
Schaakprogramma met een persoonlijkheidsstoornis

Tussen Kerst en Nieuw ligt het clubschaakleven even stil. Dat betekent niet dat er niets 
gebeurt op schaakgebied. In Groningen werd rond de Kerst een groot schaakfestijn 
georganiseerd, met diverse toernooien en tweekampen en veel Nederlandse en buitenlandse 
schaaktoppers en subtoppers. In Kaatsheuvel is de beste jeugd van Brabant bijeengekomen 
om onder elkaar het jeugdschaakkampioenschap van Brabant uit te vechten. Daaronder ook 
diverse West-Brabantse talenten, zoals Alik Tikranian, Erwin Kalle, Thomas Schlössels, 
Mick Dielissen, Alex Karapetov, Marieke van Essen en Cora en Kimberley Oostvogels. Op 
www.nbsb.nl kunt u daar van alles over terugvinden, met foto's van Ad Bruijns. 

Schaaktalenten in actie op het Brabants jeugdschaakkampioenschap

Maar wat doen de overige schaakfanaten rond Kerst en Nieuw? Even niks, of een partijtje 
spelen op internet? Er zijn inmiddels talloze mogelijkheden om even op internet te schaken, 
tegen een echte tegenstander of tegen een schaakprogramma. De site www.chess-db.com 
biedt een heel speciale mogelijkheid: een schaakprogramma, dat zich voordoet als een be-
paalde schaker. Het programma schaakt dan geheel in de stijl van een specifieke schaker, 
dezelfde opening, dezelfde stijl (positioneel of juist heel taktisch), zelfs dezelfde blunders. 
Die schaker kan Magnus Carlsen zijn, of Anish Giri, of Gari Kasparov, maar ook Ted van 
Eck of Johan Goorden, twee leden van Eeuwig Schaak. Het lijkt wel een schaakprogramma 
met een persoonlijkheidsstoornis. Niet zoals HAL9000 in A Space Odyssey 2001, maar op 
een leuke manier. Wie trouwens als gewenste tegenstander Ad Bruijns, Kees van Hogeloon 
of Jan Rijkse intikt, lijkt ook op zijn wenken bediend te worden, maar omdat er geen partij-
en van die spelers in de database staan, kan het programma die schakers niet imiteren. 

http://www.nbsb.nl/
http://www.chess-db.com/


Dan de oplossing van het Kerstprobleem van vorige week. Dit was de diagramstelling: 

 
De enige goede oplossing is 1.Pe5xc4, met mat op de volgende zet (bijv. 1...,dxc4 2.Dxc4#).
Het was een zeer lastige opgave; het wil dus helemaal niets zeggen als u de juiste oplossing 
niet vond. De opgave was meer voor de lol dan een serieuze test van uw schaakcapaciteiten.

Eeuwig Schaak begint 2015 met een wedstrijd tegen De Baronie D uit Breda op 8 januari en
treft daarmee meteen de op papier sterkste tegenstander van het hele seizoen. Vanzelfspre-
kend leest u later hier alles over die ontmoeting. De mouwen zijn opgestroopt...


