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CULTUUR

Anne Hqqsl:'lk heb niels
te verliezen. Elk puntje

is meegenomen'

I I et was een iaar seleden een

l{ neine r"nrati"in Wijk aan
I I 2"". Ian Timman, de Neder-
landse grootmeester die ooit num-
mer 2 was van de wereld en van
zijn wiend en collega Hein Don-
ner steeds te horen had gekregen

dat wouwen niet kunnen scha-
ken, leed tijdens het Tata Steel
Chess Tournament een opzienba-
rende nederlaag tegen een 4z jaar

jongere student van de pabo.

'Timman vond dat niet heel leuk,'
herinnert Anne Haast zich. 'Na af-
loop was hij snel vertrokken. In
het analyseren van de partii had
hij geen zin. Daar kan ik me ook
wel wat bij voorstellen. Voor mij-
zelf was die overwinning natuur-
lijk een hoogtepunt.'

De komende twee weken is de
zz-jarige Haast opnieuw van de
partij in Wijk aanZee. Ze speelt in
de zogeheten Challengers Group.

Van de veertien deelnemers heeft
ze de laagste rating, het getal dat
de sterkte van spelers aangeeft.
'Ik heb dus niets te verliezen,'
lacht ze. 'Elk puntje is mooi mee-
genomen.'

Het is een grote eer om ge-

waagd te worden voor het be-
faamde schaaktoernooi met zijn
sterke spelersveld, weet Haast. En
een groot genoegen. Het is altijd
een gezellige boel in het dorps-
huis in Wijk aan Zee, waar groot-

meesters en amateurs samen in
dezelfde ruimte spelen en genie-

ten van de veelgeprezen snert.
Inmiddels heeft Haast, die een

relatie heeft met internationaal
meester Stefan Kuipers, haar stu-
die aan de pabo afgerond. Ze kan
nu veel tijd besteden aan haar
passie. Zo geeft ze schaakles en si-
multaans. En ze werkt uiteraard
aan de verbetering van haar spel.
Heeft ze een specifieke stiil?'Ik
houd van aanvallen. Miin spel is

aanvallend en dynamisch. Posi-

tioneel doe ik soms dingen die
niet helemaal kloppen. Daar valt
nog wel wat te verbeteren"

Deze beschrijving van haar
sterke en zwakke kanten lilkt aan

te sluiten bii een analyse van Ne-

derlands sterkste schaker. Anish
Giri heeft weleens betoogd dat
vrouwen aanvallend en tactisch
beter zijn, maar dat mannen het
spel strategisch beter doorgron-
den. 'Daar kan wel wat in zitten,'
zegt Haast voorzichtig. 'Vrouwen
spelen misschien meer oP intuÏ-
tie. Maar dat verschilt ook per per-

soon natuurlijk.'

De in het Brabantse Dongen
geboren Haast speelt nu, met haar
broer Mark, voor de Tilburgse ver-

eniging De Stukkenjagers' Vorig
jaar werd ze voor de tweede keer
op rij Nederlands kampioen bij de

vrouwen. Samen met haar con-

currenten om de titel richtte de

damesgrootmeester ChessQueens

op. De organisatie heeft onder
meer tot doel om geld binnen te

halenvoor het Nederlands dames-

team en om het meisjesschaak te

stimuleren.
Een probleem bij het oP de

kaart zetten van het vrouwen-
schaak, is het ontbreken van een

aansprekend boegbeeld. Vroeger

had je de Hongaarse zusies Polgár

die ook bij de buitenwacht een ze-

kere bekendheid genoten. |udit
was de sterkste schaker ooit, in-
clusief de mannen. Zii stond zelfs
in de top-ro van de ratinglilstvan
de wereldschaakbond FIDE. Maar
de huidige wereldkampioene, de

Chinese Hou Yifan, is buiten de

schaakwereld onbekend.
Bepaalde mannenbladen wil-

len nog weleens een fotorePortage

wijden aan schaakbabes, aan
schaaksters die een allesbehalve
nerdy uiterlijk hebben. Zo is de

voormalige Russische wereldkam-
pioene Alexandra Kosteniuk niet
te beroerd om in bevallige Poses
voor de camera plaats te nemen.
Maar daar wordt het vrouwen-
schaak niet echt beter van, meent
Haast. 'Zulke schaaksters trekken
vooral de aandacht van mannen.
Het is niet zo dat meisies daardoor
worden gestimuleerd om te gaan

schaken.'
Maar hoe doe je dat dan wel?

