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Nieuwe leden 

De afgelopen maanden zijn in stap 1 een 

paar nieuwe leden begonnen: Collin, 

Tobias (L.), en Thijn. Welkom en veel 

plezier!  

 

Meehelpen interne competitie? 

We zoeken iemand die samen met Hessel 

Hulleman de interne competitie wil gaan 

leiden. Leren om een indeling te maken 

(met behulp van een computer-

programma) en (een deel van) de 

competitie leiden. Dat kan bijvoorbeeld het 

eerste deel zijn, van 19.15 – 20.00 of het 

tweede deel van de avond, 20.00 – 21.15 

uur. Of avonden met elkaar verdelen.. 

Welke ouder is hierin geïnteresseerd? Als 

je vragen of interesse hebt neem dan 

contact op met Hessel Hulleman, 

hhullema@outlook.com of met Andrea 

Denekamp, andreadenekamp@kpnmail.nl. 

Of loop even binnen op vrijdagavond! 

 

SOS competitie 

Ons schaakteam in de SOS competitie 

heeft op 15 februari en op 5 maart 

gespeeld. Op 15 februari speelden 

Catharina, Tobias, Katja en Jorinde. Op 5 

maart speelden Jorinde, Maarten, Katja en 

Julius tegen Zwartsluis. Beide wedstrijden 

gingen goed, een volledig verslag van de 

laatste wedstrijd staat op de website van 

Schaakstad. Het team staat sinds 15 

februari bovenaan! 

 

Website 

Heb je al een keer op de site van 

Schaakstad Apeldoorn gekeken? 

www.schaakstad-apeldoorn.nl. Onder het 

kopje ‘Jeugd’ vind je onder andere 

informatie over de stand van de interne 

competitie, de jaarkalender en kun je je 

afmelden voor de clubavond als je een 

keer niet kunt. 

 

Schaakklok op je smart-phone 

Zin om thuis een keer een partijtje te doen 

mét klok? Er zijn apps beschikbaar 

waarmee je je smartphone kunt gebruiken 

als schaakklok. Kijk bijvoorbeeld eens bij 

de google playstore naar Chesstimer van 

YOLO! 

 

40e OAJK 

Mick van Randwijck is kampioen 

geworden bij de 40e  Open Apeldoornse 

Jeugd Kampioenschappen. Fabian en 

Tobias de Vries hebben ook meegedaan 

in de Kampioensgroep en zijn 4e en 5e 

geworden. Katja en Catharina hebben 

meegedaan bij de A-groep en zijn 3e en 4e 

geworden. In de B-groep deden geen 

leden van de jeugdafdeling mee. De 

volledige uitslag en foto’s kun je vinden via 

de site van schaakstad-apeldoorn: 

mailto:hhullema@outlook.com
http://www.schaakstad-apeldoorn.nl/


https://www.schaakstad-

apeldoorn.nl/blog/resultaten-oajk-2019/ 

 

42e ABKS 

Een boel jeugdleden hebben weer 

meegedaan via hun school bij de ABKS. 

Niet alleen de jeugdleden trouwens: ook 

volwassenen deden mee (met 

organiseren). Zo deed Steven Braun de 

wedstrijdindeling en de verwerking van de 

uitslagen,  was Tjapko er met Circus 

Apeldoorn, hielpen Bert en Maarten met 

de algemene organisatie en hadden ze 60 

schaaksets meegenomen en waren 

Ramses en Wilko er met een team.. 

Voor de uitslagen en foto’s: 

schoolschakenapeldoorn.nl 

 

Extra groep stap 4/5/6 

Zoals sommigen al gemerkt zullen hebben 

is er een extra groep stap 4/5/6 op 

vrijdagavond. Het is gelukt om een flink 

aantal keren tot de zomervakantie mensen 

bereid te vinden om een extra les voor hun 

rekening te nemen. De huidige groep van 

11 jeugdleden die les krijgen op niveau 4, 

5 en 6 kunnen op die manier beter les 

krijgen op hun eigen niveau. 

 

Data extra groep stap 4/5/6: 

5/4 Véronique en Hessel Hulleman 

12/4 Frie en Hessel Hulleman 

19/4 Frie 

10/5 Frie en Lucas Smid 

17/5 Frie en Lucas Smid 

24/5 Frie en Lucas Smid 

7/6 Frie en Hessel Hulleman 

14/6 Frie en Hessel Hulleman 

28/6 Frie en Véronique 

 

Leraar stap 1 

Hessel Dooper is gestopt met lesgeven in 

stap 1 vanwege drukke werkzaamheden. 

Jammer maar begrijpelijk. Bedankt voor 

het lesgeven! Maarten ter Bals is 

inmiddels gestart als zijn opvolger bij stap 

1. Veel plezier en succes! 

 

Open NK-G 

Tegelijk met het 40e OAJK was ook het 

Open NK-G in Apeldoorn. Hier is Karin 

Pruijssers kampioen geworden. Alle 

uitslagen staan op  

https://www.schaakstad-

apeldoorn.nl/blog/category/nk-g/ 

 

Wedstrijd Kalender 

Zaterdag 13 april - Tinnen Roos-Millingen 

Zaterdag 20 april - Open Arnhems 

Jeugdschaak Kampioenschap 

Zaterdag 11 mei - Persoonlijk Jeugd 

Kampioenschap, Cirkel Ede i.s.m. OSBO. 

Deze wedstrijd in Ede is alléén voor 

kinderen die in 2010 of later zijn 

geboren! 

 Voor informatie en inschrijving: 

www.osbo.nl/jeugd//IJSCOkalender.html 

 

Meivakantie 

Tijdens de meivakantie is er géén 

clubavond (dus op 26 april en 3 mei).  

 

Nieuws van het bestuur 

Het was de bedoeling om in januari van dit 

jaar een nieuw bestuur te kiezen voor de 

gefuseerde club. Doordat de financiële 

afwikkeling wat langer duurt, kunnen de 

oude besturen echter nog niet opgeheven 

worden en er ook nog geen nieuwe 

gekozen. Dit duurt dus wat langer dan 

gepland. De oude besturen van 

Schaakmaat en Schaakstad werken nu 

intussen goed samen om de vereniging 

door deze tijd te loodsen en verder op te 

bouwen. 

 

Kopij volgende nieuwsbrief 

Heb je een leuke wedstrijd gespeeld of 

een ander schaaknieuwtje? Lever je kopij 

in bij andreadenekamp@kpnmail.nl. 
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