
Lang leve de koningin!
Wie de nieuwe koning in de schaaksport wordt, wordt dit najaar beslist. Dan strijden 
Viswanathan Anand en Magnus Carlsen in India om de wereldtitel. De koningin van de 
schaaksport is het komend jaar weer de Chinese Hou Yifan. In 2010 werd zij op 16-jarige 
leeftijd (!!!) voor het eerst wereldkampioen, verloor die titel vorig jaar aan de Oekraïense 
Anna Oesjenina, maar heroverde vorige week die titel op diezelfde Anna Oesjenina. Met 
zeer duidelijke cijfers nog wel! Na 7 partijen stond het 5½-1½ voor Hou en was de match 
ten einde. Dus zit de schaakkoningin weer op haar troon. 

Hou Yifan

Al op zeer jonge leeftijd gaf Hou Yifan blijk van haar schaaktalent. Toen ze nog maar 3 jaar 
oud was, raakte ze gefascineerd door een glazen schaakspel. Ze stond erop de spelregels van 
het schaakspel te leren en pappa gaf toe. Na enkele lessen van vader werd pa door de 3-
jarige uk verslagen. Toen Hou Yifan 9 jaar was speelde ze op een internationaal jeugdtoer-
nooi in Heraklio op Kreta. Met zwart tegen het Amerikaanse talent Ray Robson kwam de 
stelling van het diagram op het bord. 

Hou Yifan speelde hier 1...,Tf4-d4! Ze valt de dame aan en dreigt tegelijkertijd met een 
vernietigend schaak met Lxd5+ of Dxd5+. Na 2.Lg1xd4 volgt 2...,Dd7xd5+ 3.Kg1-h1,Dd5-
h1 mat. Prachtig torenoffer van een 9-jarige tegen toch niet zo maar de eerste de beste. Ray 
Robson werd op 15-jarige leeftijd de jongste Amerikaanse grootmeester ooit. 



Hou Yifan was vorig jaar op de FIDE ratinglijst de op één na hoogste speler t/m 18 jaar. De 
enige jeugdspeler die boven haar stond was... de Nederlander Anish Giri! 

Terwijl de koningin gekroond is de koningsstrijd weldra gaat beginnen (vanaf 6 november) 
doet het “gewone volk” zijn best om ook af en toe een partij te winnen. En dat valt niet 
altijd mee. Zo stond Louis van Mechelen afgelopen donderdag duidelijk op winst tegen Cor 
Lazeroms. Cor bood remise aan en Louis wees dat zeer terecht af. Maar hij had wel meteen 
zijn bedenkingen. “Als ik remise afsla, gaat het daarna meestal fout met mij”, memoreerde 
Louis. Zijn woorden waren nog niet koud of hij ging inderdaad in de fout, waarna Cor 
alsnog wist te winnen. Het leven van een schaker is soms hard... Het siert Louis wel dat hij 
ook na zo'n tegenvaller zeer sportief blijft en zijn goede humeur niet verliest. Je kunt 
tenslotte beter een schaakpartij verliezen dan je goede humeur! 

Het volledige rijtje uitslagen in de tweede ronde van de A-manche: 
John van Helden – Ad Bruijns 0 – 1
Jan Rijkse – Cees Buurman 1 – 0 
Joost Asselbergs – Ger van Aalst 0 – 1 
Geraldine Korver-Tanasale – Toon de Rooij 0 – 1 
Michiel Peeters – Wim Soeters ½ – ½
Cor Lazeroms – Louis van Mechelen 1 – 0 
Matti Hurkmans – Ben Seleski ½ – ½ 

Louis van Mechelen


