
 

Vanaf seizoen 2008-2009 zijn er veel nieuwsberichten geschreven.  

Per nieuws rubriek (categorie) kunt U altijd zien welke berichten er dit seizoen zijn geschreven.  

U kunt daar onderaan de pagina, ook een ouder seizoen aanklikken en ziet dan alle berichten van dat 

seizoen.  

 

In augustus 2014 is het mogelijk gemaakt om vanuit de nieuwe rubriek nieuwsarchief, tegelijk in 

alle aanwezige nieuwsberichten  te zoeken. 

 

In deze aparte rubriek nieuwsarchief kunt U nu gericht zoeken door het kiezen van seizoen(en) 

categorie(en) en andere zoekargumenten zoals namen. 

 

Zo kunt U zoeken binnen alle seizoenen of kiezen voor een specifiek seizoen (vanaf 2008-2009). 

Daarnaast kunt U ook zoeken binnen alle categorieën of kiezen voor een specifieke categorie 

(algemeen, bandstoten, libre , driebanden etc). 

Bovendien kunt U zoeken met woorden, namen of afkortingen, die al of niet tussen quoten staan.  

 

Je kunt bijvoorbeeld zoeken op "martin open" binnen alle seizoenen en de categorie driebanden. 

Maar er kan ook gezocht worden op "henk rutjes" in de categorie libre, in het seizoen 2010-2011. 

Het zoeken kan zowel met als zonder het gebruik van quoten worden uitgevoerd. 

Pas echter op en besef goed, dat het dan ook andere (vaak te veel) resultaten kan opleveren. 

Zoeken op henk rutjes zonder quoten, zal dan ook meer berichten opleveren. U vindt zo ook 

berichten die henk lintsen en of theo rutjes als inhoud bevatten.  

 

Probeer eens wat op te zoeken en kijk ook naar uw persoonlijke gegevens.  

Soms kan het voorkomen dat U een bericht vindt dat niet aan Uw vraag lijkt te beantwoorden.  

In dat geval is er een link(verwijzing)  in het bericht aanwezig die verwijst naar uw zoekresultaat.  

Als lid of bezoeker, kunt U snel zien wat een lid van Martin in het lopende seizoen (1 juli t/m 30 juni) 

heeft gepresteerd in de kompetitie(s). Op de profielpagina van die speler, worden naast de 

persoonsgegevens, tevens de 5 meest recente gerelateerde nieuwsberichten getoond. 

Deze persoonsgegevens van Martin leden kunnen worden gezocht door een naam  (of naamdeel),  

rechts boven de website pagina in te vullen in het vakje achter zoek een speler en dan te zoeken.  

Ga terug en klik op nieuwsarchief 

 


