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SCHAKEN! NIET ALLEEN OP HET BORD
De Motiefgroep Schaken, opgericht in 1984, is
een internationale vereniging waarvan de leden
allerlei zaken op het gebied van schaken verzamelen
of daar studie naar verrichten en daarover publiceren
in hun cluborgaan ‘De Schaakkoerier’.
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Mail de bestuursleden voor meer info en wordt lid.
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Er is namelijk een heleboel met schaken. Niet alleen de meer
bekende zaken als: schaakboeken, schaakstukken of schaakborden
door de eeuwen heen, maar ook: postzegels, ansichtkaarten, poststempels, eerste dagenveloppen,
bierblikjes, bankbiljetten, munten,
speldjes, telefoonkaarten, schilderijen,
stripverhalen, stropdassen, graven,
porseleinen beeldjes, suikerzakjes,
sigarenbandjes, bierviltjes, advertenties,
vrachtwagens, handtekeningen, curiosa,
straatnamen, café namen, enz. enz.
Er gaat geen jaar
voorbij of er wordt
weer wat nieuws ontdekt en besproken. En dat is
leuk, want wees eerlijk; u bent op vakantie en
ziet iets leuks met schaken, dan blijft u toch
even staan om
te kijken,
want het is
immers
schaken!

Dr. Max Euwe 1947

De belangrijkste activiteiten die we voor en met
onze leden organiseren:
5x per jaar het dikke blad de
Schaakkoerier, met artikelen over
gevonden verzamelitems en activiteiten.
1x per jaar een themanummer waarin één
speciaal onderwerp wordt uitgediept; bijv.
schaken & stripverhalen (2007) of schaken op muziekdragers 2008
of schaakmotief op grafstenen (2006) en advertenties (2009)
2x per jaar een contactdag verspreid over het hele land;
Dit is de gelegenheid om uw verzameling uit te breiden, om
dubbele te ruilen of te (ver)kopen, en om kennis uit te wisselen.
En dit vaak met nog een rapidtoernooitje aan het eind.
Ook zijn er contacten met verenigingen
in Duitsland, België, Frankrijk en
Luxemburg en wordt er jaarlijks het
internationale weekend de BeNeFraLux
gehouden.
Een veiling op de contactdagen
met zaken die u niet vindt bij de
reguliere handelaren,
en zo ja dan zijn ze
bij de Motiefgroep
goedkoper!
Bijzondere uitgaven voor de leden
Van tijd tot tijd bijzondere cadeautjes
voor de leden. Zo waren er al zaken als een
schoudertas, een muismatje, een munt en
een vel sluitzegels. Allemaal gelimiteerd
uitgegeven collector’s items.
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Een proefexemplaar van de
Schaakkoerier is te verkrijgen via de
secretaris, of wordt meteen lid. Dit
kan via het aanmeldingsformulier op
de website www.euwe.nl ,
Of via een telefoontje of E-mailtje
aan de secretaris Hennie van Essen,
0251-245865 of
h.vanessen@casema.nl
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