
Schaaktraining tot 1650, door Rick Lahaye, seizoen 2014-2015  

Het komende schaakseizoen 2014-2015 zal Rick Lahaye de schaaktraining verzorgen voor schakers 
met een rating tot 1650. Rick neemt de lessen over van Desiree Hamelink. De aangegeven 
doelgroeprating is overigens slechts een richtlijn. Schakers met een wat hogere rating zijn 
vanzelfsprekend ook van harte welkom. Na het lezen van deze flyer ben je wellicht geïnteresseerd en 
vind je op de volgende pagina’s de benodigde informatie over: 

a) Alle gegevens over deze training op een rijtje (planning, organisatie, ect) 

b) Aanmelding: welke gegevens hebben wij van je nodig 

Wij nodigen alle belangstellenden voor deze schaaktraining van harte uit zich aan te melden voor de 
gratis kennismakingsles van 17 september 2014! Deze les verplicht je tot niets. Na afloop van deze 
les kun je bepalen of je de cursus in zijn geheel wilt volgen. Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat 
deze cursus weer aan de verwachtingen en de vraag van diverse schakers uit onze regio zal voldoen. 
Ook cursisten van de afgelopen jaren zijn weer van harte welkom. En dat is mogelijk, want Rick werkt 
interactief en stemt zijn trainingsprogramma af op de individuele wensen en mogelijkheden van de 
cursisten. 

Rick is speler van het 1e team van Spijkenisse en heeft een rating van 2404. Rick heeft een aantal 
aantrekkelijke schaaklessen voor deze cursus reeds klaarliggen en zal deze verder gaan afstemmen 
en aanvullen op de wensen en mogelijkheden van zijn cursisten. Reken er maar op dat hij zijn 
cursisten de nodige schaakopdrachten en studiemateriaal mee naar huis zal geven.  
 
De lessen van Rick beloven instructief en onderhoudend te worden. Cursisten kunnen met hun 
individuele vragen het trainingsprogramma inkleuren. Het gehele programma is heel nuttig voor de 
eigen schaakpraktijk en draagt bij tot een verhoging van je schaakniveau.  

Veel schakers onderschatten het nut van het regelmatig herhalen en trainen van basistechnieken die 
in stap 2 en 3 (methode Brunia/Van Wijgerden) worden aangeboden en in stap 4 worden uitgediept. 
“Snel naar stap 5 en 6, want stap 2, 3 en 4 is voor de beginners!” Helemaal fout! Zelfs 1900 spelers 
zouden er goed aan doen met regelmaat de oefeningen te blijven herhalen en trainen. Wie niet 
regelmatig oefent, herkent de vele combinatiemogelijkheden niet (snel genoeg), herkent niet de 
momenten in de stelling dat tactische combinaties erin zitten en is daardoor niet snel en handig in 
het combineren. Nee, de luie schaker wordt juist regelmatig slachtoffer van dergelijke combinaties 
en wordt vaak op een onaangename en onnodige nul getrakteerd.  

Wat is er niet leuker dan gericht en planmatig en samen met andere schakers aan de 
schaakopdrachten te werken, samen te trainen en je vragen en problemen aan de trainer te kunnen 
stellen? Het komt er thuis immers niet zo vaak van? Waarom ging het nou toch weer fout in jouw 
partij? Hoe en waar had ik beter kunnen spelen? Waarom zag ik dat zelf niet?  

Rick zal zijn lesmateriaal daarom afstemmen op de bekende stappenmethode: 

 hoe word je stap voor stap een betere schaker? 

 hoe leer je beter combineren? 

 hoe maak ik handig remise als ik wat minder sta? 

 hoe schakel ik verdedigers van mijn tegenstander uit? 

 hoe zet ik een dubbele aanval op, een aftrekaanval, of een matcombinatie? 

 hoe zet ik een heerlijke penning op en kan ik mijn tegenstander hiermee wegspelen? 

 hoe herken ik stellingen waarin al deze combinaties mogelijk zijn?  
 

Kortom: Rick werkt aan een uitbreiding van je basisstrategieën en aan bekende en noodzakelijke 
schaaktechnieken.  



Belangstellenden kunnen bij de aanmelding hun persoonlijke doelen en/of hun specifieke 
schaakwensen kenbaar maken. Dan zal Rick het programma daarop proberen af te stemmen.  

Geïnteresseerd? Lees dan nu de volgende informatie even door en geef je snel op !! 

