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Maandag 27 april 2015 
 
Vanmorgen zijn we om 07.00 uur vertrokken vanaf Adelante College in Valkenburg 
met een aangepaste bus van de firma Lindetours uit Voerendaal. 
Onderweg waren de jongeren weer druk aan het schaken onder leiding van Ben van 
Uden en Ton Montforts. 
Verder werd gewerkt aan de nul-meting door Ton Montforts. 
Ook was er aandacht voor de presentatie van diverse leerlingen die iets voorbereid 
hebben voor de dag van morgen in Berlijn. 
De dag werd afgesloten met een heerlijk diner in Wandlitz nadat we eerst onze intrek 
hadden genomen in de plaatselijke jeugdherberg. 
 
 
Dinsdag 28 april 2015 
 
Vandaag moesten we vroeg op voor een bezoek aan Berlijn: 
We kregen al vroeg in de ochtend een rondleiding met de bus onder leiding van een 
deskundige gids. 
Allereerst was er in de bus een presentatie van verschillende leerlingen over de 
diverse highlights van Berlijn die we gingen bezoeken. Gezien het slechte weer zijn 
we op het einde van de middag naar een museum gegaan. We bezochten daar eerst 
de atoombunker en vervolgens het museum Story of Berlin. Daarna hebben we koffie 
gedronken in een hardrock café. 
De dag werd afgesloten met een diner in het restaurant in Wandlitz. 
 
De presentatie van Juup en Pambu: 
De Berlijnse muur is een muur die is gebouwd in 1961 door de Sovjet-Unie. Deze 
muur werd uit het niets in een recordtempo gebouwd en was 45 km lang. Door deze 
muur konden de bewoners van Oost-Berlijn niet meer naar West-Berlijn gaan en 
werden ze gescheiden van hun families. De reden hierachter was om Berlijn te 
splitsen in twee stukken met in het oosten de communistische Sovjet-Unie en in het 
westen de geallieerde die kapitalistisch waren. De geallieerde sector was gesplitst in 
drie zones, namelijk: de Amerikaanse, Franse en Engelse. Mensen die toch 
probeerde te vluchten van Oost naar West-Berlijn werden doodgeschoten. Ze 
probeerde over de muur te klimmen of met een tunnel er onderdoor te gaan. Hierbij 
lieten 170 mensen het leven. Dit vinden wij heel erg. 
 
De presentatie van Britt en Tess: 
Checkpoint Charly was de bekendste grensovergang tussen Oost en West-Berlijn. 
Deze lag in de Amerikaanse sector van Berlijn. Het was de enige overgang waar 
buitenlanders naar de Russische sector konden met een auto. Met het openbaar 
vervoer was het nabijgelegen Bahnhof Friedrichstrasse de enige mogelijkheid. 
Checkpoint Charly was de derde controlepost die men diende te passeren als ze 
naar Oost-Berlijn wilde gaan. Het werd genoemd naar de derde letter van het 
spellingsalfabet (Alpha, Bravo en Charly). Iedere week kwamen er Amerikaanse, 
Britse, Franse en Russische generaals langs met een jeep om alle sectoren te 
inspecteren. 
 
 
 



De presentatie van René en Joshua: 
De term "Reichstag" (Rijksdag) is een samenstelling van Reich (rijk) en tag 
(vergadering, vergelijk met dagen). Men zou het kunnen vertalen als 
'Rijksvergadering'. 
De Rijksdag was de benaming voor het parlement van Duitsland in de jaren 1867-
1945.  
De grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland bracht na de 2e wereld oorlog in 1949 
een nieuw parlement dat de Bondsdag genoemd werd. Dit parlement zetelde niet in 
Berlijn maar in Bonn. In Oost-Berlijn, hoofdstad van de Duitse Democratische 
Republiek (DDR) was er een parlement dat "Volkskammer" genoemd werd. Dit 
parlement kwam bijeen in het Palast der Republik aan de Marx-Engels-Platz. (de 
huidige Schloßplatz)  Na de vereniging van de beide Duitslanden besliste de 
Bondsdag om zich in Berlijn te vestigen. Het gebouw behoudt zijn naam 
Reichstagsgebäude. 
 
