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Interne competitie SV Krimpen aan den IJssel 

Gezien de langdurige periode zonder bordschaak willen we de leden een alternatief bieden, een 
digitale competitie. Iedereen die mee wil doen kan op maandagavond inloggen op Lichess. Om mee 
te kunnen doen dient men de volgende stappen te doorlopen: 

1.Aanmelden op Lichess (gratis) Ga naar Lichess.com en kies registreren. 

Gebruikersnaam    

Gebruik bij het opgeven van de naam geen nickname, maar de juiste voor- en achternaam 

Wachtwoord    

Kies je eigen wachtwoord 

Wachtwoordsterkte 

Email  

Geef hier een geldig email adres op  

Computers en spelers met ondersteuning van schaakengines mogen hier niet spelen. Maak a.u.b. 
geen gebruik van schaakengines, databases of de hulp van andere spelers terwijl je je partijen speelt. 

Ik ga ermee akkoord dat ik tijdens mijn partijen geen hulp krijg (van een schaakcomputer, -boek, 
-database of ander persoon). 

Ik ga ermee akkoord dat ik altijd respectvol tegenover andere spelers zal zijn. 

Ik ga ermee akkoord dat ik niet meerdere accounts zal aanmaken. 

Ik ga ermee akkoord dat ik de Lichess-regels zal volgen. 

Klik op alle 4 items zodat ze op groen springen 

Registratie is nu afgerond 

2.Inloggen als deelnemer (gratis) 

Opzet is om partijen te spelen met het tempo 10 minuten en 2 seconden increment. Je kunt kiezen 
tot hoe laat je wenst te spelen. Dit hoef je niet bij de start aan te geven maar kan je altijd tussentijds 
doen door op de knop “trek terug” te drukken. Aanvang 20.00 tot 21.30 op iedere maandagavond 
vanaf 1 februari.  

Inloggen met de link: 

HHC SV Krimpen Arena #jEjX3NAd • lichess.org 

Wachtwoord is 2021 en je opgeven voor de 1e ronde dient te geschieden voor tussen 19.50 en 20.00; 
maar beslist voor 20.00.  

Iedere maandag ontvang je een nieuwe link voor lichess! 
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De indeling wordt gemaakt door de software, waarna de partij start. Naam van het toernooi is “HHC 
SV Krimpen Arena”. Zodra je klaar bent met je partij druk je op de knop terug naar toernooi. Vanaf 
dat moment kan er een andere tegenstander gezocht worden voor de volgende partij. Dit gaat zo 
door tot dat de totale speeltijd voorbij is. Je kunt voortijdig stoppen door op de knop “trek terug” te 
drukken. Ben je voor het eerst op Lichess dan start je met de fictieve rating 1500. Wanneer je een 
reeks partijen achter elkaar wint geeft het systeem aan dat je extra punten krijgt. Dit hanteren we 
niet in de uiteindelijke stand; winst is 2 punten, remise 1 punt. Dick van Buuren publiceert de stand 
op de website. Opgeven van de partij kan door 2 keer op het vlaggetje te drukken. Remise voorstel 
door drukken op ½. 

Informatie vanaf de website: 

Hoe werkt de indeling? 

Aan het begin van het toernooi worden spelers ingedeeld op basis van hun rating. 
Wanneer je een partij eindigt, keer terug naar de toernooilobby: je zult dan gekoppeld worden met 
een speler dicht bij uw rang in het toernooi. Dit zorgt voor zo min mogelijk wachttijd, maar het is 
mogelijk dat je niet tegen iedereen in het toernooi speelt. 
Ga terug naar de toernooilobby om meer partijen te spelen en meer punten te winnen. 

Hoe eindigt het? 

Het toernooi heeft een klok die aftelt. Wanneer die klok de nul bereikt, wordt het klassement van het 
toernooi bevroren en wordt de winnaar aangekondigd. 
Partijen die nog aan de gang zijn moeten uitgespeeld worden, maar tellen niet meer mee voor de 
rangschikking in het toernooi. 

Andere belangrijke regels 

Er wordt afgeteld tot je je eerste zet doet. Als je binnen deze tijd geen zet doet, verlies je de partij. 

Als een partij binnen 10 zetten in remise eindigt, levert dit voor geen van beide spelers punten op. 

Zoom 

De vereniging heeft ook een Zoom account, wat gebruikt wordt door het bestuur voor hun digitale 
bestuursvergaderingen. Op maandagavond zal het account opengesteld worden voor de leden, zodat 
men elkaar kan zien en horen. Je kunt dit zelfs doen tijdens de partij, maar mogelijk wil je wel tijdens 
je partij het geluid uitzetten om niet gestoord te worden door leden die al klaar zijn met hun partij. 
(knop: MUTE). Dit biedt de mogelijkheid om na de partij met elkaar te praten of zelfs de partij te 
analyseren. Zo brengen we het bordschaak zo dichtbij als mogelijk. Inloggen op Zoom is geen 
verplichting om mee te doen. Om in te loggen op Zoom dien je op deze link te drukken: 

Join Zoom Meeting: 
https://us02web.zoom.us/j/86510080016?pwd=K3BpMmxtNkIzMVJWVXI1NStFWndndz09 
 
Meeting ID: 865 1008 0016 
Passcode: 180834 
Alleen nodig als je via mobiel naar Zoom gaat 
 
Zo kan je communiceren met de andere deelnemers. Let op dat je het geluid en beeld aanzet op je 
laptop of desktop. Ook kan je in Zoom dat aan en uit zetten, met de knoppen MUTE (geluid) en 
VIDEO (beeld) te vinden linksonder in het scherm.  



HHC Krimpen Arena 

 Pagina 3 van 3 

Deze link naar Zoom is geldig tot 1 juni 2021! Bewaar hem dus goed! 

 

Schaaktrainingen 

Harold van Dijk verzorgt de komende periode digitale schaaktrainingen. Hij zal binnenkort het 
schema bekendmaken. Deze trainingen zijn kosteloos en alleen bestemd voor leden van onze 
schaakvereniging! 

Geef je op met emailadres bij Peter Glissenaar (peter.glissenaar@hotmail.com) met vermelding 
welke training je wilt volgen. Daarna ontvang je een link waarmee je toegang krijgt tot de Zoom 
sessie. 


