
 
 

 

 

Je gaat de komende maand weer naar school, maar zal ook veel thuis zitten.  
Schaken biedt dan een uitkomst als een leuke en uitdagende activiteit.  
Schaken heeft als denksport het enorme voordeel dat het volledig online 
 beoefend kan worden. Zowel leren, oefenen als partijen spelen.  
 
 
 
 
Mijn naam is Nico Zwirs. Op mijn 8e heb ik ooit leren schaken op basisschool de Korenaar in 
Apeldoorn. Sindsdien is mijn passie voor het schaken alsmaar groter geworden. Tegenwoordig geef ik 
vele lessen. Dat doe ik 1 op 1, voor groepen, op scholen en ook online. Naast lesgeven ben ik ook 
vaak te vinden bij toernooien, sta ik 37e op de Nederlandse ranglijst en heb ik het zelfs weten te 
schoppen tot Internationaal Meester. Kortom, schaken is hetgeen waar je mij ’s nachts voor kan 

wakker maken. Dat maakt mij de ideale persoon om van te leren schaken 😊  
 
 
 
 

• De schaaktraining is gericht op enthousiaste en gemotiveerde jeugdschakers. 

• Ik bied wekelijks online groepslessen van 60 minuten aan gedurende de maand april; 

• Je kan kiezen tussen 1 les per week of 2 lessen per week, voor 4 weken lang; 

• De bijdrage is €5,- per schaakles, dus €20,- voor wekelijks 1 les of  
€40,- voor wekelijks 2 lessen. 

• In groepjes van circa 6 deelnemers. 

• Eerst helft van de les: training aan de hand van partijanalyse; 

• Tweede helft van de les: stellingen uitspelen, partijen spelen en/of simultaan; 

• Deelnemers kunnen extra oefeningen meekrijgen na de les. 

• Startweek: week van 4 mei. Slotweek: week van 25 mei.  

• Tijdstip in overleg met de ouders; 

• Kan uw zoon of dochter een keer niet?  
Geen probleem, dan kan hij/zij een keer meedoen in een andere groep. 

• Ik geef de online lessen via Zoom en Lichess. Toelichting hierop volgt na de aanmelding. 
 
 
 
 
 
Neem dan snel contact op via mail: nico@zwirs.net 
Of via app: 06-12081142 
 
Graag tot schaaks!  
Nico Zwirs  
Zwirs Chess Coaching 

Doe mee met de online groepstraining           
 van Internationaal Meester Nico Zwirs! 

Leuk & Leerzaam & Interactief 

Wie ben ik als schaaktrainer? 

Voor wie is het geschikt? 

Waarom nu online schaken? 

Zin om mee te doen? 

mailto:nico@zwirs.net

