
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 er 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 even weten wie je bent, want bij de online Jong Caissa-club worden alleen 
leden van Caissa toegelaten. 
 
 

Onlineclubavond op dinsdag vanaf 18.30 uur 
 
Zo lang wij niet op dinsdagavond op de club kunnen schaken, doen we dat online via de Jong 
Caissa-club op chess.com. Daar spelen we dan op dinsdagavond een arenatoernooi. 
 
Wat is een arenatoernooi? 
Dat is een toernooi waarbij je in anderhalf uur tijd zoveel mogelijk punten moet zien te 
verdienen. Je speelt verschillende partijen en krijgt steeds automatisch een tegenstander 
toegewezen. Zodra een partij voorbij is, speel je de volgende enz. Dit doe je tot de anderhalf 
uur voorbij is. 
Je krijgt voor elke partij 10 minuten bedenktijd per persoon.  
 
Hoe wordt de winnaar bepaald? 
De winnaar is degene die na anderhalf uur spelen de meeste punten heeft verdiend. Als je 
een partij wint, krijg je 2 punten, bij remise krijg je 1 punt en als je verliest, krijg je niets. 
MAAR… je kunt ook bonuspunten verdienen! Als je voor een tweede keer achter elkaar wint, 
krijg je namelijk niet 2 maar 3 punten en vanaf de derde achtereenvolgende keer winnen 
krijg je voor elke winstpartij maar liefst 4 punten. Dat tikt lekker aan! 
 



Hoe kan ik meedoen met het arenatoernooi? 
 
Ga naar de homepage van de onlineclub Jong Caissa (hier kom je alleen als je eerst bent 
toegelaten als lid). Dan zie je het volgende: 
 

 
 
Als je met je muis op de naam van het toernooi klikt, kom je op de toernooipagina: 
 

 
 
Vanaf één uur vóór aanvang van het toernooi kun je je daar aanmelden via de knop 
‘meedoen’.  
Het toernooi begint om 18.30 uur en duurt tot 20 uur. 
Gedurende die tijd kun je je aanmelden en afmelden. Dus ook als wat later bent, kun je 
gewoon meedoen en als je eerder wilt stoppen, kan dat ook. Dat betekent alleen wel dat je 
wat minder tijd hebt om partijen te spelen. 


