
== MELD JE VOOR 17 APRIL AAN OP TORNELO.COM == 
 
Voor nieuwe spelers op Tornelo, doorloop eerst de procedure hier beschreven: 

 
Deze handleiding bestaat uit drie delen: 

 
1) Het aanmaken van een useraccount op Tornelo 

 
Het useraccount bestaat uit een emailadres en wachtwoord. Ouders met meerdere kinderen 
kunnen onder één user account meerdere spelersprofielen bedienen. Als er meerdere kinderen 
tegelijk zijn ingelogd met het gezamenlijke user account, moet wel aangegeven worden welk 
kind op welk apparaat gaat meespelen. Het is niet mogelijk dat jeugdleiders, vanaf hun eigen 
account, alvast de spelersprofielen voor de kinderen aanmaakt/klaarzet. Het spelersprofiel 
dient altijd vanuit het useraccount/e-mailadres aangemaakt/aangemeld te worden!  

 
Om mee te kunnen spelen met een toernooi moet het te gebruiken emailadres gekoppeld zijn 
aan een spelersprofiel. Het aanmaken van een spelersprofiel en aanmelden voor toernooi kan 
in eenzelfde handeling. 
 

2) Het aanmaken van een spelersprofiel en aanmelden voor toernooi. 
 

Het spelersprofiel bestaat uit de voor- en achternaam van de speler, een telefoonnummer, 
emailadres en optioneel geslacht, het geboorte jaar, een rating (in Nederland de KNSB-
jeugdrating).  
Voor het Schoolschaaktoernooi of andere team toernooien dient het veld “Group” ingevuld te 
worden. 

 
3) Hoe speel je mee aan het toernooi en de partijen 

 
Bij het inchecken op de dag van het toernooi geeft de speler aan klaar te zitten door het vinkje 
“Ready” aan te klikken, zodat er ingedeeld kan worden. Als al eerder op het Ready vinkje is 
geklikt, moet dat opnieuw! 

 
Bekijk op de volgende pagina’s de uitgebreide uitleg met screenshots, voor het aanmaken van een 
useraccount, het aanmelden bij het toernooi en hoe te spelen op de dag zelf. 
 

Indien er vragen of opmerkingen zijn, dan kan er een mail 
gestuurd worden aan bestuur@schaakclubvegtlust.nl



Aanmaken useraccount 
 

Aanmelden: 
1. Ga naar de website Tornelo.com 

 

We adviseren gebruik van Chrome voor de beste resultaten: 

2. Klik op  

 

3.   

Voor de eerste keer kies je “Create new account” 
met een emailadres en wachtwoord.  

Ga vervolgens naar je mailbox en bevestig je 
emailadres. Kijk ook in de spambox, als je de mail 
niet direct ziet! Als je (later) niet kan inloggen, klik 
op "reset wachtwoord" en check je email (inclusief 
spambox) om je wachtwoord te resetten en login 
opnieuw in. 

 
Het useraccount is nu aangemaakt en je zal in de hoofdlobby komen van de website. (zie voorbeeld 
hieronder) 
Op de volgende pagina leggen we uit hoe je als speler kunt aanmelden bij het toernooi 
 



Aanmelden als speler op het SGS Schoolschaaktoernooi 
 
Het Schoolschaaktoernooi is ingesteld als een “private” event, waardoor het alleen bereikbaar is 
door een link. 
 
De link naar het toernooi is: https://tornelo.com/chess/orgs/schaakclubvegtlust/events/3cfc82ee-
40e4-4e1d-9428-67141f95141e/ 
 
Hieronder vind je de uitleg, hoe je jezelf kunt aanmelden bij een toernooi. We raden aan om je, in 
de dagen voor het toernooi, alvast aan te melden bij het toernooi. Zodat je op de 17 april direct 
klaar bent om te spelen. 
 

1. Bezoek de website 
Na het klikken op de link 
https://tornelo.com/chess/orgs/schaakclubvegtlust/events/3cfc82ee-40e4-4e1d-9428-
67141f95141e/ kom je in de toernooilobby. 
 

 
Onder de tekst “Event summary” zie je een afbeelding (in het voorbeeld hierboven, een 
rode cirkel met bril). Dit betekent dat je nu toeschouwer bent van het toernooi. 

 
2. Meld speler aan 

• Klik op de knop “Enter now” 
 

 
• Meld de speler aan door op “Add one player” te klikken. 

 
Opmerking: Als je al eens eerder een toernooi hebt gespeeld op Tornelo, dan is er al een 
spelersprofiel bekend op het useraccount. Je kunt dan een vinkje voor de naam van de speler 
te zetten waarmee je gaat meespelen. (zie punt 3 hieronder) 



  
 

• Vul de volledige naam in van de speler 
 

 
 

Waarschijnlijk zal Tornelo aangeven dat je nieuw spelersprofiel wilt aanmaken.  
• Selecteer het profiel en klik op “Finish” 

 
3. Meld speler aan voor het SGS Regionale Schoolschaaktoernooi 

 
• Selecteer het spelersprofiel waarmee je gaat spelen 

 

 
Als je het spelersprofiel hebt aangevinkt klik op de button “Next Step” 

  



4. Invullen aanvullende info 
 

 
 

• Bij het veld “Group” vul je schoolnaam en plaats in. Je zult zien dat Tornelo al een suggestie 
geeft, wanneer je de naam begint te typen. Selecteer dan je schoolnaam – plaats die wordt 
gegeven. 

