
Zelfs 12 schakers krijgen Ad Bruijns niet klein

Eén keer per jaar nodigt Eeuwig Schaak iemand uit om simultaan te geven tegen de hele 
club. Deze keer heeft Eeuwig Schaak het niet ver van huis gezocht en werd Ad Bruijns 
gevraagd de simultaan te geven. Als hij dan in de interne competitie niet te kloppen is, dan 
maar met z'n allen tegelijk. Twaalf clubleden speelden vorige week tegen Ad Bruijns. Jan 
Rijkse en Ben Seleski slaagden erin Ad te verslaan. Vijf anderen hielden Ad op remise en 
vijf keer ging de winst naar Ad. Al met al toch een eindscore van 7½-4½ voor Ad Bruijns, 
dus je kunt stellen dat hij de rest van de club in z'n eentje de baas bleef. Wat het belangrijk-
ste was, was dat iedereen een geslaagde avond beleefde en er op elk bord wel een interes-
sante partij ontstond. Sommige clubs huren voor veel geld een bekende grootmeester in om 
een simultaan te geven (al gebeurt dat nu veel minder als bijvoorbeeld in de jaren '70 van de
vorige eeuw), maar een simultaan door een bekende uit de regio of zelfs uit de eigen club is 
in de praktijk vaak zeker zo leuk. Bovendien is het wel zo prettig dat de simultaangever er 
duidelijk zelf ook lol in heeft en dat is bij ingehuurde grootmeesters niet altijd het geval. 

Ad Bruijns

Inmiddels zijn alle ogen van de schaakwereld nog steeds gericht op Moskou, waar het 
Kandidatentoernooi gespeeld wordt. Voor alle actuele ontwikkelingen hierin zie 
www.schaaksite.nl. De Amerikaan Hikaru Nakamura zorgde in dit toernooi voor een 
opmerkelijk incident. Alle jonge beginnende schakertjes leren al vanaf de eerste schaakles 
een gouden regel: aanraken is zetten. Die regel geldt voor iedereen en natuurlijk zeker ook 
voor topgrootmeesters die strijden om het recht om de wereldkampioen uit te dagen. Toch 
had Hikaru Nakamura hier wat moeite mee. Tegen Levon Aronian kreeg hij met zwart de 
volgende stelling op het bord. 

http://www.schaaksite.nl/


Nakamura staat er hier niet goed voor. Maar met bijvoorbeeld Te2 kan hij nog proberen de 
e-pion tegen te houden en stelling remise te keepen. Maar tot ieders ontsteltenis raakte 
Nakamura de koning aan, liet hem snel weer los en wou toen alsnog met de toren zetten. 
Daar nam Aronian uiteraard geen genoegen mee. De scheidsrechter werd erbij gehaald 
(jawel, ook schaken kent scheidsrechters), Nakamura werd gedwongen met de koning te 
zetten en na 74...,Kf8 75.Kf6,Ta6+ (gedwongen, anders volgt mat) 77.Td7-d6 stond 
Nakamura er nog een stuk beroerder voor en kon hij snel opgeven. Een mooi videofragment
van dit incident is te zien op http://www.schakers.info/?p=11536. 

Hikaru Nakamura was (wederom) niet blij...

http://www.schakers.info/?p=11536

