Handleiding activeren My Trainer Club account voor spelers van 14 jaar en ouder
Als je nog geen geactiveerd My Trainer Club account hebt op www.pokemon.com kun je als je 14 jaar of
ouder bent zelf de volgende handelingen uitvoeren om je account te activeren. Met een geactiveerd My
Trainer account kun je in aanmerking komen voor Player Rewards, maar vooral voor Play!Points. Als je
genoeg Play!Points hebt mag je deelnemen aan wedstrijden zoals de Nationale kampioenschappen, waar
een bepaald aantal Play!Points voor nodig is.
Stap 1. Voorbereiding activering:
- Als je www.pokemon.com in je browser geopend hebt klik je rechtsboven de rode knop Login aan;
- Er verschijnt nu een nieuw scherm met 2 zwarte blokken. Kies het rechter zwarte blok met de tekst Sign
Up en klik dan de blauwe Continue knop aan (afbeelding 1);

Afbeelding 1
- Dan verschijnt er een scherm waar je het land waar je woont én je geboortedatum moet invullen
(afbeelding 2);

Afbeelding 2
1

- Nu verschijnt een scherm waarin er een aantal gegevens over jezelf moeten worden ingevuld in het eerste
blauwgekleurde blok, nl. voornaam (First Name), achternaam (Last Name), Username en een Screenname
(allemaal verplicht!). In het tweede blok komt je paswoord (Password) en de bevestiging van je paswoord
(Confirm Password) (afbeelding 4) [mocht je username of screenname al bestaan kies dan een nieuwe (zie
een voorbeeld zoals in afbeelding 3);

Afbeelding 3
- In het derde blauwe blok vul je je emailadres in;
-Dan komen er nog drie blokken, nl. die van de Account preferences (kies deze zeker voor YES!), die van de
Global Link Preference en die van de Social Preference;
- Tot slot komen er twee blauwe blokken waarin de voorwaarden (terms) staan waarmee je akkoord moet
gaan en klik daarna op de rode knop rechtsonderaan met Submit (afbeelding 4);
- Als je iets vergeten bent in te stellen of informatie moet gewijzigd (bv. Username) dan moet je deze
pagina gedeeltelijk opnieuw invullen en opnieuw de Submit knop aanklikken;
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Afbeelding 4
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- Nu verschijnt in een nieuw scherm de mededeling dat je binnen 48 uur een emailbericht krijgt. Nu wil het
nogal eens voorkomen dat dit niet gebeurd, dus klik voor de zekerheid altijd op het blauwe gedeelte dat
zegt Resend email (zie bij pijl in afbeelding 5);

Afbeelding 5
- Op deze actie verschijnt dan een scherm waarin jouw username en password moeten worden ingevuld
(afbeelding 6). Je kan nu naar je emailbox gaan en wanneer het bericht van de Pokémon Customer Service
(Pokémon Trainer Club Activation) verschijnt kan dit bericht geopend worden en de knop Activate Your
Account gebruikt worden (afbeelding 7).

Afbeelding 6
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Afbeelding 7
Stap 2.- Activeren spelersaccount en invoeren PlayerID en gegevens:
Nu verschijnt er een startscherm waarin je bedankt wordt voor het aanmelden. Nu moet je opnieuw
inloggen via de rode knop rechtsboven in het beeld (afbeelding 8);

Afbeelding 8
5

- Kies nu voor het linker zwarte blok met Login en voer je gekozen username én password in en klik dan de
blauwe Login knop aan (afbeelding 9);

Afbeelding 9
- Nu verschijnt er het My Profile schermvan je account (afbeelding 10) en zie je meerdere tabbladen in
beeld, waaronder een "tabblad" met de tekst Play!Pokémon;

Afbeelding 10
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- Klik dit tabblad aan en u krijgt het scherm zoals dat er uitziet in afbeelding 11;
- Vul links in het blauwe blok je PlayerID en PIN-code in én klik het hokje aan dat je de Voorwaarden
(Terms) accepteert aan en klik de rode knop Sign up! aan.

Afbeelding 11
- Open dan het tabblad Edit profile (afbeelding 12) en vul dan alle gevraagde gegevens in;
- LET OP! Kies voor Play!Pokemon Preferences voor “Yes! I will to participate in all available Play!Pokémon
programs incuding…..” zoals met een pijl aangegeven onderaan in afbeelding 12. Hierdoor ontvang je
Play!Points, die nodig zijn om aan o.a. de Nationale kampioenschappen mee te mogen doen én om in
aanmerking te komen voor een invite naar de Wereldkampioenschappen.
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Afbeelding 12
- Klik daarna op de rode knop Save en als alle instellingen in het systeem verwerkt zijn verschijnt er het
scherm uit afbeelding 13.
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Afbeelding 13
- Je behaalde Play!points kun je zien in je Stats op je tabblad My Play!Pokémon (omcirkeld) (afbeelding 14).

Afbeelding 14
Je kan nu van alles en nog wat gaan ontdekken in je My Trainer Club account. Veel plezier ermee!
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