
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail de bestuursleden voor meer info en word lid. Voor het geld 

(17,50 per jaar, buitenland 22,50) hoeft U het niet te laten!     
Henk Alberts (voorzitter) E-mail: h.j.alberts@hetnet.nl 

Rob Spaans (secretaris) E-mail: robspaans64@gmail.com 

Hennie v Essen (penningmeester) E-mail: h.vanessen@casema.nl 

Rob Bijpost (redacteur) E-mail: r.bijpost@quicknet.nl 

Nico van der Plas (veilingmeester) E-mail: nico.van.der.plas@ziggo.nl 

  Motiefgroep Schaken 
                      WWW.EUWE.NL 
 
SCHAKEN!  NIET ALLEEN OP HET BORD 
    

De Motiefgroep Schaken, opgericht in 1984,   

is een internationale vereniging waarvan de leden 

informatie op het gebied van schaken verzamelen 

die u niet snel op internet tegenkomt en daarover vaak unieke 

artikelen publiceren in het clubblad ‘De Schaakkoerier’.  

 

Hoe zat dat met de eerst com-

puter de schakende Turk? Wat 

had Napoleon Bonaparte met 

schaken? En wist u dat de laatste 

tekst van Multatuli Pb8-c6 was?  

En wat had Godfried Bomans met 

schaken? En Anton Pieck? En 

waarom zit prins Maurits achter 

een schaakbord op de markt in 

IJzendijke? Max Euwe op een 

postzegel? Paul Keres op een 2 Euromunt? En wist u dat het 

schaakspel prominent te zien is in de spiegelzaal in Versailles? Wat 

valt er nog meer te weten over Spasski – Fischer 1972? En over 

Euwe – Aljechin 1935? Of waarom heten Ströbeck en Marostica 

schaakdorp? En dat er niet alleen in Utrecht een Max Euwestraat is?  

 

Veel leden verzamelen ook 

schaken; bijvoorbeeld op 

postzegels, ansichtkaarten, 

bierblikjes, bankbiljetten, 

munten, speldjes, schilderijen, telefoonkaarten, stripverhalen, 

stropdassen, suikerzakjes, beeldjes, bierviltjes, vrachtwagens, 

schaaklegpuzzels, advertenties, handtekeningen, curiosa en 

natuurlijk handtekeningen van beroemde schakers. 

porseleinen beeld ca. 1880 

2 Euromunt, Estland 2016 
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Porseleinen beeld ca 1880 



De belangrijkste activiteiten voor onze leden:  

5x per jaar de Schaakkoerier, een blad 

met artikelen over vaak aan de vergetelheid 

onttrokken schaakzaken.  
 

1x per jaar een themanummer waarin één 

speciaal onderwerp wordt uitgediept; bijv. 

schaken & stripverhalen, Fischer – Spasski 1972, 

schaken & muziekdragers, Dik Bruynesteyn, 

schaken & advertenties, schaakgraven, Openluchtschaakspelen, 

Historische Schaakvarianten, Schaakgeld, en Euwe – Aljechin 1935. 
 

2x per jaar een contactdag verspreid over het hele land;     

Dit is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, uw verzameling 

uit te breiden, leuke weetjes op te doen, enz. enz. En wanneer de 

tijd het toelaat nog een rapidtoernooitje aan het eind. 

Ook zijn er contacten met verenigingen 

in Duitsland, België, Frankrijk en 

Luxemburg met jaarlijks een internationale 

BeNeFraLux ontmoeting. 

 

 Een veiling op 

de contactdagen      

met zaken die u niet 

snel vindt bij de 

reguliere handelaren, 

en zo ja dan zijn ze   

bij de Motiefgroep 

goedkoper! 

Extra 

Van tijd tot tijd bijzondere cadeautjes 

voor de leden. Zo waren er al zaken als een 

schoudertas, een muismatje, een sluitzegel, een bankbiljet, een 

munt, een postzegel, een boekenlegger en diverse ansichtkaarten. 

 

 

Een proefexemplaar       

van  de Schaakkoerier      

is te verkrijgen via de 

secretaris, of word   

meteen lid.  Dit kan via  

het aanmeldingsformulier 

op de website 

www.euwe.nl   

Of via een telefoontje of   

e-mail aan de secretaris 

Rob Spaans,     

06-49943237 of                                                         

robspaans64@gmail.com 

puzzel 
Prins Maurits in 

IJzendijke 

Schilderij Lucas van Leijden, ca 1508 

https://www.netmail.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.euwe.nl/

