
 
 
Zaterdag 25 oktober 2014. 
Vandaag vertrekt een groep schakers en begeleiders naar het 20-ste internationale 
schaaktoernooi in Praag. In het kader van Euro-Chess wordt deelgenomen aan dit 
schaaktoernooi met interculturele activiteiten in Praag en omgeving. 
De schakers hebben zich afgelopen maanden goed voorbereid op dit evenement 
onder leiding van de schaakleraren Ben van Uden, Ton Montforts en Pierre Keune. 
Deze voorbereidingen vinden wekelijks plaats in de Ronald McDonald Kindervallei 
en/of in het Adelante College in Valkenburg aan de Geul. 
We zijn om 07.30 uur vertrokken vanaf Adelante College met een rolstoelbus van de 
firma Lindetours naar Praag. Na een voorspoedige reis en een maaltijd onderweg bij 
McDonalds zijn we om 19.30 uur aangekomen in Praag bij het Jedlicka Instituut.  
Hier heeft iedereen de koffers naar zijn kamer gebracht om vervolgens weer te 
schaken in de grote zaal van het Instituut. 
 
Zondag 26 oktober. 
Voor het begin van de eerste ronde waren de zenuwen behoorlijk gespannen. Vlug 
werden nog enkele openingen doorgenomen tot het moment van de bekendmaking 
van de paringen aanbrak. Stilte daalde neer, slechts verbroken door het slaan op de 
klokken. Zoals te verwachten viel, waren de partijen in de jongste groep het snelst 
uit. In de groep van de oudere deelnemers werd verwoed gevochten tot de laatste 
seconde. Keurig op tijd begon de 2e ronde en toen de kruitdampen waren 
opgetrokken stonden 3 van onze deelnemers op 2 punten.  
Na het schaken werd in de pauze genoten van een heerlijke maaltijd. 
Verslag door Ton Montforts, schaakleraar. 
 
Verslag zondag 26 oktober 3e en 4e ronde. 
Na de lunch kwam de 3e ronde. Er werden flinke tikken uitgedeeld door de 
buitenlandse deelnemers. Gelukkig werden er toch nog een paar punten 
bijgeschreven omdat er ook Nederlanders tegen Belgen speelden. Toch staat nog 
een van onze deelnemers na een verrassende wending in zijn partij met de fraaie 
score van 3 uit 3 fier op kop. Houdini had hier nog wat van kunnen opsteken! 
Ronde 4 heeft het geweten. Tot op het bot gemotiveerd werd er gevochten om ieder 
pionnetje. Eddie en Mike wisten hun tegenstander te verschalken door gedegen 
positiespel. Helaas legde René, onze topscorer tot dusver, de duimen na een klein 
foutje. Dit drietal kan bogen op 3 uit 4, waarachtig niet slecht in dit sterke veld 
deelnemers. Morgen wordt dat vast en zeker nog eens dik overgedaan. 
Verslag door Ton Montforts, schaakleraar. 
 
Op zondagavond vertrokken met de bus om 19.00 uur naar Krizik Fountain in Prague 
voor een licht- en waterspel op muziek van Queen. Daarna werd nog kort geschaakt 
in Jedlicka Instituut waar we verblijven. Iedereen ging op tijd naar bed, als 
voorbereiding op de zware schaakdag van maandag. 
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Maandag 27 oktober: ronde 5 en ronde 6. 
Het is weer spannend. De zenuwen gieren door de zaal. De emoties lopen soms 
hoog op. Na de lunch volgt ronde 7, de laatste wedstrijd. 
De tweede dag van het toernooi bracht wisselend succes.  
Peter kwam helemaal op stoom en bezette uiteindelijk de 2e plaats in het 
eindklassement. René verloor enkele partijen en verloor de aansluiting met de top 
terwijl Claire iedereen duidelijk maakte dat ze nog lang niet jarig waren en zij wel, 
namelijk morgen. We zijn allemaal reuze benieuwd waarop we worden getrakteerd. 
Tenslotte ben je niet altijd de beste vrouwelijke speelster van het toernooi, nietwaar? 
Rick maakte korte metten met de slechte start van gisteren en scoorde maar liefst 
2,5 punt uit 3 partijen. De laatste partij duurde echt de volle 1,5 uur en met nog 22 
seconden op zijn klok ging de tegenstandster door de vlag. Duidelijk was dat de 
debutanten alle lof verdienen omdat zij zichtbaar groeiden tijdens het toernooi. Alle 
deelnemers kunnen tevreden terugkijken op een voor hen persoonlijk zeer geslaagd 
toernooi. Verslag door Ton Montfort, schaakleraar. 
Hierna volgt de feestmaaltijd en daarna de prijsuitreiking in TaKavarna. 
Vervolgens was er een dia presentatie van 20 jaar schaaktoernooi in Praag.  
Er was een mooie toespraak zowel door Zdena uit Praag alsook door Pierre Keune 
van de stichting "Euro-Chess Foundation” (ECF).  
 
