
Eeuwig Schaak houdt open huis

Op donderdag 24 augustus wordt er weer geschaakt in 't Trefpunt in Rucphen. Traditioneel 
wordt het nieuwe seizoen geopend met een Open Avond, waarop alle belangstellenden wel-
kom zijn. Nou zijn die op alle andere donderdagavonden net zo welkom, maar op 24 augus-
tus is er volop gelegenheid om dingen uit te leggen en eventuele vragen te beantwoorden. 
Een ideale gelegenheid om kennis te maken met de ontspannen, gezellige sfeer van een 
schaakvereniging. Leeftijd speelt geen rol; er zijn zelfs mensen boven de 100 die nog altijd 
schaken. Ook dames zijn uiteraard van harte welkom. We hebben de afgelopen weken kun-
nen zien dat dames ook heel aardig kunnen voetballen, dus kunnen ze zeker ook goed voor 
de dag komen op het schaakbord. Om één of andere reden zijn er nog altijd weinig vrouwen 
die schaken, terwijl er geen enkele reden is om aan te nemen dat vrouwen minder goed zou-
den kunnen schaken dan mannen. Of, wat nog belangrijker is, minder plezier zouden bele-
ven aan het schaakspel. 

De beste schaakster aller tijden was de Hongaarse Judit Polgar. Ze heeft alle mannen al wel 
een keer verslagen, inclusief Kasparov en Karpov. Helaas heeft ze na de geboorte van haar 
eerste kind het schaken op een laag pitje gezet en is ze inmiddels zelfs helemaal gestopt. 
Misschien is dat wel het belangrijkste verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben
verantwoordelijkheidsgevoel en worden volwassen; mannen hebben daar doorgaans geen 
last van. 

Judit Polgar



Hier een fragment, waarin Judit Polgar korte metten maakt met Anatoli Karpov. Dat gebeur-
de in 2003 in Hoogeveen, Judit Polgar had wit. 

Judit Polgar pakte hier uit met een dodelijk stukoffer: 25.Ld3xh7+!,Kg8xh7 26.Dd1-h5+ en 
Karpov gaf op. Na 26...,Kh7-g8 27.Le5xg7! gaat het onherroepelijk mat. Bijvoorbeeld 
27...,Kxg7 28.Tg3+,Kf6 29.Dg5# (de snelste manier) of 27...,f6 28.Lxf6,Txf6 29.Tg3+,Lg4 
30.Txg4+,Tg6 31.Dxg6+,Kf8 32.Txe8#, de “ik-geef-voor-ik-mat-ga-nog-even-al-mijn-
stukken-weg-variant”. Judits zus Susan Polgar, die tegenwoordig in de Verenigde Staten 
woont, is momenteel bijzonder actief als schaakcommentator en promotor, o.a. via haar 
website https://chessdailynews.com. 

Oplossing diagram vorige week: 1.Tc1! Na 1...,Kxh8 volgt 2.Kf2# en op elke andere zet 
2.Ke2#. 
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