
 

 

 

 

Welkom bij 
Schaakvereniging 
Maastricht 
 

In deze folder vind je de belangrijkste 
informatie over de vereniging. Kom gerust 
eens kijken op een van onze speelavonden. Je 
hoeft niet 
meteen lid te 
worden, je kunt 
een paar keer 
naar de 
clubavond 
komen om te 
kijken of het 
bevalt.  

 

 

Wie zijn wij? 
Onze vereniging is opgericht in 1920 en heeft 
een rijke geschiedenis. Deze is bij gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan uitgebreid 
beschreven in het boek ‘Eeuwige 
Schaakverhalen’. Maar we zijn ook 
toekomstgericht en onderscheiden ons door: 

1. Ontwikkelgericht schaken: 
schaaklessen op ieders niveau. 

2. Aandacht voor jeugdschaak. 
3. Sociale verbinding: door te schaken 

maak je vrienden voor het leven. 
4. Aandacht voor huisschakers. 

De speelsterkte van onze leden is zeer divers, 
letterlijk van beginner tot grootmeester. We 
hebben een zeer internationale populatie met 
schakers uit meerdere landen. Ons aanbod is 
zeer divers: snelschaak- en rapidtoernooien, 
een sterke interne competitie op 
donderdagavond, vrijwel wekelijks lessen voor 
iedereen op dinsdagavond.  

Naast deze activiteiten zijn we initiatiefnemer 
van het buitenschaakspel op Plein 1992 nabij 
Centre Céramique en betrokken bij tal van 
schaaktrainingen en activiteiten in Maastricht. 
Onze vereniging is houder van de Koninklijke 
Erepenning en werd in 2021 Club van het Jaar 
in de Limburgse bond.  

Speelzaal 
Venue68 in sporthal De Geusselt,  
Olympiaweg 68  
6225 XX Maastricht. 



 

 

Clubavonden 
We zijn een van de weinige 
schaakverenigingen met twee clubavonden. 

Dinsdagavond 
○ Jeugd van 18:30 tot 19:45 uur.  
○ Senioren (= volwassenen) 

aanvang 20:00 uur training of 
toernooi. 

Donderdagavond  
○ Senioren (= volwassenen) 

aanvang 20:00 uur interne 
competitie. 

Kalender 
Kijk op de kalender voor het programma:  
Kalender – Schaakvereniging Maastricht  
 

Wil je lid worden? 
Het lidmaatschap kost 100 euro per jaar. 
Ongeacht leeftijd. Word je halverwege het 
jaar lid? Dan betaal je dat jaar naar rato van 
het aantal maanden dat je lid bent. Bij de 
contributie is ook het lidmaatschap van de 
Limburgse en Nederlandse schaakbond 
inbegrepen, dus je bent automatisch ook 
bondslid. Ben je tijdelijk in Maastricht en wil je 
geen officiële toernooien spelen, dan kun je 
‘Vriend’ worden van de vereniging. Neem 
contact op met de penningmeester wanneer 
je hiervoor in aanmerking wil komen.  

● Aanmelden als lid gaat via dit 
formulier: Meld je aan als lid - Google 
Formulieren 

● Alle informatie over contributies vind 
je hier: Contributies – 
Schaakvereniging Maastricht 

● De contactgegevens van het bestuur 
vind je hier: Organisatie – 
Schaakvereniging Maastricht 

 

Blijf op de hoogte 
Wil je niets missen? Dan zijn er een aantal 
communicatiekanalen. Wij raden dit aan. 
Maak er zeker gebruik van, want ze zijn erg 
handig als je goed op de hoogte wilt blijven. 

● Op Facebook: 

Schaakvereniging Maastricht | 
Facebook 

● Website: 

Home – Schaakvereniging Maastricht 

● WhatsApp: we hebben een grote 
appgroep. Dit is ‘n soort open 
schaakcafé waarin we 
schaaknieuwtjes delen en foto’s, 
puzzels en partijen.  

