
Rating rapporteren 
in 10 minuten

Voor interne competities



• Stap 1:
Open de browser

• Stap 2:
Voer in de taakbalk ‘schaakkalender.nl’

• Stap 3: deze stap alleen als het toernooi nog niet op 
de kalender staat, staat het toernooi al op de 
kalender ga dan naar stap 6
Druk op de groene button ‘Toernooi aanmelden ‘



• Stap 4: Vul het formulier in
– 4.1: Geeft uw interne competitie een naam
– 4.2: Zoek uw regionale bond op
– 4.3: Zoek uw vereniging op
– 4.4: Vink ‘intern’ aan
– 4.5: Vink ‘verbergen’ aan niet nodig

– 4.6: vul uw e-mailadres in
– 4.7: vul de startdatum van de competitie 
– 4.8: vul de einddatum van de competitie
– 4.9: Vink aan ‘voor KNSB(jeugd)rating
– 4.10: vul uw e-mailadres of van de assistent in
– 4.11: Vul het speeltempo in
– 4.12: Druk op de groen button ‘aanmelden’



• Stap 5:
Negeer de melding dat u moet wachten op goedkeuring

• Stap 6:
Klik op ‘MijnToernooien’

• Stap 7:
Login: 



• Stap 8:
U ziet nu een regel met daarop uw competitie.
Klik op ‘beheren’

• Stap 9:
Klik op ratingrapportage



• Stap 10:
Pas de naam van de groep aan door de ronden te 
specificeren (overschrijf nooit een al gerapporteerde groep, 
kies dan voor Groep toevoegen

• Stap 11:
Voeg indien nog extra groep toe

Toelichting:
Er wordt maandelijks een ratinglijst gepubliceerd. Het is
de bedoeling om  maandelijks partijen te rapporteren.
Per rapportage dient een nieuwe groep te worden
aangemaakt.
Geeft de groepen voor u een herkenbare naam. Bijv.
‘inzending januari 2021’ of ‘ronde 4 t/m 6’. Vul ook per
groep in bij einddatum wanneer u deze partijen gaat
rapporteren.
Hou er rekening mee dat u 5 dagen voor de eerste van de
maand dient te rapporteren!



• Stap 12:
Klik op de groen button ‘Rating inzenden’

• Stap 13:
Klik op de button ‘bestand kiezen’

• Stap 14:
Zoek het tekstbestand dat je wilt uploaden op en druk op 
‘openen’



• Stap 15:
Klik op de blauwe button ‘Inzenden’

Uw inzending wordt nu direct gecontroleerd. Wanneer uw inzending correct is kunt u dit zien doordat 
er bij ‘geldige inzending’ een ‘Ja’ komt te staan.
Wanneer er een ‘Nee’ komt te staan dan dient u te kijken bij de ‘foutmeldingen’ deze fouten te 
herstellen  in het bestand dat u wilt rapporteren en nogmaals te uploaden door stappen 12 t/m 15 te 
herhalen.