De presentatie van Pierre: 
De monumentale Brandenburger Tor kan terugkijken op een ongeveer 200-jarige 
geschiedenis. Het werd gebouwd tussen 1788-1791 naar een ontwerp van een 
klassieke Griekse tempel in Athene. Koning Frederik Willem II had eerder opdracht 
gegeven tot de bouw van een klassieke stadspoort voor de grote straat “Unter den 
Linden”. Dit klassieke zandstenen gebouw is een van de grootste en mooiste 
bouwwerken van het Duitse classicisme (classicisme is het nabootsen van bouwstijl 
van de Grieken en Romeinen). Tot 1989 was de Brandenburger Tor een symbool 
van de deling tussen Oost en West-Berlijn. Tijdens de Koude oorlog sprak president 
Kennedy de beroemde woorden “ Ich bin ein Berliner” uit bij de Brandenburger Tor. 
Dit om de eenheid tussen de mensen te versterken en dat iedereen gelijk aan elkaar 
was. Het is nu een nationaal symbool van eenheid en dus één van de beroemdste 
bezienswaardigheden van de stad. 
 
 
Woensdag 29 april 2015 
 
Na regen komt zonneschijn! 
Dag drie begon met een stralend zonnetje. Dit in tegenstelling tot gisteren toen het 
de hele dag geregend heeft. 
Na het zeer vroege ontbijt vertrokken we met de bus naar Potsdam en bezochten 
daar Cecilienhof. Mika en Jayden hadden over dit onderwerp een duidelijke 
presentatie in de bus zodat we goed voorbereid aan de rondleiding met onze gids 
konden beginnen. 
 
Presentatie van Jayden en Mika: 
Cecilienhof is een paleis in de Engelse bouwstijl dat de Duitse keizer Wilhelm de 
tweede van Pruisen in 1914 liet bouwen als buitenverblijf. Hij heeft het naar zijn 
echtgenote Cecilia vernoemd. In 1917 was de bouw van dit paleis klaar. Het had 
maar liefst 174 kamers en een prachtige tuin. Na de tweede wereldoorlog kwamen 
de 4 belangrijkste wereldleiders in Cecilienhof bij elkaar, om afspraken te maken 
over:  
(1) Denazificatie: Duitsland moest na de oorlog gedenazificeerd worden. Dit deden 
ze door de gruwelijkheden van de concentratiekampen in de bioscoop te laten zien.  
(2) Demilitarisatie: Dit ging over het afbreken, kleiner maken van het Duitse leger.  



(3) Herinrichten en verdelen van Europa: De geallieerden verdeelde hoe Europa er 
naar de oorlog zou uit moeten komen te zien.  (4) Overgave van Japan: Amerika 
maakte op deze conferentie bekend dat ze een atoom wapen hadden ontwikkeld. Ze 
wilde dit tegen Japan inzetten 
Na afloop werden nog enkele foto’s in de prachtige tuin van het Schloss gemaakt en 
nadat we afscheid hadden genomen van onze gids, vertrokken we richting 
Polen. Onderweg werd weer geschaakt ter voorbereiding op het toernooi. Rond 
20.00 uur kwamen we in Bydgoszcz aan bij ons hotel voor de komende dagen. Hier 
hebben we onze bagage naar de kamers gebracht en daarna genoten van een 
heerlijke maaltijd. Iedereen was moe en dus op tijd naar bed. Morgen wacht ons 
weer een drukke dag. 
 
