
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  

Checklist Tornelo meedoen toernooi  
Nog niet ingelogd in Tornelo  
Via de e-mail heb je een mail ontvangen van de Schaakbond. Daarin stond een link naar Tornelo. Als 
je daarop klik, kom je in het volgende scherm als je nog NIET bent ingelogd.  

Er staat in deze afbeelding overigens geen knop voor Zoom, deze is ook niet noodzakelijk om te 
registreren voor het toernooi.   
Midden bovenin zie je een rood poppetje en 'You are sgined out.'  

1. Klik op de blauwe knop ernaast, 'Sign in'.  
2. Log in met het juiste account  

http://www.tornele.com/


  
  
  
  
  

3. Hierna zie je het volgende scherm:  

  
4. Je moet nog registreren voor het toernooi. Klik op de groene knop 'Register now'  

Hierna moet je de registratie invoeren, je ziet:  
  



  
  

5. Staat hier de juiste speler geselecteerd? Klik dan op 'next step'. Kies dan in welke 
groep je meespeelt (als die keuze er is, anders sla je dit scherm over):  



  
    

6. Zie het volgende scherm:  



  
Hier kun je optioneel jouw geboortedatum invullen, kies hierna voor 'next step'.  

7. In het volgende scherm staan een evt. Telefoonnummer en je mailadres. Hier hoef je 
niets te doen. Klik nog eens op 'Next step'.  
8. Het volgende scherm is de laatste stap. Klik op de blauwe knop 'Confirm Entry'  

  
Als het is gelukt zie je de volgende pop-up:   



  
  
Druk op 'OK'.  
  
Hierna is het midden van je scherm aangepast in 'You are a player'.  

  
1.  


