
Publiek grote winnaar bij match Lai-Smeets 

– door Dirk Goes – 

Na twee jaar corona-ellende was Amsterdams beste snelschaker Hing Ting Lai eindelijk weer eens in staat om zijn 
rijke gaven te demonstreren ten overstaan van een talrijk publiek in schaakcafé De Laurierboom. Een tegenstander 
werd gezocht en gevonden in GM Jan Smeets, Nederlands kampioen in de jaren 2008 en 2010. 
 
De dag begon met een kleine domper. Om 11.41 uur ontving ik het volgende appje: 
 
Hoi Dirk, Jan hier. Ik zit in een trein net voor Schiphol, en we staan al een tijdje stil in verband met een persoon op de rails 
in de Schipholtunnel. Als we nu gaan rijden ben ik er tussen 12.15 en 12.30, ik hou je op de hoogte. 
 
Potvolkoffie nog aan toe, dat zal je nou altijd zien! Nooit loopt er iemand in de Schipholtunnel, en juist vandaag 
wel. Als organisator is zoiets om knettermesjogge van te worden… 
 
Maar gelukkig, om 11.58 uur kwam Jan met goed nieuws: 
 
De trein is net weer gaan rijden. Als het niet weer misgaat, ben ik er rond 12.40 uur. 
 
En zo kwam alles toch nog goed ����. 
 
Voor aanvang van de match werd nog even onderhandeld over het aantal partijen. De organisatie dacht aan 30 
partijen van 3 minuten plus 2 seconden increment, maar dat vond Jan toch wat veel. Uiteindelijk werden we het 
eens over 24 partijen, ook mooi natuurlijk. 
 
De match ging van start en Hing Ting schoot, zijn reputatie getrouw, als een raket uit de startblokken: 5-0! Jan 
herpakte zich en won de zesde partij, tijd voor de eerste pauze, en een kwartiertje later werd de match hervat. 
Voorwaar, de heren maakten er een mooie show van. Op het terras voorzag Manuel Bosboom zo’n beetje elke zet 
op volstrekt unieke wijze van live commentaar, en je zag het publiek echt genieten, prachtig om te zien. 
 

 



Spannend zou de match nooit worden. Hing Ting slaagde erin zijn voorsprong gestaag uit te breiden, en op 11½-
3½ was het matchpoint voor hem. Jan haalde nog één keer alles uit de kast, maar het was niet genoeg, en de 
eindstand werd vastgesteld op 12½-3½. Een beetje sneu voor Jan, hij had zeker en vast meer verdiend. Niet zelden 
kreeg hij goede stellingen op het bord, maar zocht hij te lang naar een sluitend winstplan. Neemt niet weg dat ook 
hij kon terugzien op een alleszins geslaagde dag. Jan: “Het was hard werken, maar ik heb me uitstekend ver-
maakt.” 
 
Na de prijsuitreiking verklaarde Hing Ting dat hij blij was met de overwinning, maar dat de cijfers wel een beetje 
geflatteerd waren, en zo was het. Met de traditionele pizza’s na afloop kwam er een einde aan een gedenkwaardige 
dag. 
 
Inmiddels bereidt de organisatie zich voor op de side match, die op zondag 30 oktober zal plaatsvinden, aanvang 
13.00 uur. In deze match neemt GM Erik van den Doel het op tegen aanstormend talent en local hero Eline Roebers. 
Op papier is Erik zwaar favoriet, maar Eline wordt met de dag sterker en ze is voor de duvel niet bang. Gaat ze 
voor een verrassing zorgen? Spektakel in ieder geval gegarandeerd, komt dat zien! 
 

 

Erik van den 

Doel tegen 

Eline Roebers, 

komt dat zien! 

 

 


