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PLUSTRAINING BOOST YOUR CHESS MOVES!
Wat is het toch gaaf als jouw beste schaakzetten straks online of
in de database te zien zijn! Die partij met dat geniale trucje, jouw

SHOW
your moves

strak en slim uitgevoerde strategie of die prachtig zettenreeks in
het eindspel. En nu wil je natuurlijk samen met jouw schaakmaatjes nog beter worden. Zodat jullie
echte schaaktijgers en -toppers worden! Speciaal voor deze jeugdige schakers met ambitie heeft
de DCA het nieuwe programma Plustraining ‘Boost Your Chess Moves’ samengesteld. Vanaf begin
september ga je met trainer IM Jop Delemarre aan de slag om jouw schaakdromen waar te maken.

Doe je mee?

Wie is onze trainer Jop Delemarre?
Jop is een gepassioneerd en gediplomeerd schaaktrainer.
Over de hele wereld geeft hij in verschillende talen en
op alle niveaus schaaktraining met fraaie successen.
Met inspirerende- en grappige anekdotes, uitdagende
stellingen, een helder zoek- en oplosplan voor elke stelling en
belangrijke mentale- en psychologische coaching momenten,
zijn Jop’s lessen een schaakervaring die je moet meemaken!
Jop is een geliefd gastspreker in de schaakwereld. Als ECU
member of The Trainer Commission vertrekt hij binnenkort
samen met andere experts en toptrainers naar Armenië om
een Fide Congres over Schoolschaak bij te wonen.

Waarom kies je voor het DCA Plustraining programma?
1•

Zodat je snel naar een hoger niveau kan groeien

2•

Schaken in gezellige- en homogeen sterke groepen

3•

Een volledig leersysteem, van beginnende schaker naar topschaker!

4•

Veel plezier samen hebben met uitdagende werkvormen

5•

Nadruk op praktijkervaring en integratie van (bestaande) kennis

6•

Alle lesmaterialen direct beschikbaar na de les

7•

En een schaaktrainer die zich volledig inzet om jouw doelen te bereiken

IM Jop Delemarre jop@schaaktrainer.nl www.schaaktrainer.nl/plustraining 06 3871 7631
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Trainingsgroepen
Tijgergroepen A, B, C
Tijgergroep C

rating 300 – 1 600

Stap 3 -

09.00 – 11.30 uur

10 × 2,5 uur training

Tijgergroep B

rating 600 – 11000

Stap 4+ - 5

4

11.45

– 14.45 uur

10 × 3 uur

training

Tijgergroep A

rating 1000 – 1400

Stap 5+ - 6

15.00 – 18.00 uur

10 × 3 uur

training

Deelnemers

8 tot 14 deelnemers

Data 2019

8 sep, 29 sep, 13 okt, 24 nov, 8 dec,

Data 2020

26 jan, 8 mrt, 19 apr, 17 mei, 14 jun
Alle data zijn onder voorbehoud.

Topgroepen A en B
Topgroep A

rating 1800+		

11.00 – 15.00 uur

10 × 4 uur

training

Topgroep B

rating 1400 - 1800		

15.15

10 × 3 uur

training

Deelnemers

8 tot 14 deelnemers

Data 2019

15 sep, 6 okt, 3 nov, 1 dec, 15 dec

Data 2020

2 feb, 1 mrt, 15 mrt, 5 apr, 7 jun

– 18.15 uur

Alle data zijn onder voorbehoud.

Locatie

Trionk, Oosten de Bruynstraat 60, 2014 VS Haarlem

Schrijf je in voor 1 juli!
		

na 1 juli 2019

Tijgergroep A

€ 300

€ 325

Tijgergroep B

€ 300

€ 325

Tijgergroep C

€ 250

€ 275

Topgroep A

€ 400

€ 425

Topgroep B

€ 300

€ 325

DOE
OOKJE
MEE
?

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

