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Inleiding 
Dit document beschrijft de werking van visuitslagen.nl en helpt u met het de handelingen die u moet 

kunt uitvoeren op de site. Deze handleiding is gericht voor de visser die uitslagen wil doorgeven / 

inzien. Er is een aparte handleiding voor verenigingen. 

 

Vindt u iets niet terug in de handleiding dan kunt u altijd contact opnemen met  

Ivo Lenting via 06-13193082. 

Icoontjes 
Op de website worden veelal dezelfde icoontjes gebruikt. Hieronder een korte uitleg: 

 

Niet ingelogd rechtsboven in beeld Aanmelden nieuwe gebruiker 

 

Niet ingelogd rechtsboven in beeld Inloggen bestaande gebruiker 

 

Indien ingelogd rechtsboven in beeld Hiermee gaat u terug naar het 
dashboard  

 

Indien ingelogd rechtsboven in beeld Hiermee bekijk uw persoonlijk inlog 
gegevens 

 

Indien ingelogd rechtsboven in beeld Hiermee logt u uit 

 

Vaak boven of onder een lijst met “items” 
zoals wedstrijden, locaties, leden. 

Toevoegen van een item 

 

In lijsten onder een item Verwijderd een sub item onder een 
item. 

 

Speciale optie voor uitslagen / vissessies Vissoorten en gewicht specificeren 

 

In het dashboard Bekijk een rapport 

 

Vaak onder aan een mutatie of niet 
formulier van een item 

Opslaan van de gegevens 

 

Vaak onder aan een scherm Terug naar het vorige scherm 
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Registreren 

Registreren 
U kunt u zelf registreren voor visuitslagen.nl via het knopje rechtsboven in beeld of via de link:  

https://www.visuitslagen.nl/Identity/Account/Register 

 

1) Vul het registratie scherm in met uw gegevens 

U geeft uw volledige naam met uw e-mailadres. Dit is tevens de gebruikersnaam. Vervolgens 

kiest u een wachtwoord en klikt u op registreren.  

 

  

https://www.visuitslagen.nl/Identity/Account/Register
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2) Bevestig uw e-mail adres 

U krijgt de melding dat gebruiker is aangemaakt en ontvangt nu een e-mail waar wordt 

gevraagd uw e-mail adres te bevestigen.  

 

Let op! Het kan zijn dat de e-mail in SPAM mapje terecht komt. 

 
3) Als u uw e-mail bevestigd hebt verschijnt er een melding.
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Inloggen 
1) Open het inlog scherm 

Via het menu rechtsboven kunt u inloggen,  

of u gebruikt deze link: https://www.visuitslagen.nl/Identity/Account/Login

 

 

2) Inloggen 

In het scherm geeft u uw e-mailadres en het bijhorende wachtwoord in.  

Uw klikt nu op “Inloggen”. 

Let op! Uw email adres moet eerst bevestigd zijn via de ontvangen e-mail. 

 
3) Als u ingelogd bent komt u in het dashboard.  

U kunt dit dashboard altijd benaderen via het knopje rechtsboven in beeld: 

 

  

https://www.visuitslagen.nl/Identity/Account/Login
https://www.visuitslagen.nl/Identity/Account/Login
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Gebruiker instellen 
De eerste keer dat u inlogt moet u uw account instellen. Deze handleiding gaat er vanuit dat u een 

visser bent. 

 
Kies “Ik ben een visser” bij stap 1 

 

Heeft u ooit vangsten doorgegeven via de site van ’t Pluimke, of de laatste 2 jaar een wedstrijd mee 

gevist? Dan zijn er al gegevens bekend van u. Kies dan Ja, kies nee als u geen wedstrijden vist of nog 

nooit een vangst heeft doorgegeven. 
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Als laatst klik op “Klik hier” om af te ronden. 

 

 

Als u bij de 2e vraag “ja” heeft gekozen bestaat u al in het systeem. Klik op “dit ben ik” achter uw 

naam. Mocht u toch niet in de lijst staan klik dan op “Ik sta niet in de lijst” 
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Wachtwoord vergeten 
Ben u uw wachtwoord vergeten en kunt u niet meer inloggen? 

Volg dan de stappen hier onder: 

1) Open het inlog scherm 

Via het menu rechtsboven kunt u inloggen,  

of u gebruikt deze link: https://www.visuitslagen.nl/Identity/Account/Login 

 

 

2) Klik op “Wachtwoord vergeten” 

3) Voer uw e-mailadres is waarmee u geregistreerd bent en klik op wachtwoord opvragen. 

 

4) U ontvangt een melding in het scherm en een e-mail 

 

 

Figuur 1 email om u wachtwoord te wijzigen 

5) Klik op de link in de e-mail 

https://www.visuitslagen.nl/Identity/Account/Login
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6) Pas uw wachtwoord aan 

Vul uw e-mailadres in en kies een nieuw wachtwoord. 

Klik vervolgens op “Wachtwoord aanpassen” 
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Vangstenregistratie 
 

Vrij vissen vastleggen 
Hier kunt u kunt uw vangsten op de vijvers doorgeven 

 
 

1) Klik op registreer vissessies 

 

2) Kies een locatie klik op doorgaan. (Blauwe pijl naar rechts) 
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1) Kies de stek waar u gevist heeft 

2) Voor de start- en eindtijd in van de sessie, we bereken hiermee de duur van de sessie en 

bereken een gemiddelde per uur. 

3) Klik op het blauwe plusje 

4) Er verschijnt een pop-up waar u de aantallen gevangen vissen kunt doorgeven. 

Geef de aantallen per soort, staat de gevangen soort er niet bij kies “overig”. 

Het totaal aantal wordt automatisch opgeteld. 
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5) Vul ook een geschat totaal gewicht in van alle vissen. Let op dit is in gram. Dus een bij 1 kilo 

voert u 1000 in. Klik vervolgens op opslaan (blauwe diskette) 

 
6) Uw resultaat is zichtbaar in het overzicht.  

 
7) Wilt u de locatie / en of tijden aanpassen? 

Klik dan op de grijze min naast het resultaat. Dit verwijderd het resultaat. 

 Voer vervolgens een nieuwe / stek / datum / tijd in en klik weer ophet blauwe plujse 

8) Wilt u de vangst aanpassen? 

Klik dan op het blauwe visje en pas alles aan. 
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Een volg vis gevangen? 
Mogelijk heeft de vereniging enkele vissen vastgelegd op visuitslagen.nl die ze willen volgen. 

Herken je één van deze vissen klik dan op “Vissen Volgen” 

 

 
en kies de locatie waar je gevist hebt. 

 

 

Klik op het plusje om een vangst toe te voegen. 
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Val alles in over de gevangen vis en voeg eventueel een foto toe. Klik vervolgens op de “blauwe 

diskette” om alles op te slaan. De vis staat nu bij je vangsten. 
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Mijn rapport 
Er is een mooi rapport beschikbaar over alle vangsten dit jaar. 

 

 

Dit rapport geeft een beeld over een heel seizoen bij alle verenigingen.  

De belangrijkste getallen die hier uit volgen zijn: 
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aantal wedstrijden of sessies 

totaal uren gevist  

aantal vissen (ook per soort!) 

totaal gewicht  

gemiddeld aantal per uur  

gemiddeld gewicht per uur| 

Tot slot 
Bedankt voor het gebruiken van visuitslagen.nl, heeft u opmerkingen of suggesties? Of loopt u tegen 

een foutmelding aan? Dan horen wij dit graag van u en gaan we dit z.s.m. oplossen of realiseren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ivo Lenting 

Beheerder Visuitslagen.nl 


