
Mijn Schaakclub Online 

Schaakliga West-Vlaanderen 

 
 
Mogen we niet buiten? Niet getreurd, je bent van harte welkom in het online clublokaal van 
Schaakliga West-Vlaanderen! 
 
 

Een simpel platform, met heel wat mogelijkheden. 
Ons doel: 

● Een online clubgevoel creëren. 
● Lessen organiseren in ons clublokaal. 
● Nieuwtjes delen. 
● … alles op een heel eenvoudig wijze, je hoeft geen computerexpert te zijn. 

 
Een eerste blik op ons clublokaal: 
 
 

 



 
 
Het online clubgevoel 
 
Van zodra je aangelogd bent, kun je rondlopen in het clublokaal en kun je de verschillende 
kamers betreden. Je ziet wie er op dat moment ook aanwezig is in het gebouw. 
Je kunt praten met wie zich in dezelfde kamer bevindt. Het enige wat je daarvoor moet 
doen, is op de knop duwen die het geluid aanschakelt. 
 
Wil je elkaar zien tijdens het praten? Geen probleem. Elke kamer heeft een link naar een 
Jitsi-sessie, een gratis alternatief voor Google Meet, Zoom enz. Je hoeft dus zelf niets te 
installeren, gewoon op de link klikken. 
 
In de lobby staan ook 2 vaste links,rechts onder de automaat. 
Op de kalender kun je zien wanneer er activiteiten zijn. Elke les zal er aangekondigd 
worden. Dat moet wel, want de lesgevers moeten zo een kamer reserveren waar ze een les 
zullen geven. 
Op het prikbord kan iedereen een boodschap nalaten. Een uitnodiging voor een toernooi, 
een zoekertje, een vraag, … je kunt het er allemaal op hangen. 
Loop ook eens rond in de kamers wanneer je even alleen bent. Misschien hebben de 
trainers wel interessante links met schaaknieuws of interessante sites of filmpjes 
achtergelaten. Je kunt pas zien wat er in een kamer ligt, als je er ook echt in staat. 
 
En speel je een online toernooi? Spreek met elkaar af in een bepaalde kamer terwijl je 
speelt. Dan kun je elkaar zien en horen terwijl je speelt. Veel gezelliger dan gewoon spelen! 
Of je kunt wat aan de toog hangen na de partij om na te kaarten. Spreek gewoon af in welke 
kamer de toog staat om elkaar daar te ontmoeten. 
 
Lessen organiseren 
 
Het clublokaal is ideaal om online lessen in te geven. 
De trainer kondigt zijn les aan op de kalender en vermeldt in welke kamer het plaatsvindt. 
Op het voorziene uur begeven alle leerlingen zich naar de juiste kamer en klikken op de 
Jitsi-link en de les kan beginnen. 
Wanneer alle leerlingen er zijn, kan de trainer de kamer sluiten zodat niemand de les kan 
storen. 
Zo simpel is het. Geen gedoe met het organiseren van Zoom- of Google Meet-sessies, alles 
is gewoon beschikbaar in ons online clublokaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een korte uitleg 
 

 

 


