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1.Een login creëren voor een school(schaak)verantwoordelijke. 
Je krijgt een module te zien om je school/ploegen in te schrijven.  Echter eerst dient een 

schoolverantwoordelijke zich te registreren, via creatie/wijzigen logincodes. 

 

Je krijgt na een correcte registratie een email met een logincode waarmee je kan inloggen (bewaar 

deze gegevens). 

2.De schakers creëren. 
Nu kan je via het menu ‘spelers toevoegen’ een speler creëren die je later in je ploeg kan opstellen. 

  
Deze speler dient slechts éénmaal gecreëerd te worden en kan in een later toernooi terug 

geselecteerd worden.  Gebruik de +G knop voor de nieuwe speler. 

   Vul enkel de velden in met een asterix (ook de geboortedatum!). 

  Schakers die reeds aangesloten zijn bij de Belgische schaakbond dien je niet meer te creëren.  Bij 

twijfel kan je dit controleren via onderstaande opvraging in hetzelfde menu : 

 



 

3.De school creëren. 
Via het menu schoolschaakkampioenschap/scholen kan je nu je school creëren (ook éénmalig), 

 

 

Je school voeg je toe via de knop +school.  Vul alle noodzakelijke gegevens in. 



4.Je ploeg opstellen. 
Nu kan je je ploeg opstelling doorgeven.

 

Selecteer bij provincies – federaties het kampioenschap waar u voor wilt inschrijven.  Selecteer 

daarna je school uit de lijst. Bij ‘Teams’ kan je het aantal geselecteerde ploegen invullen voor zowel 

het lager (reeks A, voor alle leerjaren) als middelbaar (Reeks S) onderwijs. 

Nu kan je een speler opzoeken en selecteren en vul je verder bij de speler de categorie, ploeg en 

bord in. 

Belangrijk bij de opstelling van je team is dat de spelers met elo in dalende volgorde vanaf het eerste 

bord worden opgesteld. Daarna komen de niet-geklasseerde spelers (=zonder elo). Bij deze laatste 

kan je desgewenst in deze tabel een fictieve elo toekennen van max. 1300. 

Vergeet op het einde niet alles te confirmeren.  Je kan altijd je ploegopstelling aanvullen of wijzigen. 



 

 


