvol toegevoegd. Ga via HOME verder. HOME 

is links bovenin het blauwe HOME over het logo van Toernooibase, waarmee u weer in het 

hoofdscherm van Toernooibase geraakt. 

 

 



Een volstrekt nieuwe speler in Toernooibase toevoegen. 

 

Enfin, dit was een speler, die al bekend en geregistreerd was in Toernooibase. Wat nu als u de 

onbekende speler Damme Damstra in Toernooibase lid wilt maken van BEGB Britsum. 

We gaan weer naar het eerste scherm: 

 

 
 

 

We hebben al gecheckt dat Damme Damstra niet in de alfabetische lijst staat. We klikken op 

de link NIEUWE SPELER. 

 

Het volgende scherm verschijnt: 

 



 
 

We vullen het invulscherm als bovenstaand in (als Damme Damstra bijvoorbeeld Damme van 

Damstra had geheten, hadden we bij tussenvoegsel van ingevuld). 

In de lijst van clubs selecteren we BEGB Britsum (via het dropdownmenu) en vervolgens 

klikken we op Versturen en Damme Damstra is bij BEGB Britsum toegevoegd. 

 

 

Een speler afmelden in Toernooibase. 

 

Natuurlijk is Piet Bouma niet echt lid geworden van BEGB Britsum. We willen hem nu dan 

weer afmelden bij BEGB Britsum, net zoals we een speler zouden afmelden als deze bedankt 

heeft voor de vereniging en eventueel zijn weg heeft gevonden bij een andere club. 

 

We gaan daarvoor in het hoofdmenu naar Correctie en verwijderen en klikken op de link 

Spelers (net boven Wedstrijdprogramma/uitslagen). 

 

We selecteren weer de B (van Bouma) en krijgen het volgende scherm: 

 



 
 

En we zien ditmaal alleen de spelers bij BEGB Britsum met een achternaam beginnend met 

een B. 

 

We klikken op Piet Bouma. 

 

Het volgende scherm verschijnt: 

 

 
 



Met het klikken op Verwijder achter Piet Bouma BEGB Britsum, krijgt u nog een 

controlevraag of u zeker wilt dat u deze speler verwijderd en met opnieuw klikken op 

Verwijder wordt Piet Bouma weer als (huidig) lid van BEGB Britsum verwijderd. 

 

(Merk op dat u in bovenstaand scherm met het klikken op Correctie u gegevens van Piet 

Bouma kunt wijzigen, bijvoorbeeld als de naam Piet Bouman zou zijn). 

 

 

Een oud-lid opnieuw toevoegen aan de club. 

Het komt voor dat na enig tijdsbestek een oud-lid opnieuw lid wil worden van de club. 

Daarvoor geldt een iets andere procedure. In de database staat de speler namelijk nog 

geregistreerd als oud-lid van de club (een kwestie van 0 of 1, waarop in feite de hele 

computertechniek is gebouwd). 

We gaan in het voorbeeld ervan uit dat Piet Bouma toch lid wil worden van BEGB Britsum 

ondanks we hem net hebben afgemeld. 

 

We gaan weer naar het selectiescherm Spelers (net boven Corrigeren of verwijderen) in het 

hoofdmenu. 

 

 
 

 

We klikken weer op de B (van Bouma) en zoeken Piet Bouma op. 

 



 
 

 

We klikken op Piet Bouma. 

 

Het volgende scherm verschijnt: 

 



 
 

En u ziet dat ik inmiddels oud-lid ben geworden van De Oldehove en BEGB Britsum. 

Nu doen we de volgende truc. We klikken op de link hier in de tekst (om een speler opnieuw 

lid te maken van een club waarvan deze al lid geweest is). 

En nu krijgen we het volgende scherm: 



 
 

In het dropdown menutje kiezen we uiteraard voor BEGB Britsum en klikken we vervolgens 

op Toevoegen 

En vervolgens ben ik opnieuw door de clubbeheerder van BEGB Britsum lid gemaakt van 

deze club. 

 

(Dat wil zeggen dat in de database de registratie 0 bij BEGB Britsum weer omgezet is in een 

1) 

 

Enfin, tot zover een uitleg over het beheer van de ledenadministratie door een clubbeheerder 

(provinciaal beheerder of moderator). 

Het is een fluitje van een cent. 

 

Het zou handig zijn dat van elke geregistreerde club in Toernooibase een clubbheerder 

aanwezig zou zijn. Wilt u ook clubbeheerder worden van uw club? 

Stuur een e-mail naar pboumaharl@hetnet.nl  

 

Volgende keer aandacht voor het opzetten van een Onderlinge Competitie in Toernooibase 

door een clubbeheerder. 

 

 


