Hoe word ik lid van Jong Caissa op chess.com?
Maak een gratis account aan op de website chess.com.
Wanneer je bent ingelogd ga je in het menu links met je muis boven de tekstballonnetjes
(‘verbinden’) hangen en dan verschijnt rechts daarnaast nog een menu waar je ‘clubs’ ziet
staan.

Als je op ‘clubs’ klikt, kom je op een pagina waar je rechtsboven via een menu een club kunt
zoeken. Vul daar Jong Caissa in en dan kun je je aanmelden.
Het handigste is om een inlognaam te kiezen waar je eigen naam in verwerkt zit, zodat
duidelijk is wie je bent. Als je een inlognaam hebt gekozen die heel anders is dan je eigen
naam, laat dan eerst even weten wie je bent, want bij de online Jong Caissa-club worden
alleen maar Caissaleden toegelaten.

Hoe kan ik meedoen met het arenatoernooi?
Ga met je muis in het linkermenu boven de hand met de pion (‘spelen’) hangen en klik dan
rechts op ‘live schaken’:

Klik in het scherm dat daarna verschijnt op ‘online schaaktoernooien’:

Onder ‘aanstaande’ vind je alle toernooien die binnenkort worden gehouden. Daar vind je
ook het Caissa arenatoernooi:

LET OP: Er zijn twee toernooien.
 Het pupillentoernooi is bedoeld voor beginners tot en met leerlingen uit de Stap 2groep.
 Het aspirantentoernooi is voor alle hogere niveaus vanaf Stap 2+.
Aspiranten mogen alleen maar meedoen met het aspirantentoernooi. Pupillen mogen zelf
kiezen aan welk toernooi ze mee willen doen.

Wanneer je op het gewenste toernooi klikt, verschijnt het volgende scherm:

Vanaf één uur vóór aanvang van het toernooi kun je je daar aanmelden via de knop
‘meedoen’.
Het toernooi begint precies om 18.30 uur en duurt tot 19.30 uur.
Als je te laat bent, kun je ook nog meedoen. Dat betekent alleen dat je wat minder tijd hebt
om partijen te spelen.

