Aanmeldprocedure voor wedstrijden via de website van
www.nahouw.net.
Je opgeven voor een schermwedstrijd kan je doen op de website van
www.nahouw.net.
Op deze site staan bijna alle schermwedstrijden, zowel binnen- als
buitenland vermeld.
Hoe je je kan aanmelden voor een wedstrijd wordt hieronder stapsgewijs
uitgelegd:
1. Ga naar www.nahouw.net

2. Klik links op "Aanmelden"

3. Klik op de link "Inloggen met
OnzeRelaties voor KNAS"

4. Voer je Relatienummer in (dit is
een nummer van 6 cijfers
beginnend met 10.. of 11..) Mocht
je dit nummer niet weten dan kan
je dit nummer via het bestuur
opvragen.
5. Voer je wachtwoord in. Deze moet je zelf eerst aanmaken op de site
van KNAS. Hoe dat moet beschrijf ik hieronder.
6. “OTP” hoef je niet in te vullen.
7. Domein staat al op “KNAS”.
8. Klik op "inloggen" en je springt terug naar de site van Nahouw.

9. Klik links op "Wedstrijden”.
10. Zoek de wedstrijd uit de lijst

waaraan je mee wilt doen.

11. Kies bovenaan voor

“inschrijfformulier”. Bij
“Inschrijvingen” kan je zie wie zich
al heeft aangemeld.
12. Vul het formulier in en kies

vervolgens “Versturen”
13. Klaar.

Inloggen via "Inloggen met OnzeRelaties voor KNAS" staat ook beschreven
op de site van de KNAS https://www.knas.nl/inloggen-onzerelaties
Hieronder nog eens puntsgewijs beschreven:
Ga naar knas.onzerelaties.net
1. Klik op "wachtwoord herstellen"
onder het inlog blokje.

2. Nieuw scherm
3. Vul je Relatienummer in (Eventueel
bij het bestuur op te vragen)
4. Vul je e-mail adres in waarmee je
bij de KNAS bekend bent.
1. Mocht je dit mailadres niet
meer weten dan kan dit via
het bestuur opgevraagd worden.
5. Klik op wachtwoord herstellen.
6. Na een tijdje ontvang je een e-mail met een link waar je je
wachtwoord kan instellen (minimaal 12 karakters lang)

7. Nu kan je ook op de site van de KNAS inloggen waar je je gegevens
kan bekijken en eventueel aanpassen met het potloodje bovenaan
de lijst met gegevens.
Ik hoop hiermee een duidelijke beschrijving te hebben gemaakt zodat het
aanmelden soepel gaat.
Veel schermplezier.
Bestuur Surtout

