INFOFICHE
AANSLUITING COMPETITIESPELER
Via uw padelclub kan u een competitienummer bij Padel Vlaanderen verkrijgen dat u toelaat om deel
te nemen aan interclub teamcompetitie, VLA100 tornooien, Vlaamse Kampioenschappen, ranking,
etc. Dit competitienummer wordt aan u toegewezen en vervalt na 1 jaar.
Met deze aansluiting geniet u ook van de sportongevallenverzekering (ARENA polis nr L.O.
1.119.392 / B.A. 1.119.393). U ontvangt ook op regelmatige basis de nieuwsbrief met alle komende
activiteiten.

STAPPENPLAN
Om uw competitienummer te verkrijgen dient u volgende stappen te ondernemen:

1. Ga naar www.setteo.com en maak
een persoonlijke account aan door op
‘Registreer je’ te klikken.

2. Registreer je via E-mail of via
Facebook en vul je persoonlijke
gegevens in.
(Het veld ‘Ben je een professioneel uit
de sector’ is bedoeld voor trainers,
dokters, bestuurders, etc.)
Accepteer de condities en ‘registreer
je’
Bevestig uw account via de
bevestigingsmail in uw mailbox.
3. Setteo is een online platform waar
alle spelers, alle clubs en alle
federaties een eigen ‘pagina’ hebben.
Ga via de zoekfunctie op zoek naar
jouw club. Typ de naam van de club en
klik op ‘enter’.

4. Als jouw club een pagina heeft komt
hij tevoorschijn. U kan een pagina
‘volgen’ om alle nieuwe info over de
club te zien op uw startpagina.
Ga naar de pagina van de club door op
de naam van de club te klikken.

5. U komt terecht op de pagina van de
club. Hier kan u informatie over de club
vinden, foto’s bekijken en bij sommige
clubs ook een terrein reserveren.
Om het competitienummer via de club
aan te vragen klik je op ‘Lidmaatschap
aanvragen’.

6. Kijk je persoonlijke gegevens na en
klik op ‘aanvragen’.
Bij ‘Bericht van het verzoek’ kan u een
boodschap aan de club sturen om uw
aanvraag te verduidelijken. Typ hier
bijvoorbeeld:
‘Ik wens graag een competitienummer
bij Padel Vlaanderen te ontvangen’

De club heeft uw aanvraag ontvangen en zal binnen enkele dagen uw competitienummer
toewijzen. U ontvangt hiervan automatisch een melding op Setteo en via email.
Opgelet: vraag na in uw club of het competitienummer inbegrepen is in het lidmaatschap bij
de club, of er nog een extra bijdrage moet betaald worden alvorens ze u het
competitienummer toewijzen!
Op Setteo kan u via ‘Mijn profiel’ -> ‘Mijn documenten’ nagaan of uw competitienummer
reeds toegewezen is. U kan er ook uw lidkaart downloaden.
Bij ‘Toernooien’ vindt u een overzicht van alle officiële toernooien. U kan deze filteren op
naam, land, maand, club, etc.
Als u naar de pagina van een federatie gaat (typ bijvoorbeeld ‘Padel Vlaanderen’ in de
zoekfunctie zoals in stap 3 hierboven) kan u de aangesloten clubs zien, de toernooikalender
en het klassement (de ranking). Bezoek zeker eens de federaties: Padel Vlaanderen,
AFPadel, Padel Belgium en International Padel Federation.

