


Over het boek
Phiona Mutesi is een jonge, analfabete vrouw die opgroeide in Uganda. Ze 
was voorbestemd tot het leven dat haar dorpsgenoten leefden: in 
armoede. Tot ze een schaakbord tegenkwam. Al op haar elfde was ze 
nationaal schaakkampioen, en op haar vijftiende won ze tegen alle 
verwachtingen in het belangrijkste jeugdschaakkampioenschap van 
Afrika. Haar overwinning gaf Phiona de kans deel te nemen aan de 
Schaakolympiade in Rusland, een toernooi waar eerder grootheden als 
Garri Kasparov en Bobby Fischer aan deelnamen. En ze heeft nog een 
lange toekomst voor zich...

Het schaakmeisje is Phiona’s bijzondere en inspirerende levensverhaal: 
over haar jeugd in een sloppenwijk in Uganda, de uitdagingen waar ze 
voor stond in haar nog jonge leven, en haar aangeboren talent voor het 
schaakspel dat haar een nieuwe kans in het leven heeft geschonken.

Over de auteur
Tim Crothers publiceerde eerder twee sportboeken en schrijft 
tegenwoordig ook voor The New York Times Magazine. Hij woont met zijn 
vrouw en twee kinderen in North Carolina. De filmrechten van Het 
schaakmeisje werden al voor verschijnen aan Disney verkocht.



De non-fictienieuwsbrief
Bent u geïnteresseerd in populaire psychologie, current affairs, human interest, 
verhalende non-fictie of regionale geschiedenis? In deze nieuwsbrief vindt u 
informatie, interessante aanbiedingen, acties en extra’s over alle non-fictie-
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Proloog

Ze wint de beslissende partij, maar ze heeft geen idee wat dat bete-
kent. Niemand heeft haar verteld wat er op het spel staat, dus ze speelt 
gewoon zoals ze dat altijd doet. Ze heeft geen idee dat ze zich heeft 
gekwalificeerd voor de schaakolympiade. Ze heeft geen flauw benul 
wat een olympiade is. Ze heeft geen idee dat ze door haar kwalificatie 
over een paar maanden naar het afgelegen Chanty-Mansiejsk in Sibe-
rië zal vliegen. Ze heeft überhaupt geen idee waar Rusland ligt. Als ze 
het hoort, stelt ze slechts één vraag: ‘Is het daar koud?’

De negen teamgenoten met wie ze naar de olympiade gaat, zijn al-
lemaal in de twintig, zo’n tien jaar ouder dan zij. Hoewel ze een aantal 
van hen al een tijdje kent en samen met hen de zevenentwintig uur 
durende reis naar de andere kant van de wereld aflegt, weet geen van 
haar teamgenoten waar Phiona Mutesi precies vandaan komt en wat 
haar toekomstplannen zijn, want ze komt uit een plaats waar meisjes 
als zij niet over dat soort dingen praten.

19 september 2010

Liefe mama,
Ik ging naar het vliegvelt. Ik vont het heel leuk om naar het vlieg-
velt te gaan. dit was pas de tweede keer dat ik van huis was. Toen 
ik bij het vliegvelt kwam was ik best wel bang omdat ik straks tegen 
de beste schakers van de werelt moet spelen. Ik zwaaide naar alle 
vrienden en broers. Een paar huilden omdat ze me gingen missen 
en ik weg moest en ze zeiden suukzes. Ze zeiden dat ze voor me 
gaan bidden. En toen gingen we in het vliegtuig en vlogen van 
Uganda naar Kenia. Het vliegtuig ging heel hoog omhoog. Ik zag 
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heel veel heele mooie wolken. Deze keer dagt ik dat ik mischien wel 
in de hemel was. ik vroeg God me te beschermen, want wie ben ik 
dat ik hier in het vliegtuig zit. Het was dus de kracht van God. we 
kwamen toen daarna heel goet in Kenia aan. Toen was ik heel moe 
en ze gaven me keek dit op broot leek. Ik had dat nog nooit gehat en 
het was heel zoet en ik vont het lekker.
 Toen gingen we naar Doebai en toen hadden we nog een heel 
groot vliegtuig. Toen gaven ze ons ook heel veel eten. ik had veel 
honger. Ik bad God om te vraagen of hij ons heel goet besgermen 
wilde. En dat deed hij dus. En toen kwamen we heel goet aan. Ik 
verbaast over de mensen die mee op reis waren. Ze waren als ouders. 
ze waren heel aardig en goet tege me en mijn koots deed alsof ik zijn 
baby was. Wat ik nooit eerder had gedagt. Dat was dus de eerste 
dag.
 Toen kwamen we in Doebai en was het best wel heel erg anders. 
Allemaal alleen daar. En toen stapten we op het laatste vliegtuig dat 
ons naar Ruslant bragt. We bidden voor goede aankomst. Het vlieg-
tuig vloog. We waren heel hoog boven de gront. Ik dagt dat ik bijna 
de heemel aanraaken kon. Ook die wolken waren heel mooi. toen 
kreeg ik eten dat ik niet kende en ik was daar dus niet aan gewent. 
Ik voelde me niet heel lekker. Ik dagt dat ik bijna overgefen moest. 
Toen kwamen we ook goet aan. We werden begroet op het vliegvelt.
 En toen kregen we kaamers.

