
Schaaktrainingen Kennemer Combinatie 

Schaakclub Kennemer Combinatie start aankomend seizoen met een nieuw initiatief om 

schaaktrainingen toegankelijk en betaalbaar te maken in heel Nederland. Dit gaan wij doen door 

trainingen te organiseren waar iedereen aan mee mag doen! We hebben 4 van de beste Nederlandse 

schaaktrainers geselecteerd om deze trainingen te geven.  

Hieronder een overzicht van de trainingen die wij zullen aanbieden. 

Jeugd 
• Stap 4 niveau: IM Jop Delemarre (15 trainingen) 
• Stap 5 niveau: IM Jop Delemarre (15 trainingen) 
• Stap 6 en 7 niveau: IM Jop Delemarre (15 trainingen) 

  
Volwassenen 

• Rating 1500-1700: IM Nico Zwirs en IM Merijn van Delft (10 trainingen) 
• Rating 1700-1900: IM Nico Zwirs en IM Merijn van Delft (10 trainingen) 
• Rating 1900-2100: IM Nico Zwirs en IM Merijn van Delft (10 trainingen) 
• Rating 2100-2400: GM Ivan Sokolov (10 trainingen) 

 
Alle trainingen zijn Nederlandstalig en worden online gegeven via Zoom, zodat er vanuit het hele 
land schakers kunnen meedoen. De trainingen beginnen in oktober en zullen verspreid over het 
seizoen plaatsvinden. Dit gebeurt op een vaste avond om niet te interfereren met de clubavond van 
de deelnemers. Jop, Merijn en Nico geven hun trainingen op woensdagavond en Ivan op 
zondagavond. Uiteraard wordt er met de data rekening gehouden met schoolvakanties en grote 
toernooien zoals Tata Steel. 
  
Voor de volwassenen duurt de training 1,5 uur per les met in totaal 10 lessen. Voor de jeugd zal dat 
per les 1 uur zijn met in totaal 15 lessen. Na de training zullen de deelnemers ook huiswerk mee 
krijgen. De training van de volwassenen vindt plaats tussen 19:30-21:00 en voor de jeugd tussen 
17:00-18:00 en 18:00-19:00 
  
 

    
GM Ivan Sokolov IM Jop Delemarre IM Nico Zwirs IM Merijn van Delft 

 
 
 
 
 



De docenten kiezen zelf de inhoud  van de lessen en maken daarvoor voornamelijk gebruik van eigen 
materiaal. Een voorbeeld van de lessen die een trainer geeft is hier onder te vinden in de planning 
van Ivan Sokolov: 
 
GM Ivan Sokolov: 
Les 1. Minor sacrifice (to achieve different objectives) 
Les 2. Minor sacrifice pawn structures related 
Les 3. Pawn Majority in center dynamics 
Les 4. Hanging pawns in center dynamics 
Les 5. Understanding Hedgehog 
Les 6. Sicilian Rauzer double f pawn dynamics 
Les 7. Most common plans (for both sides) in Rossolimo Sicilian 
Les 8. Understanding Open Spanish (most played ideas) 
Les 9. Understanding Ruy Lopez closed center positions 
Les 10. Understanding Nimzo Indian double c-pawns positions. 
 
Let op, deze lessen worden in het Nederlands gegeven! 
 
De trainingen kunnen aangeschaft worden via twee kanalen: 

• Individuele verkoop van lesreeksen: Dit zijn 10 lessen bij de volwassenen of 15 bij de jeugd. 
De prijs hiervoor bedraagt 100 euro per persoon. 

• Clubcontracten met schaakverenigingen: In deze opzet betaalt de club een vast bedrag voor 
de volwassenen- of jeugdlessen, waarna alle leden van de club de lessen mogen volgen. De 
prijs hiervoor bedraagt 450 euro om toegang te krijgen tot alle jeugdlessen van Jop. De 
training voor de volwassenen bedraagt 600 euro en geeft toegang tot alle trainingen van 
Nico, Merijn en Ivan. 

 
Omgerekend komt dit er op neer dat een vereniging 10 euro per lesuur betaalt om onbeperkt 
toegang te krijgen tot goede trainingen voor de hele club. Met dit initiatief hopen wij trainingen 
betaalbaarder te maken voor schaakverenigingen door de kosten te delen.  
 
Wat wij nu graag van de verenigingen willen weten is of er interesse bestaat om mee te doen. Dit 
hoeft dus nog geen definitief akkoord te zijn, want daar zal wellicht nog een bestuursvergaderingen 
of ALV aan vooraf gaan.  
 
Graag horen wij binnen twee weken of er belangstelling bestaat vanuit de vereniging. Dit kunt u laten 
weten door te reageren op deze mail of door ons te bellen of Whatsappen. 
 
Ook als u nog vragen heeft zijn wij beschikbaar via de contactgegeven hieronder. 
  
 
Contactgegevens   
 
Lennart Dek  
Voorzitter Kennemer Combinatie 
Kennemercombinatie@gmail.com 
0612898285 
 
Hicham Boulahfa  
Secretaris Kennemer Combinatie 
Kennemercombinatie@gmail.com 
0630805908 


