Onderwerp: Online jeugdschaak 7 januari
Van: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>
Datum: 6-1-2022 23:22
Aan: jasper kools <jas.kools@hotmail.com>

Beste schaakvrienden,
We kunnen weer schaken online! Voor iedereen die wil meedoen hebben we onderstaand alle
informa e klaargezet. We hopen dat we weer met een mooi aantal deelnemers meedoen morgen!
Voor deze week hebben we geen extra verhaaltjes of fragmenten, omdat er nog niet online is
geschaakt i.v.m. de vakan e. Zolang de maatregelen gelden zullen wij ons best blijven doen om zo
goed als mogelijk iets aan te bieden, maar voor nu is het hopen dat we weer zo snel mogelijk op
loca e mogen gaan schaken
.

Hoe gaat het eruit zien en wat moet je doen?
1.Je moet een account hebben op het online schaakpla orm -> h ps://www.chess.com/ (dit is gra s).
2.Je moet lid zijn van de online schaakclub van EGS. De volgende link brengt je naar onze
onlineclub: h ps://www.chess.com/club/e-g-s-online klik op meedoen, als je dit al ooit hebt gedaan
hoef je dit niet nogmaals te doen.
3.Aanmelden kan tussen 18:00 en 18:59. Het is belangrijk dat je niet te laat bent, want dan mis je
een ronde!
4.Het toernooitje start om 19:00 en duurt tot 20:15. Elke speler krijgt 5 minuten per persoon per par j
+ je krijgt bij iedere zet die je doet 3 seconde erbij. We spelen 5 rondes Zwitsers. Dit houdt in dat je
elke ronde wordt ingedeeld tegen iemand met ongeveer evenveel punten op dat moment.
5.Deze link brengt je naar het toernooi: h ps://www.chess.com/play/tournament/2866400
6. Tot slot wensen wij iedereen veel schaakplezier toe en hopen wij jullie komende vrijdag online op
chess.com te zien.
Planning
7 januari - online op chess.com
14 januari - online op chess.com
21 januari (hopelijk vanaf hier weer op loca e)
28 januari

4 februari
11 februari
18 februari
25 februari
Met vriendelijke schaak groeten,
Jasper Kools & Thijs Spapens
Jeugdleiders EGS

