
Zelfs salonremises kunnen vermakelijk zijn

Niet in elke schaakpartij wordt gestreden op het scherpst van de snede. In veruit de meeste 
gevallen wel natuurlijk, maar soms nemen schakers in een toernooi even een rustdag met 
een snelle remise of gunnen spelers elkaar het halve punt en wordt er tot remise besloten 
voor de strijd echt is begonnen. Een salonremise noemen we dat. Soms worden daar zelfs 
speciale varianten voor gebruikt en is er sprake van afgesproken werk. Op hoog niveau 
komen salonremises heel af en toe voor, tegenwoordig een stuk minder dan vroeger. Op 
lager niveau zien we salonremises zelden en als ze plaatsvinden is dat vaak tussen twee 
dikbevriende schakers die elkaar geen nederlaag willen toebrengen. De partij tussen Ad 
Bruijns en Kees van Hogeloon onlangs in de interne competitie van Eeuwig Schaak (remise 
na 15 zetten) zou aangemerkt kunnen worden als een salonremise, maar was beslist geen 
afgesproken werk; na 15 zetten zagen geen van de spelers reële winstkansen voor zichzelf 
en waren beiden wel blij met een half punt. Het kan altijd gekker: ooit speelden Jan Rijkse 
en Corné van Geel een partij, waarbij na 1.e4,d5 tot remise werd besloten. Ze besteedden de
rest van de avond aan het analyseren van de partij en kwamen tot de conclusie dat de 
slotstelling toch echt potremise was. 

Corné van Geel



Als je in een toernooi tegen je beste vriend of vriendin speelt en je spreekt een remisepartij 
af dan kun je dat maar beter zo mooi mogelijk doen. Dat was zeker het geval bij Lorena 
Kalkman en Giselle Fransen, twee hartsvriendinnen die speelden op Girls For Grandmaster 
toernooi in Kijkduin, een toernooi voor talentvolle meisjes. Met een hoop gegiegel hadden 
zij na 21 zetten de volgende stelling op het bord gekregen: 

En in deze stelling besloten zij tot remise. Het idee was niet nieuw: eerder al was dit in het 
buitenland ook door jeugdspelers geflikt. Tot zover bekend waren de Duitse meisjes Jessica 
Czudaj en Svenja Barholz de eerste die op dit idee kwamen. Als de partij serieus zou wor-
den uitgespeeld zou wit dit overigens glansrijk winnen, omdat die met schaak het één en 
ander van het bord kan slaan. 

Meisjes in actie tijdens het Girls for Grandmaster toernooi

Donderdag 17 maart mag iedereen die dat maar wil proberen om de clubkampioen van 
Eeuwig Schaak Ad Bruijns op remise te houden of er zelfs van te winnen. Ad Bruijns geeft 
dan simultaan; alle leden en oud-leden van Eeuwig Schaak plus familieleden en alle inwo-
ners van de gemeente Rucphen kunnen hier gratis aan deelnemen. Een salonremise zal het 
zeker niet worden, wel een leuke partij en een gezellige avond. 