 
 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van  
Schaakvereniging Maastricht 

https://schaakverenigingmaastricht.nl/calendar/algemeen/
https://docs.google.com/forms/d/1Y-3jXWqt_CmUdlqEKrHTAUfOhKKWdJsixPEMVjhNLvY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Y-3jXWqt_CmUdlqEKrHTAUfOhKKWdJsixPEMVjhNLvY/edit
https://schaakverenigingmaastricht.nl/contributies/
https://schaakverenigingmaastricht.nl/contributies/
https://schaakverenigingmaastricht.nl/contact/
https://schaakverenigingmaastricht.nl/contact/
https://www.facebook.com/groups/schaakverenigingmaastricht
https://www.facebook.com/groups/schaakverenigingmaastricht
https://schaakverenigingmaastricht.nl/home/


 

 

 
 
 

 

 
Welcome to Chess 
Club Maastricht 
 

In this brochure you will find the most 
important information about our chessclub. 
Come and have a look at one of our game 
evenings. You don't have to become a 
member right away, you can come to the 
clubnight a few times to see if you like it. 

 

 

 

 

 

Who we are 
Our club was founded in 1920 and has a rich 
history (which is described on the 100th 
anniversary in the book 'Eeuwige 
Schaakverhalen’). But we are also future-
oriented and distinguish ourselves through: 

1. Chesslessons at all level. 
2. Attention to youthchess. 
3. Social Connection: playing chess 

makes friends for life. 
4. Attention to house chessplayers. 

The playing strength of our members is very 
diverse, from beginner to grandmaster. We 
have a very international population. Our 
offer is very diverse: blitz and 
rapidtournaments, a strong internal 
competition on Thursday evening and lessons 
for everyone on Tuesday.  

In addition to these activities, we are the 
initiator of the outdoor chessboard at Plein 
1992 near Centre Céramique and involved in 
many activities in Maastricht. Our club is 
holder of the Royal Medal of Honor and 
became Club of the Year in the Limburg 
Association in 2021. 

Playing hall 
Venue68 in sportshall De Geusselt, 
Olympiaweg 68 
6225 XX Maastricht. 

 



 

 

Clubnights 
We are one of the few chessclubs with two 
clubnights. 

Tuesday evening 
● Youth from 6:30 pm to 7:45 pm. 
● Seniors (= adults) start 8:00 pm 

training or tournament. 
Thursday evening 

● Seniors (= adults) start 8:00 pm 
internal competition 

 

Calendar 
Check the calendar for all activities:  
Kalender – Schaakvereniging Maastricht  
 

Do you want to become a member? 
Membership costs 100 euros per year, 
regardless of age. Will you join halfway 
through the year? Then you pay that year in 
proportion to the number of months you have 
been a member. If you are temporarily in 
Maastricht and you do not want to play 
official tournaments, you can become a 
‘Friend’ of the chessclub. Please contact the 
treasurer if you want to be considered for this. 

● Register as a member via this form: 
Meld je aan als lid - Google 
Formulieren  

● All information about what to pay can 
be found here: Contributies – 
Schaakvereniging Maastricht 

● The contactdetails of the board can be 
found here: Organisatie – 
Schaakvereniging Maastricht 

Stay informed 

Don't want to miss anything? Then there are a 
number of channels you can subscribe to. We 
recommend this. Please take advantage of 
them as they are very helpful if you want to 
stay well informed.  

 

● Op Facebook: 

Schaakvereniging Maastricht | 
Facebook 

● Website: 

Home – Schaakvereniging Maastricht 

● WhatsApp: we have a large app group. 
This is a kind of open chess café where 
we share chessnews and photos, 
puzzles en games. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Kind regards, 
 
The board of 
Chess Club Maastricht 
 

https://schaakverenigingmaastricht.nl/calendar/algemeen/
https://docs.google.com/forms/d/1Y-3jXWqt_CmUdlqEKrHTAUfOhKKWdJsixPEMVjhNLvY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Y-3jXWqt_CmUdlqEKrHTAUfOhKKWdJsixPEMVjhNLvY/edit
https://schaakverenigingmaastricht.nl/contributies/
https://schaakverenigingmaastricht.nl/contributies/
https://schaakverenigingmaastricht.nl/contact/
https://schaakverenigingmaastricht.nl/contact/
https://www.facebook.com/groups/schaakverenigingmaastricht
https://www.facebook.com/groups/schaakverenigingmaastricht
https://schaakverenigingmaastricht.nl/home/

