
Gebruikersregistratie 
 

1. Registreren doe je door op de homepagina rechtsboven op INLOGGEN/REGISTREREN aan te 

klikken. 

2. Druk vervolgens op de REGISTREREN knop. 

3. Vul de gevraagde gegevens in in het getoonde formulier. Vergeet op het einde niet "ik ben geen 

robot" aan te klikken (om spam te voorkomen). 

OPGELET: zowel de gebruikersnaam als het e-mail adres moeten uniek zijn, anders lukt de 

registratie niet. Het is dus niet helaas niet mogelijk om meerdere leden te registreren met 

hetzelfde e-mail adres (beperking van het gebruikersbeheerpakket dat we gebruiken). 

4. Je ontvangt automatisch een e-mail ter bevestiging van je registratie (dat is nog geen 

goedkeuring!). Indien je na enkele minuten nog geen e-mail zou ontvangen hebben, gelieve ook even 

de e-mails te controleren in de spam-map van je e-mail applicatie.  

5. Na manuele goedkeuring van je registratie krijg je opnieuw een automatische mail om te melden 

dat je account actief is. Vanaf dat moment kan je inloggen op de website. Nota: manuele 

goedkeuring betekent dat we a.d.h.v. de registratie gegevens het lid opzoeken in de ledenlijst. Het is 

dus belangrijk dat de registratie gebeurt met de naam & voornaam van het lid (dus bv niet van de 

mama/papa voor een kind). Het is mogelijk om iemand toegang te geven die niet op de mat staat, 

maar dat is in overleg met Hanshi. 

6. Inloggen doe je dan door opnieuw op de homepagina rechts boven op INLOGGEN/REGISTREREN 

aan te klikken, en vervolgens op de INLOGGEN knop te drukken. Na inloggen zal je voornaam ook 

rechtsboven verschijnen, met daarnaast de UITLOGGEN en PROFIEL knoppen.  

 

Inloggen en profielpagina raadplegen (na afgeronde registratie) 
 

1. Log in op de website (zoals hierboven beschreven) 

2. Druk rechtsboven op de homepagina op de PROFIEL knop 

3. De "Account" pagina toont je naam, gebruikersnaam en e-mail adres dat opgegeven is tijdens 

registratie. Onder de "Documenten" sectie vind je de documenten met grepen/kata's die je kan 

downloaden (volgens gordel). Je kan hier ook je paswoord wijzigen, en je profielgegevens 

raadplegen/aanpassen. 


