
TOERNOOICOACHES 
samen zoeken, samen vinden

een toernooicoach voor iedereen

Mĳ n naam is Robbert van Dĳ khuizen. Dit najaar kun je mĳ  
ontmoeten op een aantal grand prix toernooien. Voor alle 
vragen en verhalen kun je bĳ  mĳ  terecht. Als toernooicoach 
bied ik een moment om samen alle keuzes de revue te laten 
passeren, samen op zoek te gaan naar de juiste oplossing of 
zomaar even te kletsen.

Jouw Toernooicoach

“ Tijdens het toernooi ben ik er om je extra 

motivatie en nieuwe inspiratie te geven!”

- Robbert -
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Hoe word jĳ  een TOPPER? Kom langs voor: 

  Tĳ dsverbruik en energieverdeling

  Openingszett en

  Partĳ  analyse 

  Patronen stappenmethode

  Excellente trucjes 

  Robberts geheime tips en trucs

Pak jouw moment en laat jouw schaakmoves zien!
Robbert is sinds 2011 actief als jeugdleider- en 
organisator bĳ  Caïssa-Eenhoorn in Hoorn. Hĳ  
heeft een verdienstelĳ k jeugdlintje ontvangen 
in 2014 van de gemeente Hoorn. Sinds 2015 is 
Robbert als schaaktrainer verbonden aan DCA. 

De Toernooicoach
Tĳ dens het grand prix toernooi helpt de toernooicoach de deelnemers door hen inspiratie en 
motivatie te geven voor de volgende ronde. De coach is er om kinderen individueel te helpen, maar 
ook in groepsverband kunnen kinderen hun vragen of verhalen bĳ  hem kwĳ t.
Op zoek naar een ontspannen moment? Dan heeft de coach voor alle schakers altĳ d wel een 
spelletje of puzzel opdracht paraat. Ook voor vragen over de schaakontwikkeling van uw kind heeft 
de coach een luisterend oor.

DCA present bĳ : 

t 19 november 2017  grand prix Zaandam Robbert van Dĳ khuizen
t  2 december 2017  NK kwalifi catie ABC Amstelveen Jop Delemarre
t 4 & 5 januari 2018  winter schaakkamp Haarlem DCA trainers
t 7 januari 2018  grand prix Alkmaar Robbert van Dĳ khuizen
t 12 februari 2018  NHSB PK D Haarlem Ad Gorissen & Jop Delemarre 
t 18 maart 2018  grand prix Heiloo Robbert van Dĳ khuizen
t 15 & 16 juni 2018 zomer schaakkamp Haarlem DCA trainers

www.schaaktrainer.nl 

Meer trainen
Meer spelen  
Meer plezier



Neem dan contact op!
Wil jij ook een schaak TOPPER worden?

dcaschaaktraining@gmail.com   www.schaaktrainer.nl

DCA landelijk winter schaakkamp
4 & 5 januari 2018 - Haarlem

SCHAAKKAMP 2018
Thema: Samenwerking

DCA staat bekend om de landelĳ ke 
Schaakkampen, de Club- en Plus-
trainingen. Dit najaar geven we een 
verdere invulling aan onze dienst 
Toernooicoaching. DCA is hiervoor 
een samenwerking aangegaan met 
de Noord-Hollandse Schaakbond. 

De toernooicoach helpt kinderen 
om samen hun schaakkennis in de 
praktĳ k te brengen en de partĳ en te 
analyseren. 
Want samen zoeken, is samen 
vinden! De verbinding tussen de 
Plustraining en het spelen van toer-
nooien wordt hierdoor versterkt.

Iedereen is welkom bĳ  de coach, 
dus heb je interesse in een training, 
wil je je aanmelden voor het kamp 
of heb je een toernooivraag? 
Kom dan langs bĳ  de coach en vraag 
naar de mogelĳ kheden.
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