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Zaterdag 24 oktober 2015. 
 
Vandaag zijn we om 06.30 uur vanuit Adelante met twee schaakteams (A en B) vertrokken 
naar Praag voor het 21-ste Internationale Schaaktoernooi: Friends over Chess. 
Onderweg werd er al druk geschaakt als voorbereiding op het komende toernooi. Ook werd 
tijdens de busreis de nulmeting gedaan door Ton. 
Na aankomst in Praag werd snel de bus uitgeladen en de baggage  naar de kamers 
gebracht. 
Daarna vertrokken we naar een locatie in Vysherad waar het programma startte. 
Er was een workshop waarbij van verschillende landen over de hele wereld de 
begroetingsvorm werd getoond op een groot scherm en door de deelnemers daarna werd 
uitgevoerd. 
Hierbij werd telkens een specialiteit van het betreffende land geserveerd aan alle 
deelnemers. 
De deelnemende landen aan het schaaktoernooi presenteerden zich vervolgens ook en 
vertelden iets over de cultuur van hun eigen land waarbij hapjes werden uitgedeeld. 
De slogan was “World without Borders”. 
 
Zondagochtend 25 oktober. 
 
Vanochtend na het ontbijt zijn we begonnen met een voorstelronde om alle deelnemers te 
leren kennen. Degene met de bal stelde zich voor en gaf daarna de bal door aan een 
volgende deelnemer. Alles werd geregisseerd door twee mensen uit Tsjechië. 
De Tsjechische radio was ook ter plaatse. Mike Eggen en Dave Kengen werden zelfs 
geïnterviewd over hun belevenissen van het schaaktoernooi!  
Na een lekkere lunch en een paar snelle schaakpartijen, kregen we een introductie 
mindfulness.  Na afloop hebben we onze ervaren emoties kunnen uiten op een schilderdoek. 
Dit leidde tot mooie, kleurrijke en abstracte voorstellingen.  
Voor het avondeten werd er eerst nog even geschaakt. Dit als generale repetitie voor de dag 
van morgen: dan begint het echte schaaktoernooi officieel. 
Na het avondeten was er een interculturele dansavond met o.a. “living statues”. 
Pengbo Ye presenteerde een quiz in het Mandarijns! 
Pambu nam de presentatie over van het spel “in and out the water”. 
Na afloop bedankte Jayden namens alle deelnemers de organisatie voor de geweldige dag. 
 
Maandag 26 oktober. 
 
Vanmorgen is het dan zo ver. De officiële opening van het schaaktoernooi in Praag was kort 
maar krachtig. 
De schakers gaven elkaar een hand en begonnen aan de eerste ronde. Deze ronde leverde 
meteen een vracht aan punten op voor onze jongeren van "Adelante Schaakt". Jayden 
scoorde als eerste een vol punt. Daarna volgden nog meer punten in deze eerste ronde. 
Het einde van de eerste partij was uitermate spannend. 
Peter vocht tot de laatste seconde en verloor op tijd, terwijl Rick een verloren staande partij 
alsnog wist te winnen. 
Ronde 2 leverde een knappe remise op voor René.  
Kay beet zich vast in de stelling en zijn tegenstander verbruikte veel tijd. 
In een wirwar van varianten promoveerde Kay een pion tot Dame en scoorde een zwaar 
bevochten punt in zijn partij tegen de gedoodverfde toernooi winnaar.  
In ronde 3 nestelden zich enkele deelnemers van “Adelante Schaakt” in de kop van het 
klassement. 
Bij het ingaan van de vierde ronde zaten maar liefst 4 deelnemers van “Adelante Schaakt” op 
de topborden. Kay versloeg Thomas aan bord 1 en nu staat hij ongeslagen aan de leiding.  
Eddie kreeg een tegenstandster waarvan hij al twee keer, in eerdere toernooien, heeft 
gewonnen. Met deze ronde erbij werd het drie keer in drie jaar. Als dat nog maar goed komt!  
Tess had in ronde drie haar nul weggepoetst en nu gaat ze voor meer. 



Dinsdag 27 oktober. 
 
