
De ChessQueens

Terugblik 5 jaar ChessQueens 2014 - 2019



Fenny Heemskerk
1919 - 2007

➢ Raakte enthousiast voor het schaakspel in 1935, door 
de match Euwe-Aljechin

➢ tien keer kampioen van Nederland bij de vrouwen

➢ heerste twintig jaar lang en bereikte ook de 
wereldtop

➢ achtste in 1949, tweede in 1952 en negende in 1955 bij 
de kandidatentoernooi

➢ marktkoopvrouw, eerst in naaigerei, later in 
woningstoffering

➢ benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau



Katy van der Mije
1940-2013

➢ Alexandra Ekaterina Nicolau
➢ vier keer kampioene van Roemenië 

tussen 1960-1973
➢ zevende op het WK-

kandidatentoernooien 1961 en 1967
➢ op de vijfde plaats van de 

wereldranglijst in 1969
➢ trouwde in 1969 de Nederlandse man 

Hendrik van der Mije
➢ vijf keer kampioene van Nederland 

in  1974, 76, 77, 78 en 79
➢ “Het niveau van het vrouwenschaak 

in Nederland was bescheiden. Mijn 
enige rivale was Corry Vreeken” 



Corry Vreeken & Corry Vreeken Stichting

> Vijf keer kampioene van Nederland van 1960 tot 1970
> Nederlands sterkste vrouwelijke schaker in de jaren zestig
> Lid van Verdienste van de KNSB & voorzitter van de schaakclub Rotterdam
> Corry Vreeken Stichting opgericht in 2013, zich inzetten voor de jeugd schaken
> Benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau



Erika Sziva 
➢ Vier keer kampioene van Hongarije
➢ Vijf keer kampioene van Nederland in 1992, 1994, 1996, 1998 en 1999
➢ Vijf keer deelnemer schaakolympiade
➢ WGM geworden in 2000
➢ Sinds 1994 een eigen schaakboekenverzendhuis De Beste Zet
➢ Sinds dit jaar sponsor van Stichting ChessQueens



4e op de 33ste olympiade 
in 1998, Elista, Kalmykia 

met

coach Roberto Cifuentes en 
Zhaoqin Peng                            

Erika Sziva 
Tea Lanchava  

Linda Jap Tjoen San

De beste resultaten van team NL 
Vrouwen



6e op de 34ste olympiade in 2000, 

Istanbul, Turkije met

Coach Roberto Cifuentes en
Zhaoqin Peng                            

Erika Sziva 
Tea Lanchava  

Linda Jap Tjoen San



7e op de 37ste 
olympiade in 2006, 
Turijn, Italië met 

Coach Adrian Mikhalchishin
&

Zhaoqin Peng                            
Tea Lanchava  

Petra Schuurman
Bianca Muhren



2014, het begin van de samenwerking Nederlands damesteam

Het Nederlandse damesteam startte met vijf top schaaksters. Deze vrouwen vormden ook het Nederlandse 
olympische team. Een initiatief van Bianca. In januari 2014 besloten de vrouwen samen te gaan werken! 
Iedereen heeft haar uiterste best gedaan om er iets van te maken. 

Wat we hebben gedaan voor de 2014 olympiade in Tromso, Noorwegen: 

➢ diverse trainingssessies belegd om ons schaaktechnisch te verbeteren en om de teamsfeer aan te wakkeren
➢ nieuwe coach uitgezocht en veel dank aan Kees Schrijvers / Schaaksite.nl waardoor we Predrag Nikolic als 

coach mee konden nemen
➢ trainingsmatch gehouden tegen 5 IMs, ook Kees Schrijvers / Schaaksite.nl sponsorde het prijzengeld
➢ Facebook pagina aangemaakt en deze regelmatig bijgehouden
➢ oranje truien ontworpen en laten maken

We hebben nog nooit met zo veel enthousiasme ons land vertegenwoordigd!

