
 
SCHAAKTRAINING voor HUISSCHAKERS en  
voor CLUBSCHAKERS met een ELO tot circa 1450  
bij de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING (liefhebbersgroep) 

 
Trainingsprogramma 2017-2018 
 

1. Inleiding 
De schaaktrainingen bestaan ook dit trainingsjaar uit drie onderdelen, te weten: 
 

• Onderdeel kennis 

• Onderdeel praktijk  

• Onderdeel tactiek en strategie 
 
2a. Kennis 
Hendrik begint met de twee onderwerpen, waarover de cursist iedere week een mail gaat 
ontvangen, te weten: 
a. aanval tegen de koningsstelling; en  
b. het Wolgagambiet.  
 
Het kennisprogramma ziet er dit jaar als volgt uit. 

1. Aanval tegen de koningsstelling  
2. Het Wolgagambiet  
3. Loper op de lange diagonaal  
4. Het eeuwige paard (zo wordt een paard genoemd, dat niet verjaagd kan worden)  
5. Torens en pionnen  
6. Zijvarianten van het Russisch  
7. De keuze tussen toren en twee lichte stukken  
8. Welke toren?     

 
2b. Praktijk 
Léon van Tol behandelt vanuit wisselende werkvormen een uitspeelonderdeel. Hij maakt hierbij 
waar mogelijk gebruik van de actualiteit en partijen van cursisten.  
 
2c. Tactiek en Strategie 
Anne Paul Taal bespreekt aan de hand van een themapartij een tactisch of strategisch 
onderwerp. Ook gaat Anne Paul in op de (schaak)actualiteit. 
 
3. Mailservice 
Hendrik begint met twee onderwerpen, waarover de cursist elke week een mail gaat ontvangen: 
a) aanval tegen de koningsstelling en b) het Wolgagambiet.  
Deze twee onderwerpen worden afwisselend toegezonden. Dus niet als vorige keren een half 
jaar het eerste onderwerp gevolgd door een half jaar het tweede onderwerp. Naast volledige 
partijen worden ook partijfragmenten toegezonden.  
In de schaakliteratuur wordt benadrukt, dat het bij het onderwerp aanval tegen de 
koningsstelling zeer belangrijk is, dat je goed weet hoe je je tegenstander mat kunt zetten. 
Samen met een partij(fragment) Wolgagambiet wordt daarom ook ter oplossing een probleem 
mat zetten gemaild. 
 
Wederom veel plezier tijdens de schaaktrainingen gewenst! 
 
 
Arnhem, 13 augustus 2017. 
 
Hendrik van Buren, Léon van Tol en Anne Paul Taal. 


