
BASAMRO Chess Tournament – dag 3 

(tekst en foto’s: Koen Lambrechts) 

 

De laatste dag van het Rotterdamse avontuur begint uitstekend. Ondergetekende is wederom als laatste 

(zei het op tijd!) bij het ontbijt, en met een beetje haasten zijn we op tijd beneden om met auto’s opgepikt 

te worden door ouders en organisatie uit Rotterdam. Het schaken verliep in de ochtend wat onrustig 

omdat er nogal wat extra jeugdspelers en ouders door de zaal banjerden in verband met een jeugdtoernooi 

dat tegelijkertijd werd georganiseerd. De ‘stilte schaaktoernooi’-bordjes hadden vandaag wel even 

opgehangen mogen worden. Misschien dat de onrust Jonas wat parte speelde, of 

was het het interview dat hij afleverde voor de Russische staatstelevisie - hij 

speelde vandaag in ieder geval niet op het toppen van zijn kunnen. Toen het 

moment van scherp verdedigen was aangebroken was hij even niet alert en twee 

zetten later konden de stukken al in de doos. 

Dat de Russen dit toernooi serieus nemen blijkt wel uit de klachtenregen die ons 

ter ore kwam over het praten van onze spelers. Maar ja, als je veel beleeft in een 

weekend, heb je veel te vertellen, de gesprekken waren in ieder geval erg on–

schuldig. Wellicht dat de begeleiders (rechts) is opgedragen niet zonder de titel 

thuis te komen.  

Als er één was die zich niets van deze zaken aantrok was het Eelke 

wel. In een Siciliaan die hem niet meer bekend voorkwam (maar 

Grigori en mij wel) offerde hij maar liefst 3 pionnen! Voor een 

moordend initiatief. In de stelling links in beeld kan Eelke het 

geplande 14.Ld6 niet spelen vanwege Dd8! 15.Txf4 Dh4 16.Kg1 Dh2 

17.Kf2 Dxf4. In plaats daarvan speelt Eelke het sterke 14.Df3! (met 

penning richting f7) Gevolgd door Dxe5 15.Pe4! Zwart is helemaal 

ingesnoerd en het duurt niet lang meer voor er materiaal af gaat. De 

partij gaat verder met g5 16.g3 f5 17.Pd6+ Kf8. Tijd voor een nieuw 

diagram [rechts]. Eelke handhaaft de spanning in de stelling hier nog 

even met het sterke 18.La3! Dreigt damewinst en stukwinst op f4. 

Zwart zag niet beter dan Kg7 en na 19.gxf4 had zwart weliswaar drie 

pionnen voor het stuk, maar met alleen nog maar zwakke velden en 

passieve stukken over maakte Eelke de partij gedicideerd af. 

Raymon speelde gister een partij uit één stuk, vandaag was het een 

partij uit een half stuk. De eerste helft kreeg hij langzaam voordeel 

met zwart maar vervolgens wist hij het vervolg niet te vinden. Zijn 

tegenstandster won het eindspel vervolgens ala Kramnik. Lisanne 

overkwam vandaag wat Rowan gister overkwam, een tegenstander 

die gewoon sterk speelde en dus een nederlaag. De laatste nul van 

deze dag kwam op naam van Adrian, maar hier zag het lange tijd niet 

naar uit. Zijn tegenstander kwam niet door de verdediging van Adrian heen maar toen het tijd werd om zelf 

in de aanval te gaan deed hij dit iets te roekeloos. De achtergebleven zwaktes op de koningsvleugel werden 

binnen enkele zetten benut door zijn tegenstander.  

Dan resten nog de partijen van Rowan, Frank en Ivo. Ivo speelde niet overtuigend en kwam al snel in de 

problemen, in tijdnood van zijn tegenstander wist hij echter een hoop problemen te creëren zodat hij 



ondanks een pion achterstand remise maakte. Rowan en Frank speelden een goed eerste deel van de partij 

en verkegen beide wat voordeel. Beetje bij beetje verwaterde dit echter zodat Rowan een beetje en Frank 

extreem hard hun best moesten doen voor remise. Einduitslag 5,5-2,5 voor Moermansk, niet zoals gehoopt 

natuurlijk, maar ook niet heel onterecht, die Russen snappen het spelletje aardig. 

