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Aan de contactpersonen/directies van basisscholen in de regio van de Rotterdamse Schaakbond, 

Helaas is het Erasmiaans Schaakfestijn, waar altijd honderden basisschoolleerlingen een mooie 
schaakdag beleefden, dit jaar fysiek niet mogelijk. Toch willen wij dit schoolschaak-evenement dit 
jaar organiseren en wel online. Het toernooi zal op woensdagmiddag 21 april worden gehouden. Het 
toernooi begint om 14.00 uur. Hopelijk kunt u met één of meerdere schoolteams meedoen. Een 
schoolteam bestaat uit maximaal 6 leerlingen van uw school. De beste 4 resultaten tellen. Er wordt in 
twee categorieën gespeeld:  

GROEP 1: KAMPIOENSPOULE. Hier schaken de sterkste schakers/schaaksters zonder leeftijdslimiet, 
dus van groep 3 t/m 8. Uit deze groep gaat het sterkste team naar het Nederlands Kampioenschap 
voor basisscholen, dat ook online wordt georganiseerd. 

GROEP 2:  In deze groep spelen de kinderen, die nog niet heel sterk zijn. Ook hier is geen 
leeftijdslimiet. 

Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per team. Als u zich met één of meerdere teams aanmeldt, hoort u 
op welke rekening dit bedrag gestort kan worden. 

Het programma, dat gebruikt wordt is Lichess. De kinderen moeten zelf een gratis account 
aanmaken op lichess.com  Als u inschrijft met één of meerdere teams moet u de gebruikersnamen 
van de kinderen doorgeven. Wij zorgen dan voor de teamnaam (uw school)  Een paar dagen voor het 
toernooi krijgt u van ons de link door, waarop de kinderen moeten klikken om in het toernooi te 
komen. Lichess deelt zelf in en maakt uiteindelijk ook de eindstand in elke groep op. Er worden in 
een zogenaamde Arena gespeeld en er loopt een klok mee. Zijn ze klaar met hun partij, dan volgt vrij 
snel daarna een nieuwe partij. De kinderen moeten dan zo veel mogelijk punten scoren voor hun 
schoolteam. In groep 1 wordt er twee uur gespeeld, dus van precies 14.00 uur tot precies 16.00 uur 
en in groep 2 anderhalf uur, dus van precies 14.00 uur tot precies 15.30 uur. De bedenktijd per 
speler/speelster is  5 minuten + 3 seconden. Dat laatste betekent, dat er bij elke zet 3 seconden 
bijkomt. 

Het zou wel fijn zijn, als de school de spelers en speelsters de gelegenheid biedt op school te kunnen 
blijven om aan het toernooi mee te doen. Het geeft gelijk ook een teamgevoel. Maar de kinderen 
kunnen ook thuis meedoen. Elke speler heeft een computer/laptop nodig, maar dat moet mogelijk 
zijn. 

Voor veel kinderen is online schaken nieuw, dus is het wel handig om van tevoren een proef- of 
oefentoernooitje te houden. Dat zou dan een week ervoor, op woensdagmiddag 14 april kunnen van 



14.00 uur tot 15.00 uur. Ook daarvoor ontvangt u dan een link. Dan moeten de kinderen dus al een 
account gemaakt hebben. 

U kunt u aanmelden met één of meerdere teams via dit emailadres:  

jansijbesma1950@gmail.com 

De inschrijving sluit op dinsdag 13 april. 

Hopend op een grote opkomst, verblijf ik, 

Met vriendelijke groeten, Jan Sijbesma, namens Rotterdamse Schaakbond en stichting Het 
Schaakkasteel. 

 

 


