
Alik Tikranian districtskampioen

Alik Tikranian uit Bergen op Zoom is kampioen van het district Roosendaal geworden. In 
het Districtskampioenschap eindigde hij samen met Freek Schouten, Pim Eerens en Ivo Kok
op een gedeelde 1e plaats met 5½ uit 7, maar op basis van betere weerstandspunten kreeg 
Alik de titel toebedeeld. Ted van Eck van Eeuwig Schaak eindigde op slechts een half puntje
achterstand van Alik op een 8e plaats (gedeeld 5e met Bram van den Berg, Mark Smits en 
Stefan Colijn, maar hij had de minste weerstandspunten). Johan Goorden werd met 4 punten
27e, Patrick Heijnen met 2½ 44e en Kees van Hogeloon eveneens met 2½ 46e. In het snel-
schaaktoernooi, dat als afsluiting van het Districtskampioenschap werd gehouden, won 
Stefan Colijn (met 6 uit 7) en hij werd daarmee de eerste districtskampioen in het 
snelschaken. Ted van Eck werd bij het snelschaken 9e met 4½ punten, Patrick Heijnen 23e 
met 3 punten en Kees van Hogeloon 29e met 2 punten. Johan Goorden fungeerde tijdens het
snelschaken als één van de arbiters. 

Alik Tikranian

Het Nederlands kampioenschap schaken wordt van 4 t/m 12 juli gehouden in Amsterdam. 
Vorig jaar zorgde Anna-Maja Kazarian voor een sensatie door zich als 14-jarig meisje te 
plaatsen voor het NK dames (volwassenen dus!). Dit jaar plaatste Anna-Maja zich opnieuw 
voor het NK, maar ze moest wel eerst beslissingspartijen spelen tegen een ander groot 
talent, de 16-jarige Maaike Keetman. De bedenktijd voor die beslissingspartijen was 45 



minuten per persoon plus 10 seconden per zet; voor schakers van dat niveau een behoorlijk 
snel tempo. In de eerste partij won Anna-Maja Kazarian, in de tweede Maaike Keetman en 
in de 3e partij leek Maaike Keetman opnieuw toe te slaan. Zij stond met zwart een stuk voor
toen het volgende gebeurde. 

Maaike Keetman heeft zojuist 28...,Ta8-c8? gespeeld. Wit kan de toren immers toch niet 
winnen, want de toren op c4 staat gepend. Maar ze komt van een koude kermis thuis. Anna-
Maja Kazarian speelde 29.Lb3-a4!, waarmee ze de dame wegjaagt, de toren op c8 alsnog 
dreigt de winnen en bovendien de loper op a3 aanvalt. De toren viel nog te redden, de loper 
niet meer en Anna-Maja Kazarian stoomde door en won de partij nog. Daarna won ze ook 
de 4e en laatste beslissingspartij en kwalificeerde zich zo voor het NK. 

Anna-Maja Kazarian


