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Leden 

Jesse, Marnix en Rodin hebben besloten 

lid te worden. Welkom en veel plezier! 

Sam heeft helaas besloten te stoppen met 

schaken. Bedankt voor je deelname Sam, 

en wie weet tot ziens!  

 

Pepernotentoernooi 

Op 29 november is ons jaarlijkse 

Pepernotentoernooi weer geweest! Elf 

teams hebben met elkaar gestreden om 

de prijzen. Het bleek maar weer dat vijf 

minuten op de klok toch écht heel weinig 

is! Het team TOEF (Tjapko, Oscar, Eelco 

en Fieke) ging er vandoor met de eerste 

prijs. Dit jaar deden er ook een heleboel 

kinderen mee vanuit het schoolschaken. 

Gezellig! Met zijn allen hebben we die 

avond ongeveer 6 kilo pepernoten 

opgegeten…! 

Foto’s van het toernooi staan op de site 

van Schaakstad Apeldoorn: Jeugd, Foto's 

 

SOS-competitie 

Het SOS jeugdteam heeft nu drie 

wedstrijden gespeeld. Vrijdag 13 

december was de derde wedstrijd. Het zijn 

tot nu toe zware tegenstanders, het team 

heeft het niet makkelijk… Tja, bij elke 

schaakpartij is er een winnaar én een 

verliezer… Hou de moed er in en maak er 

vooral een gezellige avond van! 

Schoolschaakcompetitie 

De eerste avond van de 

schoolschaakcompetitie is geweest. 

Orlando, Euan, Collin en Tobias doen mee 

in de Topklasse van de pupillen en 

hebben de eerste twee rondes als team 

gewonnen van Regenboog 1 en de 

Zonnewende. Dinsdag 14 januari is hun 

volgende wedstrijd bij de KWS. 

 

ABKS 

Op 8 februari is de ABKS in het Walter 

Bosch. Ook dit jaar kunnen er weer teams 

van Schaakstad meedoen. De enige 

voorwaarde is dat deelnemers op de 

basisschool zitten. Dus: zit je op de basis-

school en heb je zin om mee te doen, 

meld je aan bij Andrea en maken we één 

of twee teams. 

 

Kalender 

20/12 Clubavond 

27/12 Kerstvakantie 

3/1 Kerstvakantie 

10/1 Clubavond 

14/1 Schoolschaakcompetitie (KWS) 

17/1 Proefexamens / Clubavond 

17/1 SOS team speelt uit 

24/1 Clubavond 

31/1 Examens 

 

Toernooi Kalender 

30 december IJSCO Druten  

(t/m 20 jaar) 

2 en 3 januari OSBO PJK, 

Doetinchem 

(t/m 10 jaar één dag, 

ouder twee dagen) 

8 februari  ABKS 

 

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/fotos-jeugd/


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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