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Hoe een uitslag invoeren in Toernooibase/How to insert a result in Toernooibase 

 

Als u een account van Toernooibase heeft, is het eenvoudig om zelf de uitslag van een partij 

in Toernooibase in te vullen. Daarmee bespaart u de wedstrijdleider flink wat werk, omdat 

deze anders bij elke partij in lidraughts moet gaan checken wat het resultaat is. Uiteraard is 

het ook mogelijk om de uitslag via e-mail toe te sturen aan de wedstrijdleider. 

In een vorige handleiding is al uitgelegd hoe u een account van Toernooibase kunt aanvragen. 

If you have an account of Toernooibase, it is simple to insert self the result of the game into 

Toernooibase. This saves the referee a lot of work, because otherwise he has to check at each 

game in lidraughts the result. Of course it is also possible to send the result by e-mail to the 

referee. 

In a previous manual already is explained how you can apply for an account of Toernooibase. 

 

Makkelijkste manier om een uitslag in te voeren/Easiest way to insert a result 

 

Wanneer u in het scherm van de stand staat klikt u op de link Alle uitslagen: 

When you are in the screen of the standings, you click on the link Alle uitslagen/All results: 

 

 
 

In het volgende scherm (want we zien hier een toernooi met al heel veel uitslagen) scrollt u 

naar beneden: 

In the next screen (because here we see a tournament with already a lot of results) you scroll 

down: 
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Dan klikt u op Uitslag doorgeven bij de wedstrijd waarvan u de uitslag wil doorgeven: 

Then you click on Uitslag doorgeven (Insert result) at the game of which you want to insert 

the result: 

 

 
Met het dropdown menu kunt u de gewenste uitslag kiezen (2-0, 1-1-, 0-2). 

Vervolgens klikt u op Versturen en de uitslag is in de database. Met HOME (linksboven) kunt 

u daarna naar het hoofdscherm van Toernooibase gaan. 

With the dropdown menu you can choose the result (2-0, 1-1-, 0-2). Next step is to click on 

Versturen (Submit) and the result is in the database. With HOME (left above) you can go 

afterwards to the mainscreen of Toernooibase. 

 

Overigens zijn er meer manieren om een uitslag in te voeren in Toernooibase. Maar dit is wel 

één van de meest gebruikte. 

Of course there are more ways to insert a result in Toernooibase. But this is a one of the most 

used possibility. 
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