
Handicap geen bezwaar

Het Nederlands kampioenschap schaken voor de jeugd (gehouden in Rotterdam) is afgelo-
pen weekend geëindigd. In de categorie t/m 20 jaar deden twee deelnemers uit West-Brabant
mee en beiden eindigden met een score van 50% in de middenmoot. Beiden komen trou-
wens uit Bergen op Zoom. Het gaat om Alik Tikranian en Erwin Kalle. De eerste is al een 
paar keer ter sprake gekomen hier, de laatste niet. Erwin Kalle heeft de spierziekte SMA en 
is daardoor in een rolstoel beland. 

Erwin Kalle

Het verhindert hem niet om op hoog niveau zijn favoriete sport, schaken dus, te beoefenen. 
En dat is meteen ook het mooie van schaken: van piepjong tot stokoud, man of vrouw, atle-
tisch gebouwd of van een rolstoel afhankelijk, iedereen kan meedoen. Dat schaken geen 
fysieke sport is helpt daar natuurlijk wel bij. Bij het voetballen zou wel vreemd worden 
opgekeken als het Nederlands elftal aantreedt met jongetjes van 15, een bejaarde van 80, 
een paar vrouwen en iemand in een rolstoel. En een bondscoach met een zonnebril en een 
rood-wit gestreepte stok, die niet alleen Blind heet, maar het ook daadwerkelijk is. Het zal 
waarschijnlijk de verwachtingen over het halen van het WK danig temperen. Een schaak-
team kan er wèl zo uitzien en ook nog uitstekend presteren. Zelfs als je blind bent kunt je 
nog gewoon meeschaken! 



De groep t/m 20 jaar werd gewonnen door Hing Ting Lai, die eerder ook al samen met 
Tobias Kabos het Tweetallentoernooi in Roosendaal won. Tweede werd Robby Kevlishvili 
en Thomas Beerdsen en Ruud van Meegen eindigden op een gedeelde 3e plaats. Anna-Maja 
Kazarian eindigde tussen de jongens op een 11e plaats en eigenlijk hadden we nog net iets 
beter van haar verwacht. Erwin Kalle en Alik Tikranian werden respectievelijk 13e en 14e. 
Voor alle informatie, foto's en video's van de Nederlandse jonge schaaktalenten zie 
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/. 

Hing Ting Lai komt er dus aan. Zijn naam klinkt als een klok en voor Gordon, die vast wil 
weten welk nummer bij dit gerecht hoort: je vindt hem gegarandeerd op nummer 1. Kijk 
hier maar eens hoe hij met zwart Ruud van Meegen de genadeklap toebrengt. 

Hing Ting Lai speelt hier 36...,Dc4xd3! Wit gaf meteen op. Want op 37.Dxd3 volgt 
37...,Pe1+, waarmee zwart de dame terugwint en een toren voor blijft staan. Boem, bats, uit!
Zou dat in het Chinees de vertaling zijn van “Hing ting lai”? 

Hing Ting Lai
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