De tweede dag van het schaaktoernooi. 
Het regent in Praag; punten in ronde 5 wel te verstaan. Buiten schijnt de zon en ook de 
prestatie van de jeudige deelnemers van “Adelante Schaakt” straalt boven alles uit. 
Pengbo haalt zijn eerste punt binnen, Claire wint in grootse stijl en op Kay staat dit toernooi 
geen maat. Voor de vijfde keer knoopte hij zijn tegenstander zonder problemen op. Hij staat 
nu ongeslagen op plek een. Thomas wint van René en haakt aan bij de top. Ook Mika heeft 
gewonnen, ondanks gemor van de tegenstander. 
Peter moest af en toe gaan staan om zijn zenuwen in bedwang te houden.  
De zenuwen gaan meespelen in ronde 6.  
Kay verloor maar staat nog steeds gedeeld op de eerste plaats. Peter en Thomas vochten 
tot de laatste seconde tegen elkaar terwijl Dave hardnekkig een Slowaakse schone het punt 
probeerde af te snoepen.  Helaas bleek ze ook nog haren op de tanden te hebben en beet 
ze flink van zich af. Mike speelde een degelijke partij met een verdiend half punt als 
resultaat. Er waren ook nog heel wat remises voor onze deelnemers. In het 
ploegenklassement staan we er heel goed voor. De laatste ronde zal de beslissing moeten 
brengen wie met de eindzege aan de haal gaat. 
Ronde 7 is de ronde van de waarheid gebleken. Dave nam wraak voor zijn nederlaag in de 
6e ronde. Mike veegde zijn opponent uit Oekraïne van het bord. Pambu kende de 
herdersmat wel maar trapte er toch in. Jayden verslikte zich in een giftig schaakstuk. Rick 
hield het lang vol en niet zonder resultaat, een vol punt voor hem! 
Kay wist Peter te verschalken en tenslotte hangt alles af van de partij van Thomas tegen 
Lubos Chlanda uit Tsjechië. De kansen wisselen maar uiteindelijk weet de Tsjechische  
deelnemer het volle punt binnen te halen en komt zo gelijk met Kay op 6 punten.  
De prijsuitreiking volgde in de namiddag. 
Kay Curfs van “Adelante Schaakt” werd gedeeld eerste in de hoofdgroep. Thomas van Uden 
werd derde. 
Een geweldige prestatie van onze Kay. Claire sleept  ook nog de prijs voor het beste meisje 
uit het vuur. Oh, als je eens gezien had hoe jaloers de overige meiden waren. “Hadden wij 
ook maar zo’n beker” zag je ze denken. 
Als klap op de vuurpijl werd het Nederlandse team ook nog eerste in de eindstand van de 
teams. Gelukkig waren er sterke kerels bij om de vele bekers en diploma’s te vervoeren. 
 
Woensdag 28 oktober. 
 
Een sterke Tsjechische schaakmeester, Vladimir Škára , verzorgde de afgelopen drie dagen 
een boeiend overzicht van de schaakgeschiedenis, een spannende schaakquiz en een 
slopende schaaksimultaan. Tijdens de simultaan speelde Vladimir tegen 27 tegenstanders. 
Onze spelers verweerden zich kranig, enkelen wisten te winnen waaronder Claire op haar 
21ste verjaardag, Jayden en Rick.  
Na de lunch vertrokken we met de bus naar de Botanische Tuin in Troja, even buiten het 
centrum van Praag. 
Hier hadden we eerst een korte speurtocht door het park en daarna werd het Fata Morgana 
bezocht.  
Vervolgens met de bus terug naar het centrum van de stad Praag waar we de avond 
doorbrachten. 
 
Donderdag 29 oktober. 
 
Vanmorgen bezochten we Vysehrad., het oudste gedeelte van Praag. Het Instituut waar we 
logeren ligt hier op loopafstand vandaan. Vysehrad is een militair bolwerk met een prachtige 
kerk en een unieke begraafplaats gelegen in een prachtig park. Daar bezochten we de 
graven van o.a. Dvorak en Smetena, twee beroemde Tsjechische componisten. Ben gaf hier, 
zoals ieder jaar opnieuw, een geweldige uitleg. 
Ook genoten we vanaf hier van een geweldig uitzicht over de stad Praag. 



