
Woerdenaar Erwin l'Ami boekt 
vierde overwinning tijdens 

Open NK Schaken 

Met een perfect getimede eindsprint wurmde Erwin l'Ami zich vorige 

week in de slotronden van het Open NK schaken naar de top van de 

ranglijst. 
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Woerdenaar Erwin l'Ami met zijn vierde hoofdprijs op het Open 
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Erwin l'Ami won vorige week zijn vierde Open titel in Dieren en is daarmee 
recordhouder. ,,Dat had ik echt niet meer verwacht'', bekende hij. 

Voor hij zijn verhaal begint, wil de aimabele schaker eventjes iets duidelijk hebben: 
,,Heb ik echt een record gevestigd?'' 

https://www.topics.nl/playlist/a-erwin-l-ami-0f57a3/


Ja, dat heeft hij. Van 1976 tot en met 1978 won de legendarische Joegoslavische 
grootmeester Ivan Nemet driemaal achtereen de Open titel in Velp. L'Ami heeft nu 
ook drie Open titels, maar werd daarnaast in 2007 gedeeld eerste met Erik van den 
Doel en Deep Sengupta. En dat kreeg Nemet niet voor elkaar toen hij in 1979 nog één 
keer terugkeerde. 

En de dag daarop had ik mijn derde remise al te pakken. Ik dacht: 
dat gaat niet goed 

Erwin l'Ami 

De 33-jarige grootmeester uit Woerden, die kind aan huis is bij het Open NK en vaak 
simultaans geeft die het toernooi organiseert, heeft zich dit jaar een beetje 
heruitgevonden. Hij is meer verschillende openingen gaan spelen en schuwt scherpe 
stellingen niet. Als secondant van Anish Giri, de nummer vijf van de wereld, moet hij 
allerlei systemen bekijken, ook de scherpste. ,,En met de systemen die ik zelf altijd 
speelde had ik vaak moeite om te winnen tegen minder sterke tegenstanders. Dus ik 
dacht: Anish doet het, waarom zou ik het niet doen? En dat heeft verfrissend gewerkt. 
Ik heb er weer meer plezier in gekregen.'' 

Het leidde begin juli tot een gedeeld tweede plaats in het Nederlands kampioenschap. 
En nu dus zijn vierde Open titel in Dieren. ,,Er waren een paar cruciale momenten. In 
de eerste ronde had ik het moeilijk tegen Mees van Osch. Die partij won ik maar net. 
Dat ik in de vierde ronde niet van Viacheslav Ikonnikov (de Open kampioen van 
2014, red.) kon winnen, was zuur. En de dag daarop had ik mijn derde remise al te 
pakken. Ik dacht: dat gaat niet goed.'' 

In de schaduw van de koplopers, onder wie Casper Schoppen (16) en Lucas van 
Foreest (17), bleef L'Ami wel in de buurt. In de achtste ronde had hij mazzel tegen de 
Indiase grootmeester Sharma Himanshu: ,,Ik haalde twee zetten door elkaar en 
moest een stukoffer plaatsen dat niet klopte. Gelukkig trapte hij even later in een truc 
en verloor hij nog. Als dat soort ongelukjes nog goed uitpakt in een toernooi, dan is 
dat heel lekker.'' 

Tiebreak 

Door een zege op Casper Schoppen kwam L'Ami na de slotronde samen met Van den 
Doel en Van Foreest aan kop, en won hij op tiebreak (volgens de zogenoemde 
'weerstandspunten'). 

Zoals altijd had hij zich prima thuisgevoeld in Dieren. ,,Ik logeerde bij de 
enthousiaste schaakfamilie Van Kuijk. Daar was het rustig en ik kon me goed 
voorbereiden. Het was best zwaar met die hitte. Zelfs de winnaar van vorig jaar, 
Chanda Sandipan, die uit Calcutta in India komt, kwam puffend naar me toe. Het 
wordt een beetje plakkerig na een paar uur schaken, maar blunders heb ik niet 
gemaakt.'' 

https://www.topics.nl/playlist/a-woerden-162d5a/
https://www.topics.nl/playlist/a-anish-giri-ff283d/


De Open kampioen gaat deze week uitrusten in Iasi, het Roemeense geboortedorp 
van zijn vrouw Alina. En daarna gaat hij zich voorbereiden op de Olympiade in 
Batumi (Georgië), waar hij voor het Nederlandse team uitkomt samen met zijn 
werkgever Anish Giri. 

 