Dinsdag 28 oktober: Theresiënstadt (Terezin) 
Onderstaande tekst is gemaakt door Mike en Eddie. 
In de Tweede Wereldoorlog gebruikten de nazi’s Theresiënstadt als 
concentratiekamp. In het kamp was ook een gevangenis, dit werd ook wel het kleine 
fort genoemd. Het kamp Theresiënstadt opende officieel zijn deuren op 24 november 
1941. Veel Joden uit Tsjecho-Slowakije werden naar Terezín gedeporteerd. In de 
zomer van 1942 werd de niet-Joodse bevolking van Theresiënstadt weggestuurd. 
Onder de nieuwe bevolking bevonden zich vele kunstenaars, musici en juristen. 
Daardoor ontstond er een druk cultureel leven in het getto. Het kamp herbergde, 
naast volwassenen, ook zo'n 11.000 kinderen. Er was weinig voedsel en alleen al in 
1942 stierven er zo'n 16.000 bewoners. Op 3 mei 1945 droegen de nazi's de controle 
over het kamp over aan het Rode Kruis en op 8 mei werd Theresiënstadt officieel 
door het Rode Leger bevrijd. Theresiënstadt had de twijfelachtige eer om een 
reserveringskamp te zijn. Hoewel de situatie in de overige reserveringskampen 
beduidend beter was, was ook Theresiënstadt bedoeld om mensen te sparen voor 
een ander doel: propaganda. 
 
Verslag na het bezoek: 
We zijn vandaag naar Theresiënstadt geweest, het was heel indrukwekkend. Wat het 
meeste indruk op ons heeft gemaakt is dat mensen zich moesten uitkleden en 
douchen in koud gif water om alle luizen te doden. Ook schrokken wij ervan dat 
mensen zelfs een keer per week een soort van bloedpap te eten kregen. Dit bestond 
uit bloed dat afkomstig was van een slachthuis in de buurt. We hebben natuurlijk ook 
nog een heleboel andere dingen gezien bijvoorbeeld: de executieplaats, 
cellenblokken en tot onze grote verbazing was er ook midden in het kamp een groot 
landhuis waar alle SS-officieren woonden. Hier hadden ze ook de mogelijkheid om 
naar de bioscoop te gaan of naar een zwembad. Deze plek was bijzonder. We zullen 
deze ervaring nooit vergeten. 
Verslag door Eddie en Mike.  
 



Vandaag gaan wij ook naar Melnik.  
Onderstaande tekst is gemaakt door Pambu en Jayden. 
Melnik is een stad in de Tsjechische regio Midden-Bohemen. Melnik ligt op 30 km ten 
noorden van Praag. De stad ligt op de rechteroever van de Elbe, tegenover de 
monding van de Moldau. Melnik is een belangrijke rivierhaven. De rivierhaven is 
belangrijk, omdat Melnik beroemde wijnkelders heeft. Door de rivierhaven groeide de 
economie in Melnik, omdat er veel handel plaatsvond in de wijnsector. Ook staat 
Melnik bekend om zijn mooie gebouwen. De gebouwen zijn erg kleurrijk. 
Verslag na het bezoek. 
Wij zijn vandaag in Melnik geweest. Wij hebben vanuit een uitkijkpunt naar de rivier 
de Elbe gekeken. Daar zagen wij ook enkele beroemde wijngaarden van Melnik. Wij 
troffen er een Tsjechische meneer. Hij vertelde over de geschiedenis van Melnik. 
Daarna zijn wij samen iets gaan drinken. Wij hebben vandaag een bijzonder leuke 
dag gehad! 
Verslag door Pambu en Jayden. 
 
Na het avondeten werd er ! geschaakt! En hoe. Ook de begeleidsters zijn helemaal 
gegrepen door het edele spel en wel door de variant “Solitair schaak”. Ook Claire 
werd nog eens extra toegezongen en na het uitpakken van een cadeau namens 
iedereen volgde er ook nog een attentie van René. De toespraak van René was 
cryptisch. Hij begon met de woorden waarmee hij ook eindigde “Happy New Year”. 
Daar kun je geen speld tussen krijgen. Aangelokt door ons wondermooie gezang 
waren intussen de Poolse kinderen in de deurpost komen staan en weldra schaakten 
zij volop mee. Jammer dat we ook nog naar bed moesten.  
Verslag door Ton Montforts, schaakleraar. 
 