 
Donderdag 30 april 2015 
 
Presentatie van Levi : 
Met de “Koude Oorlog” worden de spanningen tussen de twee grootste landen ter 
wereld bedoeld in de periode 1945-1991. Deze twee landen waren Amerika en de 
Sovjet-Unie. Zij waren de grote overwinnaars na de 2e wereld oorlog.  
In tegenstelling tot de Sovjet-Unie had Amerika geen schade in eigen lang en werd 
er veel verdiend aan de oorlog. De Sovjet-Unie had Duitsland in het oosten 
verslagen en hierbij waren miljoenen slachtoffers aan hun zijde gevallen. De grond 
die ze veroverd hadden op de Duitsers wilden ze daarom houden. Het grootste land 
ter wereld werd nog groter.  De spanningen die na de 2e wereld oorlog ontstond 
tussen Amerika en de Sovjet-Unie wordt de “Koude Oorlog” genoemd. Met koud 
wordt bedoeld dat er geen echte confrontaties tussen beide legers van Amerika en 
de Sovjet-Unie plaatsvonden. In Europa werd er wel met wapens gezwaaid maar 
men wilde alleen maar aan elkaar laten zien hoe groot hun leger was 
 
Presentatie Kay en Mike: 
Gdansk is een voormalige Hanzestad in Polen. De stad is gelegen aan de Oostzee 
en heeft ruim 450.000 inwoners, tevens vormt het met de havenstad Gdynia en de 
badplaats Sopot de zogenaamde Driestad.  
Gydanyzc is de naam waaronder Danzig (Gdansk) rond het jaar 1000 voor het eerst 
opduikt in de geschiedenis. In 1919 besloot het verdrag van Versailles dat Duitsland 
de hele provincie West-Pruisen en haar hoofdstad Danzig aan Polen moest afstaan. 
Op 1 september 1939 viel de Duitse marine Poolse douanekantoren aan in de haven 
(Westerplatte), nu nog de enige Duitse straatnaam die na 1945 mocht blijven 
bestaan. Polen en Duitsland waren in oorlog, Frankrijk en Engeland steunden Polen 
hierbij was de Tweede Wereldoorlog begonnen. Sinds de conferentie van Potsdam 
(1945) behoort de stad bij Polen. De achtergebleven Duitse bevolking werd vrijwel 
volledig verdreven. Na de Tweede Wereldoorlog moest de stad helemaal opnieuw 
worden opgebouwd. Dit gebeurde ook en het resultaat ziet er prachtig uit. Het 
nieuwe Gdansk zou opnieuw een belangrijke havenplaats worden. De scheepsbouw 
beleefde er onder het communistische regime grote bloei. In de jaren 80 verwierf de 
stad grote faam onder leiding van Lech Walesa, toen op de plaatselijke Lenin-werf de 
vakbond van solidariteit werd opgericht. Hier begon dus de opstand tegen de Sovjet-
Unie onder leiding van Lech Walesa. Lech Walesa werd ook in 1990 de eerste 
president van Polen. 
Vandaag hebben we met een gids Gdansk bezocht. 



In de ochtend was er een rondleiding door de stad onder leiding van een 
Nederlandstalige gids, woonachtig in Gdansk. Na de lunch maakten we onder leiding 
van een Poolse gids een boottocht door de haven en kwamen uiteindelijk uit bij de 
Westerplatte. Op deze plek is op 1 september 1939 de Tweede Wereldoorlog 
begonnen. 
Op 8 mei 2015 vindt op deze plek de herdenking plaats dat 70 jaar geleden een 
einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. 
 
Onderweg werd er weer geschaakt in de bus, als voorbereiding op het toernooi dat 
morgen gaat beginnen. 
 
 
Vrijdag 1 mei 2015 
 
Vanmorgen alweer vroeg op en genoten van een heerlijk ontbijtbuffet in ons hotel. 
Daarna in onze oranje outfit van Euro-Chess met de bus naar het instituut waar het 
toernooi gehouden wordt. 
In de bus werden onze deelnemers door Ton Montforts nog even goed voorbereid op 
dit toernooi. Hij had veel nuttige tips voor de schakers: 
De MORA regel: Het zitten op de handen. Rustig blijven en ook denken in de tijd van 
de tegenstander. Vooral weten wat te doen tegen de herdersmat. Niet laten afleiden 
en ook niet boos worden en vooral spelen met een plan. 
 
