SCHAKEN VIA TWITCH
Mogen we u even voorstellen?
Arvid De Smet is pas op latere leeftijd lid geworden bij MSV, via afdeling Den Eik.
Omdat hij eerder weinig theoretische onderbouwing genoten had,
zocht hij mogelijkheden om zijn schaakpeil te verhogen.
Tijdens de corona lockdown ontdekte hij Twitch
als vorm van entertainment en bron om beter te leren schaken.

Meer nog, Arvid is ondertussen ook zelf actief op Twitch
onder de channelnaam: Formerly_Anti
Arvid liet dit enthousiast weten aan mij, als voorzitter van MSV.
Ik kreeg het voorrecht om dit al eens uit te proberen en ik was onder
de indruk van de fijne manier waarop je zo zinvol met schaken kan bezig zijn.

In samenspraak met Arvid organiseren we een kennismakingsmoment,
op zondag 6 maart, om 17.00 uur, voor alle MSV-leden en -sympathisanten.
Dan zal er een stream uitgezonden worden via www.twitch.tv/formerly_anti
waarop (Nederlandstalige) antwoorden worden gegeven op allerhande vragen.
Dit nieuwe initiatief wordt warm aanbevolen!
Vergeet niet om hiervoor een (gratis) account aan te maken.
Ondertussen vind je hieronder alvast meer info over TWITCH.
Twitch
Twitch is een streamingplatform (overgekocht door Amazon) waar verschillende kanalen zijn te vinden
voor allerhande online games, waaronder schaken (chess). Te vinden op www.twitch.tv via een gewone
browser op je PC of laptop of via de appstore op je GSM of tablet.

Streamers
Deze kanalen worden gehost door een streamer, die zijn scherm deelt en commentaar geeft. Hierop is heel
instructieve live (schaak)inhoud te vinden. Er zijn heel bekende streamers, zoals Hikaru Nakamura, één van
de beste snelschakers ter wereld, die dit voltijds doet en zeer professioneel aanpakt. De meeste bekende
streamers plaatsen hun uitzendingen ook op andere platformen, zoals Youtube. Een stream kan ook gehost
worden door minder bekende figuren. In België zijn er weinig schaakstreamers. Voorlopig zijn er maar twee
Belgen vaak actief aan het streamen in het schaken. Dat zijn Sofie Hüttl, die verloofd is met GM Jorden van
Foreest, en Marigje Degrande (WFM uit Brugge).

Interactief
Zo’n schaakstream heeft als voordeel, in vergelijking met bijvoorbeeld de klassieke televisie, dat er
interactiviteit is met de kijkers. De kijkers kunnen in een chatvenster reageren en commentaar geven. Kijkers
kunnen ook vaak met de streamers spelen, en dan eventueel achteraf de partij samen analyseren. Of samen
schaakpuzzels oplossen, waarbij de kijkers via chat suggesties kunnen doen voor een zet of combinatie. Die
puzzels kunnen aangepast worden van niveau, afhankelijk van het publiek van dat ogenblik, dat een zeg
heeft in wat er volgt. De mogelijkheid bestaat ook om toernooitjes of simultaan schaken te organiseren,
waaraan de streamer dan meedoet, met het nodige commentaar.

Wedstrijden/toernooien
Het medium wordt ook gebruikt om grotere live toernooien te volgen, met commentaar door streamers of
gasten (die dan via een live videoverbinding met de streamer communiceren), waarbij de kijkers input
kunnen geven in een chatvenster. De mogelijkheid bestaat om dit met vertraging uit te zenden, zodat de
spelers geen voordeel halen uit het commentaar op de stream tijdens een officiële wedstrijd.

Account aanmaken als gebruiker
Als geïnteresseerde gebruiker kan je gratis een account aanmaken op twitch (registreren), en aangeven
welke soort kanalen je interesseren. Chess is de categorie die voor ons belangrijkst is, maar er zijn daarnaast
talloze andere games en interesses mogelijk. Als geregistreerde gebruiker krijg je in real-time het overzicht
van welke kanalen (24/7) beschikbaar zijn.

Kanalen volgen (follow)
Als gebruiker kan je dan kanalen kiezen die je graag wil volgen (follow). Volgen doe je door eerst op het
kanaal te klikken, en dan op een hartje onder de video te klikken. De streamer krijgt meestal een bericht
wanneer hij een extra volger krijgt. Schrik niet als de streamer dan je zelfgekozen screennaam vermeldt en
je bedankt voor de follow. Een follow kost niets en is vrijblijvend. Je kan in je instellingen aangeven of je wil
dat je een notificatie krijgt als je gevolgde kanaal op een later ogenblik terug online gaat.

Abonnementen (subscriptions)
Er is ook een verdienmodel gekoppeld aan dit medium. Je kan ook een abonnement nemen op een kanaal.
De kostprijs daarvan (meestal 3,99 euro per maand) wordt gedeeld door de streamer en Twitch. De streamer
verdient ongeveer de helft van wat je betaalt. Twitch de andere helft.
Je hoeft echter niet te abonneren om te volgen en mee te doen. Het kan dus ook perfect gratis. Het
abonnement biedt gewoon wat extraatjes, die niet noodzakelijk zijn. De extraatjes zijn bv. een aantal
specifieke emotes, waarmee je kan communiceren, of de kans om mee te doen aan sub(scriber) battles. Dat
zijn wedstrijdjes, georganiseerd door de streamers, tussen hun abonnees. Als je al abonnee bent van Amazon
Prime, krijg je per maand als extraatje één kanaal dat je gratis kan volgen.

Taal
De applicatie zelf kan je installeren in het Nederlands. De belangrijkste voertaal op Twitch is het Engels. Er
zijn ook anderstalige streams, maar die zijn in de minderheid. Maar ook in het Engels is er een specifiek
taalgebruik dat eigen is aan Twitch. Wil je je de meest gebruikte termen eigen maken, google dan eens naar
twitch slang.

Ook proberen ?
Ga naar www.twitch.tv en klik bovenaan rechts op registreren. Maak een gebruikersnaam aan. Hierover best
even nadenken, want die kan je maximaal twee keer per jaar veranderen. Na de klassieke wachtwoordvragen
en verificaties, kan je inloggen. In het zoekvenster typ je dan chess. Naast de veel bekeken stream van de
website chess.com, kan je niet verkeerd kiezen door de absolute top te volgen, zoals GMHikaru (Hikaru
Nakamura). Kijk ook eens naar imrosen (IM Eric Rosen), chessbrah (GM Eric Hansen en GM Hambleton) en
voor wat vrouwelijke populaire streamers (het oog wil ook wat): Botezlive (Alexandra en Andrea Botez).

We hopen met dit nieuwe initiatief toch enkele MSV’ers warm te maken
om op een fijne manier bezig te zijn met schaken en het schaakpeil te verhogen!
In elk geval hartelijk uitgenodigd op de kennismakingssessie,
op zondag 6 maart, om 17.00 uur, via www.twitch.tv/formerly_anti.
Tot dan!

Kurt Engels (met dank aan Arvid De Smet)