 
Opmerking: Wanneer een school met twee teams deelneemt, kiezen alle spelers toch de groupnaam. In 
het toernooi zullen we de spelers opdelen over twee teams zoals deze opgegeven zijn. 

 
• Vul ook je geboortejaar in, zodat je leeftijd zichtbaar wordt in het toernooi. 

 
• De velden rating en comments mogen leeg blijven. 

 
• Klik op de button “Next step” om verder te gaan. 

 
5. Invullen contactgegevens 

 

 
•  

Vul het telefoonnummer en/of e-mailadres in, zodat we jullie eventueel kunnen bereiken bij 
problemen of vragen. 

•  
Klik op de button “Next step” om verder te gaan. 

 
6. Bevestigen spelersprofiel 

 



 
 

• Controleer de gegevens en klik op de button “Confirm entry” om deel te nemen aan het toernooi. 
• Je zult nu een melding krijgen dat je succesvol bent aangemeld. 

 
Lees op de volgende pagina verder om te zien hoe je op de dag zelf (17 april) mee kan spelen. 
 
 

  



Hoe speel je mee aan het toernooi en partijen 
 
Wanneer je je weer aanmeldt op de Tornelo website, zie je in het dashboard (begin-scherm) het 
toernooi staan onder het kopje “Events entered”. Klik op het toernooi en je komt in de lobby. 
 

 
 
Je kan ook de directe link gebruiken om in de lobby van het toernooi te komen. 
https://tornelo.com/chess/orgs/schaakclubvegtlust/events/3cfc82ee-40e4-4e1d-9428-
67141f95141e/ 
 
Je zal zien dat de rode cirkel met bril is veranderd in een oranje klokje. Dit betekent dat het toernooi 
nog niet begonnen is. 
 
Meld	je	ready!!	

 
 
Voordat je ook werkelijk mee kunt spelen, moet je aangeven dat je ready bent. 
Dit doe je door het vakje aan te klikken. 
 

 
 
Wanneer je de smiley ziet, weet het systeem en wij dat je aanwezig bent en klaar bent om partijen te 
spelen. 
Staat het vinkje van ready niet aan, dan zal je ook geen tegenstander krijgen toegewezen wanneer een 
nieuwe ronde begint. 
 
  



Door op de deelnemerslijst te klikken (Standings), kun je ook zien of bij je naam een groen bolletje is 
verschenen (online) en een vinkje staat bij Ready (klaar op te spelen) 
 

 
 
In de lobby kan je ook zien of er een partij voor je klaar staat om te spelen. Er verschijnt dan een 
groene cirkel met gekruiste bijlen. 
 
Een	partij	spelen	
Wanneer een partij klaar staat voor je, dan verschijnt er een groene cirkel boven in je scherm 

 
 
Je drukt dan op “Play Now” om naar de partij te gaan. 
 

 
Wanneer je in de partij bent, kun je zien of je tegenstander ook het bord zichtbaar heeft. In dat geval 
zie je groene stekkers naast zijn naam. Wanneer je rode stekkers ziet, dan heeft je tegenstander de 
partij nog niet geopend. 
 
De klok begint automatisch te lopen, wanneer de eerste zet gedaan is. 
Dit kan pas als beide spelers aanwezig zijn in de partij. 



Het programma voorkomt dat er illegale zetten worden gedaan.  
Lukt het niet om een zet te doen, kijk dan goed of je niet schaak staat of jezelf schaak zet met het stuk 
wat je wilt verplaatsen. 
 
Het kan gebeuren dat je een arbiter (scheidsrechter) nodig hebt om jullie te helpen. Onderaan het 
scherm vind je een knop hiervoor. 

 
De tijd wordt op pauze gezet en je kunt in de chat vertellen wat er aan de hand is. 

 
 
Een arbiter zal kijken naar de partij en de vragen waar mogelijk beantwoorden. 
Als een partij afgelopen is hoef je niet de arbiter te roepen.  
Wanneer een speler misbruik maakt van de arbiter call functie of zich misdraagt in de chat van de 
partij, zal hij/zij hiervoor een waarschuwing krijgen en bij herhaling kan de winst aan de tegenstander 
gegeven worden. 
 
Als jouw partij afgelopen is, dan kom je weer terug in de lobby. Waarschijnlijk zullen er nog andere 
partijen van deze ronde gespeeld worden. Je kunt naar de resultaten van andere partijen kijken. Of live 
meekijken door op de ronde te klikken in de linkerkant van het scherm. 
 
Wanneer je de stand bekijkt, kan het tot een minuut duren voordat je een resultaat zichtbaar wordt in 
de lijst. 
 
Een volgende ronde zal/kan pas beginnen, wanneer alle partijen klaar zijn.  
 
Zoom	link	
In de toernooi lobby staat aan de rechterkant een knop “Open Zoom room” 
Het is niet verplicht om deel te nemen in de Zoom meeting. Het is wel handig om met anderen of de 
organisatie te communiceren. 
Vanuit de organisatie zullen we je in de Zoom meeting ook op de hoogte houden wanneer een 
volgende ronde gaat beginnen en over de voortgang van het toernooi. 
Een camera is niet verplicht. Je kunt ook zonder beeld met anderen praten of deelnemen in de chat. 
 