Woensdag 29 oktober: vandaag gaan wij naar de Praagse Burcht. 
De Praagse Burcht is een burcht gelegen in de Tsjechische hoofdstad Praag. Dit 
omsloten burchtgebied, waaraan men reeds in de 9de eeuw begon, is het grootste 
ter wereld. Vanwege de strategische heuvelligging was het in eerste instantie als een 
verdedigingsfort gebouwd. Langzaamaan kwamen er steeds meer gebouwen 
omheen, waaronder de indrukwekkende Sint-Vituskathedraal, waarvan de bouw 
uiteindelijk meer dan 1000 jaar duurde. 
In dit enorme complex, en directe omgeving ervan, zijn een aantal interessante 
bezienswaardigheden te vinden. Wat te denken van het Burchtplein, het 
Schwarzenbergpaleis en het Sternbergpaleis met de Nationale Garde. In de burcht 
wordt ook de Wenceslaskroon bewaard die slechts eenmaal per tien jaar aan het 
publiek wordt getoond. 
Tekst door Wim en René. 
Verslag na het bezoek. 
Wij zijn vandaag in de burcht van Praag geweest. Een gids heeft ons rondgeleid. De 
rondleiding begon in de kathedraal. Vooral het raamwerk heeft hier veel indruk op 
ons gemaakt. De prachtige glas-in-lood ramen bestonden uit heel veel verschillende 
stukken glas, het grootste uit 226000 stukken. Daarna zijn wij naar de Basilik 
gegaan. Daar spraken ons de eenvoud en de fresco’s aan de muur erg aan. We 
sloten ons bezoek aan de burcht af met “het gouden straatje”. Daar ging iedereen 
even zijn eigen weg en bezochten wij een aantal leuke winkels. We gingen toen 
terug naar de bus, om door te gaan naar Vysehrad. 
Verslag door Wim en René. 
 



Vanmiddag gaan wij na de lunch naar Vy!ehrad. 
Het onderstaande stuk is gemaakt door Mika en Joshua. 
Vy"ehrad (Tsjechisch voor 'hoge burcht') is de oudste wijk van de Tsjechische 
hoofdstad Praag, die ten zuiden ligt van de Oude Stad. De eerste bewoners waren 
kooplieden.  
In de eerste helft van de 10e eeuw, werd aan de overzijde van de Moldau een 
tweede burcht gesticht, de Vy"ehrad. Rond 1070 maakte Vratislav II de Vy"ehrad tot 
zijn residentie, terwijl die functie voordien voor de Praagse burcht was weggelegd. In 
de nieuwe burcht stichtte hij een aantal kerken, waaronder de Pauluskerk. Deze kerk 
bestaat nog steeds, maar het gebouw lijkt qua uiterlijk totaal niet meer op de 
middeleeuwse kerk. Het huidige gebouw stamt uit het einde van de 19e eeuw. 
Vy"ehrad en de Oude Stad zijn met elkaar verbonden in de 12e eeuw door de 
stenen Judithbrug, die de opvolger was van houten voorgangers uit de 9e en 10e 
eeuw. 
Verslag na het bezoek. 
We zijn vanmiddag naar Vysehrad geweest en hebben daar een wandeling gemaakt 
over de stadswal. Je had een mooi uitzicht over de rest van de stad. We zijn ook 
naar het beroemdste kerkhof van Tsjechië geweest. Er liggen vooral mensen die veel 
voor het land betekend hebben, zoals; kunstenaars, wetenschappers, musici en 
componisten. Onder andere Dvorak en Smetena. We vonden het een zeer 
interessante dag!  
Verslag door Mika en Joshua.  
 
Vanavond na het diner maken we nog een sightseeing door het mooie Praag met 
onze buschauffeur Aiko.  
Bij thuiskomst in het instituut werd er weer geschaakt door iedereen!  
 
Donderdag 30 oktober: bezoek aan het oude centrum van Praag. 
 
Joodse wijk: 
De onderstaande tekst is geschreven door Mike en Rick. 
Aan de noordzijde van het stadsplein in Praag ligt de Joodse wijk (Josefov), waar 
joden zich sinds de 10e eeuw hebben gevestigd. Tegenwoordig bestaat de wijk 
Josefov grotendeels uit gebouwen van begin 20e eeuw. In de wijk liggen een aantal 
oude synagogen, waaronder de oudste synagoge van heel Europa: de Oudnieuwe 
synagoge. Tevens ligt er een oude begraafplaats en het joodse stadhuis. Het 
bijzondere van de oude begraafplaats is dat door de jaren heen de graven op elkaar 
zijn gestapeld. Opvallend is dat de Joodse wijk met opzet werd gespaard door de 
Duitsers, omdat het had moeten dienen als een museum voor een uitgestorven ras. 
 
