
TRAINING 
WEDSTRIJDADMINISTRATIE 

SOFTWARE

Atletiekwedstrijden aanmaken, voorbereiden en uitvoeren

Contact training: wedstrijdsport@atletiekunie.nl

Contact TAF support: support@taf.atletiekunie.nl



• Algemene introductie

• Volta
• Wedstrijd aanmaken Volta

• SELTEC
• Installeren Track and Field

• Introductie inschrijfmodule SELTEC

Deel 1: Wedstrijden aanmaken



Inhoud alle workshops

 Volta
▪ Wedstrijden aanmaken

 SELTEC
▪ Installeren

▪ Inschrijfmodule – LA.net3
- Wedstrijd voorbereiding

▪ Software programma's SELTEC
- Vervolg wedstrijd voorbereiding

- Wedstrijd uitvoer

- Jury applicatie – Web.TEC2

- Koppeling van software met ET/EDM systemen
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Sessie 1

Sessie 2

Sessie 3



Voordat we gaan beginnen

 Introductie
▪ Sjoerd Hensing – Programma manager wedstrijdsport sinds november 2021

- Voorheen werkzaam bij integratie van Video Assistent Referee in voetbal wereldwijd, 
laatste 3 jaar in Nederlandse Eredivisie

- Ervaring met nieuwe software introduceren

- Zelf atleet geweest - hoogspringen

 Workshops geven een basis introductie van de systemen. Eigen 
inzet en informatie op de WIKI zullen meer duidelijkheid geven.
▪ In de toekomst eigen inbreng voor de WIKI mogelijk
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Disclaimers

 De workshop focust op het nieuwe proces rondom 
wedstrijdadministratie met Volta en SELTEC als nieuwe systemen

 Het volledige wedstrijdadministratie proces (Volta tot SELTEC) zal 
op 1 maart live gaan.
▪ Nog in ontwikkeling: online inschrijfmodule – LA.net3

▪ Tekstuele aanpassingen

 Waarom dan nu al training?
▪ Basis kennis kan al overgedragen worden, dit geeft verenigingen de tijd om 

zelf met de software aan de slag te gaan

▪ Geeft ruimte voor vragen/feedback voor 1 maart
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Programma's
 Volta

▪ Ledenadministratie

▪ Competitie module

▪ Nieuw: wedstrijdmodule

 SELTEC
▪ Track and Field 3 software

▪ Technical Client / Timing Client

▪ LA.net3 - inschrijfmodule

▪ Ranglijsten op atletiek.nl --> integratie met Volta
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Aanmaken wedstrijd in Volta

 Inloggen in Volta via Atletiekunie websites. Hiervoor moet je 
rechten krijgen. Mail naar wedstrijdsport@atletiekunie.nl om de 
juiste rechten te krijgen.
▪ Handleiding inloggen

 Aanmaken wedstrijd – wedstrijd direct zichtbaar op 
atletiek.nl/wedstrijdkalender.
▪ Handleiding wedstrijd aanmaken Volta

Voettekst
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mailto:wedstrijdsport@atletiekunie.nl
https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/wedstrijdatletiek/Inloggen%20in%20Volta%20als%20WOC.pdf
https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/wedstrijdatletiek/Handleiding%20aanmaken%20wedstrijd%20in%20Volta.pdf


 Invullen basis informatie

 Aanmaken onderdelen & categorieën

 Aanmaken aangepaste Meerkamp

 Verzenden ter goedkeuring Kalendercoördinatoren

 Stap voor stap doorlopen
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Aanmaken wedstrijd in Volta



SELTEC software

 Track and Field installatie
▪ TAF3 = Track & Field 3 software

 SELTEC inschrijfmodule – LA.net3
▪ Voor de organisatie

- Instellen betaling, limieten, opening/sluiting inschrijving

- Maken van tijdschema wedstrijd

▪ Voor de atleet
- Online inschrijvingen met Atletiekunie lidmaatschapnummer

- Automatisch ingevulde data voor atleten uit bestaande database
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Installatie Track & Field 3

 Download via taf.atletiekunie.nl
▪ Track and Field 3 > 0. Installatie TAF 3

 Opstarten TAF
▪ Bij netwerk toegang beide opties selecteren

▪ Licentie toevoegen bij Help > Over TAF > Laden van bestand
- Licentie bestand is beschikbaar via taf.atletiekunie.nl
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LA.net3 - Wedstrijd inrichten

 Vanuit Volta naar LA.net3 omgeving voor wedstrijdinrichting
▪ Wijzigingen in Volta gaan direct naar LA.net3
▪ In LA.net3 worden de details van de wedstrijd ingevuld

- Kosten per onderdeel, inschrijvingen, tijdschema

▪ !LA.net3 omgeving is nog in beta versie voor Nederland. Vertalingen en 
opmaak zijn nog niet correct!
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Vereniging

Wedstrijd(en)



LA.net3 - Algemeen

 Algemene informatie in de blauwe kolommen worden vanuit Volta 
ingevuld.

 Aanpassen van informatie door op het pennetje te klikken.
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LA.net3 - Online inschrijving opties

 Online inschrijvingen
▪ "Online toegangscontrole"

- Screening van atleten. Plaatsing 
voor wedstrijd vindt plaats nadat 
de screening plaats heeft gevonden

▪ Automatisch invullen van 
prestatie data op basis van 
eerdere seizoenen
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LA.net3 - Inschrijfgeld per onderdeel

 Inschrijfgeld toevoegen
▪ Eén prijs op te geven voor alle categorieën en/of onderdelen

▪ Inschrijfgeld te bepalen afhankelijk van moment van inschrijven
- Na-inschrijvingen

▪ Per onderdeel

▪ Per categorie
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LA.net3 - tijdschema creëren

 Tijdschema intervallen aan te 
passen (5, 10, 15, 30 en 60 
minuten)

 Filteren op categorie en 
onderdeel
▪ Toevoeging van verschillende 

rondes per onderdeel, inclusief 
overzicht reeds toegevoegde 
onderdelen
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LA.net3 - inschrijven als atleet

 Atleet wordt automatisch in eigen categorie 
ingeschreven
▪ Aanpassingen zijn mogelijk

 Beste prestatie opgehaald uit database
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Samenvatting

 Aanmaken wedstrijd in Volta
▪ Voor alle wedstrijden, ongeacht wedstrijdadministratie software keuze

 Wedstrijden via SELTEC
▪ Inrichten wedstrijden in LA.net3

▪ Voorbereiding en uitvoer in TAF3

 Volgende sessie
▪ Voorbereiden en uitvoeren wedstrijd in TAF3
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TAF.atletiekunie.nl - WIKI

 Website toegewijd aan alles rondom SELTEC software voor gebruik 
in Nederland

 Eerstelijns support vanuit Nederland
▪ Directe link met SELTEC

 Continu in ontwikkeling

 In de toekomst mogelijkheid tot aanleveren van eigen 
handleidingen
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AFSLUITING

Deel 1: Wedstrijden aanmaken

Voettekst

Contact training: wedstrijdsport@atletiekunie.nl

Contact TAF support: support@taf.atletiekunie.nl


