Best wedstrijdjudoka,
Zojuist heb je van ons een mailtje gehad met daarin een gebruikersnaam, wachtwoord en deze
instructie. Hoe ga je nu verder?
Als je op onze website www.Judobreda.nl bent aangekomen zie je bovenaan
Wijs met je muis op “Account” en druk erop. Je ziet dan:

Jan Jansen
JBNnummer

Vul hier de gebruikersnaam uit de mail in en het wachtwoord dat daarbij hoort.
Als je dit goed hebt gedaan verandert de zwarte balk. Er komt één knopje bij.

Je kunt op deze knop drukken en dan krijg je wat algemene informatie. Als je de knop aanwijst zie je:

Wijs vervolgens “Inschrijven wedstrijden” aan en klik hierop:
Je komt dan op de pagina waar je, je kunt aanmelden voor de wedstrijden. Onder aan de pagina zie
je bijvoorbeeld:
Je ziet hier drie plaatjes
met verschillende
kleurtjes. De kleuren
geven aan hoe zwaar het
toernooi is.
Groen voor beginners
Blauw voor beginners
met al een beetje ervaring
Oranje voor gevorderden
Rood voor de echte
wedstrijdtijgers.

Wil je meer weten over een wedstrijd druk dan met de muis op één van de plaatjes. Wil je jezelf (of
uw kind) aanmelden druk dan op “Bestel” en je ziet het volgende:

Voor alle wedstrijden die op de site staan
kan je een aanmelding doen. Let er wel op
dat je dan ook wel gaat meedoen, want
wij betalen geen inschrijfgeld terug.
Als je tenslotte op de knop “Afrekenen”
drukt ga je verder met de aanmelding(en).
Druk je op “Bekijk winkelwagen” dan kan
je nog wijzigen. Van daaruit kan je ook
afrekenen.
Als je op afrekenen hebt gedrukt kom je in
een scherm waar je enkele gegevens voor
de wedstrijd moet invullen. Zoals
bijvoorbeeld je naam, gewicht en kleur
band. Vul al deze gegevens dus goed in,
want anders kunnen we de aanmelding
niet verwerken.

Helemaal onderaan deze pagina komt dan een overzicht van het inschrijfgeld dat je moet betalen en
de manier waarop je dat wil doen:

Wij hebben de optie iDeal standaard aan staan. Dat is natuurlijk niet voor niets. Het heeft namelijk
onze voorkeur, omdat het een eenvoudige, snelle en veilige manier van betalen is. Bovendien kan de
aanmelding gelijk worden verwerkt. Kies je voor “Contant in de zaal”, dan kan dat pas als het geld
ook op tijd bij het wedstrijdsecretariaat binnen is. Je loopt dan dus het risico dat dit pas na de
sluitingsdatum is en dan kan je dus niet meer mee doen. Lees ook de instructie bij deze keuze goed
door.

Druk ten slotte op “Bestelling plaatsen” om de aanmelding(en) af te ronden. Bij de optie iDeal wordt
je doorgelinkt naar je eigen bankinstelling. Wij nemen aan dat dit je bekend is.
Heb je iets niet goed gedaan dan ga je niet verder en zie je bijvoorbeeld:

Als de bestelling is afgerond ontvang je daarvan een mailtje en wij ook. Bewaar dit mailtje goed, want
het is je bewijs van aanmelding.
Wanneer hoor ik hoe laat de weging is, waar ik moet zijn en bij wie ik me kan
melden??
Op dezelfde pagina als je de aanmelding hebt gedaan staan ook wedstrijden waarbij de knop “Bestel”
is verandert in “Lees meer”.
Druk op deze knop (of
gewoon op het plaatje)
dan kun je bij het
onderdeel
“Productbeschrijving” zien
waar je moet zijn EN
ongeveer één week voor
de wedstrijddag kun je
daar ook lezen wanneer
de weegtijden zijn en wie
je coach zal zijn. Bovendien kun je daar ook zien wie van JHBB er allemaal mee doen aan de
wedstrijd. Leuk voor als je elkaar wilt aanmoedigen.
Kom je er niet helemaal uit laat het ons dan snel weten.
Lukt het allemaal wel, dan wensen wij de heel veel succes, maar vooral plezier toe bij de wedstrijden.