De openingsceremonie van de schaakolympiade van 2010 wordt in 
een ijshal gehouden. Phiona heeft nog nooit ijs gezien. Er zijn laser-
kanonnen, wollige mammoeten, dansers in rare bollen, mensen die 
verkleed zijn als loper, pion of dame en die over een heel groot schaak-
bord op het ijs lopen. Phiona leunt met haar kin op haar handen en 
staart ernaar alsof ze in een sprookjeswereld is beland. Ze vraagt of dit 
elke avond zo gaat en krijgt te horen dat dat niet zo is en dat de hal 
meestal gebruikt wordt voor hockeywedstrijden, concerten en circus-
voorstellingen. Phiona heeft van geen van die dingen ooit gehoord.

Ze gaat terug naar het hotel, dat met zijn vijftien verdiepingen veruit 
het hoogste gebouw is waar Phiona ooit in is geweest. In de lift wordt 
ze bijna duizelig van de spanning, alsof ze in een achtbaan zit. Daarna 
staart ze een halfuur lang uit het raam van haar hotelkamer op de 
zesde verdieping, omdat ze amper kan geloven dat de mensen die be-
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neden over straat lopen zo ontzettend klein zijn. En dan neemt ze een 
lange, warme douche in een poging de sloppenwijk waar ze woont van 
zich af te spoelen.

De volgende middag staat ze voor het eerst op de plek waar het toer-
nooi zal plaatsvinden, in een enorme tennishal met allemaal gekleurde 
lijnen op de grond, waar honderden spiksplinternieuwe schaakborden 
staan opgesteld. Ze ziet ook meteen dat ze met haar veertien jaar een 
van de jongste deelnemers van het toernooi is, waaraan in totaal meer 
dan dertienhonderd spelers uit 141 verschillende landen meedoen. Ze 
krijgt te horen dat er nog nooit zo veel topschaaktalenten van over de 
hele wereld ergens bijeen zijn geweest. Daar wordt Phiona wel wat 
zenuwachtig van. En geef haar eens ongelijk. Tussen al die deelnemers 
moet ze haar land, Uganda, vertegenwoordigen, en ze speelt nu niet 
tegen andere kinderen, zoals ze dat in Katwe gewend is. Nee, ze speelt 
nu tegen volwassen vrouwen, en wanneer haar eerste partij bijna be-
gint en ze haar tafel niet meteen kan vinden omdat ze nog maar net 
heeft leren lezen, denkt ze steeds: hoor ik hier wel?

Haar eerste partij moet ze tegen Dina Kagramanov, de Canadese 
nationaal kampioene. Kagramanov is geboren in Azerbeidzjan, in 
Bakoe, waar de voormalige wereldkampioen Garri Kasparov ook van-
daan komt. Kagramanov heeft op haar zesde van haar grootvader leren 
schaken. Dit is haar derde olympiade en ze schaakt met haar vieren-
twintig jaar al heel wat jaren op topniveau, langer dan Phiona op deze 
aardbol rondloopt. Ze vormen een opvallend koppel, de blanke vrouw 
die met zwart speelt tegenover het zwarte meisje dat met wit speelt.

