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De stichting PreChess is een niet-commerciële stichting met als doel het naar eigen inzicht
bevorderen van denksporten en schaken in het bijzonder en dan dit door middel van modene
technieken (computers). De oorsprong van de stichting ligt in het pre-internet tijdperk, zo rond
1990. Heel populair werden toen de zogenaamde bulletinboards (BBS = Bulletin Board
System). Enthousiastelingen maakten toen hun computers geschikt om op in te bellen en zo
informatie beschikbaar te stellen, files te downloaden of berichten achter te laten.
(Datacommunicatie) Het bulletinboard PreChess was een van de eersten zoniet de eerste die
met schaken bezig was. Uitslagen, nieuws, partijen, spelen tegen elkaar. Alles was mogelijk
dankzij een trouwe schare fans waarvan sommigen met programeerkennis hun steentje
bijdroegen tot fantastische online applicaties. Het bulletinboard had toen ook al een eigen
verbinding met internet.Zo werd het makkelijker om over de hele wereld contacten te leggen en
te onderhouden. Een toernooi in Noord-Amerika of Australië? Wij hadden daags daarna de
uitslagen en vaak ook de partijen al! Uiteindelijk groeide het BBS zo groot uit dat het met enkele
vaste gebruikers omgezet werd naar een stichting. In de tijd daarna werd internet pas echt
gemeengoed bij het grote publiek en daarmee werd het fenomeen BBS volledig achterhaald en
verdween. Ook die van PreChess. De Stichting bleef echter wel bestaan.

De stichting is onlangs weer nieuw leven ingeblazen. Speerpunten op dit moment zijn het
jeugdschaken en schoolschaken in de regio (Noord-Drenthe) en schaken in Nosbo-verband en
schaken in (Noord-)Duitsland. Het accent van de stichting ligt op begeleiding maar
ondersteunende lezingen op scholen of voor gezelschappen worden ook gegeven. Verder heeft
de stichting de beschikking over eigen spelmateriaal. Huren daarvan voor uw eigen evenement
is mogelijk.

Als het idee van een schaakstichting die doelgericht werkt u aanspreekt kunt u overwegen
donateur (particulier) of sponsor (bedrijf) te worden. Neemt u dan contact op. Alle activiteiten
worden uit deze opbrengsten bekostigd. Ook kennen we een spelersfonds. Opbrengsten
daaruit worden gebruikt om te scouten op talent, hen verder te ontwikkelen en vervolgens
financieel te ondersteunen bij bijvoorbeeld toernooibezoek buiten de regio.

Voor meer informatie:
Stichting PreChess International
KVK 41015283
t.a.v. H. van Houten
Telefoon 06 - 5429 6259
E-mail: hvh@prechess.nl
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Rabobank Assen en Noord-Drenthe:
IBAN: NL78 RABO 0115 7514 67
BIC: RABONL2U
t.n.v. Stichting Prechess Int. te Hoogezand
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