
DCA Clubtraining 2021 – 2022 
 
De competities beginnen weer!  

 Met de schaak-off en de KNSB competities is het schaakjaar weer in volle gang 
begonnen. Leuk om weer achter een echt bord te kunnen zitten en spelen! ���� Met 
Hoogeveen open en de NK’s zijn ook de langere toernooien weer van start gegaan.  
 

Hebben jullie ook al meegedaan?  

 
Online Leren en ontwikkelen voor betere resultaten! 

Leren is een continue proces en ik merk dat juist nu ik ouder 
word hoe belangrijk blijven leren en jezelf uitdagen is. Wekelijks jezelf 
weer wat voornemen om nieuwe kennis te leren, eigen te maken en 
daarna naar de praktijk. De digitalisering maakt het daarbij ook nog eens makkelijk om snel in 
te tunen en vanuit je comfortabele stoel alles direct bij te wonen.  

Uiteraard zit in dat laatste misschien ook wel de grootste uitdaging. Bij leren vergeten we 
dikwijls, dat WIJ diegenen zijn die leren en daar ons actief en energiek voor moeten inzetten. 
Denk daarbij het aankomende jaar aan het volgende Tip- en Toplijstje om beter te worden! 

Tip- en Toplijstje 

 Stel Doelen 
Wat wil ik leren en welke vragen ga ik stellen zodat ik mijn doelen kan behalen? 

 
 Herhalingscurve 

De belangrijkste momenten om te herhalen zijn in ieder geval, twee dagen voor de 
training en 24 uur na de les alle stof nog een keer door te lezen. 

 
 Actief gebruik lesstof 

Probeer minimaal een aantal momenten na de training, iets actiefs met de stof te doen. 
Dat kan in de vorm van er meer op focussen in de partijen, bij de analyse, 
uitspeelstellingen spelen. Ook alleen al, erover nadenken hoe je deze punten meer in je 
partijen (zouden) kunnen komen, helpt enorm. 
 

 Schaakbuddy 
Een andere succesfactor is het vinden van een schaakbuddy, waarmee je samen over de 
stof kan praten, grapjes maken en uiteraard stellingen spelen. Zelf uitleggen helpt bij het 
eigen maken van de kennis. En uiteraard ook helder te krijgen, wat je misschien toch 

minder goed begrepen hebt, zodat je dit de volgende les kan vragen.  

   

 



Het DCA Clubtraining Programma 2021 - 2021 

Wat krijg ik? 

 10 online Zoom schaakclinics van 1,5 uur.  
 Whatsapp groep waarin er alle ruimte is voor vragen, vermaak en materialen delen. 
 Alle benodigde materialen worden tijdens en rondom de lessen gedeeld. Dit jaar zullen 

er extra materialen komen om de leerstof nog beter in te kunnen oefenen.   

Wat heb ik nodig? 

 Whatsapp – voor alle leuke extra’s 
 Lichess account – voor stellingen te analyseren en uit te spelen 
 Goede apparatuur en internet om de lessen bij te wonen, check je  

 Computer (ipad en iphone zijn niet echt geschikt, leert de ervaring) 
 Goede stabiele internetverbinding 
 Een rustige kamer/ruimte - Achtergrond geluid is erg storend.  

Wat is ons programma? 

Thema: Juiste mindset en gevoel voor timing 

 Hoe leer je van eigen partijen – praktijk voorbeelden! 
 Kritieke momenten in opening, middenspel, eindspel 
 Statisch en dynamisch spelen in het middenspel.  

Hoe herken ik ze? En hoe hou ik me aan deze principes! 
 Alertheid in de opening koning in het midden en gevoel voor breekzetten.  
 Schematisch denken in eindspelen 
 Lessen uit het verleden 

o Botvinnik’s ijzeren uitvoering van plannen 
o Magie van de tovenaars Tal en Nezmetdinov, gevoel voor tactiek 
o Smyslov’s diepe strategische plannen 
o Multifunctionele zetten in de leer bij Karpov!  

Kosten: € 160 voor alle materialen en lessen 

Groep vanaf 1750  Dinsdagavond 20.00 – 21.30 

Groep tot 1750  Donderdagavond 20.00 – 21.30 

Data  
Dinsdag vanaf 1750 elo    Donderdag tot 1750 elo 

2021       16 nov, 30 nov, 14 dec   2021 18 nov, 2 dec, 16 dec 
2022       11 jan, 1 feb, 15 feb, 15 mrt,   2022 13 jan, 3 feb, 17 feb, 17 mrt,  
                19 apr, 10 mei, 1 juni                          21 apr, 12 mei, 9 juni 

Wil jij zeker zijn van deelname?  
 
Klik snel op deze link en claim jouw plek  Ik doe mee!  
 
Zie jullie gauw,   
 

https://schaaktrainer.nl/schaaktraining/club-schaaktraining/