Lisa 
Schut

Zhaoqin 
Peng

Bianca 
Muhren

Anne 
Haast Tea 

Lanchava
Predrag 
Nikolic 

https://schrijvers.nl/


Stichting 
ChessQueens  

Op 3 december 2014 heeft het damesteam de stichting ChessQueens opgericht met 2 
doelen:

➢ Het ondersteunen en stimuleren van het vrouwentopschaak in Nederland
➢ Het ondersteunen en stimuleren van het meisjes- en vrouwenschaak in de  breedte 

in Nederland

De ChessQueens hebben ontzettend veel waardevolle steun van schaakliefhebbers en 
bedrijven gekregen waardoor deze doelstelling goed bereikt kon worden

Kamer van Koophandel: 62033816 

Vestigingsplaats: Hoofddorp 

Voorzitter: Bianca de Jong-Muhren 

Secretaris: Anne Haast 

Penningmeester: André Hendriks 

Bank: Knab 

IBAN: NL78KNAB0283083301 

BIC KNABNL2H 

 

André Hendriks is de man achter 
het idee van de stichting René Coenjaerts is de webmeester

accountants, financiële en 
belastingadviseurs is de hoofdsponsor



ChessQueens Day @ Tata

18 januari 2015
➢ De winst van Anne op tweevoudig Europese 

kampioene Valentina Gunina uit Rusland die 
dag werd het hoogtepunt

➢ de overige ChessQueens hebben 
verschillende schaakactiviteiten bij de 
“experience store” van Raindroptime 
(www.raindroptime.com) gehouden

➢ Er werd gesnelschaakt, simultaan gegeven en 
foto’s gemaakt met de ChessQueens

➢ sponsors kwamen om de ChessQueens te 
ontmoeten en te ondersteunen

➢ Het nieuws van de ChessQueens Day @ Tata 
staat op verschillende media inclusief de 
bekende websites Chessbase uit Duitsland en 
Chess-news.ru uit Rusland



ChessQueens & jeugdschaken

NK ABC Rotterdam & NK D Rijswijk

➢ Toernooi 
coach op 
Limburg 
Open

Frank Clevers tot erevoorzitter van LiSB benoemd 



De Activiteiten 2015

Sportweek Doetinchem 
met Nick Schilder

ChessQueens sponsordag 
werd samen gevierd met het 
jubileum van 
Schaakvereniging Sliedrecht!

➢ Lezing
➢ simultaan  
➢ 4 daagse  

team 
training 



De trainingen

2015



De wedstrijden 2015➢ Limburg Open

➢HSG Open

➢Gouda Rapid

➢ Skopje, European 
Club Cup



De ChessPrincesses 2016

Spellenmarathon > 
ENERGY 4 all  (goede 
doel voor onderzoek 
naar de energiestof-
wisselingsziekten)

Mierlo

RotterdamDen Haag

Doetinchem

Eerste activiteit ChessPrincesses 
(Maaike en Rosa ) bij Caissa 
Amsterdam

< NK Rapid



2017
Nieuw gezicht

Bij Schaakjan(Jan van Os)

Training in Reeuwijk Bij Max Euwe Centrum Landgraaf



2018

➢ NK Vrouwen
➢ Schaakfestijn 

Slot Schaesberg
➢ Schaakolympiade



1e ChessQueens Meisjestoernooi
30 juni 2018 Kaageiland

➢ Stal op de Kaag
➢ Materiaal HWP Haarlem
➢ 22 deelneemsters
➢ EJK - gangers 
➢ 1e zet KNSB voorzitter 

Marleen van Amerongen
➢ Buiten & binnen spelen
➢ Samen lunchen
➢ Geldprijzen, bekers en 

vaantjes
➢ KNSB Lid van Verdienste 

Tea



2019

ChessQueens - SV Spijkenisse 

Workshop Bianca

10th ARVES solving tourney
TataSteel Chess on Tour 

bij Philidor Leiden

Zundert

Rijswijk

In 2019 komen er nog 3 ChessQueens bij: 
Iozefina, Rosa en Maaike.

