
Kleine meisjes worden groot(meester)

Het belangrijkste schaaktoernooi van het jaar, het Tata toernooi in Wijk aan Zee, is weer 
afgelopen. Voor alle details over het "Wimbledon van het schaken" verwijzen we u naar 
www.schaaksite.nl, waar u ook nog veel ander schaaknieuws kunt nalezen. Onder de 
deelnemers aan Tata bevond zich iemand die ook nog gespeeld heeft tegen leden van 
Eeuwig Schaak. Het gaat om Anne Haast, die speelde in de Challenger groep (de op één na 
hoogste groep) en die tijdens het toernooi zich verzekerde van maar liefst twee titels: WGM 
(Women Grandmaster, oftewel damesgrootmeester) en IM (Internationaal Meester). Een 
prachtige oogst, dus! En in 2014 werd Anne ook al Nederlands kampioen bij de dames.   
Toen ze leden van Eeuwig Schaak tegenkwam was ze nog maar een meisje van een jaar of 
12; ze deed toen mee aan het Tweetallentoernooi in Roosendaal. Kees van Hogeloon deed 
destijds ook mee, maar zijn teamgenoot was het hele toernooi glad vergeten en kwam niet 
opdagen. De vader van Anne Haast, Kees Haast, die toevallig toch aanwezig was om zijn 
dochter te begeleiden, viel toen maar in als teamgenoot van Kees van Hogeloon en de twee 
Kezen hebben het toernooi toen als duo gespeeld. Daarbij kwam Kees van Hogeloon ook de
piepjonge Anne Haast tegen, die hem genadeloos van het bord afmepte. Het was toen al 
duidelijk dat Anne Haast een zeer groot talent was. Anne Haast vormde destijds een tweetal 
met Donna Schut, de zus van Lisa Schut (die zelf ook meedeed aan het toernooi), die 
inmiddels ook een absolute topper is in het Nederlandse damesschaak. Anne Haast heeft 
overigens ook nog een broer, Mark Haast, die een zeer getalenteerd schaker is.

Anne Haast

http://www.schaaksite.nl/


Magnus Carlsen won het Tata toernooi, maar het Nederlandse talent Anish Giri had aan het 
eind van de rit slechts een half puntje minder als de nu al legendarische wereldkampioen en 
leverde daarmee een wereldprestatie. Vooral in de eindfase van het toernooi leverde Anish 
een aantal fraaie winstpartijen op rij af. Dat zou nationaal sportnieuws moeten zijn, maar 
zoals gebruikelijk staarden de heren sportjournalisten zich weer eens blind op schaatsen en 
voetbal, zodat hen deze historische prestatie geheel ontging. In plaats van een zinderend slot
van een superenerverend schaaktoernooi moest Nederland het doen met een saaie 0-0 tussen
Ajax en Feyenoord. Was alles maar zo spannend als een schaakpartij...


