
 

 

Nieuwsbrief Jeugd  
 

Schaakstad Apeldoorn, januari 2020 

   
 

Inhoud 

Leden 

Examens 

Toernooien kerstvakantie 

Nieuwe indeling lesgroepen 

SOS-competitie 

Schoolschaakcompetitie 

ABKS 

Clubavonden 

Wedstrijdkalender 

Sport van de Maand 

 

Leden 

Daan (W) heeft besloten lid te worden. 

Welkom en veel plezier!   

 

Examens 

Vrijdag 31 januari zijn er weer examens 

gehouden. Geslaagd zijn: 

 

Stap 1  Collin, Tobias en Mitchel 

Stap 2  Semi, Daan W., Euan 

Stap 3  Fieke en Daan H. 

 

Gefeliciteerd allemaal! 

 

Toernooien kerstvakantie 

In de kerstvakantie zijn er verschillende 

toernooien geweest. Een aantal van jullie 

heeft daaraan meegedaan: 

Sharwan en Semi zijn samen helemaal 

naar Druten afgereisd, gebracht door 

Semi’s moeder. Sharwan heeft daar een 

mooie beker mee naar huis genomen! 

Verder hebben Semi en Liuba meegedaan 

aan de Tinnen Soldaat van Ede en last but 

not least heeft Oscar (Broos) meegedaan 

aan de Persoonlijke Jeugd 

Kampioenschappen in Doetinchem. Hij is 

derde geworden in de C-categorie. 

Gefeliciteerd allemaal en hopelijk hebben 

jullie een leuke tijd gehad! 

Ik hoop dat ik niemand ben vergeten die 

meegedaan heeft aan een toernooi… 

Mocht dat wel zo zijn, laat het me weten! 

Dan vermeld ik het volgende keer. 

 

Nieuwe indeling lesgroepen 

Nu er weer jeugdleden geslaagd zijn voor 

een stappenexamen is er een nieuwe 

indeling gemaakt voor de lesgroepen. 

Check je mail, daar staat hij in! 

  

SOS-competitie 

Het SOS jeugdteam heeft nu vier 

wedstrijden gespeeld. Het verslag van de 

laatste wedstrijd, dit keer tegen Voorster 

SV staat weer op de site: schaakstad-

apeldoorn.nl/blog/2020/01/20/stijgende-

lijn-ingezet 

Er is deze keer heel knap gewonnen door 

Tobias en beide Oscars. Ook Jorinde 

heeft knap remise gespeeld. De 

gemiddelde rating van het andere team 

lag 400 punten hoger, dus super goed 

gedaan! 

Op 13 maart is er weer een wedstrijd, dan 

weer thuis in de Stolp om 19.45 uur. 

 

https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/01/20/stijgende-lijn-ingezet/
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/01/20/stijgende-lijn-ingezet/
https://www.schaakstad-apeldoorn.nl/blog/2020/01/20/stijgende-lijn-ingezet/


Schoolschaakcompetitie 

De tweede avond van de schoolschaak-

competitie is geweest. Deze keer was het 

schoolschaakteam van Schaakstad met 

z’n vijven: Orlando, Euan, Collin Tobias en 

Mitchel. Er werd gespeeld tegen de Hertog 

van Gelre (3-1 verloren) en Eben Haëzer 1 

(2-2 gelijk gespeeld). Het team staat nu, 

na vier rondes, op een gedeelde 3e plaats. 

Dinsdag 11 februari is er weer een 

wedstrijd! 

 

ABKS 

Op 8 februari is de ABKS in het Veluws 

College Walterbosch. 

Chris Doornekamp organiseert dit samen 

met een heleboel mensen. Het belooft 

weer een groot toernooi te worden! 

Van onze club helpen Wilko 

(wedstrijdleider), Marc, Tjapko (circus) , 

Maarten (materiaal) en Steven 

(wedstrijdindelingen maken en scores 

verwerken) mee.  

Ook doet er een team van ons mee: 

Orlando, Euan, Collin en Thijn. Veel 

plezier allemaal! 

 

Clubavonden 

7/2 clubavond 

14/2 clubavond 

21/2 clubavond 

28/2 voorjaarsvakantie, geen clubavond 

6/3 clubavond 

13/3 clubavond 

 

Wedstrijdkalender 

8/2  ABKS 

8/2  RTT Ermelo 

11/2  schoolschaken 

22/2  IJSCO Veenendaal (t/m 20 

jaar) 

27/2, 28/2 Open Apeldoornse 

Jeugdschaak Kampioenschappen 

13/3  SOS competitie, Stolp 

 

 

 

 

Sport van de Maand 

Drie vrijdagen achter elkaar ontvangen we 

circa 20 kinderen in de basisschoolleeftijd 

om te leren schaken. Wie weet zijn er 

kinderen die daarna lid willen worden! 

Tjapko zal de kinderen opvangen en 

lesgeven (in zaal 5). Sommige van hen, 

die al wat kunnen schaken, zullen een 

aantal keren meedoen bij stap 1. 

 

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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