
 

Euro-Chess 2013 

Berlijn-Bydgoszcz 

Dag 1  zondag 28 april vertrek naar Berlijn 

 

Op zondag 28 april vertrok de groep rond 07.30 uur vanaf het terrein van 

Adelante te Valkenburg voor  de eerste etappe naar de jeugdherberg 

Liepnitzsee bij Berlijn. 

De ouders stonden er trouw bij om ons uit te zwaaien!! 
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 Onderweg werd er gepicknickt en natuurlijk ook geschaakt. 

 Het ging er fanatiek maar vooral gezellig aan toe .  

 

Na een intensief potje voetbal, waarbij de cameravrouw als 

keepster functioneerde, hadden we  honger en genoten van een 

heerlijk hoofdgerecht en dessert. De perfecte afsluiting van een 

lange maar leuke dag.  

 



Euro-Chess 2013 

Berlijn-Bydgoszcz 

Dag 2  maandag 29 april bezoek aan Berlijn 

 

Dag 2 vertrokken we ’s morgens 

vroeg met de Strassenbahn naar 

Berlijn centrum. 

Vanaf Potsdammer Platz liepen 

we naar het Holocaust 

Denkmahl, waar Jana uitleg gaf 

over de joden vervolging in de 

Tweede Wereldoorlog. 

Verder brachten we deze morgen 

een bezoek aan de 

Brandenburger Tor en de 

Reichstag.  
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Na een bezoek aan de East Side Gallary waren we toe aan een lekker 

stuk gebak.  

Na verscheidende keren de U-Bahn te hebben genomen kwamen we 

uiteindelijk uit bij Checkpoint Charlie. Daar hebben we enkele foto’s 

genomen bij resten van de Berlijnse Muur. Vervolgens bezochten we 

een educatief museum over de geschiedenis van de Berlijnse Muur. 

Daar troffen we Prof. Dr. Weidlich die de gebeurtenissen rondom de 

bouw van de Muur van dichtbij heeft meegemaakt. In Mike vond hij 

een aandachtige luisteraar. 



 

  3 
  

Op de Kurfürstendam had Kay belangstelling voor de Legowinkel. 

 

Na terugkeer in Liepnitzsee zette de groep Jana in het zonnetje 

wegens haar 19e verjaardag.  

Het diner verliep hierdoor extra feestelijk. De andere Jana hield een 

feestelijke toespraak. 



Euro-Chess 2013 

Berlijn-Bydgoszcz 

Dag 3  dinsdag 30 april bezoek aan Berlijn 

 

 

Deze feestdag begon met 

openluchtschaak in het park van 

de jeugdherberg. Ondertussen 

trakteerde Pierre de Duitse 

kinderen in de jeugdherberg op 

een koninklijke traktatie. Voor alle 

jongeren is 30 april 2013 een 

historische dag!  

Leve de koning, leve de koningin, 

leve prinses Beatrix!!  

Daarna bezochten wij historische 

plekken in Berlijn. 
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In Berlijn bezochten we o.a de Hackesche Markt, en de Hackesche 

Höfe (modern winkelgebied in Jugendstil), een gedeelte van de 

Joodse wijk waarin we een Amerikaans restaurant & bar uit de jaren 

60 bezochten (een origineel Amerikaans interieur met talloze 

bekenden Hollywood filmsterren).  

 

Na de lunch met Berliner Curry Wurst vonden de jongens opnieuw 

gelegenheid voor een spelletje schaak. Na een korte wandeling door 

een liefelijk stadsparkje kwamen we in het Museuminsel en 

Lustgarten bij de Berliner Dom terecht. 
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Deze dag besloten we met een bezoek aan het DDR Museum. 

Een museum waarin de geschiedenis van het gewone volk in deze 

staat werd getoond. 

Zo zaten de jongens in een Oost-Duitse Trabant, maar ook in de 

peperdure Volvo van het staatshoofd. 

Ruben vond het moeilijk afscheid nemen van zo veel geschiedenis! 

Kay en Eddie gedroegen zich als echte ambtenaren aan een 

stempelbureau. 

 



Euro-Chess 2013 

Berlijn-Bydgoszcz 

Dag 4  woensdag 1 mei vertrek naar Bydgoszcz  

 

 Op woensdag 1 mei vertrok de 

groep vanuit de jeugdherberg in 

Berlijn naar Bydgoszcz. 

Onderweg gaf Ben iedereen 

individueel schaakles ter 

voorbereiding op het grote 

toernooi van morgen.  

Nu vraagt u zich af, hoe kan men 

schaakles krijgen in de bus?  

We hebben overal aan gedacht en 

maken gebruik van magnetische 

schaakspellen en schriftelijke 

schaakopgaven. 

Bij de eerste stop zag de groep de 

kans schoon om van het lekkere 

weer te genieten (23 graden). 
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Terug in de bus liet Eddie ons lachen vanuit de bagageruimte.  

Iedereen had goede zin en het zonnetje bleef schijnen.  

In een Raststätte hebben we iets gedronken om vervolgens door te 

rijden naar Bydgoszcz. Hier werden we door de Poolse organisatie 

feestelijk begroet. De jongens moesten zich even uitleven in het 

park, waarna we gezamenlijk konden genieten van een heerlijke 

broodmaaltijd.  

Tot grote vreugde van iedereen konden we vanavond live genieten 

van Barcelona-Bayern München.  

Morgen is de feestelijke opening van het jeugdschaaktoernooi.  

Met spanning wordt naar de eerste partij uitgekeken. De schakers 

hebben zich gedurende de laatste dagen uitstekend voorbereid. 

