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Word jij Koning(in) van het Oosten? 
Op 3 en 4 januari 2019 organiseert 
Schaakvereniging Doetinchem de 
Persoonlijke Jeugdkampioenschappen. Er 
zijn geldprijzen te verdienen, bekers en 
tickets voor het Nederlands Kampioen-
schap. Aanmelden is vóór 28 december. 
Informatie: www.osbo.nl/jeugd/pjk.htm  
 

 

SOS competitiewedstrijd 
4 december 

De SOS competitie heeft de uitwedstrijden 
op dinsdagavond (laat). Gelukkig zijn een 
aantal oudere leden bereid gevonden om 
deze wedstrijden als reserve te spelen. Op 
4 december was de eerste. 
 
Verslag hiervan deed Ruud Meuleman: 
Afgelopen dinsdag heeft een drietal 
reserves van ons jeugdteam de wedstrijd 
tegen Denk en Zet in Hattem gepeeld. Op 
bord 1 Ruud Meuleman, bord 3 Joab 
Weseman en bord 4 Julius Wetering. 
Bord 2 werd in deze strategie vrijgelaten, 
en dat betekende dat we vanaf het 
welkomstwoordje en het kopje koffie met 
1-0 achter stonden. In de wetenschap dat 
ons jeugdteam wel een heel goed 
voorbeeld had gegeven tegen Voorst in de 
1e ronde, mochten wij als iets oudere 

jeugd niet achterblijven. Nadat Julius met 
mooi combinatiespel de achterstand 
rechttrok (1-1) duurde het even voordat 
ook Joab zijn wedstrijd winnend kon 
afsluiten. En dat betekende een voorlopige 
2-1 voorsprong. Nadat ik wat slordig was 
geweest in het middenspel leek het eerst 
toch nog bijna op een gelijke stand uit te 
draaien, maar een korte tegenaanval 
bleek voldoende voor opgave van de 
tegenstander: de 3-1 overwinning was 
binnen. Op naar de volgende ronde…! 
 
Gefeliciteerd allemaal en geweldig dat 
jullie konden invallen! 
 
 

Sport van de Maand 
In januari doen we weer mee aan de Sport 
van de Maand van Accres. Tjapko 
verzorgt de lessen en kinderen die al wat 
kunnen schaken komen bij Hessel Dooper 
terecht bij stap 1. 
 
 

(Proef)examens 
Op 18 januari worden de proefexamens 
gehouden en  op 8 februari de examens. 
Zet het alvast in je agenda! Voor die tijd 
horen jullie hier meer over. 
 

http://www.osbo.nl/jeugd/pjk.htm


Fusie met Schaakstad Apeldoorn 

Al eerder is gemaild over de fusie tussen 

De Schaakmaat en Schaakstad 

Apeldoorn, een andere Apeldoornse 

schaakvereniging. In deze nieuwsbrief 

meer informatie hierover, want het is bijna 

zover! 

 

Reden voor de fusie 

De reden voor de fusie is dat De 

Schaakmaat een steeds kleinere 

vereniging is geworden, waardoor het 

moeilijk is om genoeg vrijwilligers te 

vinden om alles goed te laten lopen. 

 

Doel van de fusie 

Het doel van samen verder gaan is om het 

schaken in Apeldoorn voor iedereen vanaf 

6 tot 80+ en voor beginnende schakers tot 

grootmeesters mogelijk te maken. 

 

Stemmen over de fusie 

Op 17 december is er een Algemene 

Leden Vergadering van De Schaakmaat. 

Op deze vergadering gaan de leden  

stemmen over het integreren van De 

Schaakmaat in Schaakstad. 

Op basis van de regels van de vereniging 

(de statuten) hebben alleen leden 

stemrecht die 18 jaar zijn of ouder. De 

meeste jeugdleden kunnen dus niet 

stemmen. Ook hun ouders hebben geen 

stemrecht. Alleen de oudere leden van De 

Schaakmaat hebben stemrecht. Je mag 

natuurlijk wel bij de ledenvergadering 

aanwezig zijn. 

Op 19 december is er dan een Algemene 

Leden Vergadering van Schaakstad. Daar 

wordt dan gestemd of zij ook willen dat De 

Schaakmaat samengaat met Schaakstad. 

Als de meeste mensen ook hier voor 

stemmen, gaat de fusie op 1 januari 2019 

in. 

 
Gevolgen van de fusie 
Alle leden worden na de fusie automatisch 
lid van Schaakstad Apeldoorn. Daar hoef 
je dus niets voor te doen. Mocht je geen 

lid willen blijven vanwege de fusie, dan 
moet je dat vóór 1 januari laten weten aan 
Theo van der Bijl (theorita@chello.nl) of 
Andrea Denekamp  
(andreadenekamp@kpnmail.nl) 
 
Bestuur Schaakstad 
Het bestuur zijn degenen die de leiding 
over de club hebben. In januari zal er een 
nieuwe bestuur worden gekozen voor 
Schaakstad. Er is afgesproken dat daar in 
ieder geval twee oud-bestuurders van De 
Schaakmaat in komen. 
 
Locatie De Stolp 
Dit seizoen blijft De Stolp de plek voor de 
clubavond op vrijdag. Begin 2019 willen de 
besturen in overleg met de jeugdleiding en 
de ouders onderzoeken of De Stolp de 
beste locatie is, of dat er een centralere 
locatie gevonden moet worden of dat er 
een tweede jeugdopleiding in het 
noordelijke deel van de stad gestart moet 
worden. 
 
Contributie 
De contributie voor de jeugdafdeling blijft 
gelijk. 
 
 

Foto’s Pepernotentoernooi 
De foto’s zijn beschikbaar via de website! 

 
 
IJSCO toernooien kalender 
27 december – Druten 
5 januari – Ede 
Voor informatie en inschrijving: 
www.osbo.nl/jeugd//IJSCOkalender.html 

 
 
Vakantie 
Op 14 december is de laatste clubavond 
van 2018, en als het goed is ook als De 
Schaakmaat. Op 11 januari 2019 is de 
eerste clubavond van het nieuwe jaar, en 
dan als Schaakstad Apeldoorn! 
 

 
Kopij volgende nieuwsbrief 
Heb je ook een leuke wedstrijd gespeeld 
of heb je een ander schaaknieuwtje?  
Je kunt je kopij inleveren via 
andreadenekamp@kpnmail.nl 
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