Nieuwsbrief Jeugd
Schaakstad Apeldoorn, februari 2019

Een nieuw jaar, een nieuw begin!
In de vorige nieuwsbrief is uitgebreid
verteld over de plannen om te fuseren.
Eind 2018 is door beide verenigingen
besloten dat dit door kan gaan. Vanaf
begin 2019 heten we daarom Schaakstad
Apeldoorn! Het lidmaatschap van iedereen
is automatisch overgezet, daar hoef je
niets voor te doen.
Nieuwe leden
De afgelopen maanden zijn er twee
nieuwe leden begonnen: Jesse en Oscar.
Jesse is in stap 2 begonnen, Oscar in
stap 4. Welkom allebei en veel plezier!

https://www.schaakstadapeldoorn.nl/blog/
open-apeldoornse-jeugdschaakkampioenschappen-2019/
Aanmelden is mogelijk via Harald van
Riessen, riessen@versatel.nl, tel. 0651157912.
Katja is kampioen van de OSBO!
Op 3 en 4 januari waren de Persoonlijke
Jeugdkampioenschappen in Doetinchem.
Katja is hier kampioen geworden bij de
meisjes in de D-klasse. Hiermee heeft ze
een ticket verdiend om deel te nemen aan
het NK in Rijswijk (april/mei). Gefeliciteerd!

Wordt jij kampioen van Apeldoorn???
Dit is je kans! In de voorjaarsvakantie op
donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart
zijn de 40e Open Apeldoornse
Jeugdschaak Kampioenschappen. Ben
je geboren in of na 1990? Dan kun je
meedoen. Schakers worden ingedeeld in
groepen gebaseerd op speelsterkte. De
speelduur – en daarmee het aantal te
spelen partijen – varieert per groep. Het
toernooi wordt gehouden in het Veluws
College, locatie Mheenpark aan
Duizendschoon 8.

In hetzelfde toernooi heeft ook Oscar B.
meegedaan. Het was zijn eerste wedstrijd
als lid van de KNSB!

Op donderdag 28 februari is een echte
Apeldoornse grootmeester, Roeland
Pruijssers, toernooicoach. Op vrijdag zal
Roeland een rapidmatch over vier ronden
spelen met Nederlands jeugdkampioen
Wiggert Pols.

Geslaagd voor stap 2
Alexander
Fieke
Jeffrey
Joakim
Liuba
Nick
Victor

Voor de organisatie van het toernooi
tekent Schaakstad Apeldoorn.
Informatie en de deelnemerslijst staan op

Examens
Op 8 februari zijn er examens geweest.
Vrijdag 15 februari worden de diploma’s
uitgereikt.
Geslaagd voor stap 1
Euan
Orlando

Geslaagd voor stap 4
Eelco
Oscar A.
Sharwan

Stap 1 – Hessel D.
Hans
Hugo (komt 4x uitproberen)
Tobias L. (komt 4x uitproberen)
Thijn (komt 4x uitproberen)

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Voor degenen die niet geslaagd zijn:
jammer maar niet getreurd, volgende keer
beter!

Schoolschaken
Negen jeugdleden doen mee bij het
schoolschaken. Dan moet je ook soms
tegen elkaar! Zo zijn Jonathan en Jeffrey
elkaar tegengekomen, en ook Oscar B. en
Victor.
Fieke heeft twee wedstrijden gespeeld,
één keer met haar team gewonnen en één
keer gelijkgespeeld. Haar team gaat door
naar de topklasse.
Ruben en Jeffrey hebben met hun team
één wedstrijd gewonnen en één verloren.
Jonathan gaat heel sterk met zijn team,
zijn team heeft beide wedstrijden
gewonnen.
Oscar B. heeft met zijn team beide
wedstrijden gewonnen.
Victor, Alexander, Sjoerd en Joakim
hebben samen een keer verloren en een
keer gewonnen.
Sjoerd en Oscar B. zijn allebei topscoorder
in het toernooi, zij hebben tot nu toe al hun
partijen gewonnen.

Nieuwe indeling lesgroepen
Nu de examens zijn geweest is er een
voorlopige nieuwe indeling van de
lesgroepen. Daan en Sjoerd zijn nog niet
ingedeeld omdat ze vrijdag hun examen
nog in mogen halen.

Stap 2 – Ramses
Euan
Ilse (komt 4x uitproberen)
Jesse
Orlando
Stap 3 – Wilko
Alexander
Eren
Fieke
Jeffrey
Joakim
Jonathan
Jonne
Liuba
Lucas
Nick
Ruben
Ramses
Sam
Simon
Victor
Stap 4+ – Frie
Catharina
Machiel
Oscar B.
Tobias
Eelco
Fenna
Merijn
Oscar A.
Sharwan
Demian
Katja
Nieuwe stappenboekjes nodig na
examen?
Jeugdleden die een nieuw stappenboekje
nodig hebben kunnen dat a.s. vrijdag
kopen of ophalen. Voor iedereen geldt dat
het eerste boekje in het seizoen (van
september tot juli) gratis is; het tweede
boekje kost 5 euro.

IJSCO Kalender
28 februari en 1 maart:
Apeldoornse Jeugd Kampioenschappen
2 maart:
Martien Rood Jeugdtoernooi –
Veenendaal
Voor informatie en inschrijving:
www.osbo.nl/jeugd//IJSCOkalender.html

Vakantie
Over een paar weken is het al weer
vakantie… Op 1 maart is er daarom géén
clubavond. Op 8 maart beginnen de
lessen en competitie weer.

Kopij volgende nieuwsbrief
Heb je een leuke wedstrijd gespeeld of
een ander schaaknieuwtje? Lever je kopij
in bij andreadenekamp@kpnmail.nl.