 

Dan ronde drie. Het begon meteen hoopvol met sterk spel op de onderste borden. Het was wederom Eelke 

die met sterk spel een vol punt wist binnen te halen. Tegenstander Jasper Beukema speelde volgens ver–

wachting het Evansgambiet, Eelke was er met name psychologisch op voorbereid en bedacht achter het 

bord een interessante opzet (met Tb8 gevolgd door b5-b4) en richtte een ware slachting aan. Jasper gaf op 

toen hij twee paarden en vijf pionnen achter stond.  

Jonas speelde zijn tweede partij erg agressief en kreeg met wit de 

volgende stelling [rechts]. Hij maakte het hier sterk af met 28.Tg3+ 

Kh8 29.Le7 met een dubbele aanval op d8 en f6. Zwart bleef nog 

tegenstribbelen maar er was uiteindelijk geen houden meer aan.  

Lisanne speelde goed, stond waarschijnlijk gewonnen maar zag 

opeens spoken en verslikte zich bij haar eigen koningsstelling. Geen 

punten dus voor Lisanne dit toernooi, maar de gemiddelde tegen–

stand was zo’n 1950 en in alle drie de partijen heeft ze sterk spel 

laten zien. Ik denk dat we snel wat extra elo-puntjes achter haar 

naam zullen zien staan.  

De volgende die klaar was, was Frank, en dat is vroeg voor Frank, dus 

hij zal wel gewonnen hebben. Dit bleek inderdaad het geval. Frank 

speelde in navolging van zijn tegenstandster uit de ochtendpartij 1.b4 

en hij greep op creatieve wijze het centrum. Hiernaast zien we zijn 

stelling na zet 16. Frank vervolgde met 17.Pe5 Lb7 18.Ta7 Pxe5?! 

19.dxe5 Pd7 20.Pxd5 Lxd5 21.cxd5 Tc8 22.Lh3. Frank staat hier 

natuurlijk al erg lekker met zo’n groot centrum, maar zijn vrouwelijke 

tegenstandster hielp hem hier een handje met 22...Lxb4 23.Da4 en 

opgegeven, stukverlies is niet meer te voorkomen. 

 

Adrian was een beetje aan het einde van zijn energiereserves. Tja, een weekend schaken is al zwaar, maar 

als je dan ook nog gangmaker bent is het natuurlijk helemaal pittig. Er werd nog wel een aardige stelling 

bereikt uit de opening, maar hij kon geen echte vuist meer maken en werd langzaam maar zeker de afgrond 

in geduwd. Ook Ivo had een probleem een vuist te maken tegen Stefan Beukema. De combinatie van 

weinig slaap en enthousiaste kleinkinderen van sponsoren op de achtergrond was een deel van de oorzaak. 

Daarnaast speelde Stefan ook gewoon een sterke partij. Rowan en Raymon gooiden helaas hun eigen 

glazen in. Rowan speelde erg sterk tegen zijn belgische tegenstander met 2100. Hij verloor onnodig een 

gelijk staand dame-eindspel. Bij Raymon was het zo mogelijk nog erger. Hij veroverde knap een pion, maar 

blunderde bijna meteen daarna een stuk weg doordat hij een tussenzet over het hoofd zag. Dit bracht de 

eindstand op 5-3 voor Antwerpen.  



En dan, op de terugweg in de trein, kijk je terug op het toernooi en vraag je je af of het geslaagd was. Dan 

kan ik niet anders zeggen dan ja. Voor het resultaat hadden we niet hoeven te gaan, maar voor de gezelig–

heid, leerzaamheid en totale ervaring zeker wel.  

 

Rest mij nog het noemen van wat namen, bijvoorbeeld die van eindwinnaar Moermansk, het team dat in 

de laatste ronde de laatste belager Rotterdam in het vijfde speeluur de nek omdraaide. Of een laatste keer 

die van sponsor BASAMRO, dat een geweldig toernooi organiseerde waarvan ik hoop dat het een vervolg 

krijgt. En natuurlijk de hele organisatie en Kevin Nguyn, Liam Vrolijk, Marijn den Hartog en Stijn Gieben en 

hun ouders die ons op zondag vervoerd hebben naar en van speellocatie.  

Als laatste bedank ik Grigori voor de logistiek en zijn aanwezigheid en alle spelers voor hun deelname. Het 

was voor mij een prachtig weekend. 

 


