
Hing Ting Lai in slotpartij langs Erwin l’Ami 

– door Dirk Goes – 

Een dag nadat hij in Tilburg voor de derde keer in vijf jaar tijd het NK Lightning had gewonnen, speelde Hing Ting Lai in het 
Amsterdamse schaakcafé De Laurierboom zijn jaarlijkse vluggermatch, ditmaal tegen Erwin l’Ami. De B-match ging tussen de 
chess queens Anne Haast en Rosa Ratsma. Beide matches gingen over 30 partijen met een tempo van 3 minuten + 2 seconden 
increment per zet. 
 
Het evenement, dat inmiddels een prominente plaats inneemt op de Amsterdamse schaakkalender, werd voor de vijfde keer 
in successie georganiseerd, steeds met Hing Ting in de hoofdrol. Ziehier een overzicht van zijn eerdere prestaties: 
 
2015: Hing Ting Lai - Manuel Bosboom 32 - 18 
2016: Hing Ting Lai - Dimitri Reinderman 29½ - 20½ 
2017: Hing Ting Lai - Jorden van Foreest 24½ - 25½ 
2018: Hing Ting Lai - Loek van Wely 25 - 25 
 

 
 
Hing Ting schoot als een raket uit de startblokken en won de eerste drie partijen. Erwin verkleinde de achterstand naar 3-2, 
maar na winst in de zesde partij ging de eerste set toch naar Hing Ting. Vervolgens won Erwin er vier op rij en na enkele 
remises stond hij met 11-9 voor, maar daarna was Hing Ting ontketend en zes winstpartijen later was de stand 15-11 voor hem. 
Vier matchpoints dus, maar hierna begon Erwin aan een imposante inhaalrace. Het werd 15-12, het werd 15-13 en het werd 
zelfs 15-14! Zou hij nog een gelijk spel uit het vuur kunnen slepen? De spanning gierde door De Laurierboom, en terwijl het 
massaal opgekomen deskundig publiek de adem inhield begonnen de matadoren aan de 30e en laatste partij. Hing Ting bleef 
koelbloedig, bereikte een winnend eindspel, en Erwin gaf op, eindstand 16-14 voor Hing Ting. 



De strijd tussen de dames werd nooit een echte strijd. Rosa vocht voor wat ze waard was, en dat was niet weinig. Vaak kreeg 
ze heel behoorlijke stellingen, maar in de tijdnoodfase toonde Anne zich meedogenloos, en bij 16-2 was het afgelopen. De 
dames hadden de 30 partijen kunnen volmaken, maar ze besloten spontaan te vluggeren tegen iedereen die maar wilde, een 
sympathieke geste die door het publiek zeer op prijs werd gesteld. 
 
Na afloop kon door de organisatoren tevreden worden teruggeblikt op een prachtige dag. Scheidsrechter Eric Roosendaal 
vond er de juiste woorden voor: “Het was weer mooi”. 
 

 
 
Boekhandel ‘Het Paard’ was aanwezig met een boekenstand. Hier zien we Yasser Seirawan zijn collectie aanvullen. 