De astronomische klok: 
Het onderstaande stuk is geschreven door Claire. 
Op het oude stadsplein in Praag staat een hele bekende klok. 
Ook wel de astronomische klok genoemd. Deze klok geeft niet alleen de tijd, maar 
ook de dagen, de sterrentijd en de stand van de maan en de zon weer. 
Elk uur komen boven de wijzerplaat beelden van de apostelen naar buiten. Dit 
schouwspel wordt afgesloten met de dood vormgegeven door een man met een zeis.  
 
 
 



De Tynkerk: 
De bezienswaardigheid is ook te vinden op het oude historische plein. De twee 80 
meter hoge torens van de kerk vertegenwoordigen de vrouwelijke en mannelijke kant 
van de wereld. De torens zijn versierd met spitsen, torentjes en pieken. In de kerk ligt 
het graf van de beroemde Deense astronoom Tycho Brahe. 
 
De Kruittoren: 
De Kruittoren werd in 1475 gebouwd door meesterbouwer Matou" Rejsek tijdens de 
heerschappij van koning Vladislav II Jagiello. De bouw van de Kruittoren viel stil 
tussen 1477 en 1485 toen koning Vladislav II op de vlucht moest gaan voor rellen. 
De naam Kruittoren wordt sinds de 17e eeuw gebruikt omdat deze vanaf toen als 
opslagplaats voor kruit diende. De monumentale toren werd zwaar beschadigd 
tijdens de bezetting van 1757 door de Pruisen. De toren werd pas in 1875-1886 
heropgebouwd door Josef Mocker. In de jaren 1990 werd de Kruittoren, net zoals 
vele andere historische gebouwen in Praag, prachtig gerenoveerd. 
 
Restaurant Obecni Dum: 
Het onderstaande stuk is geschreven door Joey en Levi. 
Wij gaan vandaag lunchen in het bijzondere restaurant “Obecni Dum”. Het gebouw 
ligt aan het plein genoemd, Namesti Republici. Hier is in 1919 de grondwet getekend 
voor de nieuwe staat Tsjechië Slowakije. Het restaurant is van binnen en buiten 
vormgegeven in de Jugendstil. Dit is een kunstvorm aan het eind van de 19e, begin 
20e eeuw, welke door heel Europa een vernieuwing bracht. Dit wordt gekenmerkt 
door vloeiende vormen, weelderigheid, warme, frisse en heldere kleuren. Het wordt 
ook wel Art Nouveau genoemd, een nieuwe stroming in de kunst die zijn oorsprong 
had in Engeland. Niet alleen in de schilderkunst, maar ook bij bijvoorbeeld in 
meubilair en decoratieve voorwerpen, zag je deze stijl terug. 
 
Wenzelplein:  
De onderstaande tekst is gemaakt door Janna en Tess. 
Wij gaan vandaag naar het Wenzelplein. Op dit plein heeft Jan Palach, een student, 
zichzelf in 1969 in brand gestoken. Hij heeft dit gedaan uit protest tegen de dictatuur 
van de communisten. De Russen waren toen de baas in Tsjechië. Jan Palach 
protesteerde daartegen en alles wat hij tijdens zijn actie zei, werd door Radio Europa 
over de hele wereld uitgezonden. Enkele dagen na zijn protestactie is Jan Palach 
overleden. Op het plein zelf wordt herinnerd aan Jan Palach. Zijn naam staat op een 
kruis gegraveerd. Ook staat er een monument op het trottoir bij het museum, 
tegenover het Wenzelplein. 
 
Donderdag 30 oktober. 
De dag werd afgesloten met een afscheidsdiner in Arrosto Ristorante kort bij het 
instituut waar we deze week verbleven. Het was een gezellige avond, een mooi 
afscheid van de geslaagde schaakweek met interculturele activiteiten in Praag en 
omgeving.  
 
 
 
 
 
 



Vrijdag 31 oktober. 
Het was een korte nacht. Alles inpakken en naar de bus brengen. Vervolgens 
ontbijten en rond 09.00 uur start de terugreis naar Adelante in Valkenburg. 
 
Rond 20.00 uur zijn we na een voorspoedige reis goed aangekomen bij Adelante te 
Valkenburg. De deelnemers werden door de ouders opgehaald. Iedereen was erg 
tevreden over de schaakweek naar Praag, maar ook weer blij om thuis te zijn. De 
eerste aanmeldingen voor de schaakweek van 2015 zijn al gedaan. 
 
Iedereen, namens alle begeleiders en schakers, bedankt voor de mooie reacties op 
Facebook. Het was alweer een bijzondere schaakreis met veel interculturele 
hoogtepunten. 
Pierre Keune, leider schaakweek naar Praag 2014 
 
Een dagelijks verslag met foto’s is te volgen via onze web-site www.euro-chess.eu  
en op de Facebook pagina van Euro-Chess. 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



  



 



 



 



  


