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De laatste wedstrijd van het combiteam RSG/Eeuwig Schaak tegen Stukkenjagers 5 uit 
Tilburg is geen sportief succes geworden. Het team van RSG en Eeuwig Schaak, ernstig 
verzwakt door een aantal afmeldingen, ging onderuit met 7½-½. Johan Goorden scoorde het 
enige halve punt. Wel moet erbij worden aangetekend, dat nergens de spelers van 
RSG/Eeuwig Schaak werden weggespeeld. Het ging gewoon overal net even mis. Daarmee 
degradeert het team uit de 2e klasse. Vooraf stond eigenlijk al vast dat die klasse gewoon te 
hoog was voor dit team. Niemand zal er dus echt diepbedroefd over zijn.  
 
Terwijl het gecombineerde team van RSG en Eeuwig Schaak ploeterde in haar laatste 
wedstrijd, kwam uit Rusland het nieuws dat ex-wereldkampioen Vasily Smyslov is overleden. 
Niet dat de gemiddelde schaker daar nu meteen ondersteboven van is, de meesten wisten 
misschien niet eens dat de beste man nog leefde. Smyslov, 89 jaar oud geworden, was lang 
geleden een wereldtopper, maar zo lang geleden dat nog maar weinig van ons zich dat kunnen 
herinneren. Wel is hij nog lang als schaker actief geweest, al was het wel een schaker met een 
wat saai, grijs imago. Misschien is dat beeld niet helemaal juist. Wist u bijvoorbeeld dat 
Smyslov een begenadigd opera-zanger was? Op enkele schaaktoernooien heeft hij nog een 
serenade gezongen, op piano begeleid door collega-schaakgrootmeester Mark Taimanov. Nou 
kennen wij ook wel schakers die, vooral na de nodige drank, soms spontaan een serenade 
brengen, maar dan klinkt het meestal toch vrij beroerd. Smyslov gezang streelde, zo schijnt 
het, de oren van de luisteraars. In zijn schaakpartijen streefde Smyslov naar harmonie tussen 
de stukken, waarbij elk stuk de andere ondersteunt. En dat niet alle partijen van Smyslov saai 
waren, blijkt uit het volgende partijfragment, gespeeld in Moskou in 1935, toen Smyslov nog 
maar 14 jaar oud was! Zijn tegenstander heette Gerassimov.  











Smyslov heeft hier zwart en heeft de witte koning flink onder vuur genomen. De witte 
verdediging lijkt net voldoende, maar dan komt Smyslov met een bijzonder fraaie zet:  
 
19…,Td8-d3!! 
 
Na 20.Dxd3 volgt 20…,Lh2+ 21.Kh1,Pxf2+ en de witte dame sneuvelt. Gerassimov zag dat, 
maar het alternatief bracht hem ook geen soelaas:  
 



20.Db3xb6,Td3xh3! 21.Lb2-d4,Lf4-h2+ 22.Kg1-h1,Lh2xe5+ en wit gaf op. Na 23.Kg1,Lh2+ 
24.Kh1,Lc7+ verliest hij alsnog zijn dame.  
 
Hoewel Smyslov vandaag de dag, zeker in het Westen, wat in de vergetelheid is geraakt, 
kunnen we er toch niet omheen dat, gezien de prestaties van Smyslov, de wereld een groot 
schaker heeft verloren.  
 
 
 


