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Persbericht 
 

Een schaaksite voor schaakliefhebbers: www.schaaksite.nl 
 
 
Hellevoetsluis, 10 januari 2010  
 
Vanaf vandaag heeft schakend Nederland er een nieuwe website bij: www.schaaksite.nl 
 
Deze schaaksite is bedoeld voor mensen die gek zijn van schaken, meer over schaken willen weten, of op 
heel eenvoudige wijze schaakpartijen live willen volgen.  Aan deze website wordt meegewerkt door onder 
andere de schaakgrootmeesters Zhaoqin Peng (meervoudig Nederlands kampioen bij de dames) en Dimitri 
Reinderman. Herman Grooten, internationaal meester, en bij veel mensen bekend als schaaktrainer, maakt 
deel uit van het redactieteam.  
 
 
Een overzicht van www.schaaksite.nl 
 
Nieuws  Het allerlaatste nieuws op schaakgebied. Wat speelt er, wat is actueel. 
Live  Op een eenvoudige manier live schaakpartijen volgen. Via een helder overzicht kan de 

schaakliefhebber zo zien waar geschaakt wordt. 
Columns  Een team van vaste columnisten schrijft periodiek over alles wat met schaken te maken 

heeft.  
Forums  Een forum mag niet ontbreken. Over schaken wordt altijd gediscussieerd. Standpunten 

uitgewisseld. Stellingen ingenomen.  
Rubrieken  Interviews, verslagen, analyses 
Bonden  Een overzicht van de schaakbonden in Nederland 
Standen  De actuele competitiestanden van de KNSB-competitie en de Regionale bonden 
Ratings  Geeft de laatste Fide-rating, KNSB-rating of Jeugdrating van een speler of speelster 
Techniek  Techniek: wat komt er allemaal kijken bij schaken. 

Schaakmateriaal: waar kun je terecht voor schaakmateriaal 
Boeken: Boekrecensies door en voor schakers 

Jeugd  Alle informatie voor de schakende jeugd. Kampioenschappen, toernooien, Hyves 
Kunst  Foto’s, tekeningen, beelden, exposities en andere kunstuitingen 
Varia  Puzzels, downloads en een pagina waar schaaksponsors in het zonnetje gezet kunnen 

worden door hun naam te vermelden.  
Kalender  Een helder en actueel overzicht van schaakevenementen, toernooien en wedstrijden 
 
Schaaksite.nl is er voor iedereen: 
 
Iedereen die wil kan een bijdrage leveren aan de site. De manier om artikelen te plaatsen is zo simpel mogelijk 
gehouden. Met het verschijnen van deze schaaksite denken wij veel mensen een plezier te doen. 
 
Noot voor de redactie: 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Adviesbureau Schrijvers b.v.  
Kees Schrijvers 
Hockeypad 41 
3223 EE Hellevoetsluis 
Tel. nr. 06-20427834  
E-mail: kees@schrijvers.nl 


