
Machteld kan nog meer dan schaken

Bij Eeuwig Schaak is vorige week de eerste ronde van de rapidcompetitie afgewerkt. Op 
donderdag 28 september wordt de 3e ronde van de interne competitie gespeeld en een dag 
later treedt het Avondcompetitieviertal in Bergen op Zoom aan tegen het B-team van BSV. 
En maandag 2 oktober gaat het Districtskampioenschap van Roosendaal weer van start. 
Kortom: het schaakseizoen is echt losgebroken! 
De jeugd is intussen ook begonnen. Het is overigens nog altijd mogelijk aan te sluiten bij de
jeugd. Je bent te jong of te oud om met schaken te beginnen en je kunt er je leven lang over 
doen om steeds beter te worden en steeds nieuwe dingen te ontdekken in het schaakspel. Bij 
sommigen gaat dat snel, bij anderen iets minder snel. Zelden gaat het zo snel als bij de nu 
10-jarige Machteld van Foreest. Zij deed deze maand in de Roemeense kustplaats Mamaia 
mee aan het EK schaken voor de jeugd en werd daar gedeeld 8e met 6½ uit 9, een resultaat 
dat haar wat tegenviel. Maar goed: soms zit het mee en soms zit het wat minder mee. Voor 
de goede orde: Machteld speelde niet mee in de meisjesgroep, maar in de “open groep”, die 
voor 99% uit jongens bestaat. Machteld toonde aan meer te kunnen dan alleen schaken, 
want ze schreef zelf ook een heel leuk stukje over haar eigen belevenissen in Mamaia op 
haar eigen blog (www.vanforeest.com/machteld/blog_ek2017.html). Als ze op 10-jarige 
leeftijd al zo onderhoudend schrijft, wordt dat straks een uitstekende ambassadrice van de 
schaaksport! 

Machteld van Foreest

Maar dat ze ook een groot schaaktalent is, heeft ze zeker zo nu en dan ook laten zien. Zo 
mepte ze de Deen John Christopher Christensen genadeloos van het bord af, resulterende in 
de volgende stelling. 

http://www.vanforeest.com/machteld/blog_ek2017.html


Machteld (met wit) vindt moeiteloos de winnende zet: 40.Pb6-c7+! Zwart heeft geen andere
optie om de dame te geven en gaat daarna ook nog mat: 40...,Dc7xd7 41.Td1xd7,La3-e7 
42.De6xe7+,Kf8-g8 43.De7-f7 mat. De hele partij is met commentaar van Machteld te 
vinden op de eerder genoemde internetblog van Machteld. 