Verschillende schaakopeningen hebben zij zich eigen gemaakt. 



Euro-Chess 2013 

Berlijn-Bydgoszcz 

Dag 5  donderdag 2 mei opening schaaktoernooi 

 

Vandaag 2 mei begonnen we de 

dag met een boottocht door het 

pittoreske Bydgoszcz      

(400.000 inwoners).   

Daarna was het tijd om de 

bekendste bezienswaardigheid 

van Bydgoszcz, de koorddanser, 

te bewonderen (2de foto op de 

achtergrond). 

In de speeltuin konden de 

jongeren en jongvolwassenen 

zich helemaal uitleven. 
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Eindelijk is het zo ver, het schaaktoernooi is geopend!  

Het Nederlandse team liet zich van haar beste kant zien en had voor 

alle deelnemers, ouders en het bestuur een koninklijke traktatie 

meegenomen. Uit de reactie van Poolse ouders bleek een grote 

belangstelling voor de kroning en de koninklijke familie. 

 

Het moment waar we allen naar toe hadden geleefd, het schaken!  

De wedstrijden waren bloedstollend spannend en de Polen hadden 

aan de Nederlanders een waardige tegenstander.  

De deelnemers speelden vandaag maar liefst 2 partijen (max 2 uur 

per partij). 
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Moe maar voldaan zijn we nu terug in de school, waar we slapen. 

Drie keer raden wat uw zoon of dochter nu (21:20 uur) aan het doen 

is …. Juist ja, schaken.  

Doordat de jongeren hun schaakpartijen noteerden, konden we 

samen hun strijd op de 64 velden analyseren. 

 

Dit is een perfecte voorbereiding op de loodzware dag van morgen!!! 

 



 

 

Euro-Chess 2013 

Berlijn-Bydgoszcz 

Dag 6  vrijdag 3 mei schaken  

 

De hele dag stond in het teken 

van schaken, twee partijen         

’s morgens en twee partijen      

’s middags.  

Goed uitgerust begon onze 

groep aan deze opgave. Eddie 

kwam na een bloedstollend 

middenspel met voordeel in het 

eindspel. Nauwkeurig 

manoeuvrerend met toren en 

loper wist hij uiteindelijk te 

promoveren met zijn loperpion. 

De winst kon hem daardoor niet 

meer ontgaan. Deze 

overwinning gaf een extra 

stimulans aan het team.   
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’s Avonds werden we door onze Poolse gastheren getrakteerd op 

een avond in de Opera Nova in Bydgoszcz.  

Op het programma stond een moderne opera van Richard Strauss, 

Ariadne auf Naxos. De jongeren dachten aan saaie oude mannen in 

driedelig pak zingend op een rijtje. Hoe anders verliep de avond.  

De jongeren zagen een kleurrijk spektakel met licht en geluid 

gecombineerd met prachtige filmbeelden, mooie zang en dans, 

schitterende kostuums en wisselende decors. Na afloop hoorden we 

positieve geluiden van de jongeren. Deze avond heeft bijgedragen 

aan hun interculturele ontwikkeling.   

 

 



Euro-Chess 2013 

Berlijn-Bydgoszcz 

Dag 7  zaterdag 4 mei  

 

Aan al het goede komt een eind. 

Vandaag, zaterdag 4 mei is er 

een eind aan het schaaktoernooi 

gekomen. Op deze dag verdient 

het aanvallende spel van Ruben 

extra vermelding. Hij behaalde 

vandaag de maximale score van 

3 punten uit 3 partijen. Kay had 

deze drie dagen de meeste 

punten verzameld.  

De hoofdprijzen gingen echter 

naar sterke Poolse deelnemers. 

De landenprijs ging naar ons 

team. Eddie, de teamcaptain, 

nam de prijs in ontvangst. 
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Als dank voor uitzonderlijke gastvrijheid en een vlekkeloos 

schaaktoernooi hadden we de organisatoren uitgenodigd. 

 

Mike sprak het gezelschap in vloeiend Engels toe.  

In zijn dankwoord gaf hij te kennen met het Nederlands 

schaakteam volgend jaar graag weer van de partij te willen 

zijn. Hierop werd een toast uitgebracht. 

 

Ons verblijf in Polen 

werd besloten met een 

heerlijk afscheidsdiner 

in Bydgoszcz. 

 



 

Euro-Chess 2013 

Berlijn-Bydgoszcz 

Dag 8  zondag 5 mei terugreis via Berlijn  

 

BERLIJN 

 

 

 

 

 

Voor de terugreis naar Berlijn 

werden we door de Poolse 

organisatoren op de 

binnenplaats van het internaat 

uitgezwaaid. 

 

Na een lange vermoeiende reis 

kwamen we aan in Berlijn en 

sloten we de dag af met een 

lekker diner. 

Tijdens het diner prezen Pierre 

en Ben de inzet van de schakers 

tijdens het toernooi.  

Deze groep heeft veel potentie 

voor toekomstige wedstrijden. 



  

Euro-Chess 2013 

Berlijn-Bydgoszcz 

Dag 9  maandag 6 mei vertrek naar huis 

 

BERLIJN 

 

 

 

 

 

Cultuur snuiven in Berlijn en schaakervaring opdoen in 

Bydgoszcz hebben deze week tot een succes gemaakt.  

Dit was onmogelijk zonder deze fantastische groep.  

 

 

 

Eind goed, al goed. Het is zover, 

terug naar huis onze nieuwe 

chauffeurs hebben er zin in. 

De schaakweek zit erop maar 

het schaken blijft een actieve rol 

spelen in het leven van de 

deelnemers. Het was een reis 

om nooit te vergeten.  
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