Baarnse Schaakvereniging
Internet: www.baarnseschaakvereniging.nl
Jeugdleider: Daan Lensink, Dalweg 25, 3741 AT, Baarn
tel. (035) 5417648, e-mail: lensink.daan@gmail.com
Thuis schaken
Voor veel kinderen is één keer schaken op de clubavond in de week helemaal niet voldoende.
Gelukkig zijn er ook toernooitjes, maar de computer biedt thuis heel veel mogelijkheden om te
schaken met andere spelers vanover de hele wereld of je vaardigheden te verbeteren. We geven een
klein overzicht van programma's en websites die interessant zijn.
Websites
• Chess.com (zie pagina 2)
Live schaken en correspondentieschaak (langer dan een dag per zet). Ook interessant voor
verschillende trainingsmogelijkheden, maar dan moet er toch al snel betaald worden.
Lidmaatschap op chess.com is redelijk duur (beginnend bij 22 en eindigend bij 75 euro per
jaar), maar het grootste deel van de mogelijkheden is (beperkt) gratis te gebruiken.
Software
• Playchess.com
Als je voor het tweede jaar lid bent van de schaakvereniging krijg je een jaar lidmaatschap
op playchess cadeau. Een lidmaatschap kost 15 euro per jaar
(http://www.schaakbond.nl/internetschaak/internetschaak-producten )
De software van playchess kun je downloaden van de website. Via playchess kun je live
schaken en er worden ook Grand Prix-toernooien georganiseerd door de KNSB. Deze zijn
vaak op woensdag (http://www.schaakbond.nl/internetschaak/gp)
• Chess Tutor
De software van Chess Tutor sluit aan op de stappenmethode en biedt veel extra
mogelijkheden. Opgave's maken, maar ook stellingen uitspelen, pluslessen en vooral veel
spelletjes. De software kost 20 euro (per stap) en je kunt een demo bekijken op
http://nl.chesstutor.eu/
Tactiektraining
• http://chess.emrald.net
• http://chesstempo.com/chess-tactics.html
Interactieve opgaven waarbij een rating wordt bijgehouden (na inschrijven). Spelen als gast
is ook mogelijk. Let op: tactiekoefeningen zijn goed, maar neem de tijd en ga niet gokken.
In echte partijen moet je besluiten of een zet correct is of niet, zetten die er op het eerste
gezicht interessant uitzien hoeven niet altijd goed te zijn.
Visualisatietraining
• http://www.dhtmlgoodies.com/scripts/chess-blindfold-trainer/chess-blindfold-trainer.html
• http://chesstraining.sourceforge.net/wordpress/category/blindfold/
• http://chesseye.alexander-fleischer.de/o/
Vanaf stap 3. Moeilijk, maar zeer goed om te oefenen!

Chess.com
Het aanmelden op chess.com spreekt voor zich. Klik op de website www.chess.com op 'Aan de slag'
en maak een account aan.
Na het inloggen zijn er diverse mogelijkheden.
• Wil je meteen een partijtje spelen, ga dan naar 'Live schaken'. De omgeving waarin je dan
terecht komt staat hieronder.
• Wil je langere partijen spelen, met bijvoorbeeld drie dagen per zet, dan kun je naar 'Online
schaken'.
• Onder 'Toernooien' kun je je aanmelden voor een toernooi, om meerdere partijen met
meestal drie dagen per zet te spelen in een groep.
Live schaken

Nadat je op Live Schaken hebt gedrukt kom je in deze omgeving. De partij die op het bord start is
niet van jou! Jij kunt een eigen partij beginnen door een speeltempo te selecteren en op start partij
te drukken, of door op één van de icoontjes rechts te klikken.
Pas op! Als je op een icoontje klikt, start de partij direct. Als het een toernooi was, sta je hier
meteen voor ingescheven.
Online schaken

De omgeving die we hier zien is die van Online Schaken.
Door te drukken op Nu spelen wordt je gelinkt aan een speler van gelijke speelsterkte voor een
partij van drie dagen per zet. Wil je met een vriend of vriendin spelen, kijk dan onder Nieuwe
Partij. Daar kun je kiezen met wie je wilt spelen.

