
Euro-Chess 2013 

Boedapest 

Dag 1: Zondag 16 juni, vertrek naar Boedapest 

 

Na afscheid genomen te hebben 

van de ouders vertrokken de 

groep in alle vroegte naar 

vliegveld Zaventem bij Brussel.  

Het inchecken ging behoorlijk 

georganiseerd dankzij de leiding 

van Pierre. Voor de rolstoelers 

was er speciale aandacht en zij 

zaten als eerste in het vliegtuig.  

Iedereen was behoorlijk 

gespannen tijdens het opstijgen. 

Gelukkig verliep de vlucht 

voorspoedig, waardoor de 

spanning afnam.    
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Voor de rolstoelers waren er bijzondere faciliteiten waardoor ook zij 

comfortabel reisden. Bij aankomst op het vliegveld van Budapest 

leek het wel een sauna, zo warm. Nadat iedereen het vliegtuig 

heelhuids verlaten had, werden we met een bus naar de bagage 

band vervoerd. Hier had iedereen redelijk snel zijn koffer te pakken. 

Buiten werden we hartelijk ontvangen door Magdolna en haar 

collega’s. Waarna we met taxi’s naar het instituut zijn gegaan. Voor 

Cetin was er zelfs een privé busje. Aangekomen in het instituut 

hebben we vanwege de hitte veel water gedronken. Daarna hebben 

we onze kamers ingericht. Veel keuze hadden we daarbij niet, alles 

was al van tevoren ingedeeld.  
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Na een korte verkenning van het instituut zijn we de stad ingetrokken 

om samen wat te eten. Vervolgens terug naar het instituut. 

Daar werd kennis gemaakt met onze Europese schaakvrienden.  

Om 18:00 uur hebben we genoten van een authentiek Hongaars 

diner. Voor Cetin en Danny was er zelfs een romantisch tafeltje 

gedekt voor twee (op de gang!).  

Na het eten hebben we onze zangkunsten ten gehore gebracht ter 

ere van Stans veertiende verjaardag. Hij werd, door Ben namens ons 

allemaal, verwend met een toepasselijk geschenk. 

De jeugd vermaakte zich op de trampoline terwijl Ben en Pierre naar 

het overleg met de leiders gingen.  

 



Euro-Chess 2013 

Boedapest 

Dag 2: Maandag 17 juni, kennismaking 

 

Op de eerste volledige dag in 

Budapest hadden we een vol 

programma. 

 

De dag begon met een welkomst- 

en kennismakingsceremonie.  

Door in groepen samen te 

werken leerden we de andere 

deelnemers kennen.  

Na de lunch stond er een 

sightseeing door de stad op het 

programma. 
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Voordat we aan de sightseeing begonnen hebben we eerst flink veel 

water ingeslagen. Dit is hard nodig bij een temperatuur van ruim 35 

graden. Tijdens de ruim vier uur durende bustocht kregen we een 

goede indruk van de prachtige stad Budapest.  

Op de eerste tussenstop bezochten we het Heldenplein waar de 

geschiedenis van Hongarije aan de hand van de beelden werd 

uitgelegd. Van Pest zijn we de Donau overgestoken via de IJzeren 

brug naar Buda gereden. Daar hebben we genoten van het prachtige 

uitzicht over Budapest.   
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Vervolgens ging de tocht terug naar Pest waar we het Operagebouw 

hebben bezocht. Daar kregen we een goede indruk van de allure en 

rijkdom van het magistrale gebouw.  

Via een omweg langs verschillende mooie gebouwen en plekken in 

de stad zijn we terug naar het instituut gereden. Daar stond alweer 

een heerlijke maaltijd klaar. 

 

Na het eten maakten we ons op voor de retro-disco. Daar ging 

iedereen uit zijn dak, Ben voorop. Soms konden enkelen de 

verleiding om te schaken zelfs tijdens de disco niet weerstaan. Na 

een bloedhete avond gingen moe maar voldaan naar bed.   

 



Euro-Chess 2013 

Boedapest 

Dag 3: Dinsdag 18 juni, opening en schaakronde I 

 

Na alweer een warme nacht, 

waren we vroeg op om de 

officiële opening van Euro- Chess 

2013 bij te wonen. Iedereen was 

dus ook al vroeg aanwezig om de 

beste plaatsen in te nemen. 

Maud had de bijzondere eer om 

de Koningin te mogen zijn in het 

openingsceremonieel. Marcel uit 

Hongarije (bij iedereen bekend uit 

Valkenburg) was de Koning.   

Na verschillende korte 

openingswoorden werd het 

toernooi officieel geopend.  
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De beroemde Hongaarse grootmeesters (Judit Polgar en Lajos 

Portisch) spraken hun bewondering uit voor de organisatie en de 

deelnemers van Euro-Chess.  