Kagramanov gokt op Phiona’s onervarenheid en lokt haar meteen al 
bij de opening in de val, waardoor ze een pion voor komt te staan. 
Phiona zit op het puntje van haar stoel en leunt op een agressieve ma-
nier over het bord heen, zoals ze dat wel vaker doet, met haar handen 
tegen het voorhoofd gedrukt, alsof ze op pure wilskracht een betere 
strategische positie kan afdwingen. Phiona houdt stug vol, maar weet 
zich niet meer te herstellen. Toch is de winnares naderhand onder de 
indruk van haar tegenspeelster. ‘Ze is een soort spons,’ zegt Kagrama-
nov. ‘Ze zuigt alle informatie op die je haar geeft en gebruikt die ver-
volgens tegen je. Iedereen kan leren hoe je een zet moet doen en hoe 
je moet reageren op een bepaalde zet van de tegenstander, maar als je 
zo jong bent en dan al kunt redeneren zoals zij dat doet, kun je het 
volgens mij heel ver schoppen.’
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21 september 2010

Liefe mama,
Ik groet je in de magtige naam van Jezus cristus. Ik heb je deze brief 
geschreefen omdat ik je wil vertellen dat het nu hier niet zo goet is 
en het regende in de ogtent en het is nu egt heel kout. Ik wil niet 
eten. Ik ben dit niet gewent. Elke keer dat het onbijttijd is ben ik 
niet lekker en ik denk dat ik moet overgefen. Maar laat ik tot God 
bidden en mischien dat het dan goet komt. Wat ik wel leuk vint is 
dat we heel veel kadoos gekreegen hebben, ook al verloor ik mijn 
eerste potje, maar ik zal de folgende winnen, dat beloof ik moeder. 
Mijn koots zegt dat ik heel goet speelen moet. ik weet zeeker dat ik 
hem niet teleur ga stellen. Ik ga mijn best doen. ik zorg dat ik fijf 
potjes win, ook al speel ik tegen heel sterke frauwen. Ik bid God dat 
hij belofte moogelek maakt. In naam van Jezus bid ik amen.

Phiona boft dat ze hier is. Het vrouwenteam van Uganda heeft name-
lijk nog nooit eerder aan een schaakolympiade meegedaan, omdat 
daar nooit voldoende geld voor was. Dit jaar heeft de voorzitter van de 
fide, de wereldschaakbond, echter sponsors voor het Ugandese team 
weten te vinden, in de hoop dat het land als dank dan voor zijn her-
verkiezing zal stemmen. Phiona kan dat soort meevallers heel goed 
gebruiken.

Omdat ze op de tweede dag van de olympiade de boel wil verken-
nen, is ze al vroeg aanwezig. Ze ziet Afghaanse vrouwen in boerka, 
Indiase vrouwen in sari en Boliviaanse vrouwen met poncho en zwart 
hoedje. Ze ziet een blinde schaker en vraagt zich af hoe dat kan. Ze 
ziet een Irakese vrouw die opeens op haar knieën gaat zitten en begint 
te bidden in de richting van een plek die ze Mekka noemt.

Voor haar volgende partij, tegen de Taiwanese Yu-Tong Elaine Lin, 
trekt Phiona stiekem haar gympen uit. Ze heeft nog nooit met schoe-
nen aan geschaakt. Lin staart stoïcijns naar het schaakbord en lijkt 
Phiona’s aanwezigheid amper op te merken. Halverwege het spel be-
gaat Phiona een tactische fout, waardoor ze twee pionnen verliest. Lin 
maakt later een soortgelijke blunder, maar Phiona heeft dat pas door 
als het al te laat is en daardoor mist ze een kans om de partij in haar 
voordeel te beslissen. Vanaf dat moment staart Phiona vooral terneer-
geslagen in de verte, omdat het te pijnlijk is om naar de stelling te 
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kijken die nog op het bord staat. De partij verloopt verder voorspel-
baar en ze verliest terwijl ze weet dat ze had kunnen winnen.

Phiona staat op en rent linea recta naar de parkeerplaats. Coach 
Robert heeft haar gewaarschuwd dat ze er niet in haar eentje op uit 
mag gaan, maar Phiona stapt niettemin in het shuttlebusje en gaat in 
haar eentje terug naar het hotel, waar ze meteen naar haar kamer loopt 
en zich, zoals tienermeisjes dat kunnen, snikkend op haar hoofdkus-
sen stort. Haar coach probeert haar later die avond moed in te spre-
ken, maar Phiona is ontroostbaar. Dit is de eerste keer van haar leven 
dat ze moet huilen vanwege een schaakpotje. Phiona heeft bepaald 
geen gemakkelijke jeugd gehad, maar ze kan zich niet herinneren 
wanneer ze voor het laatst heeft gehuild.




