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Afsluiting online interne competitie 

Op 26 juni was de laatste wedstrijd van de 

interne competitie. Fieke is ongeslagen 

kampioen geworden bij stap 1 t/m stap 3+. 

Alle 10 partijen heeft ze gewonnen! 

Bij stap 4 t/m 6 is Catharina is geëindigd 

op de 1e plek met 8,5 punt. Beiden van 

harte gefeliciteerd! 

 

De volledige uitslag kunnen jullie vinden 

via: 

• stickchess.com/schaakstadjeugd1  

(stap 4-6) 

• stickchess.com/schaakstadjeugd2  

(stap 1-3+). 

 

Hopelijk hebben jullie allemaal plezier 

beleefd aan de wekelijkse online 

competitie, of je nu regelmatig gewonnen 

of vaak verloren hebt! Uiteindelijk gaat het 

om de lol van het spelen. 

Voor de winnaars wacht in het nieuwe 

seizoen nog een prijs voor de online 

competitie! 

Afsluiting ‘fysieke’ interne competitie 

We hebben in totaal twee volle periodes 

kunnen spelen met elkaar in De Stolp. 

Vlak na het begin van de 3e periode zijn 

we ‘online’ gegaan. Over de eerste twee 

periodes zijn de uitslagen: 

 

Overall kampioen 

Groep1  Oscar Broos 

Groep 2  Nick 

 

Groep 1-A 

periode 1  Katja 

Periode 2  Oscar Broos 

 

Groep 1-B 

Periode 1  Tobias Fennema 

Periode 2  Eelco 

 

Groep 2-C 

Periode 1  Victor 

Periode 2  Nick 

 

Groep 2-D 

Periode 1  Semi 

Periode 2  Orlando 

 

Groep 2-E 

Periode 1  Collin 

Periode 2  Tobias Looijen 

 

Aan het begin van volgend seizoen 

worden de prijzen uitgereikt! 

 

 

https://stickchess.com/schaakstadjeugd1
https://stickchess.com/schaakstadjeugd2


Slottoernooi 

Op 10 juli is het jaarlijkse slottoernooi. Hou 

vrij in je agenda! Het kan zijn dat we dit 

toch nog ‘echt’ gaan doen en niet online, 

nu de regels versoepeld zijn. Hier hoor je 

zo snel mogelijk meer over. 

 

Jeugdcommissie 

Aan het eind van dit seizoen stop ik als 

jeugdcoördinator. Ik heb het met plezier 

twee jaar gedaan, maar wil me nu op 

andere zaken richten. Gelukkig zijn er een 

aantal mensen gevonden die gezamenlijk 

deze rol van mij overnemen, en die mooie 

plannen hebben! Samen vormen zij de 

nieuwe jeugdcommissie. 

 

Het zijn: 

Coördinator  Stefan Kuipers 

Schoolschaken Chris Doornekamp 

Pr en communicatie Merijn van Delft 

Lessen  Nico Zwirs 

Materiaal en locatie Maarten ter Bals 

Algemeen  Véronique Hijl 

Algemeen  Jorinde Klungers 

 

Daarnaast blijven bijna alle bij jullie 

bekende vrijwilligers actief in het lesgeven 

en competitie begeleiden, zoals Marc, 

Sharwan, Ramses, Maarten, Wilko, 

Tjapko, Frie en Bert. Hessel hoopt er 

komend seizoen weer bij te zijn, maar het 

kan zijn dat dit door drukte niet zal lukken. 

Hopelijk valt het mee en zien we hem 

volgend seizoen weer! Casper en Mick 

gaan wellicht ook door volgend seizoen, 

dat is nog niet helemaal zeker…  

In ieder geval allemaal super bedankt voor 

het afgelopen seizoen! 

En… als er (groot)ouders zijn die willen 

meehelpen bij competitie en/of lesgeven, 

graag! Meld je dan bij Stefan Kuipers via 

stefan.kuipers@gmail.com. 

 

Contributie en lidmaatschap 

Afgelopen seizoen hebben we minder 

vaak (fysiek) kunnen schaken dan 

gewoon. Het is onzeker hoe dat volgend 

seizoen gaat. In principe kunnen we in 

september weer starten. Maar het kan ook 

zijn dat er (in de loop van het seizoen) 

maatregelen genomen worden tegen 

corona waardoor we weer online moeten 

gaan. 

 

Daarom is op voorstel van de jeugd-

commissie de contributie door het bestuur 

tijdelijk verlaagd voor het seizoen 2020-

2021. De contributie is nu 120 euro per 

jaar. Volgend seizoen is de contributie: 

Jeugdleden t/m 12 jaar: 65 euro per jaar 

Jeugdleden vanaf 13 jaar: 90 euro per jaar 

 

Locatie Regenboog 

Vorige nieuwsbrief heb ik al geschreven 

dat we naar de Regenboog gaan als club. 

Nog even het adres:  

 

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.  

 

Schoolschaakcompetitie 

De vierde avond van de schoolschaak-

competitie was 10 maart en is de laatste 

geworden. De schoolschaakcompetitie 

gaat dit jaar niet afgerond worden. De 

teams die aan het einde van die ronde 

bovenaan stonden krijgen een prijs.  

Helaas dat het dit jaar niet afgerond kon 

worden! Maar hopelijk hebben jullie plezier 

gehad met meedoen zolang het kon. 

 

Seizoen 2020 – 2021 

In september starten de clubavonden 

weer. Dit keer in de Regenboog. Er zullen 

weer een heleboel lesgroepen zijn en 

natuurlijk ook interne competitie en 

toernooien.  

De precieze data, lesindelingen en andere 

activiteiten volgen nog en zullen door de 

mailto:stefan.kuipers@gmail.com


jeugdcommissie bekend worden gemaakt. 

Door de situatie rond corona kan het zijn 

dat er een deel van het jaar weer online 

geschaakt moet worden. We hopen van 

niet! 

Mocht je na de zomervakantie echter 

willen stoppen met schaken, zeg dan op 

tijd je lidmaatschap op. Dat kan via 

stefan.kuipers@gmail.com 

 

 

Kalender 

  3 juli Examens  

(Denksportcentrum Noord) 

  4 juli Gelders Open online 

10 juli Slottoernooi 

mailto:stefan.kuipers@gmail.com