 

Daarna was er een muzikaal intermezzo van Hongaarse volksmuziek 

waaraan twee blinde muzikanten deelnamen.  

 

Na de opening was er weer tijd voor een drankje en lekkere hapjes 

en nadere kennismaking met Judit Polgar.  
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Ter afsluiting van de opening speelden de beide grootmeesters 

simultaan tegen alle deelnemers. Helaas kon niemand van onze 

groep winnen, maar de prestatie van Maud verdient een bijzondere 

vermelding. Zij wist zich het langst in de strijd te houden tegen Judit 

Polgar.  
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Schaakronde I 

Na de lunch begon het ‘echte werk’ : de eerst schaakronde van 

Euro-Chess 2013 in Budapest. Iedereen was van tevoren 

gespannen en blij dat het toernooi eindelijk begon. Er werd 

geconcentreerd en goed gespeeld. Het begin was goed maar er 

volgen nog veel rondes. Morgen zal een lange en zware dag 

worden met wel vijf schaakrondes. Na het avondprogramma ging 

iedereen vroeg naar bed om morgen optimaal ten strijde te 

trekken.    
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Euro-Chess 2013 

Boedapest 

Dag 4: Woensdag 19 juni, schaken 

 

Na alweer een warme nacht was 

iedereen van de spanning vroeg 

op voor de eerste echte lange 

schaakdag. Om het hoofd koel te 

houden hebben we rustig 

ontbeten en ons voorbereid op de 

eerste ronde van vandaag.  

Ruben en Joshua waren vandaag 

in topvorm en wonnen drie van 

de vijf partijen, hierdoor staan zij 

nu gedeeld op de eerste plaats. 

Zij worden op de hielen gevolgd 

door Eddy die gedeeld tweede 

staat.   
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Alle anderen hebben zich ook kranig geweerd en dat is geen 

sinecure gezien de warmte waarin gepresteerd moet worden. 

In dit verslag vindt u daarvan een foto-impressie.    
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Na de schaakpartijen die vanaf 10:00 uur tot 17:00 uur geduurd 

hebben zijn we heel tevreden over de algehele prestatie en inzet van 

de deelnemers. Dit en de ranglijst stemmen ons hoopvol voor de 

overige wedstrijden. Donderdag hebben we gelukkig even een 

rustdag in de dierentuin van Budapest.  



Euro-Chess 2013 

Boedapest 

Dag 5: Donderdag 20 juni: bezoek aan de Zoo 

 

 

Voordat we naar de Zoo van 

Boedapest vertrokken werd er 

eerst nog geschaakt op de gang 

bij onze slaapkamers. 

 

 

De volgende foto’s hebben 

betrekking op ons bezoek aan de 

Zoo. 

Er werd ook nog genoten van 

een heerlijke lunch. 
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Ondanks de warmte werd er toch met enthousiasme op de 

aanwezige dieren gereageerd. Met name in het gedeelte van de Zoo 

waar echt contact met de dieren mogelijk was waren de jongeren 

erg actief. In het avondprogramma werd met volle overgave 

meegezongen met Karaoke. 
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Euro-Chess 2013 

Boedapest 

Dag 6: Vrijdag 21 juni, schaken en slotceremonie 

 

Vanmorgen zijn schaakrondes 

VII, VIII en IX aan de beurt. 

Een foto impressie van deze 

spannende laatste ronden. 

Iedereen was gespannen en vol 

vertrouwen over de goede 

afloop. 

Na ronde VIII staat Ruben aan 

kop, op de voet gevolgd door 

Joshua. Ook een derde plaats 

voor Eddie is nog steeds binnen 

bereik. 
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Foto’s van de laatste en beslissende schaakronde en de prijsuitreiking. Na een 

zeer spannende ronde, waarbij Joshua zijn partij won en Ruben helaas verloor 

van zijn tegenstander, werd Joshua uitgeroepen tot winnaar van het toernooi. 

Verder verdient Eddie een eervolle vermelding voor het behalen van een derde 

plaats.  

Bovendien werd het Nederlandse team winnaar van het landenklassement.  
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Na de zware schaakrondes was er tijd voor ontspanning. In de stad 

hebben we gewinkeld en kwam iedereen tevreden thuis met 

souvenirs. Tijdens het laatste diner werden we verrast met speciaal 

Hongaars gebak.  

Aansluitend begon de slotceremonie waarbij de verschillende 

winnaars werden gehuldigd. Ook werden er mooie dankwoorden 

gesproken, zowel namens de Hongaarse delegatie alsook door 

Pierre Keune, voorzitter van Euro-Chess Foundation.  

Direct daarna werd bekend gemaakt dat Euro-Chess 2014 

georganiseerd zal worden in Polen (Bydgoszcz).  

Hierna volgde de laatste en afsluitende feestavond.       
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