Plustraining
BOOST YOUR BASICS
PLUSTRAINING BOOST YOUR BASICS!

SHOW
your moves

Schaken is een tof en avontuurlijk spel. Je kan schaken met je
vriendjes uit de buurt, op school, thuis en zelfs tijdens een echt
schaaktoernooi. De eerste spelregels heb je al paraat en nu wil

je natuurlijk de echte gave trucjes leren! Speciaal voor de schaakjeugd in Haarlem en omstreken
heeft DCA het spiksplinternieuwe programma Plustraining ‘Boost your Basics’ samengesteld.
Vanaf begin september start je met een enthousiaste trainer in een blok van 5 power zondagen om
het schaakspel verder te ontdekken. Ben jij er ook bij?

Wie is onze
eigenlijk?
Robbert

is

met

trainer

een

‘KNSB

Robbert
Schaaktrainer

2’-licentie op zak een schaaktrainer in hart en
nieren. Hij heeft de kneepjes van het trainersvak
geleerd van hoofdtrainer IM Jop Delemarre. Ook
bij de schaakclub Caïssa-Eenhoorn heeft hij
jarenlange ervaring als jeugdleider en organiseert
hij vele schaakactiviteiten. Daarnaast kun je
Robbert

tegenkomen

bij

schoolschaaklessen,

buurtschaakdagen en als toernooicoach van DCA
bij grandprix toernooien.

Een kleine preview
1•

Beter bordoverzicht

2•

Stukken veilig en goed plaatsen

3•

Gewiekste aanvalstechnieken

4•

Goede en interessante openingsopbouw

5•

Thematische training

6•

Praktijk ‘proof’ met de beste DCA tips en trucs voor toernooien

IM Jop Delemarre jop@schaaktrainer.nl www.schaaktrainer.nl/plustraining 06 3871 7631
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Plustraining
BOOST YOUR BASICS
Plustraining Boost your Basics vanaf stap 1+ tot stap 3
Een blok bestaat uit 5 power zondagen van 1,5 uur training met een pauze van 15 minuten.
Elke training behandelt een speciaal thema, waarin duidelijke instructie voorbeelden geoefend
worden met vele opgaven, afwisselende werkvormen en praktische uitspeelstellingen. Je wordt op
en top voorbereid op de komende toernooien! De groep bestaat uit 8 tot 14 deelnemers. Er zijn 2
groepen die op niveau worden ingedeeld. De indeling wordt 2 weken voor de training vastgesteld
en gecommuniceerd.

Blok 1 Power Zondag 2019

Groep A

10.00 - 11.45 uur

5 x 1,5 uur training

Groep B

12.00 - 13.45 uur

5 x 1,5 uur training

Data september

8, 15 en 29

Data oktober

6 en 13		

Blok 2 Power Zondag 2019

Groep A

10.00 - 11.45 uur

5 x 1,5 uur training

Groep B

12.00 - 13.45 uur

5 x 1,5 uur training

Data november

3 en 24

Data december

1, 8 en 15		

Locatie

(data onder voorbehoud)

(data onder voorbehoud)

Trionk, Oosten de Bruynstraat 60, 2014 VS Haarlem

Wil je een gratis schaakles?
Plustraining Boost your Basic kost per blok van 5 zondagen €75.
Doe je gelijk mee aan 10 power trainingen?
Dan krijg je de eerste schaakles helemaal gratis en kost het Boost
your Basic programma maar €135!

DOE
O KJE
MEO
E?

Aanmelden kan via www.schaaktrainer.nl/plustraining.

Robbert van Dijkhuizen robbert@vand.nl www.schaaktrainer.nl/plustraining 06 41 88 55 35
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