
Anne Haast laat dames wenen
Het schaakwereldje is een klein wereldje. Iedereen kent iedereen, van ooit gezien of via-via. 
Jaren geleden zat bij het Tweetallentoernooi een piepklein meisje aan het bord, dat speelde 
tegen spelers van Eeuwig Schaak, De Pion en andere buurtverenigingen. Ze mepte haar 
volwassen tegenstanders finaal van het bord. Haar naam: Anne Haast. Kees van Hogeloon 
deed mee en stond alleen, omdat degene met wie hij zou spelen niet op kwam dagen. De 
vader van Anne Haast viel in en heeft toen samen met Kees het toernooi gespeeld. Kees was 
overigens één van de “slachtoffers” van Anne Haast. 
Nu, jaren later, is Anne Haast al een hele dame (over goed een maand wordt ze 20) en hoort 
ze tot de absolute damestop van Nederland. Momenteel speelt ze in Wenen een speciaal 
toernooi voor dames en ze draait daar bovenin mee. Omdat vrouwen nog altijd onderver-
tegenwoordigd zijn in het schaakleven worden soms speciale damestoernooien gehouden 
om nog eens even extra de aandacht de vestigen op het feit dat schaken ook voor vrouwen 
een leuke sport is, waar ze in principe niets onder hoeven te doen voor de mannen. Er zijn 
allerlei theorieën over waarom er nog altijd zo weinig dames in de top van de schaaksport 
zitten, maar niemand gelooft nog dat vrouwen in potentie mindere schakers dan mannen 
zijn. Ooit komt er een vrouw die op het schaakbord met alle mannen de vloer aanveegt. 

Anne Haast (links) en Tatiana Kostiuk



Anne Haast weet veel mannen van het bord af te meppen, maar kan zich nog niet meten met 
de internationale topschakers en dat zal waarschijnlijk ook een brug te ver blijven. In het 
damestoernooi in Wenen laat ze wel zien dat ze ook op internationaal niveau een bijzonder 
talentvolle dame is. Kijk maar eens hoe ze het met zwart op schitterende wijze uitmaakt 
tegen de 10 jaar oudere Oekraïense Tatiana Kostiuk. Na de 25e zet van wit was de stelling 
als volgt: 

Anne Haast maakt het in deze stelling in een paar zetten uit: 25...,Te8xe4+! 26.f3xe4,Dg5-
g4+ en wit gaf op. Op 27.Kd3 volgt Dxe4 mat en op 27.Ke1 of 27.Kf1 volgt ook meteen 
mat. 

Wie weet woont ergens in de gemeente Rucphen of in de directe omgeving wel de dame of 
het meisje dat straks alle mannen verslaat. Misschien bent u of ben jij het wel! Anne Haast 
laat in Wenen de dames wenen; kom snel naar Eeuwig Schaak en laat de heren wenen. Bij 
wijze van spreken dan. Schakers wenen niet na een verloren partij en vatten hun verlies 
sportief op. Een schaakpartij verliezen is vervelend, maar je goede humeur verliezen is nog 
veel erger! 