Na de lunch vertrokken we met de bus naar het Sport & Bowling centrum in Rakovniku, een 
stuk buiten Praag. 
Hier hadden we een sport en spellen middag, waar iedereen enorm van genoten heeft. 
Ook de avond werd hier nog doorgebracht en het was een zeer geslaagde avond met 
diverse activiteiten, veel muziek, lekker eten en plezier. Er werden bekers en prijzen 
gewonnen door verschillende deelnemers. 
Er was een optreden van een plaatselijke dansgroep waaraan onze deelnemers ook actief 
meededen.   
Op het einde van de avond bracht onze vertrouwde buschauffeur Aiko ons weer veilig naar 
huis in Praag. 
 
Vrijdag 30 oktober. 
 
In de ochtend werd afscheid genomen van verschillende groepen. De meeste gingen 
vandaag naar huis. 
Wij hadden nog een extra dag die helemaal in het teken stond van ons bezoek aan de stad 
Praag en de voordrachten van verschillende deelnemers. Allereerst vertrokken we met de 
bus naar de Praagse Burcht waar we de wisseling van de wacht hebben gezien. Daarna 
gingen we vanaf hier te voet naar beneden en via de Karelbrug gingen we naar het centrum 
van Praag. Hier splitsen we ons op in kleinere groepen en iedere groep bezocht enkele 
bezienswaardigheden van Praag, die de jongeren vooraf hadden voorbereid en uitgelegd 
aan de overige deelnemers. 
Tegen de avond gingen we met de bus terug naar het Revalidatiecentrum. Daar genoten we 
in een restaurant in de buurt van een feestelijke maaltijd samen met enkele mensen van de 
organisatie in Praag. Er werden nog enkele dankwoorden uitgesproken door jongeren en 
iedereen was zeer tevreden over deze fantastische week in Praag. In deze toespraken van 
de jongeren kwam nogmaals naar voren hoe belangrijk zij het vonden om samen met 
jongeren uit andere landen een week lang allerlei activiteiten te doen en contact te hebben. 
 
Zaterdag 31 oktober. 
 
Vanmorgen na het ontbijt werd eerst de bagage naar de bus gebracht. Hierna vertrokken we 
om 09.30 uur vanuit Praag naar Valkenburg aan de Geul. 
Onderweg werd gestopt bij een wegrestaurant voor onze laatste gezamenlijke maaltijd. 
Tijdens de terugreis werd opnieuw geschaakt en nog nagepraat over de geweldige week in 
Praag. Ook werd tijdens deze busreis de eindmeting gedaan, wederom door Ton, om een 
goed beeld te krijgen van de vorderingen van de jongeren tijdens deze reis.  
Pambu bedankte namens alle deelnemers de chauffeur Aiko en de andere begeleiders voor 
de geweldige week. Bij het Adelante College te Valkenburg werden we rond 20.00 uur door 
de ouders en familieleden van de deelnemers opgewacht. 
Iedereen ging hierna moe maar tevreden naar huis.  
 
 
Verslagen deelnemers van de presentaties door onze jongeren: 
 
Heydrich, de Praagse Burcht als bestuurscentrum voor de Nazi’s door Mike en Eddie. 
In 1941 werd Reinhardt Heydrich bevorderd tot Reichsprotektor van de Bohemen en 
Moravië. Zijn hoofdkwartier werd Praag. Vanwege zijn gruweldaden bij het neerslaan van het 
plaatselijk verzet en bij de vervolging van Joden kreeg hij al snel de bijnaam “Slager van 
Praag”. Berucht werd Heydrich omdat hij de Wannsee conferentie voorzat alwaar besloten 
werd tot de systematische uitroeiing van de Europese Joden. In 1942 werd er in Praag, vlak 
bij de Praagse Burcht, een aanslag op hem gepleegd. De verzetslieden, een Tsjech en een 
Slowaak, die hem verwonden waren speciaal in Engeland opgeleid. Himmler stuurde 
onmiddellijk zijn persoonlijke dokter om hem te verzorgen te samen met duizenden extra SS-
mensen. Uiteindelijk stierf hij vier dagen later aan een bloedvergiftiging. Op de plek waar de 
verzetshelden sneuvelden worden nog dagelijks bloemen neergelegd.  



