
Vluggermatch Lai - Van Wely naar zinderend einde! 

– door Dirk Goes – 

Op zondag 15 april kwamen de schaakjunks flink aan hun trekken in het Amsterdamse schaakcafé De Laurierboom, waar ze 
in groten getale kwamen opdraven om aldaar getuige te zijn van de snelschaakmatch tussen Hing Ting Lai en regerend Neder-
lands kampioen Loek van Wely. Over de afloop van de match liepen de prognoses ver uiteen, maar brede consensus werd 
gevonden in de verwachting dat de match in ieder geval een hoop spektakel zou opleveren. 
 
Wel, de toeschouwers werden bepaald niet teleurgesteld! De meeste partijen werden tot op het bot afgekloven, en volgens 
scheidsrechter Eric Roosendaal was het niveau van de partijen extreem hoog. Na twee sets (van 10 partijen) stond Hing Ting 
met 11½-8½ voor, maar de derde set ging met dikke cijfers naar Loek: 8-2! Zou Hing Ting breken? Integendeel, hij rechtte de 
rug en pakte met 6½-3½ de vierde set, waarmee de stand op 20-20 werd gebracht. Hoe spannend wil je het hebben? 
 
 

 
 
De combattanten in diepe concentratie, onder andere gadeslagen door GM Hans Ree en IM Gert Jan de Boer. 
 
 
De vijfde set begon met winst voor Loek, maar daarna won Hing Ting er drie op rij, en even later was het 24-22 voor hem. Nu 
was het de beurt aan Loek om te laten zien uit welk tropisch hardhout een topgrootmeester is gesneden. Driemaal winst, stand 
nu 25-24 voor hem! Hing Ting moest dus de laatste partij winnen om nog gelijk te maken, en terwijl de toeschouwers de adem 
inhielden, begonnen de heren aan een lange manoeuvreerpartij die abrupt eindigde met het vallen van Loeks vlag: 25-25, wie 
had dat gedacht? 
 



Het organisatiecomité in ieder geval niet, want met dat scenario was vooraf geen rekening gehouden. Leermomentje …. Ter 
plekke werd overeengekomen het prijzengeld te delen en een barrage te spelen, opdat in ieder geval iemand tot winnaar van 
de match kon worden uitgeroepen. Loek won de 51e partij, maar de 52e was weer voor Hing Ting. Vervolgens een remisepartij, 
en in de 54e partij wist Loek dan eindelijk het verschil te maken. De matchwinst krijgt ongetwijfeld een mooi plekje op zijn 
palmares, maar de echte winnaar was het publiek, dat de moegestreden spelers beloonde met een daverend applaus. 
 
 

 
 
Het publiek verdrong zich voor het raam om maar niets van het spektakel te hoeven missen. 
 
 
Ook het side event, een match tussen Thomas Beerdsen en Liam Vrolijk, was een spannende affaire. Analoog aan de match 
tussen Hing Ting en Loek werd het ook hier 24-22 (voor Thomas), en evenals Hing Ting strandde ook Thomas in het zicht van 
de haven. Een remise en twee winstpartijen van Liam brachten de stand op 24½-24½, dus ook in deze tweekamp kwam het op 
de laatste partij aan. Die ging naar Liam, die daarmee de match met het kleinst mogelijke verschil op zijn naam schreef. 
 
En zo was er een einde gekomen aan een, op wat regenbuien na, perfecte dag. Dank gaat uit naar iedereen die hieraan op 
welke manier dan ook heeft bijgedragen. Inmiddels heeft het organisatiecomité al laten weten alles in het werk te zullen stellen 
om ook volgend jaar een aansprekende tegenstander voor Hing Ting te vinden. 
 
Enige dagen na afloop van de match kreeg ik van een van de toeschouwers de volgende bedankmail: 
 
De match was een groot succes. Jullie hebben veel schaakliefhebbers een mooie dag bezorgd. Dank voor het organiseren. 
 
Kijk, daar doen we het allemaal voor! 


