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VLEUTEN - ,,Omdat ik mijn oom graag wil laten schaken! Krijgen wij ook eens rust”, luidt 

het veelzeggende commentaar van Mitchell Medina Molina bij de online petitie voor 

schaaktafels in het Máximapark in Leidsche Rijn, Utrecht. Gistermiddag was het dan zover 

en kon de oom in kwestie, Jesús Medina Molina, weer drie tafels erbij turven. 

 

Omstanders kijken toe bij de eerste schaakwedstrijd op de nieuwe tafel. ,,Het is belangrijk dat er 
meerdere tafels staan, dan kun je er ook iets om heen organiseren.” 
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Sinds enkele jaren heeft de uit Spaanse ouders geboren Vleutenaar de missie om de 

nobele denksport door een breder publiek te laten omarmen. En wat past daar beter 

bij dan onverwoestbare betonnen tafels in het publieke domein, waar eenieder aan 

kan schuiven? Het potje schaak met wijkwethouder Vleuten-De Meern Kees 

Geldof, de openingshandeling, is daarom slechts één stap in de grotere droom van 

Jesús Medina, een landelijk project. 



 

Schaakinitiator Jesús Medina Molina neemt het op tegen wijkwethouder Leidsche Rijn Kees Geldof 
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‘In parken en op pleinen’, en het liefst in alle gemeenten, ziet hij de tafels graag 

verschijnen. In onder meer Haarlem, Amsterdam, Amersfoort, Delft, Apeldoorn en 

Schiermonnikoog wordt gelobbyd of zijn de tafels al besteld. In twintig gemeenten 

lopen plannen. De autodidact schaakt pas sinds drie jaar, maar zijn enthousiasme is 

er niet minder om. ,,Vinden jullie het een beetje geweldig?” vraagt hij de 

omstanders. ,,Je moet het zien om te voelen. Het is belangrijk dat er meerdere 

tafels staan, dan kun je er ook iets om heen organiseren.” 

Ontmoeten 

Medina’s droom wordt over de landsgrenzen heen ook gezien. De petitionaris 

mocht voor dit specifieke project als ondertekenaars de bekende Amerikaanse 

grootmeesters als Susan Polgar en Hikaru Nakamura verwelkomen. Wanneer de 

tafels door de gemeenschap worden ingenomen, is het doel bereikt. ,,Een van de 

plekken waar ontmoeten een bijzondere dimensie krijgt”, noemt voorzitter 

Vrienden van het Máximapark Johan de Boer het chess-court. Wethouder Geldof: 

,,Dit is weer een leuke extra voorziening aan het park. En anderen zien schaken, 

daar kun je van leren.” Even later delft Geldof eervol het onderspit tegen de 

elfjarige pupillenkampioen Mees de Heij. 



 

Ook de vrienden Teije (12) vs Tobias (11) uit Eemnes dagen elkaar uit voor een potje schaak. 
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Utrecht is voor Medina een goede voedingsbodem. De ‘schakende’ wethouder 

Sport Paulus Jansen, zelf geregeld in de hal van het Stadskantoor te vinden, 

peinzend achter de kniehoge stukken op het levensgrote bord, draagt de sport een 

warm hart toe. ,,Er zijn vijftig scholen waarop schaakles wordt gegeven”, zegt 

Jansen. ,,Met beperkte middelen en enthousiaste ouders en docenten. We zijn 

begonnen in de succeswijken, en proberen steeds meer te verspreiden, naar 

Overvecht en Kanaleneiland.” 

Nivelleren 

Daar werd afgelopen november een heuse ‘Open’ georganiseerd, waarbij de 

handschoen kon worden opgepakt tegen jonge Nederlandse en internationale 

meesters. Ook schaakbekendheid Hans Böhm gaf daar acte de présence. Het idee 

achter de Kanaleneiland Open: schaken werkt ‘nivellerend’. ,,Schaken is een 

wereldsport waarbij taalbarrières niet gelden”, zei initiatiefnemer Henk ten Hoeve 

van basisschool Het Schateiland bij die gelegenheid. 



 

Een droom komt uit voor Jesús Medina Molina. Onverwoestbare betonnen schaaktafels in het publieke 
domein. 
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Een ander schaakhoogtepunt was in 2016, toen een ronde van het Tata Steel Chess 

Tournament in Utrecht in het Spoorwegmuseum werd gespeeld. Maar schaken 

begint vaak klein. Daarom is Bert de Weerd, voorzitter van schaakvereniging Trio 

(Tot Roem en Overwinning), maar wat blij met de ‘parktafels’ in het Máximapark. 

,,Schaken is voor jonge mensen een uitdaging zich verder te ontwikkelen en voor 

ouderen een prachtige sport om geestelijk vitaal te blijven.” 

 


