
 

LANDELIJK PROJECT SPELKARAVAAN VAN START! 

 

Beste dam- en schaakvrienden, 

Graag brengen we u een bijzonder project onder de aandacht. In samenwerking met de landelijke 
Dam- en Schaakbond en onder de paraplu van het Max Euwe Centrum is het volgende initiatief 
van start gegaan: 

We willen dam- en schaakmateriaal gaan verstrekken aan de opvangcentra voor vluchtelingen in 
Nederland. Vervolgstappen zijn opleiding, training en lesmateriaal voor degenen die dat wensen. 
Ook hopen we in een later stadium te realiseren dat Nederlandse dammers en schakers 
regelmatig gaan schaken en dammen op het dichtstbijzijnde opvangcentrum. 

Aan u vragen we het volgende. Help ons dit doel te bereiken en doe een persoonlijke oproep aan 
de verenigingsleden en deel deze brief. Op onze beurt gaan we actief de publiciteit en sponsors 
zoeken.   Indien u als vereniging wilt bijdragen zou dat fantastisch zijn. Daarnaast kunnen de leden 
eenvoudig via de website een klein bedrag schenken voor bijvoorbeeld een bord of 
stukken/schijven, etc. Thuisdammers en thuisschakers die mee willen doen kunnen contact met 
ons opnemen, zodat we aan kunnen geven bij welk centrum ze actief kunnen worden. 

Voor dit initiatief is de website www.spelkaravaan.nl ontwikkeld met daaraan gekoppeld een 
facebook-pagina met de naam Spelkaravaan. Op de website kunt u de laatste ontwikkelingen 
volgen. Als u goede ideeën heeft, laat ze ons weten. 

Namens de initiatiefgroep, met hartelijke groet,  

Martin Sprong 

Help ook om te schaken en dammen in vrijheid en doe mee! 

Dit initiatief wordt gesteund door onder andere: 
Anish Giri, meervoudig Nederlands kampioen schaken 

Mark van der Werf, directeur Koninklijke Nederlandse Schaakbond 
Ton Sijbrands, oud-wereldkampioen dammen 

Arjan de Vries, directeur Koninklijke Nederlandse Dambond 
Jan Timman, meervoudig Nederlands kampioen schaken 

Nick Schilder, muzikant en ambassadeur van de schaaksport in Nederland 
Jeroen van den Berg, toernooidirecteur Tata Steel Chess Tournament 

Jan van Run, voorzitter Max Euwe Centrum 
Paulus Jansen, wethouder Utrecht  

Eric Smaling, lid 2e kamer 

 
Contact: info@spelkaravaan.nl of 06-51157185 
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