
Alik Tikranian snelschaakkampioen
Op zaterdag 5 januari vond het Brabants snelschaakkampioenschap voor jeugdspelers plaats 
in Kaatsheuvel. De deelnemers kregen 5 minuten per persoon per partij om te proberen hun 
tegenstander te verslaan. Schaken kan dus ook snel en flitsend zijn! De eindoverwinning 
ging naar een bekende schaker uit de regio: Alik Tikranian uit Bergen op Zoom, die zowel 
bij BSV (Bergen op Zoom) als De Pion (Roosendaal) speelt. Hij liet in het sterk bezette 
toernooi alle andere jeugdschaaktoppers uit Noord-Brabant achter zich. Alik was niet de 
enige van de familie Tikranian die aanwezig waren: broer Tikran en zus Maro deden ook 
mee. Tikran werd 3e van de jeugdspelers t/m 15 jaar en Maro werd 5e van de jeugdspelers 
t/m 13 jaar. Alik werd 1e in de categorie t/m 19 jaar, terwijl hijzelf nog maar 14 jaar oud is! 
Dat geeft wel aan wat een ongelooflijk groot talent Alik is. 

Alik Tikranian

Ook elders waren jeugdschakers uit de regio actief. In Waalwijk deden de Roosendaalse 
meiden Cora Oostvogels, Kimberley Oostvogels en Talitha van Hogeloon mee aan het Loek 
de Heide Toernooi. Kimberley Oostvogels zorgde voor een verrassing door in een gecombi-
neerde groep van Stap 2, 3, 4 en 5 2e te worden, terwijl zij zelf Stap 2 heeft. Zij liet dus 
jongens en meisjes met veel meer schaakervaring gedecideerd achter zich. 



Verder is dit weekend het Brabants kampioenschap in de categorie t/m 9 jaar gespeeld. Hier 
geen hoofdprijzen voor onze regionale toppers. Kyle van der Weijden, Thomas de Valck en 
Adriaan van Haastrecht moesten de West-Brabantse eer hoog houden, wat ze overigens heel 
behoorlijk deden, maar ze konden de hoofdprijzen niet mee naar huis nemen. 

De jeugd van Eeuwig Schaak kwam deze Kerstvakantie niet in actie op de diverse 
toernooien. Zij moeten eerst nog een paar jaar rijpen om mee te kunnen doen met de 
topjeugd. Gezien het enthousiasme en de snelle ontwikkeling van huidige jeugd van Eeuwig 
Schaak zullen zij over enkele jaren op dit soort toernooien ook hun partijtje mee kunnen 
blazen! 

Zaterdag 12 januari begint in Wijk Aan Zee weer het Wimbledon van de schaaksport: het 
Tata Steel Toernooi. Deelnemers in de hoogste groep zijn dit jaar Magnus Carlsen 
(Noorwegen), Levon Aronian (Armenië), Fabiano Caruana (Italië), Sergei Karjakin 
(Rusland), Viswanathan Anand (India), Hikaru Nakamura (USA), Hao Wang (China), Peter 
Leko (Hongarije), Anish Giri (Nederland), Pentala Harikrishna (India), Loek van Wely 
(Nederland), Ivan Sokolov (Nederland). Erwin l'Ami (Nederland) en Yifan Hou (China). 
In 2011 wist Anish Giri de huidige nummer 1 van de wereld Magnus Carlsen te kloppen. 
Een cruciaal moment in die partij was de volgende stelling: 

Anish Giri (met zwart) maakt Carlsen hier een stuk afhandig met de zet 20...,e4-e3! Hij valt 
de dame aan en berooft gelijk het paard op g5 van zijn dekking. Carlsen gaf enkele zetten 
later op. Benieuwd of Giri deze stunt dit jaar kan herhalen. 
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