
Schakers raken niet gauw gefrustreerd
Vorig seizoen bracht Philippe de Heer bij het jeugdschaak van Eeuwig Schaak een probleem 
ter sprake: hoe kun je 8 dames op het schaakbord zetten, zonder dat de dames elkaar kunnen 
slaan of zien? Het bleek nog geen eenvoudige opgave. Het probleem is al oud: al in 1848 
kwam de schaker Max Bezzel met dit probleem op de proppen en zowel schakers als 
wiskundigen hebben zich er sindsdien mee bezig gehouden. Onder hen was ook de 
beroemde wiskundige Carl Friedrich Gauss. De eerste die met een oplossing op de proppen 
kwam was Franz Nauck, die in 1850 de puzzel wist op te lossen. Inmiddels weten we dat er 
92 verschillende oplossingen zijn. Eén daarvan ziet u hieronder. 

Misschien kunt u zelf proberen nog andere oplossingen te zoeken. Ondanks het feit dat er 92 
oplossingen zijn valt het nog niet mee één van de oplossingen zelf te vinden. Het kan dus 
enigszins frustrerend zijn. Onlangs is er een spelletje op de markt gekomen dat gebaseerd is 
op dit probleem 8 dames, onder de toepasselijke naam “Frust8or”, op z'n Engels uitgespro-
ken als “frustreetor”. Een leuk spelletje voor wie zich niet snel laat frustreren. 



En schakers laten zich niet zo snel frustreren. Dat was weer eens goed duidelijk in de 3e 
ronde van de 1e manche van de interne competitie van Eeuwig Schaak. Cor Lazeroms 
verloor in de partij tegen Joost Asselbergs een stuk, maar ging niet bij de pakken neer zitten. 
Hij trok ten aanval, won het stuk terug, won nog een stuk erbij en won zo alsnog. Ook John 
van Helden en Cees Buurman toonden veerkracht. Beiden misten een kans op materieel 
voordeel, Cees won de kwaliteit, maar John wist een aanval op de koning met mat te 
bekronen en pakte zo het volle punt. Een partij als een jongensboek! 
Jan Rijkse moest spelen tegen Ad Bruijns en menigeen zou denken dat dat het eind zou zijn 
van zijn koppositie in de competitie. Maar Jan dacht daar anders over. Hij bouwde een 
onneembare vesting en Ad moest berusten in remise. Wim Soeters en Matti Hurkmans 
speelden ook remise, maar wel in een hele aantrekkelijke, open partij. Aan het eind bleven 
de krachtsverhoudingen gelijk en deelden ze dus het punt. 

Maar ook als het een avond helemaal misgaat, hoeft dat een schaker niet te frustreren. 
Patrick Heijnen verloor tegen Kees van Hogeloon al op zet 8 een stuk en werd daarna snel 
opgerold. Dat klinkt redelijk frustrerend. Maar dat dat valt gelukkig wel mee. Na elke partij 
komt immers een nieuwe partij, waarin je jezelf kunt revancheren. Patrick is dit seizoen 
teamleider van het 6e team van De Pion, dat afgelopen zaterdag met 7-1 won door o.a. Een 
winstpartij van Patrick zelf. Zijn weekend is dus weer goed.
Louis van Mechelen wist Toon de Rooij de hele avond goed partij te geven, totdat hij een 
stuk verloor en Toon er met het punt vandoor ging. Ook hij zal zich daardoor niet laten 
frustreren. De volgende competitiepartij gaat hij er weer met frisse moed tegenaan. 

Wie schaakt komt vroeg of laat altijd wel iemand tegen die beter is. Wie zich daardoor laat 
frustreren stopt met schaken. Wie zich daardoor niet laat ontmoedigen wordt vanzelf een 
steeds betere schaker. 



Stand interne competitie na 3 ronden: 

1. Jan Rijkse 68
2. Cor Lazeroms 60
3. Ad Bruijns 52
4. John van Helden 49
5. Kees van Hogeloon 42
6. Ger van Aalst 40½
7. Joost Asselbergs 35
8. Toon de Rooij 33½
9. Cees Buurman 30
10. Patrick Heijnen 30