We zijn:
➢ Schaakliefhebber
➢ Speler
➢ Trainer
➢ Begeleider
➢ Student
➢ Werknemer
➢ Onderwijzer
➢ Bestuurder



➢ Stal op de Kaag
➢ Materiaal HWP Haarlem
➢ 52 deelneemsters
➢ Quiz
➢ Lezing
➢ Simultaan
➢ Snelschaken
➢ Verjaardagsliedje
➢ Boottocht
➢ Geldprijzen, bekers en vaantjes
➢ Voormalig wereldkampioene 

Zhu Chen reikte de prijzen uit



2019 EK Landenteams
Batumi, Georgië



> In de afgelopen 5 jaar heeft Maaike haar middelbare schooldiploma gehaald en nu studeert ze Economie en 
Bedrijfseconomie aan de UvA.
> In 2018 haalde ze haar eerste WIM-norm, afgelopen september behaalde ze een tweede door een gesloten 
damestoernooi in Slowakije te winnen.  
> Ze hoopt binnenkort haar laatste norm te halen om de titel aan te kunnen vragen

Maaike 
Keetman



Rosa zit momenteel in de laatste fase van haar masterstudie Kunstmatige Intelligentie; het eindonderzoek
Dankzij het NK vrouwen heeft zij voor dit onderzoek een erg geschikte stageplek gevonden. Namelijk in Amsterdam bij    
de hoofdsponsor van het NK, Deloitte. Waar schaken allemaal goed voor kan zijn!

Rosa 
Ratsma



➢ Vijf keer Nederlandse kampioen bij de vrouwen 
➢ Jeugdbegeleider op diversie toernooien
➢ Fulltime juf op basisschool
➢ Altijd actief bij schoolschaaktoernooien
➢ Schoolschaakcursus geven

Anne 
Haast 



2019, het jaar van

Iozefina 
Werle

➢ Getrouwd met GM Jan Werle
➢ Nederlandse kampioen bij de vrouwen
➢ Bestuurslid  KNSB
➢ Heeft ook nog een drukke baan



➢ Bianca wilde zo’n 6 jaar geleden na enige afwezigheid weer actiever worden in het schaken. Ze wilde daarbij de dingen die ze in 
haar werk als registeraccountant bij PwC had geleerd, bijvoorbeeld in cursussen “managing high performing teams”, inzetten in het 
damesteam. 

➢ De eerste Olympiade was een groot succes, en het idee om dit voort te zetten was geboren: de ChessQueens. Wat een kick gaf dat, 
de grootste concurrenten op het schaakbord verenigen om er één geheel met een gemeenschappelijk doel van te maken!

➢ 5 jaar heeft Bianca het voorzitterschap van de ChessQueens met veel enthousiasme gecombineerd met een jong gezin en een 
drukke baan. Na 5 jaar vond ze het tijd voor een wissel van de wacht en is ze blij dat Anne het stokje van haar over heeft genomen!



Tea Lanchava

➢ Kampioene van Nederland in 2012
➢ Tweemaal Jeugdwereldkampioene in 1988 (u 14) en 1990 (u 16)
➢ Schaakambassadeur
➢ schaakpromotie, lezingen, simultaan, toernooien. 
➢ voor goede doelen voor kinderen,
➢ voor hoogbegaafde kinderen en speciaal voor meisjes



Zhaoqin Peng

➢ 3 keer kampioen van China bij de vrouwen

➢ 14 keer Nederlandse kampioen bij de vrouwen 

➢ Begeleider en coach voor jeugdtalenten op Nationale Jeugd Kampioenschapen 
en Europese Jeugd Kampioenschapen sinds 2012

➢ Sinds 2015 werd elk jaar een leerling van haar Nederlandse jeugdkampioen



Dit zijn wij!

Hartelijk dank voor uw komst en uw steun


