
Instructie voor de spelers, aanmelden via Tornelo 

Leuk dat jullie gaan meedoen met het de Schaakmatties Christmas Cup voor schoolteams. Het 

platform waar we op gaan schaken heet Tornelo.com. De standaard taal van Tornelo is 

Engels. Schakel eventueel google translate in voor Nederlands. 

Dit is wat je moet doen: 

1) Maak je eigen account aan 

Ga naar Tornelo.com, login of maak een account aan als je die nog niet hebt. Je hebt 

daarvoor wel een emailadres nodig, vraag je ouders of leerkracht even te helpen. 

Vul je echte naam in met voor- en achternaam 

Telefoon is niet verplicht, vul een 0 is als je die niet wilt invullen 

Je krijgt een mail toegestuurd van Tornelo, zorg dat je die bevestigd anders welkt je 

account niet. 

 

2) Registreer je als deelnemer voor een of meerdere speeldagen via de toernooilink van die 

dag. 

Toernooilink, dag 1, 6 december  

Toernooilink, dag 2, 7 december 

Toernooilink, dag 3, 8 december 

Toernooilink, dag 4, 9 december 

 

3) Bovenaan staat: Jij bent een toeschouwer. Klik op groene knop daaronder Register now: 

 

4) Wie meld jij vandaag aan? 

Kies alleen ik (of familieleden bij meer spelers op hetzelfde mailadres) 

Kies volgende 

Vul eventueel gegevens aan 

Kies volgende 

Kies je team waarvoor je gaat spelen. Teams maken of lid worden 

Als je de eerste speler bent van het team, dan is heel belangrijk dat je op de juiste manier 

je team naam ingeeft: 

De naam begint met 345 als je in groepen 345 of lager zit of 678 als je in de groepen 6, 7 

of 8 zit. Vervolgens de naam van je school en de plaatsnaam school. 
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Voorbeeld: 

Jan zit in groep 4 van de Schaakschool in Haarlem. Dat wordt:  

345-Schaakschool-Haarlem 

 

5) Controleer of je op de deelnemerslijst staat. 

Vervolgens zie je jezelf terug in het toernooi op de spelerslijst en je team staat bij 

teamlijst. Herhaal de registratie voor elke toernooilink waaraan je wilt meedoen. Je mag 

zelf bepalen of je 1, 2 of meer keer meedoet. De groepen 345 en 678 spelen gescheiden 

toernooien maar de punten tellen we wel op per dag voor het teamresultaat. 

 

6) Iedereen komt eerst in groep A terecht. We verdelen de deelnemers pas op laatste 

moment over meerdere groepen aan de hand van het aantal deelnemers. 

 

7) De speeldag 

Vanaf een uur voor start, kun je inloggen en op de check in klikken. Dan weten we dat je 

aanwezig bent en ingedeeld kan worden. We starten dagelijks om 14.45 uur met de 

toernooien. 

Zodra de indeling is gemaakt, hoor je een toeter en start de ronde. Je krijgt bovenaan je 

scherm de naam van je tegenstander te zien en kunt daarop klikken om naar je partij te 

gaan. De partij begint gelijk.  

 

8) Problemen of een vraag 

Heb je problemen om wat voor reden dan ook, dan kun je een vraag stellen in de zoom. 

Klik op de groene knop Open Zoom room. De toernooileider kun je nu je vraag stellen via 

de chat of rechtstreeks als je een microfoon hebt. 

Heb je geen zoom, dan kun je ook op de knop Arbiter call klikken. Die staat naast je 

schaakbord. Type je vraag in de balk en wacht op antwoord. 

 

9) Tussenstanden 

Je kunt tussenstanden bekijken aan de linkerkant van het Tornelo scherm. Klik op de 

Poule waarin je speelt en klik op Standen of Standings. 

 

10) Volgende partij 

Wacht op de volgende partij als je klaar bent. Die start zodra iedereen klaar is in de 

groep, 

 

11) Na 5 ronden is het klaar voor die dag. De teamstanden publiceren we dagelijks op 

Schaakmatties.nl. 

 

12) Wil je eerst nog oefenen, dat kan de komende 2 vrijdagen om 16.00 uur. Dan hebben we 

een toernooi op verschillend niveau. Deelnemers aan de Christmas Cup kunnen gratis 

deelnemen in de beginnersgroep. Kies bij betaling, deelnemer Christmas Cup.  

Toernooilink Vrijdag 25 november, 15.45 uur zoom open, toernooi 16.00-17.15 uur 

Toernooilink Vrijdag 2 december, 15.45 uur zoom open, toernooi 16.00-17.15 uur 

 

Alvast heel veel plezier met de Schaakmatties Christmas Cup 
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