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OAJK 

In de Voorjaarsvakantie waren de Open 

Apeldoornse Jeugdschaak Kampioen-

schappen. Dit keer met 47 deelnemers, 

een behoorlijke toename ten opzichte van 

vorig jaar. Het was een gezellig en 

geslaagd toernooi. in het Veluws College 

Mheenpark. Dank weer aan vele mensen 

die hebben gewerkt om het te realiseren, 

zoals Harald van Riessen, Ed van der 

Meulen, Maarten ter Bals, Wilko Fennema, 

Theo Visschedijk en Marco Beerdsen. 

Van de jeugdleden deden Catharina, 

Euan, Semi, Jesse, Liuba, Amy en Marnix 

mee. Fabian de Vries, ook jeugdlid van 

Schaakstad maar spelend bij de 

volwassenen, is tweede geworden in de 

Kampioensgroep! In deze groep was 

Catharina het beste meisje. In de B-groep 

was Amy het beste meisje.  

 

Tijdens het OAJK werd er ook een mini-

tweekamp gespeeld tussen Roeland 

Pruijssers (Grootmeester) en Liam Vrolijk 

(Internationaal meester, Nederlands 

jeugdkampioen (17 jaar). 

Voor foto’s, check de site of ga direct naar: 

https://www.schaakstad-

apeldoorn.nl/blog/fotos-jeugd/ 

 

 

Katja naar NK! 

Na een spannend en leuk laatste 

kwalificatietoernooi voor het NK ABC op 

27 en 28 februari, waarbij zelfs het 

brandalarm afging, kwalificeerde Katja 

Tangarife zich voor het NK C meisjes (t/m 

14 jaar). Eind april start dit NK, dat een 

week duurt, in Almelo. Veel succes en 

plezier Katja! 

 

 

ABKS 

Zaterdag 8 februari was de ABKS, het 

schaaktoernooi van de Apeldoornse 

basisscholen. Chris Doornekamp had dit 

weer goed georganiseerd, met hulp van 

velen. Dit jaar deed er een team mee 

namens Schaakstad: Orlando, Euan, 

Collin en Thijn met als begeleiding Paul, 

de vader van Orlando. 

Er deden dit jaar 42 teams mee, verdeeld 

over drie categorieën. Het team van 

Schaakstad is tweede geworden in de 

categorie pupillen A (12 teams). Een 

mooie beker mee genomen (hoe moet dat 

nou met één beker?) en een leuke 

ervaring rijker! 

 

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


Rie Timmer Toernooi 

Sharwan en Semi zijn dezelfde zaterdag 

naar Ermelo gereisd, waar het Rie Timmer 

Toernooi werd gehouden. Ze hebben daar 

zware tegenstand gehad! Ook zij zijn weer 

een ervaring rijker. 

 

 

Schoolschaakcompetitie 

De derde 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! 

 

 

Afmelden clubavond 

Wanneer je op vrijdagavond niet komt, 

meld je dan even vóór 16 uur af via de site 

(schaakstad-apeldoorn.nl)! 

 

 

Clubavonden 

6/3 clubavond 

13/3 clubavond 

20/3 clubavond 

27/3 clubavond 

3/4 clubavond 

 

Wedstrijdkalender 

13/3 SOS competitie, Stolp 

 

14/3 JCC Regionale kampioenschappen 

C/E teams, Arnhem. De D teams spelen 

op 11 april. Toelichting: 

C = geboren in/na 2006 

D= geboren in/na 2008 

E= geboren in/na 2010 

 

28/3 Open Hoevelakense Jeugd-

snelschaaktoernooi: 

A/B geboren 2000-2005 

C geboren 2006/2007 

D geboren 2008/2009 

E geboren 2010 of later 

Speltempo: 7 minuten per persoon per 

partij 

 

3/4 finale SOS competitie, Stolp 

 

4/4 Open Arnhems 

Jeugdkampioenschap 

 

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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