Haast zelf komt uit een schaak-
gekke familie. Ze kreeg de liefde
voor het spel van huis uit mee.

Maar op welke manier maak je

meisies uit gezinnen met andere

liefhebberiien enthousiast? Anne
Haast: 'Door ze het zelf te laten
proberen. Achter het bord kun ie
ontdekken hoe boeiend schaken
kan zijn. Anderen te slim af ziin,
dat is ontzettend leuk.' E
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SCHAKEN / De Nederlandse kampioene Anne Haast (22) doet weer mee aan
het befaamde toernooi in Wijk aanzee. Vorig jaar versloeg ze JanTimman.
Gerry von der List
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OOK EEN VROUW IN
STERKE HOOFDGROEP

De hoofdgroep von Toto Steel

Chess Tournoment (15-31 jonu-

ori) is slerk bezet, met de

Noorse wereldkompioen Mog-

nus Corlsen ols voornoomste

ottroctie. 0e Nederlondse hooP

is weer gevestigd oP Anish Giri,

die derde op de wereldronglijsl
stool.

Ook een vrouw is Present in

de hoofdgroep: Hou Yifon. De

21-jorige Chinese mocht zich ol

in 2008 grootmeester noemen

en is de regerend wereldkomPi-

oene. Vorig joor eindigde ze in

Wijk oon Zee op de elfde plools

fvon de veertien].
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Kunsi - Kqrel Appel
Tien jaar na zijn overliiden
brengt het Gemeentemuseum
een eerbetoon aan schilder
Karel Appel (r9zt-zoo6). D e

67 schilderijen, rz beelden en
6o tekeningen in dit retro-
spectief bieden een uitbundig
overzicht van Appels zes

decennia omspannende car-

rière. Gemeentemuseum Den

Hoog, 16jonuori lol en met

16 mei

Film - The Big Shorl
Terwijl de financiële sector in de Verenigde

Staten op de afgrond afstevent, verzinnen
een paar slimme investeerders een plan

om een slaatle uit de ellende te slaan.

Met Brad Pitt, Steve Carell, Ryan Gosling

en Christian Bale. Vonof 2ljonuori in de

bioscoop

Muziek - Motl Dusk
Hij wilde eerst operazanger
worden, maar de Canadees

werd gegrepen door de vertol-
kers van het A merícan Song-

book: Tony Bennett, Sarah

Vaughan. Op zijn laatste al-
bum brengt hij een ode aan
Chet Baker. Diverse zqlen, tot
en mel22 jonuori

Kunsl - Reolisme
Galeries uit binnen- en buitenland tonen
en verkopen op deze kleine beurs heden-
daags figuratief werk. Leuke extra activi-
teit: bezoekers kunnen voor 21o eulo een

fotoportret laten maken dat wordt gescho-

ten metbehulp van de negentiende-
eeuwse collodiumtechniek. 2l tol en mel

24 jonuori, PossengerTerminol Amsterdom

Tennis - Ausîrolion
0pen
De Servische titelverdediger
Novak Djokovic mikt oP zijn
zesde eindoverwinning in
Melbourne. Of de Ameri-
kaanse Serena Williams op
tiid fit is om op jacht te gaan
naar haar zevende titel, is nog
onzeker.
Eurosporf, LB tot en met 31 E

KorelAppel, Kind
lV. 1951, olieverf
op doek

Cqnodese

crooner
Moll Dusk

Novok Djokovic
probeerl lilel te
verdedigen
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