25ste Internationaal Jeugdschaaktoernooi
“Friends over Chess 2019 Praha”
Vrijdag 25 oktober 2019
t/m
Donderdag 31 oktober 2019
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Beste schakers en begeleiders,
Vanaf vrijdag 25 oktober t/m donderdag 31 oktober 2019 neemt een schaakteam van
Adelante uit Valkenburg deel aan het 25ste Internationale schaaktoernooi voor
jongeren met en zonder functiebeperking in de Tsjechische hoofdstad Praag.
Deze schaakteams uit de Lage Landen zullen proberen de eer hoog te houden tegen
gerenommeerde schaakteams uit voormalig Oost-Europa, zoals Polen, Slowakije,
Hongarije, Tsjechië en uit Duitsland.
De meeste deelnemers zijn al jaren lid van “Adelante Schaakt” in Valkenburg aan de
Geul. Zij krijgen op donderdag schaaklessen in Ronald McDonald Kindervallei en/of
Adelante College en spelen daar ook onderling wedstrijden. Daarnaast kunnen
jongeren een schaaktrainingsprogramma volgen onder deskundige leiding van Ton
Montforts, Ben van Uden en René van Nieuwenhuizen.
Ook onderweg, in de touringcar en in het revalidatiecentrum spijkeren we onze
schaak kennis bij om tijdens het toernooi onze schaakprestaties optimaal ten toon te
spreiden.
Kortom, laten wij vol ambitie en spanning de stukken ter hand nemen en hopen op
een ……goed resultaat, individueel en als team!

REISSCHEMA EN PROGRAMMA
Op vrijdagochtend 25 oktober 2019 vertrekken we vanaf het Adelante College,
Onderstestraat 29, 6301 KA, Valkenburg Lb., met een touringcar en chauffeur
Aiko Kunst naar de Tsjechische hoofdstad.

Wij verwachten de deelnemers uiterlijk om 06.30 uur bij Adelante
College.
De bagage met naamlabel kan dan direct bij de bus aan de
chauffeur afgegeven worden.
Uiterlijk 07.00 uur vertrekt de bus met de deelnemers en
begeleiders naar Praag.
Rond 18.00 uur hopen we in Praag te arriveren, waarna we onze intrek nemen in het
ons vertrouwde instituut voor kinder- en jeugdrevalidatie:
LOGEERADRES IN PRAAG
Jedlicka’s Institute and schools
Na Topolce 1 / 1350
Praha 4
Tsjechië
www.protebe.webnode.cz
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HET SCHAAKTOERNOOI: “Friends over Chess 2019”

De voornaamste zaken voor het toernooi op een rijtje:
Er wordt gespeeld in 2 leeftijdscategorieën:
• Groep A en Groep B
• Er wordt gespeeld met een schaakklok waarbij elke speler 45
minuten per partij krijgt: 1 partij kan dus maximaal 1 uur en 30
minuten duren.
• Iedereen speelt in totaal 9 partijen.
• Let op: aanraken van een stuk of pion betekent dat je daarmee
moet zetten: ‘’aanraken is zetten’’
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Vrijdag 25 oktober 2019
06.30 uur
07.00 uur
??
ca. 18.00 uur

Aankomst deelnemers bij Adelante College
Vertrek vanaf Adelante College naar Praag
Diner onderweg
Aankomst Praag en indeling kamers

Zaterdag 26 oktober 2019
08.00 – 09.00 uur
08.30 – 09.30 uur
10.00 – 12.30 uur
12.30 – 14.00 uur
14.15 – 14.30 uur
14.30 – 16.00 uur
16.15 – 17.45 uur
17.30 – 19.00 uur
Vanaf 19.00 uur

Ontbijt
Registratie deelnemers door leiders
Schaak happening
Lunch
Opening
1ste ronde schaaktoernooi
2de ronde
Diner
Tijd voor eigen programma

Zondag 27 oktober 2019
08.00 – 09.00 uur
09.30 – 11.00 uur
11.15 – 12.45 uur
12.30 – 14.00 uur
14.30 – 16.00 uur
16.15 – 17.45 uur
17.30 – 19.00 uur
Vanaf 19.00 uur

Ontbijt
3de ronde
4de ronde
Lunch
5de ronde
6de ronde
Diner
Tijd voor eigen programma

Maandag 28 oktober 2019
08.00 – 09.00 uur Ontbijt
09.30 – 11.00 uur 7de ronde
11.15 – 12.45 uur 8ste ronde
12.30 – 14.00 uur Lunch
14.30 – 16.00 uur 9de ronde
16.30
uur Prijsuitreiking schaaktoernooi
18.00
uur Diner
Na afloop van het diner is er een feestavond (Rakovnik)
Dinsdag 29 oktober 2019
08.00 – 09.00 uur
10.00
uur

