Van de redactie
Met het verschijnen van het boek “75 jaar schaken in Limburg” gaat een aloude wens in vervulling.
Een aantal jaren geleden leefde al eens binnen het bestuur van de Limburgse schaakbond de
gedachte om de geschiedenis van het schaken in Limburg in boekvorm uit te brengen. Maar het
kwam er toen nog niet van. We zaten te dicht tegen het 70-jarig bestaan aan om het boek nog
klaar te krijgen bij gelegenheid van dat 70-jarig bestaansfeest.
De tweede kans was dus het 75-jarig bestaan. We wilden dat jubileum graag aangrijpen om het
boek uit te kunnen geven. Nu was de voorbereidingstijd langer en er werden tijdig voorbereidingen
getroffen om de uitgave te kunnen realiseren.
De redactie dankt iedereen die aan deze uitgave heeft meegewerkt, in het bijzonder Roel Wiche,
Wiel van Lierop en Hans Moonen en voorts de vele schaakvrienden van alle bij de LiSB
aangesloten verenigingen die een bijdrage omtrent hun vereniging leverden.
Bij elke vereniging bleek zonder probleem iemand te vinden die een artikel wilde schrijven.
De een heeft het beknopt gehouden, de ander is iets langer van stof geweest. In enkele gevallen
is er tevens partijmateriaal aan toegevoegd. Het materiaal was in alle gevallen zo fraai, dat het te
mooi was om niet te plaatsen. Zo kwamen bijvoorbeeld enkele langere bijdragen binnen vanuit
Maastricht. Deze waren zo goed, dat we ze niet konden weigeren. Daarom is “Maastricht”
misschien wat rijkelijk bedeeld ten opzichte van de andere schaakgebieden, maar anderzijds: we
zijn er van overtuigd dat ook schaakliefhebbers van buiten Maastricht veel plezier zullen beleven
aan de informatie.
We hopen een boek te hebben gemaakt dat een beeld geeft van het schaken in Limburg
gedurende een periode van 75 jaar. Behalve dat de geschiedenis van het schaken in onze
provincie aan bod komt, geeft dit boek ook een beeld van de stand van zaken van dit moment.
Elke vereniging komt immers aan bod en uit elk relaas van de verenigingen kan gelezen worden
hoe de betreffende club er momenteel voor staat.
Ook dank ik van ganser harte de adverteerders, Van Spijk en Duwell. Ook dank aan Dagblad De
Limburger voor een financiële bijdrage. Door deze ondersteuning konden we de prijs voor het
aanschaffen van dit boek voor onze leden extra laag houden.
Veel leesplezier!
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