
Schaaktraining Discendo Discimus
in Den Haag

Na weer een succesvolle jaargang gaat de schaakvereniging DD ook aankomend seizoen 
(2016-2017) 8 schaaktrainingen aanbieden voor volwassen schakers. Deze trainingen 
zullen worden gegeven op donderdagavond door Internati onaal meester en FIDE trainer 
Jop Delemarre van de Delemarre Chess Academy (DCA).

Jop is een professionele schaaktrainer, die al vele schakers heeft  geholpen een stuk sterker te worden. Dit komt vooral 
door zijn systemati sche aanpak en het feit dat alle belangrijke onderdelen aan bod komen. Samen met de trainer ga 
je op zoek naar je sterke punten en leer je hoe je deze uit kunt bouwen tot echte puntenpakkers. Uiteraard zijn er ook 
gebieden waar je wellicht nog weinig van weet of die minder ontwikkeld zijn. In de training maken we hiermee een 
mooie start en na de les bestaat de mogelijkheid tot het opstellen van een persoonlijk leerplan.

De volgende thema’s worden behandeld ti jdens de trainingen: 
1. Puntenpakkers: betere stellingen werkelijk winnen!
2. Remisemakers: word jij de nieuwe Houdini?
3. De regel van 18, de opening 2.0. 
4. Centrum: stukken zijn de baas!
5. Centrum: pionnenwals in acti e.
6. Centrum onder controle: gaan we nu links of rechtsaf?
7. Een vooruitziende blik bij het rekenen. 
8. Met het loperpaar ben je 64 velden rijker.

Hoe verloopt de training?
De lessen zijn systemati sch gestructureerd en verlopen via een geleidelijke opbouw die het onderwerp helder 
uiteenzet. Naast de uitleg is er ook voldoende interacti e te beleven: stellingen worden tegen elkaar uitgespeeld, 
opgaven gemaakt of je gaat samen op zoek naar die juiste variant bij de voorgeschotelde stelling.
De trainingsavonden zijn naast het leerzame aspect ook erg gezellig, waarbij je in een relaxte sfeer onder leiding van 
een toptrainer beter leert schaken. Kortom, een echte aanrader als je je eigen spel een boost wil geven!

Plaats:  Nati onaal Schaakgebouw, van Speijkstraat 1, Den Haag
Tijd:  donderdag 20.00 – 22.30 uur
Kosten:  8 trainingen voor € 125
Voor wie: elo 1400 – 1800
Data:  2016: 6 okt, 3 nov, 1 dec
 2017: 9 feb, 2 mrt, 6 apr, 11 mei, 8 jun
Opgeven:  uiterlijk vóór 25 september (liefst eerder)
Website: schaaktrainer.nl/cursusaanbod/#clubtraining 
E-mail:  dcaschaaktraining@gmail.com 
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