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Schaken hoort voor mij bij het 
 leven. Bij ons thuis zijn wel 

 zeventien borden verspreid door 
het huis te vinden. En er staat altijd 
eentje paraat op tafel om een potje 
te spelen. Mijn kleinzoon Thomas 
vond het als peuter vooral leuk om 
de schaakstukken op de grond te 
gooien.  Maar toen hij iets ouder 
werd, wilde hij steeds meer weten 
over de stukken.  Dus vertelde ik hem 
over het Paard, de Koning en wat 
ze konden. Dat heeft natuurlijk iets 

magisch voor de belevingswereld van 
een kind. Zo leerde hij geleidelijk 
aan te schaken, net zoals ik dat als 
 6-jarige van mijn vader heb geleerd.
Als Thomas bij ons thuis is, schaken  
we geregeld een potje. Laatst zag 
ik dat hij tijdens het schaken een 
binnen pretje had. Hij bleek een 
plannetje te hebben gemaakt om 
mij te verslaan. Want schaken is een 
denkspel. Je moet altijd een aantal 
stappen vooruitdenken, de stukken 
samen laten werken. Het maakt mij 

als opa natuurlijk ontzettend trots 
om hem zo bezig te zien. Natuurlijk 
zou ik het leuk vinden als hij de liefde 
voor het schaken  behoudt. Ik ben zelf 
al jaren lid van een schaakvereniging 
en beleef daar veel plezier aan. Wie 
weet gaat Thomas ook een keer mee. 
Als Thomas zich erin wil verdiepen 
heb ik alle boekjes in huis voor hem. 
Maar ik leg geen druk op hem. Het 
is vooral iets leuks wat we samen 
kunnen  doen. Er is niemand tegen 
wie ik liever schaak.”

Jaap van 
 Meerkerk 

(72) uit Rotter-
dam erfde de 
liefde van het 

schaken van zijn 
vader. Nu geeft 
hij die door aan 
zijn kleinzoon 
Thomas (8).  

“Er is niemand 
tegen wie ik  

liever schaak.”

Het Paard, de Koning: dat heeft iets  
    magisch voor een kind
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Inspirerende verhalen van Pluslezers over hun grote hobby.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


