
5e ChessMates Landentoernooi 

 
Fysiek schaken met elkaar op borden in wedstrijd- en toernooiverband is steeds vaker mogelijk. In 
Nederland, maar ook daarbuiten. Het doet ons daarom veel genoegen dat het 5e ChessMates 
landentoernooi in het prachtige Monaco is georganiseerd. Het roemruchte stadstaatje bekend om zijn 
glamoureuze monarchie, zijn überluxe superjachten, de Formule 1 en het beroemde Monte Carlo 
Casino waar meerdere James Bond films zijn opgenomen. 

 
 

 





 
 

 



 

 

 

 

Van 8 tot en met 10 oktober streden talentvolle schakers uit Frankrijk, Duitsland, Ierland, Estland, 
Monaco en Nederland in een spannend landentoernooi in 5 leeftijdscategorieën (U-12, U-14, U-16, U-
18 en U-20). Vanuit Nederland deden mee: Onno Elgersma, Roger Labruyere, Leandro Slagboom, 
Dylan Achuthan, Alan Bakija, Clovis Kien, Dana Verheij, Lancelot Kien, Mees van Batenburg en Rhys 
Arnold. Coaches waren Harold van Dijk en Rick Lahaye. 
 
De teams lagen qua speelsterke dicht bij elkaar. Na 1,5 jaar geen tot weinig activiteit van jeugdspelers 
achter het schaakbord, was het lastig inschatten wat het niveau was van iedereen. Dit niveau lag hoog 
bij alle teams kwamen wij achter. Uiteindelijk is TeamNL 6e geworden. Hieronder enkele mooie en 
leerzame momenten uit de partijen van de jeugdspelers. 

  



 
 
Dana had hier zwart tegen Louis Auribault (1779). In eerste instantie lijkt het alsof wit beter staat. De 
witte loper op c5 en de dame op d4 controleren het centrum. Dana had hier echter een slim plan. Ze 
ging deze twee stukken uitschakelen en kwam zo direct goed te staan. 21..Lf8! 22. Lxf8 Txf8 23. 
Dc5 Db6 24. Dd4 Dxd4 25. cxd4 Tb4 26. Tc1 a4 27. Txc6 Lb7 en Dana won niet veel later. 



 
 
Onno speelde hier met de witte stukken tegen Andrei Timoshin (2167). Na een sterke start van Andrei 
in de opening moest Onno knokken om meer dan remise eruit te halen. Na goed verdedigen en 
tegenspel creëren, wist Onno het tij te keren. Onno maakt hier de partij netjes af met 53. g6 hxg6 
54. h7 Kd6 55. Lf4 1-0 

  



 
 
Clovis speelde hier met wit tegen James Cavanagh (1690). De koning van wit staat veilig en die van 
zwart nog in het midden. Aanvallen dus maar! 9. d5 e5 10. Te1 Dc7 11. Dd4 0-0 12. Pxe5 Te8 13. 
Lf4 Lf5 14. Ld3 Lxe5 15. Lxe5 Dd7 16. Lxf6 gxf6 17. Pe4 en enkele zetten later konden de 
stukken in de doos voor zwart. 



 

 

Rhys had hier wit tegen Polly McCormick en gaf in de opening een pion in ruil voor 
ontwikkelingsvoorsprong. Al wit zijn stukken staan nu goed en staan klaar om toe te slaan. Na 17. 
Pxd5 Pxd5 18. Lxd5 f5 19. Lxc6 bxc6 20. Lc5+ Kd8 21. Tcd1 Kc7 22. Lxf8 won Rhys enkele 
zetten later. Een mooie aanvalspartij!   
 



 
 
Leandro speelde hier met wit tegen Carlos Boulos (2129). De voorbereiding kwam precies op het bord 
en hij kwam gelijk goed te staan. In deze stelling vergroot hij zijn voordeel met 24.d6 Te6 25. Lb7 
met kwaliteit winst. Daarna maakte hij het netjes af door de angel uit de tegenstander zijn slotoffensief 
te halen. Een nette overwinning! 
 



  
 
Alan speelde hier met wit tegen Elina Heutling (1850). De koning van de tegenstander staat nog in het 
midden en Alan speelt hier 12.d6! Na 12..Dc5 13. Db3 0-0 24. dxe7 Dxe7 25. Tfe1 Dc7 Tac1 
heeft wit al zijn stukken ontwikkeld en staat een stuk beter. Uiteindelijk maakte Alan alles goed af!  
 



 
 
Roger mocht met zwart aantreden tegen Ruben Harutyunyan (2403). Roger hield heel lang stand en 
wist bijna remise te houden. Hij greep hier mis door de dame op c6 te slaan. Na 28..Dxc6 29. bxc6! 
a5 30. Ld1 ging het snel mis voor Roger en hij verloor. De zwarte koning kan niet bij de pion op c6 
komen, aangezien wit na 30..Kf8 31. La3 Ke7 32. c7 de koning kan afhouden en de witte koning 
gewoon de stelling in wandelt. Had hij 28..Dd3 gespeeld, dan was remise binnen handbereik. Na 29. 
Kg2 Dd8 30. Da8 Dc7 en wit komt niet verder. 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 



 
 
Dylan mocht met zwart tegen Sebastian Haubold (1887). Wit heeft zojuist 14. axb6 gespeeld en zwart 
is aan zet. Dylan besloot hier het interessante offer 14..Txa6!? te spelen. Na 15.Lxa6 Lxa6 16. Te1 
dxe4 ontstond een ingewikkelde stelling voor beide kanten. De partij ging alle kanten op, maar Dylan 
wist uiteindelijk de partij in het eindspel mooi af te maken.  
 

  



 
 
Mees wist tegen Edmund McIntyre met de zwarte stukken een snelle overwinning te behalen. In de 
opening wist hij snel te profiteren van de opzet van zijn tegenstander, waardoor wit niet meer kon 
rokeren. In deze stelling speelde Mees 7..e5. Wit greep mis en besloot 8.Lxe5? te spelen. Na 8..Pxe5 
9. Le2 0-0-0 10. Pde2 Lxf3 11. Lxf3 Pc4 de partij snel te beslissen.  

  



 
 
Lancelot speelde hier met de zwarte stukken tegen Fiorina Berezovsky (1665). Wit besloot hier 13. 
Pe5 te spelen. Na 13..Lxg2 14. Kxg2 Pxe5 15. Lxe5 Dxd3 16. exd3 Pg4! 17. Lf4 Ld4 staat zwart 
goed. Enkele zetten later won Lancelot een pion en maakte hij de partij goed af. 


