
Chess.com 

Een account aanmaken op chess.com heeft vele voordelen. We hopen om je met deze handleiding 

op weg te helpen. 

Surf via je browser naar www.chess.com 

Als je onderstaande melding krijgt, klik dan op “klik hier” om de taal aan te passen. 

 

Maak een account aan via “Sign up”.  Scroll daarvoor een beetje naar beneden. 

 

 

http://www.chess.com/


Vul de nodige gegevens in.

 

 

Je ontvangt op je email-adres een mail om je account te activeren. 

Doe dit eerst door op “activeer je account” te klikken. 

 

 

Om steeds terug naar het hoofdmenu te komen, klik je op het chess.com icoon. 



 

Het menu links geeft je vele mogelijkheden. 

We starten met het lid worden van onze club de “Meetjeslandse Schaakvereniging”. 

Klik op “Verbinden” en dan op “Clubs” 

Vul “Meetjeslandse Schaakvereniging” in en klik op het vergrootglas.. 

 

Klik op onze club. Je bent nu lid en kan de prestaties van de andere leden van onze club opvolgen. 

 

 

 

  



Wat raden we zeker aan om te doen? SPELEN !!!!!! 

Klik op “Spelen” en “Nieuw spel”  

 

Houd je aan de afspraken om eerlijk en sportief te spelen. 

 

Kies het tempo waarop je wil spelen.  

 

 



We hebben een spel op 5 minuten gespeeld tegen “InsaneChessStudent” en we hebben gewonnen ! 

 

Chess.com biedt een aantal zaken aan waardoor we veel kunnen bijleren. 

Bv een volledige analyse van de partij.  

Of een mogelijkheid om de fouten die we gemaakt hebben opnieuw te verbeteren. 

We doen eerst een verslag van de partij.  

 

Via de grafiek merk je hoe de partij geëvolueerd is. Is de grafiek boven de scheidingslijn, dan is wit 

beter. Is de grafiek onder de scheidingslijn, dan stond zwart beter? 

 

Wit is beter. 

Zwart is beter. 



 

We stellen vast dat we vaak in het voordeel waren, maar ergens rond deze zet hebben we blijkbaar 

toch minder goede zetten gespeeld. 

Om de zetten apart te kunnen zien, klikken we op “Analyse” 

 

De kwaliteit van de zetten wordt met een kleur weergegeven. Oranje zetten konden beter, rode 

zetten zijn zeer slecht.  

Elke variant krijgt ook een waarde. + betekent dat wit beter is. – betekent dat zwart beter staat.  

Als je met je muisaanwijzer over een variant komt, verschijnt die nieuwe stelling in beeld. Zo kan je 

de verdere partij voorstellen.  

 

  



Als je klikt op “opnieuw proberen” verschijnen de zetten die je beter had kunnen doen. 

Je moet op de zetten klikken om dan de positie te verkrijgen en je mag een zet doen op het bord die 

volgens jou beter is.  

 

We hebben hier 8. Lc4 aangeklikt en daarna op het bord dxe5 gespeeld. 

 

 

  



In deze stelling werd er Ld3 gespeeld. We proberen eens of Lxf7 beter is. 

 

We spelen op het bord Lxf7 

 

Lxf7 is niet de beste zet. Om toch het antwoord te kennen, dienen we op het vergrootglas te klikken.  

Blijkt dat dxe5 opnieuw de juiste zet was. 

 



Naast het spelen van een partij kunnen we ook veel oefeningen maken. 

Klik op “Spelen” en “Puzzels”  

 

Je kan puzzels oplossen om je rating (score) te verbeteren, of gewoon om te oefenen. 

 

Wat we zeker aanraden is om eens de puzzelrace uit te proberen. Je krijgt 5 minuten de ene puzzel 

na de andere. Je moet zoveel mogelijk puzzels oplossen binnen de tijd. Maar als je ook 3 foute 

oplossingen hebt ingegeven is de race over.  

 

 



Naast spelen, kan je ook heel veel lessen volgen. 

Doe dit via “Leren”  > “Lessen” 

 

De instructies van de lessen zijn wel in het Engels. Je krijgt een kort filmpje te zien en daarna een 

aantal stellingen waarbij je de les moet toepassen. 

 

 

  



Bij het leren vind je ook een aantal trainingen.  

“Leren”  > “Trainingen” 

 

 


