
BASAMRO Chess Tournament – dag 1 

(tekst en foto’s: Koen Lambrechts) 

 

Lekker ruim plannen, dat was het devies daags voor het internationale 

jeugdtoernooi in Rotterdam. Grigori en ik besloten Rowan, Eelke, Raymon en 

Adrian al om kwart voor twaalf vandaag (vrijdag) paraat te hebben staan op 

het station, zodat we de trein van kwart over twaalf konden pakken, en 

bovendien een gezamelijke plaats konden bemachtigen voor de 

rechtstreekse reis naar Rotterdam. Er moesten vanuit Groningen wat 

plaatsen vrij worden gehouden voor Ivo, Lisanne en Frank, die pas in Assen 

in zouden stappen, maar met een beetje gemor van pasagiers en een 

duidelijke toon van Grigori werd dit geregeld.  

Maar in Zwolle gooide de NS roet in het eten. “Materiaal tekort, allemaal overstappen naar het voorste 

treinstel!”. Geen gezamelijke plekken dus, maar gelukkig zijn er mobieltjes om je in de trein mee te 

vermaken.  

De reis verliep verder, zei het een beetje benauwd, 

gelukkig prima. Het Stay Okay hostel waar we ver–

blijven was op 1 minuut afstand van station Blaak, 

dus ook daar geen problemen. Als je dan om drie 

uur op locatie bent, en om zes uur gaat eten moet 

er wat gebeuren. Lisanne koos met Koen en Grigori 

voor een wandeling langs de Maas, maar met zes 

jongens en mooi weer is er eigenlijk natuurlijk 

maar één optie... voetballen.  

Na het voetballen stond de hoofdact van de avond op 

het menu, dineren met de Russen en de organisatie. 

Bijna iedereen at lekker, Adrian het meest, en Eelke 

had eigenlijk misschien wel liever een frikandel dan 

zijn bord vol spare ribs. (Het eten was voortreffelijk, 

maar misschien kan de kok de volgende keer een blik 

het restaurant in werpen en een kleiner varken kiezen 

als hij Eelke ziet.)  

Grigori begreep de Russen gelukkig in spreken en doen 

en kon meteen als tolk aan de slag, een rol die hem 

niet misstaat. Na het eten volgde dan eindelijk waar 

we hier voor gekomen zijn in Rotterdam: in het Stay-Okay doorgeefschaken op drie borden, een stukje 

groepsbinding zeg maar.  

Dat is het voor vandaag, morgen wacht om negen uur de 

watertaxi om ons naar het cruiseschip te brengen en dan 

eindelijk... Schaken! 


