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1. Aanmaken van een wedstrijd 

 

Log in, in Volta. Kom je er niet uit? Kijk dan naar de handleiding: Inloggen in Volta.  

 
 

1. Voor het aanmaken van de wedstrijd klik je in de linkse menu balk op “Wedstrijden” en klik 
op “Overzicht”.  

 
2. Klik rechts in het scherm op “+ voeg toe” 

3. Je maakt een wedstijd aan in Volta. Zodra de verplichte velden zijn ingevuld en je ‘opslaan’ 
indrukt wordt de wedstrijd zichtbaar op de wedstrijdkalender: atletiek.nl/wedstrijdkalender. 

 
 

https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/wedstrijdatletiek/Inloggen%20in%20Volta%20als%20WOC.pdf
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4. Mocht je alle details van de wedstrijd al weten bij het aanmaken van de wedstrijd kan je dit 

invullen en vervolgens op ‘Opslaan’ drukken.  

Weet je niet binnen welke regio je club valt? Dit kan je vinden op onze website.  
 

 
5. Druk op ‘bevestig’ 

 
Vervolgens kom je op het volgende scherm terecht: 
 

https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Atletiekunie/Documenten/AU_kieskringen_kaart_0.jpg
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De kopjes betekenen het volgende: 
Gebruiker(s). Mocht er naast jou, nog iemand rechten moet kunnen krijgen tot dit deel binnen via 
Volta, dan kan je het email adres van deze persoon hier toevoegen. Deze persoon kan dan ook aan-
passingen doen in de agenda en krijgt een notificatie zodra de wedstrijd gekeurd is. 
 
Categorieën: Door op ‘Wijzig’ te drukken vink je de categorieën aan die mee mogen doen aan de 
wedstrijd. Mogen zowel de mannen als de vrouwen meedoen van desbetreffende categorie? Vink dan 
zowel de mannen als de vrouwen aan.  
 
Onderdelen: Druk op ‘Wijzig’ en vul alle onderdelen in die je wilt aanbieden. 
Let op! Als je een officiële wedstrijd wilt organiseren, check dat eerst je accommodatie. Dit kan 
door op ‘outdoor’ te drukken bij een outdoor wedstrijd en op ‘indoor’ bij een indoor wedstrijd. 
Je wordt nu doorgelinkt naar de pagina van de Atletiekunie waar alle accommodatie rapporten 
staan. Is jouw accommodatie goedgekeurd voor de onderdelen die je graag zou willen aanbie-
den?   
 
Inschrijving periode: Vul hier in wanneer een atleet zich kan inschrijven en welke clubs er mee mo-
gen doen aan de wedstrijd. Ook kan je hier opgeven welk wedstrijdadministratiesoftware pakket je 
kiest en welke officials aanwezig zullen zijn.   
 
Bijeenkomsten: Weet jij wanneer de official vergadering of juryvergadering is? Zet dit er alvast bij. 
 

6. Zodra je de onderdelen en categorieën hebt ingevuld kan je bovenaan in je scherm naar 

Onderdelen en Categorieën. 

 
7. Druk rechtsboven in naar ‘wijzig’ 
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8. Selecteer de onderdelen en categorieën aan elkaar en druk vervolgens op ‘opslaan’. 

 
 
Zit een categorie er niet tussen ga dan weer naar ‘Details’ – ‘categorieën’ en voeg de categorie toe. 
Vervolgens ga je weer naar onderdelen en categorieën en nu wordt de extra categorie wel getoond. 
Dit zelfde kan je doen met onderdelen.  
 

1.1 Meerkamp 
Organiseer jij een meerkamp die officieel volgens het wedstrijdreglement een meerkamp is zoals 
10kamp mannen outdoor, 7 kamp vrouwen outdoor enzovoort? Dan staat die tussen de onderdelen 
onder meerkamp. Organiseer jij een meerkamp die je zelf hebt bedacht? Kijk dan bij ‘onderdelen en 
categorieën’ en druk op ‘+Meerkamp toevoegen’. 

 
Geef je meerkamp een naam en selecteer de onderdelen die in je meerkamp horen. Druk op ‘Voeg 
toe’ 
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Je meerkamp staat nu onder het kopje meerkampen.  
Druk nogmaals rechtsboven in op ‘wijzig’ en koppel de categorieën aan de meerkamp.  
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Voeg nu de categorieën toe, die deze meerkamp doen en druk op ‘opslaan’ 
 
 

1.2 Wedstrijd laten keuren door Atletiekunie 
Je wedstrijd staat op atletiek.nl/wedstrijdkalender zodra je de eerste stap van het aanmaken van je 
wedstrijd hebt gedaan. Echter is je wedstrijd dan nog niet officieel erkend. Zodra je je hele wedstrijd 
hebt ingericht en je onderdelen en categorieën aan elkaar hebt gekoppeld is het volgende rechtsbo-
ven zichtbaar:  

 
Let op! Zodra je op een van de knoppen drukt, kan je geen wijzigingen meer aanbrengen in de 
wedstrijd!  
 
Als je je hele wedstrijd hebt ingericht kan je twee verschillende opties kiezen: 
Onofficiële wedstrijd: Je organiseert een onofficiële wedstrijd. Je kan gewoon gebruik maken van 
Seltec/ atletiek.nu maar de resultaten worden niet opgenomen in de ranglijsten. 
Indienen bij de Atletiekunie: De kalendercoördinator van jouw regio keurt de wedstrijd. Dit doet de 
kalendercoördinatoren op basis van verschillende aspecten. De belangrijkste hiervan zijn de accom-
modatiekeuring en het wedstrijdreglement. Zie voor meer uitleg hierover de website Atletiekunie. 
 
Zodra de wedstrijd is gekeurd krijg je hiervan een melding in je mailbox. Als de wedstrijd is goedge-
keurd wordt de data doorgestuurd naar Seltec, of kan je met een ander wedstrijdadministratiesysteem 
aan de slag.  
Mocht je wedstrijd niet zijn goedgekeurd dan kan de kalendercoördinator uitleg geven waarom de 
wedstrijd niet is goedgekeurd. Daarnaast worden de blokken weer ontgrendeld zodat je aanpassingen 
kan doen in Volta.  
 

https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/wedstrijdorganisator-en-jurylid/baanwedstrijd-organiseren/voorbereiding/aanmelden-1


 

pag. 8 | 8 

 

 

Mocht je wedstrijd zijn goedgekeurd, maar veranderd er iets in de data wat geblokkeerd is? Neem dan 
contact op met je kalendercoördinator of Afdeling wedstrijdsport. Dan zullen wij voor jouw dit blokje 
deactiveren. Let wel op dat dit accommodatie en wedstrijdreglement technisch wel moet kunnen.  

Vragen? 

Staat je onderdeel die je wilt doen niet onder de onderdelen? Meld dit dan aan wedstrijdsport@atle-
tiekunie.nl dan voegen we het onderdeel toe.  
 
 
Voor vragen/ opmerkingen mail dan naar support@taf.atletiekunie.nl  
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