Eerst volgde de officiële opening. Daarna was er een aparte bijeenkomst voor de 
schakers en een voor de begeleiders. Hierbij was ook de wethouder van de 
gemeente Bydgoszcz aanwezig. 
 
Na de lunch startte het toernooi. 
Het begin was niet erg succesvol voor onze deelnemers. 
Gelukkig hebben zij zich hierna hersteld. 
Na 3 ronden zijn er 8 punten gehaald maar daar zal het vast niet bij blijven. Eenmaal 
warmgedraaid zal niets onze deelnemers nog kunnen stoppen. Omdat we met het 
grootse contingent deelnemers aanwezig zijn zullen er nog veel ontmoetingen tussen 
Nederland en België volgen en dan rollen de punten automatisch binnen. 
In de 4e ronde werden 4,5 punten gescoord. Het zal morgen van de laatste 5 ronden 
moeten komen. 
 
 
Zaterdag 2 mei 2015 
 
Vanmorgen werd na een goed ontbijt weer met frisse moed begonnen aan 
schaakpartij ronde 5.  
In deze ronde hebben we minimaal 5 punten behaald. 
De begeleiding werd tijdens schaakronden 5 en 6 op de kamer van de directeur 
ontvangen voor koffie en iets lekkers. Verder werden er geschenken overhandigd. 
Ronde 7 was even spannend. Peter rolde zijn mouwen op, Jayden bleef koelbloedig. 
De achtste ronde was succesvol voor onze ploeg. In deze ronde behaalden we 7 
punten. Mike was erg enthousiast: hij won van een Poolse deelnemer en Mika won 
van een Tsjechische deelnemer. 



Negende ronde: de allerlaatste zet werd gedaan in de partij van Kay tegen Max 
Spechta (een Tsjech). Het werd remise, nadat de scheidsrechter wegens tijdnood 
deze beslissing genomen had. 
Het debuut van Juup stemde tot ieders tevredenheid: hij sloot af met een remise 
tegen Britt. 
 
Om 15.00 uur was de prijsuitreiking en daarna gingen we met de bus naar het 
centrum van Bydgoszcz.  
Helaas waren de winkels gesloten (nationale feestdag). We hebben wel kunnen 
genieten van een heerlijk ijs en een wandeling door de stad. 
De laatste avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn in het hotel. Er werd 
gedanst, geschaakt en contacten gelegd met de buitenlandse teams in ons hotel. 
 
 
Zondag 3 mei 2015 
 
Vanmorgen hebben we eerst afscheid genomen van onze gastheren en de andere 
deelnemers. 
Daarna vertrokken we naar Wandlitz in de buurt van Berlijn. Onderweg werd weer 
geschaakt in de bus. Aangekomen in de jeugdherberg hebben we buiten lekker aan 
het water in het zonnetje gezeten. Een bal werd nuttig gebruikt. René lag bijna in het 
water! 
 
Vervolgens genoten we van een heerlijk afscheidsdiner in een restaurant in Wandlitz. 
Daar werden mooie woorden gesproken door een aantal deelnemers. Zij bedankten 
allen die deze schaakreis mogelijk hebben gemaakt. Het waren zeer spontane en 
persoonlijke uitingen van hun ervaringen tijdens deze schaakreis. 
 
 
Maandag 4 mei 2015 
 
Na het ontbijt in de jeugdherberg te Wandlitz vertrokken we voor het laatste deel van 
onze reis. 
In de bus werd weer druk geschaakt. Onderweg werd gestopt voor een warme 
maaltijd rond lunchtijd. 
Tegen de avond werd nog een korte stop gemaakt en smeerden we op een picknick 
broodjes die we daar opaten. Daarna vervolgden we onze reis voor het laatste stukje 
naar Adelante College te Valkenburg. De ouders werden onderweg gebeld en waren 
aanwezig om iedereen welkom te heten. 
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