
Handleiding “Aanmelden Wedstrijden”.  
 

1. Inloggen 
Om te kunnen aanmelden moet je altijd zijn ingelogd op de website van De Zandvoortse 

 

2. Aanmelden als deelnemer 
Nadat je je aangemeld hebt is in het linker uitrolmenu “Aanmelden Wedstrijden” zichtbaar. Klik op 

“Aanmelden Wedstrijden” . Je persoonlijke aanmeldscherm wordt nu zichtbaar met wedstrijden 

waarvoor je je kan inschrijven. 

  

Klik op de wedstrijd van je keuze, in dit geval donderdagavond 19 april. Het navolgende scherm 

wordt geopend. In Het scherm verschijnen nu de detailgegevens van de wedstrijd en kun je zien wie 

zich al aangemeld hebben. Je kan je nu aanmelden door naar beneden te scrollen tot de knop 

“Aanmelden” zichtbaar wordt.  

    

  



Bij opmerkingen kan je bijvoorbeeld:  vroeg, laat, eerste flight, handicar, werkend etc. invullen. 

Hiermee kan de Wedco rekening houden bij het samenstellen van de flightindeling. Nadat je op 

“Aanmelden” heb geklikt wordt de nieuwe lijst met je naam erop direct zichtbaar. Via de “Terug” 

knop kom je weer in je persoonlijke aanmeldingslijst. Hierin zie je nu een vinkje voor de wedstrijd 

waaraan je wilt deelnemen.  

     

3. Afmelden  
Als de inschrijvingstermijn nog is geopend dan kan je je nog afmelden. Gebruik dezelfde procedure 

als  bij aanmelden. Klik in je persoonlijke aanmeldingslijst op de wedstrijd die je wilt afmelden. In het 

scherm wat zichtbaar wordt klik je op de knop “Afmelden”.  Bij een lange lijst zal je eerst omlaag 

moeten scrollen om de knop “Afmelden” te kunnen gebruiken. Na aanklikken krijg je een button te 

zien met de tekst “zeker weten? Klik hier!” te zien. Klik hierop. Nu wordt je naam uit de lijst 

verwijderd en tevens het vinkje voor de wedstrijd op je persoonlijke pagina. 

4. Wijzigen opmerking 
Nadat je je hebt aangemeld voor de wedstrijd kun je het opmerkingsveld achter je naam nog 

wijzigen. Klik hiervoor op de wedstrijd en wijzig de tekst achter je naam en druk vervolgens op de 

“wijzig” button achter je naam. 

 

5. Inschrijving gesloten 
Het kan voorkomen dat, nadat de inschrijving is gesloten, je alsnog wilt aanmelden of afmelden.  

 

Neem in dit geval telefonisch contact op met de wedstrijdcommissie. 


