
TRAINING VAN (GROOT)MEESTERS BIJ SV DE TOREN 

Leer van topspelers en trainers: IM Willy Hendriks en GM Ruud Janssen 
De Toren biedt de sterke schaker dit seizoen de mogelijkheid een reeks van 8 trainingen bij 

grootmeester Ruud Janssen en meester Willy Hendriks te volgen. Tijdens deze trainingen maak je 

kennis met de geheel eigen kijk op het schaakspel van deze twee topspelers van De Toren. Deze 

trainingen worden op vrijdagavond gegeven op  het Olympus in Arnhem – Zuid. 

IM Willy Hendriks is een 

zeer ervaren schaaktrainer 

en auteur van de 

bestseller "Move First, 

Think Later", een 

verfrissend boek over de zin en onzin van 

manieren om beter te leren schaken. 

 

GM Ruud Janssen nam deel aan 

verschillende NK’s en was 

drievoudig nederlands 

jeugdkampioen t/m 20 jaar. Als 

trainer heeft hij samengewerkt 

met Jong Oranje en is coach 

geweest op EK’s en WK’s voor de jeugd.

Rekenen of intuïtie?  

Ruud Janssen zal laten zien hoe je beter kunt rekenen; Willy Hendriks gaat kijken of er waarheid 

schuilt in Tal's uitspraak "First you sacrifice, then you calculate!". 

 

Trainingsdata: 

Groep  vanaf rating 2000 (voor jeugd  t/m 20 is de ratinggrens vanaf 1900):  

Trainingen van IM Hendriks: 12 oktober, 16 november, 14 december, 18 januari,  

Trainingen van GM Janssen: 15 februari, 22 maart, 19 april, 10 mei    

 

Groep vanaf rating 1700 (voor jeugd  t/m 20 is de ratinggrens vanaf 1600):  

Trainingen van GM Janssen: 12 oktober, 2 november, 23  november,  11 januari,  

Trainingen van IM Hendriks: 1 februari, 1 maart, 29 maart, 26 april 

Locatie: Olympus, Arnhem – Zuid 

Kosten: 50 euro. Jeugdleden van SV De Toren krijgen 50 % korting.  

Tijden: 19:30 – 22:00 

Aanmelden: Voor maandag 1 oktober via Jeroen van Onzen: jeroen@vanonzen.com 

 

 

Onder de 1700, en toch interesse in training? Neem contact op met Jeroen van Onzen, via 

jeroen@vanonzen.com . We zullen kijken of het mogelijk is om een derde groep op te zetten.  
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7 RONDIGE COMPETITIE VOOR DE STERKERE SCHAKER 
 

De sterkere schakers uit de regio ontmoeten elkaar hier! 
Gekoppeld aan de toptrainingen is er voor volwassen en oudere jeugd een interessante competitie. 

Deze competitie biedt je de mogelijkheid om 7 x per jaar tegen spelers te spelen van je eigen niveau. 

Speeltempo: 
Speeltempo:  1 ½ uur +  15 seconde  per zet 

Byes: Er zijn 2 bye’s mogelijk (half punt) met uitzondering van de laatste ronde.  

 
Resultaten van de competitie worden doorgeven aan de KNSB voor ratingverwerking. 

 

Competitiedagen: 
Vrijdagavonden: 26 oktober, 9 november, 7 december 2012 

25 januari,  8 februari,  8 maart, 5 april 2013 ;  

 

Locatie: Olympus Arnhem – Zuid 

Aanvangstijdstip:  19:30 

Kosten:  25,- euro . Titelhouders (FM, IM, GM, WIM, WGM) gratis. 

Aanmelden: Voor vrijdag 19 oktober via Jeroen van Onzen: jeroen@vanonzen.com 

 

Prijzenfonds  
Groep A vanaf 2000*   Groep B vanaf 1700* 

1e prijs EUR 500,-  1e Prijs EUR 200,- 

2e prijs EUR 250,-  2e prijs EUR 100,- 

3e prijs EUR 125,-  3e prijs EUR 50,- 

 

Groep A: KNSB rating boven de 2000 of jeugdlid (t/m 20) boven de 1900 

Groep B: KNSB rating tussen 1700 en 2000 of jeugdlid tussen 1600 en 2000 

 

 

 

Onder de 1700, en toch interesse in een extra competitie. Neem contact op met Jeroen van Onzen, 

via jeroen@vanonzen.com . We zullen kijken of het mogelijk is om een derde groep op te zetten.  
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