De organisatie, 

Jaap van Meerkerk, Hans van Calmthout, Ruud Neumeijer 

 

Schaaktraining vanaf rating 1650 tot 1900 

Voor schakers met een rating boven 1650 wordt in dezelfde periode eveneens een schaaktraining 
georganiseerd. Deze wordt verzorgd door Dolf Meijer, zie het betreffende informatiepakket, eveneens te vinden 
op de website van de RSB.  

Zie hiervoor, onder het kopje “schaaktraining” op de website van de RSB: Schaaktraining 1650-1900 

 

Masterclass!! 

Ook in 2014 zullen wij weer een Masterclass proberen te organiseren, waarbij een Nederlandse topschaker 
wordt uitgenodigd een avondvullend programma te verzorgen. Over de inhoud van dit programma en de wijze 
van aanmelding hiervoor zullen wij belangstellenden informeren.  

Zie hiervoor, onder het kopje “schaaktraining” op de website van de RSB: Masterclass 2014. 



 

U wordt verzocht aan deze aankondiging zo ruim mogelijk bekendheid te geven. 

Uitnodiging voor de gratis kennismakingsles  

Schaaktraining tot 1650  

seizoen 2014-2015 

op 17 september 2014 

Doel:  Verhoging van het schaakniveau van de cursisten, dus het doorbreken van de  
  1650-grens. Rick kiest, het liefst in overleg met de cursisten, de onderwerpen en 
  bespreekt ingezonden partijen van de cursisten. Hij geeft oefenstof mee die hij de 
  volgende les bespreekt. Er wordt gewerkt met noodzakelijke oefeningen en  
  uitwerkingen van de stappenmethode, niveau 2, 3 en 4. 

Organisatie: Hans van Calmthout (ledenadministratie), 06 46424464, j.calmthout@upcmail.nl 

  Jaap van Meerkerk (PR), Kraaiheide 11, 3069 LC Rotterdam, 010-4213746, 06- 
  24213858, jvmeerkerk@hotmail.com 

  Ruud Neumeijer (financiën), 010 452 89 41,  06 102 193 22,    
   ruud.neumeijer@gmail.com 

Rick Lahaye Rick is speler van het 1e team van Spijkenisse en heeft een rating van 2404. Rick 
  belooft aantrekkelijke schaaklessen te gaan verzorgen en  stemt deze af op de  
  wensen en mogelijkheden van zijn cursisten.  
 

Planning: De training wordt van 19.30 uur – 22.00 uur gegeven op de volgende 10  
  woensdagavonden: 

  17 sep (kennismakingsles), 15 okt, 12 nov, 10 dec, 7 jan, 11 feb, 11 maa, 8 apr,  

  13 mei, 10 jun. 

Kosten:  110 euro, te betalen vóór aanvang van de 2e les van 15 oktober. 

  Let op: Bij eventuele voortijdige beëindiging van de training kan geen pro-rata  
  restitutie plaatsvinden van betaald cursusgeld. 

Locatie: Het NIVON-centrum, Dirk Smitsstraat 76, 3031 XE Rotterdam,  

  Tel.: 088-0990999, speellocatie van schaakvereniging RSR Ivoren Toren 

Betaling: Hierbij de volgende drie nummers vermelden:  

  Gironummer 268844; IBAN: NL68INGB0000268844; BIC: INGBNL2A 

  t.n.v. M.R. Neumeijer te Rotterdam 

  Onder vermelding van: schaaktraining tot 1650, seizoen 2014 – 2015 
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  Uw betaling dient vóór 15 oktober 2014 te zijn voldaan. 



 

Aanmelding kennismakingsles op 17 september 2014  

 

Per e-mail (eventueel per telefoon) aan: 

 Hans van Calmthout,  j.calmthout@upcmail.nl 

 In CC aan: Jaap van Meerkerk, jvmeerkerk@hotmail.com 

 In CC aan: Ruud Neumeijer, ruud.neumeijer@gmail.com 

  

 voor- en achternaam:  …………………………………………………………………… 

 adres:     …………………………………………………………………… 

 postcode /  woonplaats:  …………………………………………………………………… 

 telefoonnummer:   …………………………………………………………………… 

 mobiele nummer*:   …………………………………………………………………… 

 e-mailadres*:    …………………………………………………………………… 

 schaakvereniging*:  …………………………………………………………………… 

 knsb-rating*:   …………………………………………………………………… 

 (*=indien van toepassing)  

  

 Heeft al eerder een schaaktraining van gevolgd:  ja / nee 

 Geeft zich op voor de hele cursus:    ja / nee 

 Wil deze beslissing na de kennismakingsles maken:  ja / nee 

 

Ruimte voor het invullen van persoonlijke wensen, doelen (dit kun je ook later met Rick bespreken): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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