
 

 

Persbericht  

In de algemene ledenvergadering van de Limburgse schaakbond is een voorstel ingediend om te 

kijken naar de toekomst van de schaakbond en natuurlijk de bij de LISB  aangesloten 

schaakverenigingen. Één van de vragen die aan bod kwam was hoe we het schaken in Limburg 

aantrekkelijker konden maken en hoe krijgen we de mensen achter het schaakbord en welke actieve 

prioriteit wil je hieraan verbinden. 

Het bestuur van de  schaakvereniging ‘t Stokpaardje heeft hier vervolgens naar gekeken en overlegd 

welke initiatief zouden wij kunnen ontplooien / ondersteunen. 

Wel hebben wij het afgelopen jaar een opmerkelijke promotie van het schaken gezien wereldwijd, 

dank zij de filmserie op Netflix van The Queens Gambit. De film gaat over een meisje dat op 8 jarige 

leeftijd in het weeshuis komt en daar het schaken leert. Zij blijkt een schaakgenie te zijn en op jonge 

leeftijd heeft zij zich opgewerkt naar de wereldtop van schakers en weet zij uiteindelijk de 

wereldkampioen te verslaan. Het schaakspel loopt als een dikke rode draad door de film die 

wereldwijd door ruim 60 miljoen mensen is bekeken. 

Na de film leek het wel of de hele wereld ging schaken. De aandacht voor het schaakspel was 

plotseling zo groot dat dat de schaakspellen niet aan te slepen waren. Overal zag je dat er geschaakt 

werd, vooral buiten verenigingsverband, zoals in parken, verzorgingshuizen en cafés. 

Het bestuur van Schaakverenging ‘t  Stokpaardje heeft gemeend deze filosofie verder uit te dragen 

en samenwerking te zoeken met de plaatselijke horeca, om te komen tot de realisatie van een 

“schaakcafé”,  waar men overdag en ‘s-avonds in de openingstijden vrij een potje kan schaken. 

Grand Café Aemilius, Molenweg 30, t.o. de Markt in Maasbracht was bereid om hieraan 

medewerking te verlenen. 

Door de schaakvereniging ‘t Stokpaardje zijn vervolgens schaakborden en schaakstukken ter 

beschikking gesteld aan Grand Café Aemilius. 

Iedereen kan hier vrij een partijtje schaken in een ongedwongen en gezellige sfeer onder het genot 

van een hapje en/of een drankje. 

De schaakvereniging hoopt met dit “schaakcafé” project de schaaksport te promoten en onder de 

aandacht te brengen van de mensen, welke op deze manier actief  kennis kunnen nemen van het 

schaakspel met als doel meer mensen achter het schaakbord. 

Maasbracht, 1 oktober 2021 
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