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Grenzen overschrijdende schaakvriendschappen
In Valkenburg aan de Geul vindt deze week Euro-Chess
2016 plaats, een evenement voor jongeren met en zonder
lichamelijke of visuele beperkingen uit zeven Europese
lidstaten waarin de schaaksport centraal staat.

Z achtjes pakt de Neder-
lands kampioene de
hand van de blinde jon-
gen en leidt hem naar

het stuk dat zij wil spelen. Dan voe-
ren ze samen de zet uit, zodat hij
weet wat zij gespeeld heeft. Rustig
verkennen zijn handen vervolgens
schaakbord en stukken, op zoek
naar een antwoord. (zie foto 1).
Rondom zwoegen vele anderen de-
ze zondag in een poging de aanwe-
zige schaakmeesters beentje te lich-
ten. Een remise wordt onder luid
applaus van iedereen gevierd tij-
dens de simultaansessie in Hout-
hem Sint Gerlach, onderdeel van
de feestelijke officiële opening van
‘Euro-Chess 2016’. De bekende
schaakmeester en tv-persoonlijk-
heid Hans Böhm en Nederlands
schaakkampioene Anne Haast zijn
van de partij tijdens deze aftrap
van het denksportonderdeel van
Euro-Chess 2016. Op zaterdag heb-
ben ze ook al activiteiten verzorgd.
De deelnemers aan de simultaan ge-
nieten. Er staat hun een prachtige
week vol met schaken en andere

leuke activiteiten te wachten, en
een heleboel nieuwe vriendschap-
pen. Twee dagen eerder zijn ze Val-
kenburg gearriveerd, jongeren uit
Duitsland, Polen, Tsjechië, Slowa-
kije, Hongarije, België en Neder-
land. Ze zijn in Zuid-Limburg om
een week samen op te trekken en
te genieten van interculturele leer-
activiteiten, presentaties, een
markt, workshops, excursies, sport,

spel, feest en muziek. De schaak-
sport vormt de rode draad van de
activiteiten. Verspreid over de week
vindt een schaaktoernooi plaats.
Het Euro-Chess evenement is geor-
ganiseerd door de Euro-Chess
Foundation in samenwerking met
Adelante kinderrevalidatie, speciaal
onderwijs en wonen. Het doel is
jongeren mét en zonder lichamelij-
ke en/of visuele beperkingen, uit
de Europese Unie of toekomstige
EU-landen, samen te brengen. Het
is de bedoeling dat ze van elkaar le-
ren en elkaar leren waarderen en ac-
cepteren. Dit gebeurt via de schaak-
sport omdat gehandicapte jongeren
hierin een gelijkwaardige competi-
tie kunnen aangaan met niet-ge-

handicapte leeftijdsgenoten. Als ze
lid worden van een schaakclub in
hun eigen stad of dorp, wordt de in-
tegratie van deze jongeren in de sa-
menleving bevorderd. Euro-Chess
2016 oogst dan ook waardering. In
een brief aan de organisatie schrijft
de Eurocommissaris voor Werk, So-
ciale zaken, Vaardigheden en Ar-
beidsmobiliteit, Marianne Thyssen:
„Met dit initiatief leveren de Euro-
Chess foundation en Adelante een
lovenswaardige bijdrage aan de in-
terculturele jongerendialoog en aan
de maatschappelijke inclusie in Eu-
ropa.” Het bestuur van de stichting
Euro-Chess Foundation, onder lei-
ding van voorzitter Pierre Keune,
streeft er ook naar jongeren bij de
organisatie van Euro-Chess te be-
trekken. Zo’n jongere is de 15-jarige
Mike Eggen, actief lid van ‘Adelan-

te schaakt’. (zie foto 2) Als 9-jarige
reisde hij al mee naar Praag om
deel te nemen aan een schaaktoer-
nooi voor jongeren mét en zonder
lichamelijke beperkingen. Sinds-
dien is hij ieder jaar meegegaan
naar het buitenland. Nu is hij als
lid van het jongerencomité betrok-
ken bij de organisatie van Euro-
Chess 2016. Hij is hét voorbeeld
van een jongere die het motto van
Euro-Chess, ‘Friends beyond bor-
ders’, in de praktijk brengt. Voor
zijn inzet kreeg hij vorige week een
kinderlintje, dat werd uitgereikt
door burgemeester Martin Eurlings
van Valkenburg aan de Geul.
reacties: Henk van Gool
vangool.henk@gmail.com

Simultaan met Nederlands kampioene Anne Haast.
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