
Dames aan zet
Afgelopen zondag is in het Siberische Khanty-Mansijsk het WK schaken voor dames van 
start gegaan. Waarschijnlijk zult u weinig horen van dit toernooi, waar overigens geen 
enkele Nederlandse dame aan meedoet. De deelneemsters komen voornamelijk uit China, 
Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie. 
Het blijft wel een vreemd verschijnsel dat er zo ontzettend weinig vrouwen lid zijn van een 
schaakclub. Schaken is nu juist een sport waar mannen en vrouwen prima samen de degens 
kunnen kruisen, in principe op gelijkwaardige voet. Bij de jongste jeugd zien we volop 
meisjes, bij de oudere jeugd neemt het aantal meisjes relatief af en bij de senioren zijn 
schakende vrouwen een zeldzaam verschijnsel. Met de resultaten heeft dat niets te maken: 
de schakende meisjes doen niets onder voor de jongens. Over waarom de meisjes massaal 
afhaken in schaakclubs zijn heel wat theorieën, maar een duidelijk antwoord is er nog altijd 
niet. Sexisme is, net als racisme, een zo goed als niet bestaand verschijnsel in schaakvereni-
gingen. Daar moeten we het dus ook niet in zoeken. Eeuwig Schaak heeft bij de senioren 
één vrouw in de gelederen (Geraldine Korver-Tanasale) en is daar al blij mee, want lange 
tijd bestond de vereniging bij de senioren louter en alleen uit mannen. Jammer, want wie 
weet loopt er in de gemeente Rucphen nog heel wat vrouwelijk schaaktalent rond.

Meisjes beleven de grootste lol aan schaken

Hein Donner deed ooit de beruchte uitspraak: “Vrouwen kunnen niet schaken.” De uitspraak 
wekte heel wat commotie en dat was precies wat Donner daarmee beoogde, want niets was 
hem liever dan anderen op de kast jagen. Niemand weet echter de argumentatie van Donner 
voor zijn beruchte uitspraak en juist die argumentatie zet zijn beruchte stelling in een heel 



ander daglicht. “Vrouwen denken veel logischer na dan mannen en juist dat is een nadeel bij 
het schaken”, zo stelt Donner. Eigenlijk was Donners uitspraak dus juist complimenteus 
bedoeld voor vrouwen! En het beste bewijs dat schaken niet altijd pure logica is zijn 
Donners eigen partijen. Dat vervolgens iedereen tegen Donner te hoop liep vond Donner 
prachtig, want Donner hield wel van een fikse verbale ruzie. 

Alle mannelijke schakers zijn er echt wel van overtuigd dat vrouwen in principe net zo goed 
kunnen schaken als mannen en vrouwen zijn zeer welkom in elke schaakvereniging. Wie 
weet krijgen we de vrouwen wereldwijd ooit massaal aan het schaken en is de zowel de 
wereldtop als het verenigingsleven ooit een mix van 50% mannen en 50% vrouwen. Tot die 
tijd moeten we het doen met een apart WK voor dames. Uit de eerste ronde van dat WK hier 
een leuk fragment: 

Het fragment komt uit de partij tussen Wenjun Ju uit China (wit) en Atousa Pourkashiyan uit 
Iran (zwart). Wenjun Ju maakt het hier mooi af met... een dame-offer: 33.Dh4xh7!,Kh8xh7 
34.Te4-h4#. Het zou een opgave uit Stap 3 kunnen zijn (onderwerp “toegang verschaffen”). 
Dames hebben geen medelijden met hun tegenstander, maar ook niet met de dames op het 
schaakbord! 

Wenjun Ju


