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Goed om te weten 
In deze handleiding beschrijven we het beheer van evenementen, inschrijven op een 

wedstrijd en het plaatsen van een iframe op je eigen website. Bekijk ook de laatste 

informatie op https://www.triathlonbond.nl/kenniscentrum/mijntriathlonnl/. 

 

De nieuwe omgeving is te vinden op  https://mijn.triathlonbond.nl/ 

 

Op dit moment kun je inloggen met je bestaande gebruikersnaam en wachtwoord die je ook 

gebruikt voor https://mijn.triathlonbond.nl/.  

 

Heb je vragen, opmerkingen en/of feedback?  

 

E-mail support@konstruktiv.nl  

 

 

! 
 

 

Account en rollen 
In de nieuwe omgeving heb je 1 account (gebruikersnaam) waarin verschillende 

rollen actief kunnen zijn. Voorbeelden zijn: 

- Lid van de NTB 

- Secretaris van een organisatie 

- Voorzitter van een organisatie 

 

In de nieuwe omgeving zijn verschillende accounts omgezet naar rollen en 

toegevoegd als rol aan account. 

 

 

? 
 

 

Gebruikersnaam / wachtwoord vergeten? 
Via de link Gebruikersnaam vergeten op mijn.triathlonbond.nl kun je zelf je 

gebruikersnaam of wachtwoord opvragen. Je ontvangt instructies per e-mail. 

 

 

Heb je nog geen account? Klik op de knop Registreren op https://mijn.triathlonbond.nl om 

een nieuw account aan te maken. 
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Beheer evenementen 
Na het inloggen kom je op het dashboard. Op dit moment tonen we aankomende en 

geplande evenementen (wedstrijden waar je aan deelneemt). Via de Kalender is het 

overzicht van evenementen te bekijken. Klik op het evenement om de wedstrijden te 

bekijken. Afhankelijk van de rol zie je hier een aantal tabbladen. Een atleet ziet bijvoorbeeld 

geen tabblad Producten of Financiën. 

WEDSTRIJDEN IN EVENEMENT 

 

Klik op de tijd of het wedstrijdtype om naar de wedstrijdpagina te gaan. 
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WEDSTRIJD - ALGEMEEN 

 

Afhankelijk van de rechten van je rol kun je onderdelen van de wedstrijden wijzigen. Dit zie 

je gemakkelijk door de knop wijzigen met de potlood icoon. 

 

WEDSTRIJD - LOCATIES 

 

In dit tabblad kun je de verschillende locaties en routes tekenen op een Google Maps kaart. 
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WEDSTRIJD - DEELNEMERS  

 

Na het inschrijven van een atleet verschijnt de deelnemer in het overzicht. 

WEDSTRIJD - JURY SAMENSTELLING 

 

Op basis van de discipline, het wedstrijdtype en de wedstrijdlicentie worden de (verplichte) 

jury rollen ingevuld door de jury coördinatoren. 

Handleiding mijntriathlonNL       5 



 

Inschrijven 
Als atleet kun je op basis van je licentie en de wedstrijdlicentie inschrijven. Het inschrijven 

kan via de knop Inschrijven of de Winkelwagen knop. 

WEDSTRIJD - INSCHRIJVEN 

 

Na de inschrijving is het mogelijk om de deelname af te rekenen via iDEAL.  

WEDSTRIJD - WINKELWAGEN 
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DASHBOARD 

 

Op het dashboard zie je het evenement verschijnen met een status van de deelname. 

 

Via Mijn Account > Facturen kun je je facturen bekijken. 

MIJN ACCOUNT - FACTUREN 

 

 

! 
 

 

Teaminschrijving 
Een teaminschrijving is grotendeels gelijk aan een individuele inschrijving. Het 

invullen van de gegevens van alle teamleden komt na de inschrijving. Wel 

reserveren we de capaciteit van het aantal teamleden. 
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Iframe 
mijntriathlonNL  biedt de mogelijkheid om een iframe van de kalender of evenement te 

tonen op je eigen website. Op dit moment bieden we 2 varianten aan:  

1. Alle evenementen van de Triathlonbond 

2. Wedstrijden van een evenement 

 

Het iframe is geschikt gemaakt voor smartphones en tablets.  

 

IFRAME - ALLE EVENEMENTEN 

 

KOPIEER EN PLAK DEZE CODE IN JE HTML WEBPAGINA 

<!-- Show mijntriathlonNL events --> 
<iframe src="https://mijn.triathlonbond.nl/external/events" 
     frameborder="0" 
     width="100%"  
     height="850"> 
</iframe> 
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IFRAME WEDSTRIJDEN VAN 1 EVENEMENT 

 

 

Om het ID van het evenement te vinden open je het evenement via de Kalender. 
 

 Het evenement ID staat in de URL: 

mijn.triathlonbond.nl/calendar/events/2442?page=1&view=list 

 

! 
 

 

Vervang ID voor het ID van je evenement. 

KOPIEER EN PLAK DEZE CODE IN JE HTML WEBPAGINA 

<!-- Show mijntriathlonNL races of event --> 
<iframe src="https://mijn.triathlonbond.nl/external/events/ ID" 
     frameborder="0" 
     width="100%"  
     height="850"> 
</iframe> 
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