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Hoe een account te krijgen van Toernooibase/How to get an account of Toernooibase. 

 

Voor de deelnemers aan het toernooi is het ontzettend makkelijk om ook een account van 

Toernooibase te hebben. U kunt dan zelf de uitslag van een wedstrijd  invoeren en ook de 

partij op applet in Toernooibase bij het toernooi zetten. Deelnemers die nog geen account 

voor Toernooibase hebben, raad ik aan om dit toch even te doen. 

For the players in this tournament it is very convenient to have an account of Toernooibase. 

You can then self fill in the result of the game and also put the game on applet at the 

tournament. Participants who don’t have an account of Toernooibase I recommend to apply 

for an account. 

 

Eerste stap/First step 

Stuur een e-mail naar/Send an e-mail to pboumaharl@hetnet.nl 

Zo spoedig mogelijk stuur ik een gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord retour. 

As soon as possible I send a username en temporary password by e-mail. 

De gebruikersnaam is altijd hetzelfde als de spelersnaam geregistrerd in Toernooibase.  

In Toernooibase zijn geen nicknames toegestaan. Daarnaast maak ik een koppeling tussen 

speler en gebruikersnaam. 

The username is always the same as de player name registered in Toernooibase. In 

Toernooibase there are no nicknames allowed. And I link player name with username. 

 

Tweede stap/Second step 

Ga naar toernooibase.kndb.nl/Ga naar toernooibase.kndb.nl 
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Vul de gebruikersnaam en het tijdelijke wachtwoord in wat u gekregen heeft via e-mail. En 

klik op inloggen. 

Fill in the username en the temporary password which you got in e-mail. And click on button 

Inloggen/Log in. 

 

 

Derde stap/Third step 

 

 

 
 

U ziet het formulier WachtwoordReset. U dient nu  een nieuw door u zelf te kiezen 

wachtwoord 2x in te voeren. Onthoud dit goed! Klik daarna op Versturen. 

You see the form WachtwoordReset/PasswordReset. Fill in twice a new password you have to 

choose yourself. Remember this well! Click then on Versturen/Submit. 

 

Vierde stap/Fourth step 

 

 
U ziet dat het wachtwoord nu succesvol is veranderd. Het wachtwoord is nu encrypted in de 

database opgeslagen.  U kunt nu via HOME verder gaan. 

You see that the password is now successfully changed. The password is now encrypted 

placed in the database. You can now go with HOME further. 
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Vijfde stap/Fifth step 

 

 
 

 

En u ziet dat u bent ingelogd. Ook een pasfoto, als die in Toernooibase is geplaatst van de 

speler, is zichtbaar. De volgende keer gebruikt u uw gebruikersnaam en het nieuwe 

wachtwoord. 

And you see that you are logged in. Even a photo of the player, when placed in Toernooibase, 

is visible. The next time you use your username and your new password. 

 

 

 

Piet Bouma, Harlingen juni/June 2020 

pboumaharl@hetnet.nl 


