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Verslag van Hans Leenders
In de vroege uren van zaterdag 24 oktober vertrok ik om 5 uur richting Valkenburg. Om 6 uur
vertrok de bus met 18 schakers en schaaksters plus begeleiders naar Praag.
Om 7 uur 's avonds waren we in de stad aangekomen. Voor mij is dit weer voor de 7e keer.
Een dag later begon het toermooi.
Het toernooi was 9 ronden Zwitsers van 45 minuten per persoon per partij. Om 11 uur was de
opening. Daarna begon de 1e ronde. Ik moest tegen een jonge Tsjech.
Dit was voor mij een makkie. Na de pauze kreeg ik vreselijk hoofdpijn. In de 2e ronde met
zwart was ik te sterk voor een andere Tsjech. In de 3e ronde kreeg ik cadeautjes van Pierre
Keune.
Maandagmorgen om 9:00 uur stond de 4e ronde op het programma. In een Franse opening met zwart dwong ik mijn
tegenstander tot opgeven.
In de 5e ronde had ik het met zwart wat moeilijker. Mijn
aanval was zo ingezet, dat ik de Tsjech met zwart mat zette.
Ik heb het in deze partij moeilijk gehad. Na de pauze moest
ik met wit tegen Jan Jílek, een Tsjech, die op dat moment 4
1/2 punten had. Dit was mijn moeilijkste partij.

Ik had een beetje geluk, zie onder het diagram.
Ik had nog 2 minuten op mijn klok en mijn tegenstander
had nog ongeveer 10 minuten bedenktijd. Ik dacht op dat
moment dat ik door de vlag zou gaan. Ik zag een mooie
combinatie mat in 3 zetten of zijn Dame ging eraan.
Het werd een matdreiging. Jan kon opgeven.

In de 7e ronde moest ik tegen de Belg, Cetin Kocadag. Het was een spannende partij, waar
Cetin in het begin beter stond dan ik. Maar later kwam ik weer beter te staan.

32

Uiteindelijk bood ik maar remise aan, want hij kon oppositie met zijn koning houden in een
pionnen-eindspel, waar ik een pion meer had. Ik had eigenlijk moeten winnen maar had dit
niet gezien, dus met een remise was ik ook zeer tevreden.
Dinsdagmorgen 27 oktober hadden we weer de traditionele stadswandeling door het oudste
gedeelte van Praag. Mijn hoogtepunt is altijd het bezoek aan het kerkhof waar veel beroemdheden eeuwig rusten. Om één uur begon voor mij ronde 8. Weer een Tsjech en hij zette veel
sneller dan ik. Ik had snel 2 pionnen winst met wit. Deze partij wist ik ook te winnen met een
eindspel van 2 ongelijke lopers. Een kwestie van duwen. Nu hoefde ik in ronde 9 maar remise
te maken om het toernooi te winnen. Met zwart met een Franse verdediging, won ik een kwaliteit en later ook materiaal. De Tsjech was kansloos.
Met 8 1/2 uit 9 mocht ik mij toernooiwinnaar noemen in de
categorie C 20 jaar en ouder. De prijs was een kunstwerk
van een toren, een schaakspel en een oorkonde. Na de prijsuitreiking hadden we disco in de gymzaal, en een gezellige
avond.
Woensdag 28 oktober, een nationale feestdag in Tsjechië,
zijn we 's morgens naar het Madurodam van Tsjechië geweest. Na de middag zijn we in de stad gaan winkelen.
Donderdagmorgen zijn we naar een museum geweest in een
grote tuinbouwloods met tropische planten. Tegen de middag hadden we een bezoek gebracht aan de beroemde
Praagse burcht en zijn we via de Karlsbrug naar de stad gegaan.

Vrijdag 30 oktober vertrokken we om 9:25 uur uit Praag. Om 20:15 uur waren we in Houthem
aangekomen. Daar was nog een slotdiner. Om 23 uur was ik weer thuis te Panningen. Het was
weer een leuke en gezellige en vooral vermoeiende week geweest.
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