Inloggen in Volta als WOC
Van 12 januari 2022 is het mogelijk om je wedstrijd via Volta aan te maken voor op de wedstrijdkalender
atletiek.nl/wedstrijdkalender. Doorloop voor de aanmelding de volgende stappen.
1. Open Google Chrome of Firefox en ga naar volta.atletiekunie.nl en log in. De inschrijfpagina blijkt niet goed te werken in internet Explorer. Gebruik daarom dus altijd een
andere internet browser.. (Je login is je emailadres).

Alle competitie coördinatoren hebben al toegang tot wedstrijdzaken vanuit Volta. Maak
jij de wedstrijden aan voor jou club maar ben je niet de competitie coördinator? Ga dan
door naar punt 11.
2. Ben je je wachtwoord vergeten? Druk dan rechts onder op ‘wachtwoord vergeten’. Vervolgens Vul je je e-mail adres in en ontvang instructies hoe je je wachtwoord kunt resetten.).
Heb je nog geen account, ga dan naar punt 11.

3. Als je ingelocht bent met je Email adres en wachtwoord krijg je een van de twee volgende
schermen te zien. Scherm 1, is als je ooit ingelogd bent via de Athenticator app. Volg dan
stap 7-10.
Scherm 1:
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Scherm 2:

Inloggen via je email:
4. Krijg je scherm 2, ga dan
noreply@focusonyoursport.nl.

naar

je

email.

Hierin

staat

een

email

van

5. Vul de 6 cijferige code in en druk op ‘Log in’

6. Je bent nu ingelogd.
Inloggen via de Authenticator app
7. Ga nu naar de Authenticator app op je telefoon. De app heeft het volgende icoontje:

Mocht de app niet op je telefoon staan, ga dan verder naar stap 11.
8. Open je Authenticator app.
9. Vervolgens zie je je accounts staan. Druk nu op ‘FOYS’
10. Nu zie je een eenmalige wachtwoordcode. Om de 30 seconde wisselt deze code. Vul de 6
cijferige code in op je computer en druk op ‘Log in’. Je bent nu ingelogd.
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Geen inloggegevens:
11. Heb je nog geen inloggegevens? Neem in dat geval contact op met de secretaris van je
vereniging of met wedstrijdsport@atletiekunie.nl
12. Als je contact op hebt genomen krijg je een email van: noreply@focusonyoursport.nl. In
deze mail zit een link voor het aanmaken van een account zodat je je wedstrijd kan aanmaken voor jouw vereniging. Let op, heb je deze mail niet ontvangen dan kan het zijn dat deze
in je spam is beland.
13. Druk op de link in de mail

14. Maak een passwoord aan en druk op ‘Save’.

15. Je ziet nu dit scherm
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16. Druk op de pijl naast ‘smartphone’

17. Druk vervolgens op ‘Email’ en daarna op ‘Use my email for two factor audith’

18. Open vervolgens je mailbox. Hierin vindt je het volgende mailtje
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19. Vul de 6 cijferige code die in de mail staat in, in het scherm en druk op ‘Log in’

20. Je bent nu ingelogd.
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