
Hallo (schaak)vrienden en -vriendinnen 

Op 4 oktober 2013 is de Stichting Het SchaaKKasteeL (SKKL) opgericht. De 

hoofddoelstelling van SKKL is het bevorderen van schaken en schaken leren op de 

Nederlandse basisscholen vanuit educatief oogpunt. 

Ons eeuwenoude en koninklijke spel kan een belangrijke rol spelen bij de leerontwikkeling 

van jonge kinderen en zij kunnen met het spel algemene vaardigheden aanleren of verbeteren 

waarvan zij levenslang plezier kunnen hebben. Onze landgenoot en oud-wereldkampioen 

prof. dr. Max Euwe, wiens hart niet alleen bij het schaken lag maar ook bij het onderwijs, was 

deze mening ook toegedaan. Hij was, een jaar na zijn wereldkampioenschap, betrokken bij de 

oprichting van ‘de Stichting tot bevordering van het schaken onder de schooljeugd’. In 1936 

vond ook het eerste schoolschaakcongres plaats, dr. Euwe hield op dit congres een inleiding 

over  schaken en schaken leren op school. 

 

Dr. Max Euwe wereldkampioen schaken in 1935 

Met voldoening hebben wij vorig jaar, ruim 75 jaar na de acties van de heer Euwe, kennis 

genomen van de Schriftelijke verklaring over  invoering van het programma 'Schaken op 

School' in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie,  waarin bovenstaande 

ook werd bevestigd. Oud-wereldkampioen schaken Gary Kasparov en de beste schaakster  ter 

wereld, Judit Polgár, hebben Europarlementariërs overtuigd van de educatieve kracht van het 

schaakspel en dit heeft geleid tot genoemde schriftelijke verklaring. 

 

De geschiedenis van het spel, de rijke kunst & cultuur en de moderne technologie zullen ook 

belangrijke ingrediënten zijn in het toekomstige educatieve programma. Hierover zijn op 

Schoolschaaksite.nl enkele  artikelen gepubliceerd. Ook Kasparov schuift ook steeds meer in 

deze richting op zo bleek recent op zijn persconferentie in Tallin (Estland) waar hij zich 

kandidaat stelde voor het presidentschap van de Wereldschaakbond (FIDE). Mocht Kasparov 

de nieuwe president van de FIDE worden dan zal dit een enorme stimulans zijn voor het 

schaken op school, overal in de wereld. . 

http://schoolschaaksite.nl/


Dat schaken een meesterlijke sport is heeft de 22-jarige Noor Magnus Carlsen duidelijk 

bewezen. Hij werd vorige week in Chennai (India) de nieuwe wereldkampioen schaken! Een 

prima stimulans, ook voor onze basisschooljeugd. 

 

Wat is er mooier dan te dromen over  ons edele schaakspel dat een educatieve rol kan spelen 

op de ruim 7000 basisscholen in ons land waar dagelijks 1,6 miljoen kinderen naar toegaan.  

Wat zou het mooi zijn als jaarlijks een Nationale Schoolschaakdag het hoogtepunt zou 

kunnen worden van het schaken en schaken leren op onze  basisscholen. Wat zou het mooi 

zijn als er een echte schaakcultuur zou ontstaan op onze basisscholen met een eigentijdse 

infrastructuur. En wat zou het mooi zijn als SKKL en partners daaraan een bijdrage mogen 

gaan leveren. Schaken op onze basisscholen weer een A-merk ! Wat een uitdaging! 

 

Norberth Korsmit, creatief directeur van sportmarketingbureau Triple Double, voerde twee 

jaar geleden een onderzoeksopdracht  uit voor de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 

 

‘Het zou een hoger doel van de schaakbond en het ministerie van Onderwijs moeten zijn 

om iedereen te leren schaken. We zijn een klein land, moeten slim zijn en schaken helpt om 

bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Wij sluiten ons aan bij de idee alle kinderen op 

school te leren schaken.’ 

 

Jan Braaksma in De Telegraaf van zaterdag 23 november 2013. 

