
Arlette van Weersel in actie op NK

Arlette van Weersel is een goede bekende voor schakers in West-Brabant. Ze is afkomstig 
uit Etten-Leur en heeft o.a. gespeeld voor RSG uit Roosendaal. Tegenwoordig woont ze in 
Alkmaar, dus zien we haar hier niet zo vaak meer. Ze is doorgedrongen tot de nationale 
damestop en werd ooit 2e op het NK schaken voor dames. Binnenkort gaat het NK weer van
start en is Arlette weer van de partij. Voor de 10e keer overigens al weer. Ze moet het daarin 
opnemen tegen nationale toppers als Anne Haast en Zhaoqin Peng en tegen aanstormende 
talenten als Anna-Maja Kazarian en Maaike Keetman. Overige deelneemsters zijn Tea 
Lanchava, Mariska de Mie en Lisa Hortensius. 
Vorig jaar kwam Arlette moeilijk uit de startblokken met een score van 1 uit 4, maar won ze 
vervolgens wel van de latere kampioene Anne Haast. Uiteindelijk werd Arlette 5e met een 
score van 3 uit 7. Arlette wordt als tegenstandster door iedereen gevreesd, want als ze haar 
dagje heeft, kan ze van iedereen winnen. 

Arlette van Weersel

Bij de heren zijn de ogen vooral gericht op het jonge talent Jorden van Foreest, de nationale 
kampioen van 2016, en Loek van Wely, die al 7 keer eerder Nederlands kampioen werd. 
Maar er kan ook flinke tegenstand verwacht worden van de overige deelnemers: Ivan 
Sokolov, Erwin L'Ami, Benjamin Bok, Erik van den Doel, Sipke Ernst en Twan Burg. Anish
Giri ontbreekt op het NK. Het NK schaken vindt plaats van 25 juni t/m 2 juli in Amsterdam.

De inmiddels 32-jarige Arlette van Weersel heeft inmiddels vele fraaie overwinningen op 
haar naam staan en op vele toernooien over de hele wereld gespeeld. In 2013 deed ze mee 
aan het Reykjavik Open in Ijsland en versloeg daar op de volgende wijze de Noor Sondre 
Merkesvik. 



Arlette van Weersel staat een kwaliteit voor, maar levert die vrijwillig weer in: 35.Tf1xf6! 
Haar tegenstander pakte de toren niet, maar gaf onmiddellijk op. Want na 35...,g7xf5 
36.Dd5-h5 volgt een dodelijke aanval op de koning. Mat is nog wel uit te stellen, maar niet 
meer te voorkomen. Hopelijk zien we dit soort fraaie offers op het NK ook nog volop! 

 


