Beste jeugdschaker,
Ook dit seizoen wordt weer een KNSB Jeugd Internetschaak Grand
Prix georganiseerd, maar nu via www.chess.com .
Chess.com is “platformonafhankelijk”, je hoeft geen software te
installeren om mee te kunnen doen. In principe is elk soort computer
of tablet geschikt.
Elke maand is er een toernooi. Het aantal bordpunten dat je haalt,
bepaalt hoe hoog je op de ranglijst staat. De gescoorde punten kun je aan het einde van het
seizoen omzetten in leuke schaakprijzen.
In deze handleiding een uitleg over hoe je mee kan doen en antwoord op veelgestelde vragen!
Opzet KNSB Jeugd Internet Grand Prix
Aanmaken Chess.com account
Lid worden van KNSB-Jeugd club (eenmalig)
Hoe kan ik meedoen aan een toernooi?
Veelgestelde vragen (FAQ)
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Wanneer zijn de toernooien?
Op woensdagmiddag, aanvang 17 uur. Op www.knsbgp.nl kan je zien wanneer het volgende
toernooi is. Momenteel is de frequentie maandelijks, maar dit wordt wellicht opgevoerd naar
wekelijks.
Speeltempo, aantal rondes, aantal groepen
Elk toernooi kent 5 rondes, met een speeltempo van 3 minuten per persoon per partij plus 3
seconden increment. Als er meer dan veertig deelnemers zijn, dan zullen er bij de volgende
Grand Prix op basis van de chess.com rating meerdere groepen worden gevormd.
Aanvangstijd
De toernooien beginnen om 17 uur en worden
automatisch ingedeeld. Als je te laat aanwezig
bent kan je niet meedoen, zorg dus dat je op tijd
bent.
Meer informatie
Pascal Losekoot
Organisator KNSB Jeugd Internet Grand Prix
plosekoot@schaakbond.nl

Gratis meedoen, leuke
schaakprijzen

Hoe kan ik meedoen aan de KNSB Jeugd Grand Prix?
Ik heb nog geen chess.com account
Je kan dit (gratis!) aanmaken. Ga naar
https://www.chess.com/nl/l/KNSB en
vul het formulier in.
Het mailadres mag niet voor een ander
chess.com account gebruikt zijn!

Als dit gelukt is, dan kan je je eerste partij spelen. Negeer de melding over het activeren van
je account als je geen verificatiemail ontvangen hebt - deze komen niet altijd aan.

Speel maar eens wat oefenpartijtjes!
Ik heb al een chess.com account
Je kan dit account gebruiken om mee te doen aan de KNSB Jeugd Internetschaak Grand Prix.
Lid worden van KNSB-Jeugd club (eenmalig)
Ga naar https://www.chess.com/club/knsb-jeugd en druk op de knop "Meedoen". Geef bij
opmerkingen aan wat je echte naam is (of liever: je KNSB relatienummer) en klik op
verzenden. Je aanmelding zal dan spoedig worden geaccepteerd. Je kan nu meedoen aan de
Grand Prix toernooien.

Hoe kan ik meedoen aan een toernooi?
Meld je vanaf een uur voordat het toernooi begint aan. Dat kan op meerdere manieren:
- Op https://www.chess.com/club/knsb-jeugd zal een overzicht komen met links naar de
toernooien.
- of ga naar Spelen - Live schaken
- dan rechts het tabblad toernooien.
Als je lid bent van de club KNSBjeugd staan de Grand Prix
toernooien daar bovenaan! (zie
afbeelding rechts)

- Druk vervolgens op de oranje "Meedoen" knop (zie afbeelding hieronder)
- Wacht tot het toernooi begint.
- Veel schaakplezier!

Veelgestelde vragen (FAQ)
Wat voor computer heb ik nodig? Kan ik ook op een tablet spelen?
Chess.com werkt in principe op alle operating systems en dus ook op een tablet of een
mobiele telefoon. Schaken op een klein scherm zoals een smartphone is echter niet heel
prettig. We raden daarom een tablet, Mac, PC of laptop aan; voor het snel uitvoeren van
zetten is een muis handig. Een goede, stabiele internetverbinding is verder noodzakelijk.
Wat is de website om me aan te melden voor de KNSB Jeugd Grand Prix toernooien?
https://www.chess.com/club/knsb-jeugd Geef bij aanmelding je eigen naam of KNSB
relatienummer. Je hoeft verder geen formulier in te vullen. Op www.knsbgp.nl kan je meer
informatie vinden.
Voor wie zijn de KNSB Jeugd Grand Prixtoernooien?
Nederlandse jeugdspelers
Kan ik meedoen aan een toernooi als ik te laat ben?
Nee, dat is niet mogelijk. Zorg ervoor dat je voor de starttijd hebt aangegeven dat je aan het
toernooi meedoet. Je kan dat al een uur van te voren doen.
Welke rating wordt gebruikt?
De chess.com rating wordt gebruikt als er meerdere ratinggroepen worden gevormd.
Tellen de partijen ook mee voor de KNSB (Jeugd)rating?
Nee, ze tellen wel mee voor de chess.com rating.
Hoe kan ik de eindstand van een Grand Prix toernooi bekijken?
Ga naar de clubwebsite (https://www.chess.com/club/knsb-jeugd) en klik op live-toernooien.
Waar kan ik zien wat de overal stand is van de Grand Prix?
Op http://www.knsbgp.nl/ zal dit worden bijgehouden.
Hoe wordt de overal stand bepaald?
Het totaal aantal bordpunten dat je hebt gehaald, bepaalt hoe hoog je staat. Bijvoorbeeld: als
je bij het 1e toernooi 3 uit 5 haalde, bij het 2e toernooi 4,5 uit 5 en aan het 3e toernooi niet
meedeed, dan heb je totaal 7,5 punt in de overal stand. Wie aan het eind van het seizoen het
hoogst in de stand staat, krijgt de meeste Grand Prix punten om prijzen mee uit te zoeken.
Hoeveel spelers kunnen er maximaal meedoen aan een toernooi?
Maximaal 100 spelers, maar als er meer dan 40 spelers zijn, dan gaan we bij de volgende
Grand Prix meerdere groepen maken. Bij weinig spelers kan het zijn dat er maar vier rondes
worden gespeeld.
Waarom zie ik geen "Meedoen" knop nadat ik op het toernooi heb geklikt?
Wellicht is je rating hoger of lager dan de ratinggrens van het toernooi.
Mag ik een schaakprogramma gebruiken tijdens het spelen?
Dit is absoluut verboden. Als je betrapt wordt, dan kan dit leiden tot schorsing en het
verliezen van (al) je GP punten!

Aan hoeveel toernooien kan ik meedoen als niet-betalend chess.com lid?
Momenteel aan net zoveel toernooien als je wilt, er is geen beperking voor gratis leden.
Waar kan ik meer uitleg vinden over chess.com toernooien?
https://support.chess.com/customer/en/portal/articles/1444927-how-do-live-tournamentswork-where-can-i-join-one-?b_id=12321 (Engelstalig)

