
Account aanmaken Tornelo 

1. Ga naar www.tornelo.com 

2. Kies voor 'Create New account' 

3. In de volgende scherm vul je jouw e-mailadres in, je naam en voornaam en je maakt een 

wachtwoord aan. Klik op de blauwe knop 'Create account'. 

4. Hierna zie je al een scherm in de browser, maar je bent nog niet klaar! 

5. Open je e-mail en open de e-mail die je hebt ontvangen van Tornelo (check eventueel je 

spamfolder). 

6. Klik op de blauwe knop 'Confirm email address' 

7. Hierna heb je een werkend Tornelo account! 

 

Meedoen met een Schaakmattie event  

1. In de e-mail (of kalender op schaken.nl) die je hebt ontvangen van de Schaakbond, staat een 

link. Klik hierop:  

 

Link voor 26 november 2021: 

https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/schaakmatties-

toernooi--2/) 

 

Link voor 17 december 2021: 

https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/schaakmatties-

toernooi--3/  

 

2. Je ziet nu een groene knop 'Register now'. Klik op de knop om je in te schrijven voor het 

toernooi. 

 

3. In het volgende scherm zie je: 
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https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/schaakmatties-toernooi--2/
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/schaakmatties-toernooi--3/
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/schaakmatties-toernooi--3/


- Klik op 'Add player' en vul hierna je voor- en achternaam in (met een spatie ertussen). 

- Selecteer in de volgende stap het spelersprofiel en druk op de blauwe knop 'Finish'. 

- Hierna kun je drukken op de onderste knop 'Next step'. 

- Kies in welke divisie je meespeelt (beginners of gevorderden (dit kun je later niet meer 

aanpassen) en geef je rating als dit van toepassing is. Je kunt wel altijd nog vragen om van 

divisie te veranderen. De groep Gevorderden is voor rating 500 of hoger. 

- Klik op 'Next Step' 

- In het volgende scherm moet je iets invullen bij 'Phone number'. Vul iets in (bijvoorbeeld het 

getal '1') en klik hierna op 'next step'. 

- In het laatste scherm zie je nu de blauwe knop 'confirm entry'. Klik hierop. 

- Je krijgt nu een klein schermpje waarin staat dat je succesvol bent aangemeld. Druk op 'OK'. 

Let op: voer ook de stap op de volgende bladzijde nog uit! 

Belangrijk: je ziet nu het volgende scherm: 

 

Vergeet niet om hier nog op de blauwe knop 'Check-In' te drukken, anders doe je alsnog NIET mee. 

Als je dit hebt gedaan, verandert de kleur van de knop in groen. Je bent klaar om te spelen. 

Wij zetten alle vinkjes op de ochtend van het toernooi uit, zodat we zeker weten dat je er bent als 

het vinkje is aangezet. 

Wanneer het toernooi begint, dan begint je partij automatisch. 


