
 

Siciliaanse structuren

 
          Najdorf  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Scheveningen 

 

Presentatie door 

IM Herman Grooten 

 
 

 



Inhoud: 

 

➢ Twee sessies van elk 3½  uur (inclusief twee pauzes) 

➢ Interactieve presentatie met stellingen uit het boek 

➢ Handvatten om veel meer rendement uit het bestuderen van openin-

gen te behalen 

➢ Werk- en spelvormen om nieuwe principes in de praktijk te leren 

brengen 

➢ Extra trainingsmateriaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Doelgroep: iedereen, globaal afgestemd op rating 1500-2000 

Data: zaterdagmiddag 15 februari en 14 maart 2020 

Plaats: Cinecitta, Willem II straat 29, 5038 BA Tilburg 

Registratie: 13:00 – 13:30 uur 

Verwachte sluiting: 17:00 uur  

Opgeven per e-mail: hgrooten@xs4all.nl 

Kosten: € 60,- (inclusief het boek à € 27,95)  

 

Graag overmaken op bankrekening NL41 ABNA 0492 8422 72 

t.n.v. H. Grooten, Eindhoven, onder vermelding van uw naam. 

 

Meer info: www.sterkspel.nl 

 

Schaaktrainingen in Tilburg 

en... een boek erbij! 
 

 

Doe mee met twee trainingssessies rondom 

het derde boek van Herman Grooten in de 

serie Begrijp wat je doet.  
 

Dit boek, het derde in een reeks, geeft een 

overzicht van structuren, stellingen, hun bij-

behorende plannen en concepten die ont-

staan uit het Siciliaans. In dit eerste deel, 

dat een dikke pil van zo’n 400 pagina’s is 

geworden, komen de  Najdorf en de Sche-

veninger varianten aan bod. 

 

Het boek is in het Nederlands geschreven 

en bij de Belgische Uitgeverij Thinkers 

Publishing uitgegeven.  

 

Het boek is gebaseerd op de succesvolle reeks artikelen van de auteur in 

Schaakmagazine, het blad van de  KNSB. Aan de hand van dit boek laat IM 

Herman Grooten in twee trainingen zien hoe u veel meer rendement kunt 

halen uit het bestuderen van openingen.  

 

Door de achtergronden van een opening te 

bespreken, reikt hij een leidraad aan die op 

een didactisch/instructieve en vooral ook vi-

suele manier de basisprincipes van de stelling 

toont. Stiekem doet u dus ook nog aan 

schaakstrategie …  

 

(Dit diagram komt uit de partij Planinc-Najdorf, Wijk aan 

Zee 1973, waarin wit zojuist het spectaculaire 18.Nd4-
f5!! heeft gespeeld).  
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