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Schaakreis 
naar Hongarije

DENKSPORT
SCHAKEN

DOOR HENK VAN GOOL

Een groep jongeren is in  
Boedapest om deel te nemen 
aan Euro-Chess 2017. Ook in 
Limburg volop activiteit: GESS 
hield in Sittard het jaarlijkse 
vierkampentoernooi en het 
Limburgse bekertoernooi 
nadert zijn climax.

‘Adelante Schaakt’ uit Valkenburg 
aan de Geul neemt met een groep 
jongeren deel aan Euro-Chess 2017
in Hongarije. Het toernooi wordt ge-
organiseerd door het National Insti-
tute for the Blind in Boedapest. Af-
gelopen donderdag vertrok een bus
met enthousiaste deelnemers van-
uit het Adelante College naar hun 

hotel in Cegléd, een plaatsje ten 
zuidoosten van Boedapest. De orga-
nisatie van de reis is in handen van 
Adelante zorggroep en stichting 
Euro-Chess Foundation (ECF) on-
der leiding van voorzitter Pierre
Keune. Euro-Chess is een internati-
onaal schaaktoernooi dat, naar aan-
leiding van een eerder toernooi in
Praag, in 1998 het levenslicht zag. In
Praag kwamen alleen gehandicapte
kinderen samen. Omdat Pierre
Keune gewend was met een mix van
kinderen met en zonder lichamelij-
ke beperking te werken, kwam hij
op het idee van een toernooi voor
beide groepen samen. Door de jon-
geren op deze wijze in Europees ver-
band met elkaar in contact te bren-
gen, leren ze met elkaar communi-
ceren, elkaars cultuur kennen en

daardoor elkaar respecteren en 
waarderen. Doordat mindervalide
jongeren ook zelf bij de organisatie
betrokken worden, leren ze vaar-
digheden die hen de kans geven uit
een sociaal isolement te komen. Vo-
rig jaar nog was Valkenburg gast-
heer van Euro-Chess 2016. De stich-
ting Euro-Chess Foundation ont-
ving toen, naar aanleiding van zijn 
activiteiten, ook de prijs voor Euro-
pees Burger 2016.  Voor de 20e edi-
tie van het toernooi zijn in Boeda-
pest 110 deelnemers uit zeven lan-
den bijeen gekomen. Zij krijgen een
gevarieerd programma voorge-
schoteld dat bestaat uit workshops,
excursies, presentaties, feestavon-
den en natuurlijk ook schaken. Het 
schaakprogramma is zondag 23 
april gestart met een simultaan te-

gen de Hongaarse grootmeesters
József Horváth en Ádám Popovics 
en Nederlands kampioene Anne
Haast. Anne Haast treedt tevens op
als schaaktechnisch begeleidster 
van de schakers van ‘Adelante
Schaakt’. Komende vrijdag wordt
het toernooi afgesloten.  

In het paasweekeinde organiseerde
schaakvereniging GESS uit Sittard
onder leiding van voorzitter Mar-
lies Hamers en penningmeester
Maurice Goltstein, ondersteund
door de gemeente Sittard-Geleen,
hun jaarlijkse vierkampentoernooi.
De aanwezige deelnemers werden 
door de organisatie goed verwend.
Zoals deelnemer Koert Laenen het 
beschrijft: ‘Niets is teveel. Vrijdag, 
tijdens de eerste avond van het toer-

nooi, worden de schakers al ver-
wend met snacks. Zaterdagoch-
tend...wordt het suikerniveau van 
de harde denkers op peil gehouden 
met een heerlijk stuk vlaai.’En als
het toernooi ten slotte gedaan is:
‘...ontvangen alle deelnemers een
heerlijke paassurprise’. Koert won
overigens zelf groep 5. Toernooi-
winnaar werd ietwat verrassend
Richard Orbons. Hij had in groep 1 
immers bijna de laagste rating. Zijn
overwinning op favoriet Peter van 
Dinteren gaf de doorslag. 

In het Limburgse Knock Out beker-
toernooi voor clubteams zijn de fi-
nalisten bekend. In categorie A
strijden DJC 1 en Voerendaal 1 om 
de titel. In categorie B gaat de finale
tussen Kerkrade en Voerendaal 3.
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