
Maro Tikranian 4e op NK
Maro Tikranian uit Bergen op Zoom is op het Nederlands Schaakkampioenschap voor 
meisjes tot 12 jaar als 4e geëindigd. Een prachtige prestatie! Maro speelt zowel bij De Pion 
als bij BSV en de jeugdspelers van Eeuwig Schaak komen haar regelmatig tegen op 
jeugdtoernooien. Zelfs enkele volwassenen kennen haar wellicht wel: ze deed vorig jaar 
mee op het Brabants kampioenschap tussen de senioren en is dit jaar present op het LBV-
toernooi in Roosendaal, dat in augustus gespeeld gaat worden. Over dat toernooi later meer. 
Een andere goede bekende van de schaakjeugd van Eeuwig Schaak, Kimberley Oostvogels 
uit Roosendaal, mocht op het laatste moment ook meedoen aan het NK tot 12, maar had 
toen al wat anders gepland. Kimberley Oostvogels volgt nog maar twee jaar schaakles en 
wordt dus nu al uitgenodigd op een NK: dat is dus een supertalent! Zowel Kimberley als 
haar tweelingzus Cora (die niets of nauwelijks onderdoet voor haar zus) doen ook mee met 
het LBV-toernooi in augustus. Maro, Kimberley en Cora spelen dan in dezelfde groep als 
o.a. Kees van Hogeloon van Eeuwig Schaak. Ook Ted van Eck doet mee met dat toernooi en 
hopelijk melden zich nog meer spelers van Eeuwig Schaak aan. 

Maro Tikranian



Winnaar van het NK voor meisjes tot 12 jaar werd overigens Cheryl Looijer. Bij de 
algemene groep won Robby Kevlishvili. Tweede werd daar Anna-Maja Kazarian, het enige 
meisjes tussen de jongens in die groep. Als zij meegedaan had met de meisjes was ze 
waarschijnlijk probleemloos 1e geworden. 

Anna-Maja Kazarian

Bij de WK-match in Moskou is de eerste dreun uitgedeeld en nog wel door de underdog 
Boris Gelfand. Na de 38e zet van wit was de stelling als volgt: 
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4 + + + L5
4+ R + + 5
4o+ +h+ O5
4+ + HoO 5
4 + P + +5
4+ + + P 5
4p+j+oPpK5
4+t+ + + 5
6777777778
Anand kan met zwart zijn e-pion tot dame promoveren, maar doet dat niet. Hij geeft hier 
meteen op. Na 38...,e2-e1D volgt namelijk mat in 2: 39.Pe5-g6+,Kh8-g8 40.Tc7-g7#. 
De dag erop sloeg Anand echter meteen terug en won met de witte stukken, waardoor de 
stand weer gelijkgetrokken was. De taktiek van Gelfand in deze match is: supervoorzichtig 
spelen en geen enkel risico nemen en hopen dat Anand ergens een foutje maakt. Het levert 
helaas weinig boeiende partijen op, maar het is de enige manier waarop Gelfand kans heeft 
op een goed resultaat in deze tweekamp... 