Praagse Burcht in de 2e wereldoorlog, na de oorlog en vanaf 1989 door Jayden en 
Rick, Pambu en Tess. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Praag bezet door de Duitsers. Al in 1939 gaf Hitler 
vanuit de Praagse Burcht een toespraak waarin hij alle plannen voor de bezetting 
aankondigde. De Tsjechische kroonjuwelen werden in de Burcht bewaard als bescherming 
tegen eventuele bombardementen.  
Na de oorlog ontstond er een communistisch regime dat zetelde in de Burcht.  
In 1989 ontstond er de “Fluwelen Revolutie”; mensen protesteerden tegen de macht van de 
Communistische Partij. Als gevolg hiervan wordt er een nieuwe regering geïnstalleerd en 
Vaclav Havel wordt de nieuwe president. De ceremonie vond plaats in de Kroningszaal in de 
Praagse Burcht.  
 
Wenceslauslplein door René en Claire. 
Het Wenceslausplein is een plein in het centrum van Praag. Het plein behoort tot de grootste 
van Europa, met een lengte van 750 meter. Sinds het jaar 1848 is dit plein genoemd naar de 
heilige Wenceslaus. In eerste instantie was het plein ingericht voor een paardenmarkt.  
Dit plein is in het verleden erg belangrijk geweest. Hier vond namelijk de fluwelen revolutie 
plaats, waardoor er in 1989 een einde kwam aan het communistische tijdperk.  
Op het plein bevindt zich ook een monument voor Jan Palach. Dit was een student die zich 
op dit plein in 1969 in brand stak. Uit protest tegen het gebrek aan democratie in het destijds 
communistische Tsjechië.  
 
Jugenstil door Mika en Kay.  
Jugendstil of art nouveau is een kunststroming die tussen 1890 en 1914 op verschillende 
plaatsen in Europa populair was, voornamelijk als reactie op het vorm-vervagende 
impressionisme. De jugendstil manifesteerde zich vooral in gebruiksvoorwerpen (glaskunst, 
boeken, plateel, sieraden, meubels etc.), de architectuur en de schilderkunst. De stroming 
kende een korte maar hevige bloeitijd, dat zich voornamelijk uitbreidde tijdens de belle 
époque. In West-Europa was de stijl ruim voor 1910 al verleden tijd, in het oosten kon ze wat 
langer overleven. 
 
De Fluwelen revolutie door Mika. 
De Fluwelen revolutie was een omwenteling zonder geweld in het najaar van 1989, na 
aanleiding van het hardhandig ingrijpen van de militaire oproerpolitie bij een vreedzaam 
studentenprotest in hetzelfde jaar. 
Als reactie op dit hardhandig optreden verenigde zich verschillende vakbonden en politieke 
organisaties in het Burger Forum. Dit forum wilde vreedzaam de dialoog voeren met de 
Communistische Partij. Dit leidde niet tot succes. Hierna ontstond er een massale 
volksopstand waardoor een einde kwam aan het communistische bewind. 
 
De Joden in Praag door Thomas en Dave. 
1000 Jaar geleden zijn de Joden aangekomen in Praag als handelaars. 
Tijdens WO II bezetten Duitsers Tsjechië en Praag en vervolgden de Joden. 
Er werden bijna 80.000 Tsjechische Joden vermoord, hun namen staan in de Pinchas 
Synagoge. De Synagoge en het bijbehorend Joodse kerkhof zijn bewaard gebleven ondanks 
de Duitse bezetting. De Duitsers wilden deze begraafplaats en Synagoge als museum 
inrichten als herinnering aan de vervolging van de Joden in Praag. 
Na de oorlog keerden een aantal Joden terug en van hen woont tot op de dag van vandaag 
nog een kleine groep in Praag, in de voormalig Joodse wijk. 
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