
Als je schaken leuk vindt en nog meer wilt leren van dit spel vol tactiek, strategie en mooie 
spelvormen, schrijf je dan in voor de Plustrainingen van de Delemarre Chess Academy (DCA). De 
Plustrainingen zijn bedoeld voor talentvolle en enthousiaste jeugdschakers die meer willen leren 
van het schaakspel en snel(ler) stappen willen maken zowel op het bord als achter het bord. De 
training sluit aan op het schoolschaak, buurtschaak en de winter-zomerkampen van DCA. Samen 
met gediplomeerde trainers kijken we naar jouw ambitie en wensen om ook een echte schaak 
Tijger of Topper te worden. Doe je mee? 

Inhoud Plustraining
De trainingen zijn gebaseerd op de vertrouwde 
‘Stappenmethode’, waarbij integreren en toepassen 
van de kennis in de schaakpartij centraal staan. 
Belangrijke andere onderdelen zijn partij-analyses, 
openingen, de mentale instelling, werkvormen en er is 
ruimte voor persoonlijke trainingsvragen. 
De training is een afgerond geheel, dus zonder extra 
huiswerk. Wel is het altijd mogelijk, persoonlijk te 
bespreken hoe je thuis verder aan je schaken en het 
onderwerp van de les kan werken. 

De groepen worden ingedeeld op speelsterkte en 
er wordt rekening gehouden met de leeftijd van 
de deelnemers. De Plustraining is de uitgebreide 
versie van de Stertraining, die andere organisatoren 
aanbieden.

Doe je mee aan de Plustraining!

Tot 1 juli is er bij inschrijving korting op het gangbare tarief. Voor vragen over data, tijden, 
toernooi-overlap en individuele zaken, neem gerust contact met mij op. 
Graag wel voor 1 juli, dan kunnen we er zo mogelijk iets aan doen.  

Plustraining 
voor 
Jeugdschakers

Wat bereik je?

Snel naar een hoger niveau
Schaken met homogene groepen
Enthousiasme en leergierigheid stijgt
Gestimuleerd zich te ontwikkelen
Spelplezier wordt verhoogd

De Plus van onze Plustraining

Nieuw lesmateriaal
Integreren van kennis
Uitdagende werkvormen
Afstemming zoeken met betrokkenen

www.schaaktrainer.nl

Robin Duson, meisjeskampioen t/m 20 2018
Sinds ik ben begonnen met de Plustrainingen is mijn spel met sprongen vooruitgegaan. 
Tijdens mijn partijen herken ik steeds vaker dingen die tijdens de trainingen zijn 
behandeld. Ook hebben de trainingen er voor gezorgd dat ik goed voorbereid aan het 
Nederlands Jeugdkampioenschap kon beginnen.

IM Jop Delemarre   jop@schaaktrainer.nl   www.schaaktrainer.nl/plustraining   06 3871 7631



Trainingsgroepen

Tijgergroepen A, B, C

Tijgergroep C rating 300 – 1500 Stap 2+ - 3+ 09.00 – 11.30 uur   10 × 2,5 uur  training
Tijgergroep B rating 500 – 1900 Stap 4+ - 4+  11.45 – 14.45 uur 10 × 3 uur    training
Tijgergroep A rating 900 – 1200 Stap 5+ - 5+  15.00 – 18.00 uur   10 × 3 uur  training

Deelnemers 8 tot 14 deelnemers

Data 2018 9 sep, 30 sep, 14 okt, 11 nov, 2 dec,
Data 2019     27 jan, 10 mrt, 14 apr, 26 mei, 16 jun

Tijgergroepen D en E, Topgroepen A en B

Tijgergroep D Stap 2 – 2+ 09.00 – 11.00 uur  10 × 2 uur training
Tijgergroep E tot Stap 2 09.00 – 11.00 uur 10 × 2 uur training

Topgroep A 11.00  – 15.00 uur 10 × 4 uur training
Topgroep B 

rating 200 – 300 
rating < 200 

rating 1800+
rating 1300-1800 15.15  – 18.15 uur 10 × 3 uur training

Deelnemers 8 tot 14 deelnemers
Bij voldoende inschrijvingen komen er twee Tijgergroepen E.

Data 2018 16 sep, 7 okt, 4 nov, 25 nov, 16 dec
Data 2019      3 feb, 17 mrt, 7 apr, 12 mei, 2 jun

Locatie Trionk, Oosten de Bruynstraat 60, 2014 VS Haarlem

Maak gebruik van de Early Bird korting voor 1 juli!
Tijgergroep A € 300 (na 1 juli 2018 € 325)
Tijgergroep B € 300 (na 1 juli 2018 € 325)
Tijgergroep C € 250 (na 1 juli 2018 € 275) 
Tijgergroep D € 200 (na 1 juli 2018 € 225)
Tijgergroep E € 150 (na 1 juli 2018 € 175)

Topgroep A € 400 (na 1 juli 2018 € 425)
Topgroep B € 300 (na 1 juli 2018 € 325)

Plustraining 
voor 
Jeugdschakers
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Doe je ook mee?

IM Jop Delemarre   jop@schaaktrainer.nl   www.schaaktrainer.nl/plustraining   06 3871 7631

Alle data zijn onder voorbehoud.

Alle data zijn onder voorbehoud.