Ontbijt
Programma, georganiseerd door de organisatie in Praag

Woensdag 30 oktober 2019
08.00 – 09.00 uur Ontbijt
10.00
uur Programma en excursies in Praag
Donderdag 31 oktober 2019
08.00 – 09.00 uur Ontbijt
09.30
uur Vertrek vanuit Praag naar Adelante te Valkenburg aan de Geul
Ongeveer 19.00 uur:
Vermoedelijke aankomst bij het Adelante College. U wordt op tijd gebeld.
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Belangrijke telefoonnummers:
Receptie Adelante:

045 528 28 28

Algemene leiding:
Pierre Keune

06 23 82 44 15

Slechts in noodgevallen kunt u zich rechtstreeks wenden tot het
mobiel nummer van Pierre Keune
Deelname aan de reis houdt in dat ouders / deelnemers bij voorbaat akkoord
gaan bij het maken en/of publiceren van foto’s en filmmateriaal gedurende deze
reis naar Praag door onze fotograaf Rick Alberigs ten behoeve van onze website
www.euro-chess.eu en Facebook. Deze foto’s en filmmateriaal kunnen ook
gebruikt worden ten behoeve van onze sponsoren en eventuele andere
publicatiemogelijkheden.
Ook kunnen er foto’s gemaakt en gepubliceerd worden door de organisatie van
het toernooi in Praag.

Zakgeld:
Er kan ook met euro’s betaald worden in Praag.
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Aandachtspunten voor de reis naar Praag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanwezig op vrijdag 25 oktober bij Adelante College uiterlijk 06.30 uur in
de ochtend.
Geldig paspoort of ID kaart laten controleren vóór vertrek bij Inge Pluijmen,
Olga Ruysink en Ben van Uden. Denk ook aan pasje ziektekostenverzekering.
Medicijnen en overige medische zaken in overleg met Anja Geraets,
verpleegkundige van Adelante.
Vertrek vanaf Adelante om 07.00 uur
Aankomst Praag ca.18.00 uur.
Bagage: 1 koffer of grote reistas met naamlabel.
Handbagage: 1 kleine rugzak voor boven in de bus en tijdens excursies.
Riemen vast in de bus.
Indien mogelijk ruimt iedereen zelf zijn spullen op in de bus.
Voor diegene die geen doorlopende reisverzekering hebben, wordt door
Pierre Keune een reisverzekering afgesloten. De kosten hiervan worden in
rekening gebracht.
Terugreis: donderdag 31 oktober. Aankomst rond 19.00 uur.
Onderweg worden ouders / verzorgers gebeld over de geschatte aankomsttijd
bij Adelante College.

Aandachtspunten voor het verblijf in Praag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beddengoed is aanwezig.
Zelf enkele handdoeken meenemen.
Denk ook aan badslippers.
Genoeg warme kleren, het kan koud zijn in deze periode in Praag.
Ook handschoenen en sjaal zijn nodig voor het geval het koud is.
Houd ook rekening met de mogelijkheid van regen.
Geen laptop meenemen.
Het gebruik van een eigen fototoestel is toegestaan.
Spelcomputers mogen wel gebruikt worden met toestemming van de
leiding in de vrije uren.
• Voor het naar bed gaan worden mobiele telefoons en de hierboven
beschreven spelcomputers bij de leiding ingeleverd.
• Alcohol en roken zijn strikt verboden voor de jongeren.
• Men dient zich te houden aan de richtlijnen van de begeleiding.
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SLOTWOORD
Schakers we gaan ervoor, zowel individueel als ook als team!!
Onze verwachtingen zijn hooggestemd!
Naast dit schaaktoernooi krijgen jullie uitgebreid tijd om kennis te maken met de
cultuur van de stad Praag
Last but NOT least staat ook de kennismaking met en leefgewoonten van
leeftijdsgenoten uit verschillende Europese landen centraal.
Verder geldt een oprecht woord van dank aan het organiserende comité Protebe.
Petr Balaz is al jarenlang onze contactpersoon in Praag.
Elk jaar ontvangen zij ons gastvrij en bieden ons een schitterend programma.

Deze reis wordt ook weer veel aandacht besteed aan het gebruik van
Sociale Media. Kijk hiervoor ook op onze FB pagina van Euro-Chess.
Na afloop van de reis komt er nog een foto- en filmverslag op onze
website: www.euro-chess.eu

Mocht U zelf geen FB gebruiker zijn, via de website komt U door te
klikken op de

op onze FB pagina.
Alle deelnemers nogmaals veel succes!!
Namens alle begeleiders:
Pierre Keune (algemene leiding)
Ben van Uden (schaakdocent Adelante)
Anja Geraets (verpleegkundige Adelante)
alle andere vrijwilligers
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