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Clubavonden online 

In verband met de corona-crisis zijn alle 

clubavonden tot en met 28 april afgelast. 

We kunnen nog niet overzien wat er 

daarna gaat gebeuren. Maar dat hadden 

jullie vast al door! 

 

Om toch te kunnen schaken is er veel nu 

online: op vrijdagavond de mogelijkheid 

om interne competitie online te doen, 

sommige leraren sturen huiswerk met 

filmpjes als uitleg en van anderen krijgen 

jullie online lessen!  

 

Daarnaast super veel online activiteiten: 

de Apeldoornse Jeugdschaak Arena op 

maandag, op woensdag een toernooi voor 

de kinderen tot en met basisschool 

groep 6, op donderdag een simultaan… 

en elke week is er wel iets nieuws. 

 

 

Nieuwe locatie!!! 

Als we elkaar weer treffen, dan is dat op 

een nieuwe locatie! 

 

Het afgelopen jaar heb ik jullie regelmatig 

bericht over De Stolp, dat we op zoek 

waren naar alternatieven omdat de Stolp 

erg duur werd. Onze zoektocht werd nog 

dringender toen bleek dat we de zalen 

waar stap 1, 2 en 5 les hadden vanaf 

1 mei niet meer konden huren. 

 

We hebben in de loop van het seizoen 

ongeveer acht locaties bezocht. Op het 

laatst heeft Chris (van schoolschaken) ons 

in contact gebracht met De Regenboog, 

locatie Woudhuis. En dat was de beste 

locatie!  

Bij De Regenboog hebben we straks de 

beschikking over een heleboel 

verschillende ruimtes, zodat alle 

lesgroepen een eigen plek houden. Ook is 

daar ruimte om toernooitjes te houden. 

 

Zodra we allemaal weer wat vrijer over 

straat kunnen, zullen we onze spullen 

gaan verhuizen. 

 

Het adres van onze nieuwe locatie is: 

De Regenboog 

locatie Woudhuis 

Lage Landenlaan 1 

7325 NR  Apeldoorn 

 

Trouwens: voor diegenen die met de auto 

komen: in de directe omgeving kun je 

prima parkeren, bijv. bij station Osseveld.  

 

 

 

 



Ouders meeschaken 

Ook bij de senioren (dat ben je al vanaf 

circa 18 jaar ☺) is een online competitie 

opgezet. Deze competitie is opengesteld 

voor clubs in de omgeving die geen eigen 

online competitie hebben EN voor ouders 

van jeugdleden! Dus als ouders mee 

willen schaken (het is op maandag en/of 

op woensdag) check dan de site van 

Schaakstad Aeldoorn: 

 

https://www.schaakstad-

apeldoorn.nl/blog/online-competitie/ 

  

 

Schoolschaakcompetitie 

De vierde avond van de schoolschaak-

competitie was 10 maart. Orlando, Euan, 

Colling en Tobias hebben twee rondes 

gespeeld. De eerste ronde, tegen KWS2, 

hebben ze gelijk gespeeld. De tweede 

ronde tegen Sjofar / De Horst wonnen ze 

met 2,5 – 1,5. Of de competitie nog 

doorgaat dit jaar… dat is onzeker. 

 

 
 

 

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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