 

(In diezelfde tijd werd Naar een Deltaplan voor het Schoolschaak gepubliceerd waarin 

hiervoor ook werd gepleit!) 

 

ANBI-status voor SKKL 

 

De Belastingdienst heeft, na maanden van overleg,  SKKL de ANBI-status 

toegekend.  Dat is bijzonder in onze schaakwereld want voor zover ons 

bekend heeft alleen de stichting Max Euwe Centrum de (culturele) ANBI- 

status. Deze status is belangrijk voor particulieren en bedrijven die SKKL 

financieel of in natura willen steunen omdat zij dan hun bijdragen fiscaal 

mogen aftrekken. Ook bij legaten en erfstellingen zijn er belangrijke financiële voordelen 

omdat SKKL dan geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen. SKKL is opgenomen in het 

openbare ANBI-register van de Belastingdienst.  

 

Voorlopige planning 

 

SKKL zal met ingang van het nieuwe schooljaar 2014-2015 starten in de Rotterdamse regio. 

Tot die tijd worden er op kleine  schaal proefprojecten uitgevoerd en toernooien en 

kampioenschappen ondersteund, zoals het recent gehouden Wartburg Schaakfeest en het 

Erasmiaans Schaakfestijn in maart 2014. Belangrijk zijn in eerste instantie het werven van 

fondsen, het opzetten van een organisatie, het uitwerken van nieuwe ideeën  en het maken van 

contractafspraken met  partners. 

 

SKKL zal o.m. nauw samenwerken met Schoolschaaksite.nl, met het Rotterdamse 

Schaakstukkenmuseum, met onderwijsinstellingen, overheids- en gemeentelijke instellingen, 

instellingen in de kunst- en cultuursector, andere fondsen,  het bedrijfsleven en  met de 

denksportbonden en hun verenigingen. 

 

http://schoolschaaksite.nl/page.php?al=naar-een-deltaplan-voor-het-schoolschaak&highlight=DELTAPLAN
http://www.maxeuwe.nl/
http://www.wartburgschaakfeest.nl/
http://schoolschaaksite.nl/
http://www.schaakstukkenmuseum.nl/
http://www.schaakstukkenmuseum.nl/


 
 

Stadsinitiatief Rotterdam 2014 

Recent is de derde ronde aangekondigd van het Rotterdams Stadsinitiatief. SKKL  overweegt   

de uitdaging aan te gaan om met een projectvoorstel mee te doen aan deze super spannende 

Rotterdamse  competitie. Rotterdam stelt maar liefst het recordbedrag van drie  miljoen euro 

beschikbaar voor de beste twee stadsinitiatieven! Uit de praktijk van de vorige ronden is 

gebleken dat ook andere projecten met hulp van derden gerealiseerd konden worden. 

 

Op 29 november a.s. geeft burgemeester Aboutaleb het startschot voor de derde ronde bij de 

opening van de nieuwe Rotterdamse schaatsbaan bij de hockeyvereniging Leonidas, het 

winnende initiatief  van 2013! Schaatslegende Willem v.d. Graaff (82 jaar) en Annemarie 

Thomas schaatsen de openingsronde. Willem v.d. Graaf gaat drie maal in de week schaatsles 

geven! 

 

 
 

Voorlopige werktitel van het project van de Stichting Het SchaaKKasteeL 

 

 

Vòòr 1 januari  2014 zal SKKL een website lanceren die  ook aan de nieuwe eisen van de 

Belastingdienst voor ANBI-instellingen zal voldoen. En er komt  een website voor het project. 

Een mooi en uitdagend project vóór en dóór Rotterdammers, want Rotterdammers doen het 

zelf! 

 

Teun Koorevaar 

Voorzitter Stichting Het SchaaKKasteeL 

 

Mail: info@hetschaakkasteel.nl 

 

Rotterdam, 27 november 2013 

 

 

 

 

http://www.rotterdam.nl/stadsinitiatief
http://www.schaatsbaanrotterdam.nl/
mailto:info@hetschaakkasteel.nl

