
Negenjarig meisje is alle jongens de baas

Een meisje van 9 jaar oud dat de vloer aan veegt met jongens die 2 of 3 jaar ouder zijn. In 
welke sport zie je dat nu? In de schaaksport! Het meisje in kwestie is Machteld van Foreest. 
Ze is het jongere zusje van Jorden van Foreest, de huidige kampioen van Nederland, en van 
Lucas van Foreest, ook een groot jeugdtalent. Het zit dus in de familie. Machteld van Fo-
reest werd Nederlands kampioen in de categorie t/m 12 jaar. Niet bij de meisjes, maar in de 
open groep. Ze versloeg dus jongens die soms wel 3 jaar ouder waren! Een supertalentje, 
dus! 
Als Machteld gevraagd wordt wat ze zo leuk vindt aan schaken antwoordt ze: “Winnen!” 
Een ander citaat van haar: “Poppen vind ik stom, kleren interesseren me niet en nagellak is 
ook raar. Je wordt er echt niet mooier door, hoor.” Geen meisjesdingen voor Machteld. Ze 
houdt van rollerskates en van lezen, maar dan wel stoere jongensboeken. En natuurlijk 
vooral: schaken. Als ze al eens een keer verliest, wat niet vaak voorkomt, gaat ze keihard 
aan de slag om dat de volgende keer te voorkomen. Niet omdat ze het moet van haar ouders,
maar alleen omdat ze dat zelf wil. Op weg naar de wereldtop, zo lijkt het, al is dat altijd 
gevaarlijk om te roepen als iemand nog maar 9 jaar oud is. De vraag is trouwens: bereikt ze 
de wereldtop bij de dames... of veegt ze straks ook de vloer aan met de mannelijke wereld-
toppers? Eerlijk gezegd zou het laatste een hele goede zaak zijn voor de schaaksport, zowel 
binnen als ver buiten Nederland. Want dat zou een enorme stimulans zijn voor vrouwen om 
te gaan schaken. Momenteel zijn de vrouwen in de schaakwereld nog altijd ver onderverte-
genwoordigd. 

Machteld van Foreest (Let op het schaakbord: komt u dat bekend voor?) 



Hier een partijfragment van Machteld in haar partij tegen Yichen Han, wat niet erg 
spectaculair is, maar wat wel aantoont dat ze al lang niet meer denkt als een 9-jarige. 

Machteld van Foreest speelt met wit en kan eenvoudig de zwarte pion op c5 van het bord af 
meppen. Elk ander kind van haar leeftijd zou het doen, maar Machteld liet hem staan. Als de
zwarte toren binnenvalt op e1 kan dat vervelend worden, dus speelt ze eerst 33.Pc4-e5 om 
de e-lijn af te sluiten. Die pion? Ach, die komt later wel. Geen spectaculaire zet, maar wel 
een opmerkelijk volwassen keus voor een kind van 9. Haar rating is overigens al boven de 
1800, hoger dan alle spelers in de interne competitie van Eeuwig Schaak en dat is ook wel 
bijzonder voor een kind van 9. En die rating blijft stijgen als een raket...

Machteld van Foreest en Yichen Han (foto: Frans Peeters)


