
Jaarverslag van de jeugdafdeling: seizoen 2021 – 2022 

Stijgende trend aantal jeugdleden zet door 

We zijn verheugd dat steeds meer kinderen de weg naar onze gezellige schaakclub weten te 

vinden. Per 8 oktober 2022 staat de teller op 60 jeugleden en ongeveer 10 proefleden. In 

totaal hebben we op dit moment dus zo’n 70 jeugdschakers, ruimschoots meer dan de jaren 

hier voor (2020: 38; 2021: 50). Wat dat betreft zijn we de coronatijd goed doorgekomen en 

zitten we qua ledenaantal flink in de lift.  Ongeveer 80% van onze jeugdleden zit op de 

basisschool, terwijl 20% door is naar de middelbare school. De verhouding jongens-meisjes is 

nog wel scheef, de meisjes zijn nog sterk in de minderheid (circa 10%).  

Speellocatie De Regenboog bevalt erg goed 

Eén van de pluspunten is onze nieuwe speellocatie bij De Regenboog Woudhuis. Deze locatie 

biedt veel mogelijkheden voor de lesgevers, zoals de digiborden die in de lokalen aanwezig 

zijn.  Veel lesgevers maken gebruik van de tool Lichess, waardoor oefenstellingen snel op het 

digibord kunnen worden getoond. Ook kan je leuke filmpjes van het schaken laten zien. We 

hebben voldoende ruimte voor de competitie, waarbij we ook gebruik kunnen maken van de 

lerarenkamer. Verder is de centrale hal een mooie ontmoetingsruimte voor iedereen die 

klaar is met de wedstrijden.  

Gevarieerd programma, deels ook online  

Afgelopen seizoen hebben we ondanks de coronaperikelen de interne competitie kunnen 

opstarten en afronden. We zijn niet geswitcht naar online lessen, in de winterperiode dat 

lockdown maatregelen weer van kracht waren. Wel hebben we toen af en toe online een 

toernooi georganiseerd. Zo vond ons traditionele Pepernotentoernooi met Sinterklaas dit 

keer digitaal plaats. De prijsjes zijn later aan de deur nabezorgd. Verder hebben veel 

jeugdleden meegedaan met de online competitie voor jeugdschaakclubs. Met succes, want 

in een spannende race heeft ons team de tweede prijs veroverd. Gelukkig konden we later in 

het seizoen weer fsyiek afspreken op de school. Naast de gewone competitie hebben we ook 

een landenvierkamp gedaan. Idee daarbij was dat schakers van verschillende niveaus en 

leeftijden een team vormen. Dit is bewust gedaan als verbindende activiteit en pakte goed 

uit. Een ander leuk evenement was ‘schafeltennis’ in samenwerking met TTV de Veluwe. In 

de sporthal konden 24 kinderen afwisselend tegen elkaar schaken en tafeltennissen.   

Succesvol ABKS en OAJK (ondanks corona) 

We zien dat veel schoolschakers zich melden bij onze schaakclub. Het helpt dat in de 

begeleiding ook bekende gezichten zitten die in het schoolschaken ook actief zijn. We 

hebben als club meegeholpen met de organisatie van het schaakkampioenschap voor de 

basisscholen (ABKS) in het Veluws College Walterbosch. Dit toernooi vond eind maart plaats, 

vanwege corona was dit uitgesteld. Aan het scholentoernooi deden 32 teams mee, met ook 

veel schakers van onze club.  De KWS is Apeldoorns kampioen schoolschaken geworden met 

in de gelederen onze jeugdleden Raul, Jimmy, Tom en Jort. 



Het OAJK (Open Apeldoornse Jeugdschaak Kampioenschappen) vond ook doorgang in 

samenwerking met Maatschap Pruijssers en het Veluws College. Dit toernooi was op 3 en 4 

maart en trok ruim 40 deelnemers, verdeeld over drie niveaugroepen. Ongeveer de helft van 

het deelnemersveld was afkomstig uit Apeldoorn. In de A-groep leverde ons jeugdlid Hidde 

Weller een mooie prestatie door als winnaar te eindigen, op de voet gevolgd door een ander 

jeugdlid Laurens Roelofs. We zijn ook aangesloten bij de Grand Prix cyclus van de OSBO. 

Enkele jeugdleden hebben af en toe meegedaan aan de externe GP toernooien, maar dat 

kan nog meer vorm krijgen.  

Veel nieuwe schaakdocenten! 

De ledengroei kunnen we gelukkig opvangen door een enthousiast team van begeleiders. 

Afgelopen seizoen hebben we wel afscheid genomen van Wilko Fennema, hij was ongeveer 

10 jaar docent voor stap 3. Wilko gaf aan het nu welletjes te vinden, hij kreeg veel 

persoonlijke bedankjes voor zijn actieve inbreng door de jaren heen. Tegenover zijn afscheid, 

staat de komst van veel nieuwe gezichten bij de begeleiding. Opvallend is de komst van 

enkele goede schaakjuffen zoals Marieke Dirksen, Karin Pruijssers en Ingrid Klinkhamer. Voor 

het nieuwe seizoen zijn Paul Ritter, Maarten Smit en Thomas Manschot erbij gekomen als 

docenten. De jeugdcommissie blijft bestaan uit Maarten ter Bals, Tjapko Adams en Chris 

Doornekamp, zodat we de hand- en spandiensten kunnen verdelen.  

Berg aan schaakdiploma’s  

Ondanks corona hebben we de kinderen uiteindelijk goed kunnen klaarstomen om een 

schaakdiploma te behalen. Dit leverde een record score aan diploma’s op: 42 in totaal! 

Daniël Kaldenbach is in het zonnetje gezet als de jeugdschaakkampioen 2022. Hij maakt de 

overstap naar de senioren op woensdag, maar blijft ons ook helpen op vrijdag bij de jeugd. 

Alec Pantus en Raul Carretero de Jong legden beslag op de tweede en derde plaats in de A-

categorie. Er waren ook prijzen voor de categorieën B, C, D en E.  

Vooruitkijkend 

We verwachten de opgaande lijn vast te houden. We willen wel meer meisjes bij de club 

krijgen met hulp van onze schaakjuffen. Verder willen we deelname aan de regionale 

jeugdschaaktoernooien meer onder de aandacht brengen en stimuleren. Daarbij helpt dat 

we als club zelf ook jeugdtoernooien blijven organiseren. De OSBO heeft ons gevraagd om 

ook het slottoernooi van de GP cyclus te organiseren. We staan hier positief tegenover, 

zeker als meer mensen van onze schaakclub daar de schouders onder willen zetten. Er is dit 

seizoen een jeugdteam ingeschreven in de KNSB competitie, bestaande uit onze sterkste 

jeugdschakers. Jeugdleden uit de hogere stappen (stap 4-5-6) krijgen de mogelijkheid om 15 

online schaaktrainingen te volgen op woensdagmiddag via de Kennemer Combinatie. 18 

jeugdschakers hebben zich hiervoor nu aangemeld, een prima opkomst. Vijf jeugdleden zijn 

(ook) actief bij de senioren: Katja, Osca, Eelco, Daniël en Jesse.  
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