Schaaktrainingen 2017-2018
Voor cursisten van 1600 tot 1900
schaaktrainer Dolf Meijer

Het komende schaakseizoen 2017-2018 zal de ervaren schaaktrainer Dolf Meijer
weer schaaktrainingen verzorgen voor schakers uit onze regio.
Ook het komende seizoen worden weer 10 schaaktrainingen aangeboden. De
cursisten worden uitgedaagd een sterkere clubspeler te worden. Dolf gaat proberen
om zijn cursisten de 1900-ratinggrens te laten benaderen en liefst doorbreken.
Schaken is bij uitstek een sport waar je wekelijks voor moet trainen, wil je echt beter
worden.
Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar de gratis en vrijblijvende kennismakingsles op
13 september! En neem vooral ook belangstellende clubgenoten mee. Voor de
overige data, de organisatie en de aanmelding, zie hieronder.
Om deze cursus te kunnen bekostigen is een minimumaantal van 17
cursisten noodzakelijk. Je betaalt 120 euro voor een cursus van 10 trainingsavonden.
Over de trainer:

Dolf Meijer is een van de kopmannen van het 1e van Krimpen en is een zeer
ervaren schaaktrainer op alle niveaus. Zo geeft hij les op diverse scholen maar is ook
trainer/coach geweest van diverse jeugd- EK/WK-deelnemers. En …. krijgt van zijn
cursisten een zeer positieve beoordeling. Geen wonder, zijn lessen zijn
onderhoudend en leerzaam. Hij geeft persoonlijke en klassikale feedback op
gespeelde partijen, speelt in op de actualiteit en besteed aandacht aan alle
belangrijke aspecten van het schaken.

Organisatie en wijze van aanmelding:
Organisatie:
Ruud Neumeijer, Oostzeedijk 296 A, 3063 CB Rotterdam, 010 – 4528941 of
mobiel 06 – 39135281,ruud.neumeijer@gmail.com
Jaap van Meerkerk, Kraaiheide 11, 3069 LC Rotterdam, 010-4213746 of per mobiel
06 – 24213858,jvmeerkerk@gmail.com
Tijden: De training wordt van 19.30 uur - 22.00 uur op 10 woensdagavonden, van 13
september tot en met 6 juni, gegeven.
De cursusdata: 13 september (kennismakingsles), 8 november, 29 november, 20
december, 7 februari, 7 maart, 28 maart, 18 april, 16 mei, 6 juni, en 20 juni
(reservedatum)
Kennismakingsles: 13 september
Paildatum: 16 oktober is de definitieve peildatum. Dan stellen we aan de hand van
het aantal ingeschreven cursisten vast of de cursus definitief kan doorgaan. Alle
cursisten worden hierover op 16 oktober geïnformeerd per mail.
Kosten: De kosten voor de gehele cursus bedragen 120 euro
Locatie: Hang 41, 3011 GG Rotterdam, de speellocatie van Onesimus.
Betaling:
Gironummer 268844; IBAN: NL68INGB0000268844; BIC: INGBNL2A
t.n.v. M.R. Neumeijer, Oostzeedijk 296 A, 3063 CB Rotterdam.
Onder vermelding van: schaaktraining seizoen 2017-2018
U hebt het volledige cursusgeld vóór 8 november, de datum van de tweede les,
betaald.

