
Voor we verder gaan met de verrichtingen van vandaag, moeten we eerst nog even terug komen op 

het eind van gisteravond. Na het doorgeefschaken kwam er namelijk een aantal Nijmeegse 

studenten langs dat ook graag een potje wilde schaken. Ivo deelde de eerste dreun uit Rowan de 

tweede en toen Jonas naar voren werd geschoven deinsden de heren een beetje terug. Één man 

durfde het nog op te nemen tegen Lisanne, maar hij kwam met 3-0 van een koude kermis thuis. Wel 

erg leuk om te zien dat, zelfs toen al onze kids naar bed waren, twee heren uit Nijmegen nog tegen 

elkaar aan het spelen waren. 

Vannochtend zat iedereen al voor acht uur (mijn 

complimenten!) aangekleed en wel aan het ontbijt. 

Typisch dat niet de frisse scholieren, maar juist 

ondergetekende maar nipt op tijd was. Snel ontbijten en 

tandenpoetsen want om half negen werden we 

opgehaald voor de leukste activiteit van de dag, scheuren 

over de Maas met de watertaxi, een erg tof idee van de 

organisatie. Zonder problemen kwamen we aan op de 

speellocatie, de enorme SS Roterdam, waar Jonas de 

loting mocht verrichten namens Groningen. In de 

speelzaal was alles uitstekend voor elkaar, de grootmeesters in Wijk aan Zee zouden waarschijnlijk 

verlekkerd hebben gekeken naar de omstandigheden waarin wij mochten spelen. 

 

Jonas trok nummer twee, wat betekende dat de eerste ronde Rotterdam mocht worden bestreden 

(met voor onze spelers zwart op de oneven borden). De eerste partij die klaar was leverde meteen 

vuurwerk op. Ivo had zich goed voorbereid op zijn 

tegenstander, Jan van Overdam en hij mocht het na 13 zetten 

al afmaken. In het diagram rechts speelt Ivo met zwart. Wit 

heeft net 13.0-0 gespeeld om zich te verdedigen tegen de 

dreiging Te8 met damewinst. Ivo had echter nog wat meer 

achter de hand. Hij speelt hier 13... Lxc5+ 14.Kh1 (14.Tf2 is de 

laatste kans, maar ook dan staat zwart gewonnen) Pg3!! En wit 

geeft op. Zijn enige verdediging tegen mat is (15. hxg3, maar 

dan volgt Dh5+ 16.Ph4 (de enige verdediging tegen mat) en 

Dxe2 met damewinst. 



De tweede die klaar was, was Eelke, helaas geen succesverhaal voor hem deze keer, een aantal 

actieve zetten achter elkaar leken hem met zwart een voordeeltje op te leveren. Niets bleek echter 

minder waar, wit kon alles verdedigen en wat resteerde was pionverlies. Zijn tegenstander voerde dit 

met strakke hand tot winst. 

Over naar de heldin van de dag, Lisanne speelde met wit 

tegen de op papier sterkere Robin Lecomte. Van angst 

voor deze tegenstander was echter geen sprake en ze 

vloog er met volle vaart in. In deze stelling speelde 

Lisanne 16.g6! waarop haar tegenstander niets beters kon 

vinden dan 0-0-0 17.gxf7 Pf8. Lisanne speelde vervolgens 

een tijd lang sterk door, maar verloor helaas toch de 

controle en daarmee de partij. Toch verwacht ik nog wel 

een score van Lisanne in de volgende rondes! 

Jonas speelde een sterke partij en won een keurige pot. 

Knap als je op tien jarige leeftijd het eindspel al zo goed beheerst dat je je tegenstander geen kans 

laat! De tussenstand kwam hiermee op 2 – 2, maar de overige borden baarden ons enige zorgen. 

Raymon speelde een goede pot, maar Adrian en Frank lieten aardige stellingen wat verwateren. 

Rowan van Dijk speelde tegen kersvers Nederlands kampioen Robin Kevlishvili en was helaas 

behoorlijk kansloos. Geen zorgen, dat gebeurt soms als je met zwart tegen een topper speelt. 

Zoals gezegd speelde Raymon ondertussen een uitstekende partij, eerst werd het loperpaar 

vervoverd, vervolgens het centrum en uiteindelijk zag zwart zich genoodzaakt een kwaliteit te 

offeren. Voor erg veel opluchting zorgde dit niet bij zwart, want Raymon wikkelde razendsnel af naar 

een eindspel van toren tegen paard dat makkelijk gewonnen werd. De laatste twee die speelden 

waren Adrian en Frank, beide kwamen prima uit de opening maar speelden niet erg sterk verder. 

Tegenstanders Stijn Gieben en Marijn den Hartog maakten hier dankbaar gebruik van en hoewel 

beide spelers het nog tot de tijdnood wisten te rekken was een nederlaag niet meer te voorkomen. 

Een 5-3 verlies, maar toch veel vrolijke gezichten. De sfeer hier is uitstekend en de dag was nog niet 

afgelopen.  

Eerst stond een persconferentie op het programma. Dit 

was voor de kids niet erg interessant, maar het was voor 

de sponsor wel erg fijn dat de burgermeester van 

Rotterdam aanwezig was. Verder zou ook de Russische 

ambasadeur komen, maar die leek er weinig zin in te 

hebben en kwam ruim een half uur te laat aankakken, erg 

associaal noemen wij dat, ook voor een hoge pief. Timman 

was gelukkig ook aanwezig en hij gaf na de persconferentie 

een lezing met eindspelstudies voor de aanwezige spelers. 

Deze viel mij persoonlijk wat tegen, maar hij maakte dit 

goed met een score van 23 uit 24 in een simultaan. Voor team Groningen namen Raymon, Jonas en 

Frank mee. Het leek er bij Frank lange tijd op dat hij een remise uit het vuur kon slepen, maar helaas 

stond Timman er op hem een extra eindspel lesje te geven vandaag wat de eindstand Timman – 

Groningen op 3-0 bracht. Het waren twee Russen die wisten te scoren. 



 

Meer succes werd er behaald in het snelschaken. Ivo Maris wist hier een barrage voor plek 1 (met 

liefst vier man!!) uit het vuur te slepen en uiteindelijk zelfs te winnen. Een mooie eer in een leuk 

deelnemersveld. De overige ‘Groningers’ die hier mee speelde eindigden in de middenmoot. In 

Rotterdam geldt een werkdag van 8 tot 8, dus ook na deze extra activiteit was de dag nog niet ten 

einde. In het kader van het dertig jarig bestaan van BASAMRO was er een deftige receptie 

georganiseerd aan boord, erg leuk, maar vooral voor de toeschouwers. De spelers (van alle teams) 

hadden er na de frietjes toch echt wel een keer genoeg van, zodat we rond kwart over acht eindelijk 

weer arriveerden in ons hostel. De rest van de avond werd er nog wat geanalyseerd en voorbereid 

maar op het moment van schrijven (00:35) liggen alle spelers al ruim een uur op bed. Het programma 

voor morgen? Twee potten schaken, en we wie weet wat voor extra verassingen er nog op de loer 

liggen.  

 

(Raymon, Jonas en Frank worden tijdens de simultaan nauwlettend in de gaten gehouden door de 

sponsor en jubilaris meneer Aart van der Basch) 

Koen Lambrechts 


