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Instructie wedstrijdmodule 
De wedstrijdmodule is een module die het mogelijk maakt om op een standaard manier wedstrijden te 
communiceren. Er zit een automatisch agenda in. Aan elke wedstrijd kun je bepaalde kenmerken 
meegeven zoals datum, titel, tijdstippen, locatie, organisator, zoet/zout water, etc.  
 
Bovendien kunnen aan een wedstrijd uitslagen en verslagen toegevoegd worden. Als de wedstrijd (op 
basis van datum) heeft plaatsgevonden EN er is een uitslag of verslag toegevoegd, komt de wedstrijd 
automatisch in het overzicht met uitslagen te staan.  
 
Op basis van kernmerken die je als beheerder aan een wedstrijd meegeeft, is het mogelijk voor een 
gebruiker om bepaalde wedstrijd te filteren. Bijvoorbeeld: toon alleen de wedstrijden voor Junioren 
en/of alleen alle wedstrijd zoet water. 
 

De module werkt als volgt: 
Log in en ga naar de module ‘Wedstrijden’ in het beheer (let op: dus niet via de module ‘Pagina’s’). Een 
map verschijnt met jaartallen. Hierin kun je eerder toegevoegde wedstrijden toevoegen om evt. te 
wijzigen (of een uitslag toe te voegen). Doe verder nog even niets in deze mappen.  
 
Wedstrijd publiceren 

• Klik op de taak (linksboven) ‘Wedstrijd toevoegen’. Er verschijnt een invoerformulier met drie 
tabbladen. Velden met een rood sterretje * zijn verplichte velden. 

• Vul in het eerste tabblad ‘Eigenschappen’ de gegevens over de wedstrijd in. Startdatum is de 
datum waarop de wedstrijd begint. Einddatum vul je in als een wedstrijd meer dan één dag 
duurt. 

o Verder kun je onder meer aangeven of een wedstrijd alleen voor leden is, wat een 

eventueel inschrijfbedrag is enz. 

o Bij ‘Kenmerken’ kun je een aantal opties naar keuze invullen. Bijvoorbeeld type 

water (zoet/zout) en of het een internationale of landelijke wedstrijd is. 

o Bij ‘Doelgroep’ vul je in wie aan de wedstrijd kan deelnemen: heren, dames, 

junioren en/of kinderen. 

• Let op: er zijn vaak veel meer variabelen te verzinnen dan in dit formulier opgenomen. 
Bijvoorbeeld een baarswedstrijd voor de doelgroep 65+-ers. Dit soort informatie kun je niet via 
de standaard invoeren, maar kun je heel simpel in de ‘Korte omschrijving’ of in het derde 
tabblad ‘Inhoud’ kwijt. 

• Open het tweede tabblad ‘Organisatie’ en klik onder ‘Organisatie – Organisator’ op 
‘toevoegen’. Er opent zich een nieuw venster. 

o Kies een categorie, bijvoorbeeld ‘Hengelsportverenigingen’.  

o Vul een zoekwoord in, die slaat op de organisatie. Bijvoorbeeld ‘Algemene’ voor de 

‘Algemene Utrechtse Hengelaarsvereniging’ of ‘Leed’ voor ‘HSV De Leede 

Warmond’ en selecteer de vereniging die de wedstrijd organiseert. 

o Let op: hier kun je dus ook een federatie of landelijke organisatie als organisator 

toevoegen. Bijvoorbeeld als een wedstrijd uit de Topcompetitie op jullie 

verenigingswater plaatsvindt.  

o Bij ‘Verslagen’ en ‘Uitslagen’ vul je nog niet in, want die zijn waarschijnlijk nog niet 

bekend als je een wedstrijd publiceert die nog plaats moet vinden. 
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• Ga naar het tabblad ‘Inhoud’. Hier kun je alle relevante informatie kwijt, die je niet in de andere 
tabbladen kwijt kon. Het lijkt veel op het bewerken van een pagina. 

• Klik op Opslaan. Je krijgt twee mogelijkheden: 

o OK = opslaan en meteen publiceren op de site 

o Annuleren = opslaan en niet meteen publiceren. Je kunt de wedstrijd later nog naar 

behoeven aanpassen en dan publiceren.  

 

Verslagen en Uitslag toevoegen 
De module biedt de mogelijkheid om via een bijlage (bijvoorbeeld een PDF, Word of Excel bestand) een 
uitslag en/of een verslag toe te voegen aan een specifieke wedstrijd. Dat doe je uiteraard pas als de 
wedstrijd heeft plaatsgevonden. Het werkt als volgt: 
 

• Open de module ‘Wedstrijden’. 

• Open de map (jaartal en vervolgens maand) waarin de wedstrijd heeft plaatsgevonden.  

• Open de wedstrijd waar je een uitslag en/of verslag aan toe wilt voegen. 

• Ga naar het tabblad ‘Organisatie’. 

• Klik bij ‘Verslagen’ of ‘Uitslagen’ op ‘Toevoegen’. Er wordt een venster geopend met 
‘Documenten’. Kies het bestand dat je wilt toevoegen en klik op ‘OK’. 

o Je kunt deze eventueel eerst vanaf je pc uploaden naar het beheer via 

‘Documenten toevoegen’ en ‘Bladeren’.  

• Klik op ‘Opslaan’. Het bestand is nu op de website automatisch toegevoegd aan de wedstrijd.  
 

Let op: een wedstrijd wordt alleen en automatisch aan de pagina ‘Uitslagen’ toegevoegd op de website 
onder de volgende twee voorwaarden: 

1. De datum van de wedstrijd ligt in het verleden (wedstrijd heeft dus plaatsgevonden), EN: 
2. Er is een uitslag of verslag toegevoegd aan de wedstrijd. 

 
De bezoeker van de website kan op basis van hetgeen via de wedstrijdmodule door de beheerder is 
ingevoerd wedstrijd filteren. Bijvoorbeeld: toon alleen de wedstrijden waaraan kinderen hebben 
deelgenomen. Of toon alleen wedstrijd op zout water.  
 
De bezoeker van de website kan op basis van hetgeen via de wedstrijdmodule door de beheerder is 
ingevoerd wedstrijden filteren. Bijvoorbeeld: toon alleen de wedstrijden waaraan kinderen hebben 
deelgenomen. Of toon alleen wedstrijden op zout water. 


