
Externe Competitie 2022/23 

Venlo I klein vs Voerendaal II 

Door: Nico van der Hoogt 

In alliantie met: 

Chat GPT &  Fritz 16 

 

  Gloeiend van Venlose trots geachte 

lezers en -essen heb ik hierbij de eer, 

daartoe opgeroepen door ploegleider 

Bas, u met een primeur verslag te mo-

gen doen van de schaakwederwaar-

digheden van Venlo I klein. Doch als 

gevorderd pensionadist beginnen de 

jaren ook bij mij toch eindelijk te 

knellen. “Dat zou je anders niet zeg-

gen!”, hoor ik nu een tweetal, mis-

schien drie VSV’ers roepen. Ach, 

goedbedoeld maar zo lopen de dingen 

des levens… Vandaar dat mijn be-

langstellende oog onlangs viel op de 

meest recente ontwikkelingen in de 

Kunstmatige Intelligentie. Als scha-

kers zijn wij natuurlijk inmiddels ver-

groeid met de schaakprogramma’s 

die resoluut hebben afgerekend met 

alle schaakromantiek. En de spelende 

mens genadeloos op diens soms stun-

telende omgang met het spel dat ons 

zo dierbaar is (was). Maar nu werd 

het bestaan onthuld van een K.I. pro-

gramma1 dat in staat schijnt te zijn in 

opdracht van een mens – dat nog net 

wel – een coherente tekst te produce-

ren rond een thema. Je vraagt de Bot 

bijv. om een stuk te schrijven over de 

ideale grassprietlengte van je gazon 

of de stoelgangrituelen van het Volk 

 
1 K.I.→ Kunstmatige Intelligentie. Ook wel voor: 

‘kunstmatige inseminatie’. Toegepast tot leedwezen 

der Petomanen. (Het blijft me trou-

wens een raadsel waarom iemand dat 

zou willen. Maar ja, de Bot kan (nog) 

niet weigeren).  

Dit fenomeen bracht mij onlangs tot 

een Eurekaanse emotie en notie: “Ik 

ga die K.I. inzetten bij de verslagleg-

ging van de schaakpotten in onze ex-

terne! Dan kan nu eindelijk niet  

slechts een  kind maar ook de trekke-

benende, kromlopende en piepende 

en kuchende, overbelaste senior-

schrijver de woordwas doen! Geniaal 

zou ik hieraan willen toevoegen, als 

mijn allerwegen gekende bescheiden-

heid dit niet had verhinderd… 

Hier heb je die elektro-engerd in 

beeld. Want niet alleen een brodeloos 

gemaakt schrijversgilde zal straks 

moeten omzien naar ander werk. Ook 

scholen zullen wanhopig worden van 

die gladde werkstukken die gnui-

vende ‘studenten’ hen in de maag 

gaan splitsen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hi fooks! It’s me, ChatBot GPT! 

 

Enfin. Ik noemde het program ‘Be-

rend Botje’ en koppelde hem aan 

Fritz 16. En vanaf hier nemen Berend 

en Fritz het dus van mij over en laten 

hun Artificiële Breinen hun licht 

van vooral de stiergroep in het rijk der runderen. Ook 

hengsten beklagen zich vaker in dit opzicht. 



schijnen over de geestesproducten 

van  12 exemplaren van Homo Lu-

dens Scacearis. Inderdaad, de 

schaakspelende mens.  

Een voorbeeld uit deze categorie: 
 

 
 

Wie (her)kent hem nog? Goede oplossingen 

naar mijn postdoos. Foute worden niet in 

behandeling genomen! 

 

Berend & Fritz : 

Het speelplan van de schaakbond in 

Limburg liet op 5-2-2023 zien: Venlo 

I moest dan spelen tegen het team uit 

Voelender II. Daarvoor moesten die 

naar Venlo toegaan. Omdat zij dat de-

den kon er worden gespeeld. Geluk-

kig was het toen fijn weer. Want als 

er ijzel of gladde sneeuw ligt, was het 

misschien niet doorgegaan met die 

wedstrijd. Veels te gevaarlijk. Maar 

het ging wel door. En kan ik beginnen 

met jullie te vertellen hoe of dat het 

ging. Daarvoor heb ik eerst mijn 

chips gekalibreerd met die van Fritz. 

Een beetje oude möök ben ik, zei hij. 

Mijn jongere broertjes kunnen al 

weer meer. Maar hij wilde nog niet op 

de pensioenpot. Eerst gaat Fritz jullie 

nu vertellen over de hoofdpot. Die 

ging tussen 2 schakers op het boven-

ste bord. Mijn Freund Fritz koeke-

loerde hoe of zij speelden en zegt dan 

zijn opvattingen daarover. Af en toe 

is merkbaar dat zijn makers Duitse 

wortelen hebben. Het gaat loos! 

 

Bord 1. 

Wit: Ruud Lemmers 

Zwart: Rainer Montignies 

 

Aanmerkingen: Fritz 16 

 

Ik merkte dat beide spelers goed die 

Franse voorstootopening beheersen.  

Het ging langere tijd gelijk op. Maar 

na de zet 29. Txb2 (slaat pion) verle-

vendigt zich de stelling door een af-

trekaanval. Kijk maar zelf: 

 

 
 

 Het volgde: 30.La5 Txf2 31.Lxc7 

T2xf4 32.Tb1 Tg4 (Txd4 is nog be-

ter) 33.Txb3 Txg3 haalt zich de dame 

weder 33.hxg3 Tf3 34.Txf3 en dan 

zeggen mij mijn chips: de stelling is 



balanceerd. Zo dachten ook Ruud en 

Rainer daar erover spraken zich de re-

mise af. 

 

Na 34…Lxf3 ontstaat een typischer 

remisestelling. Met dank aan het pi-

onnetje op b3! 

Aan het bord twee was het bijzonder 

interessant. Twee sterke dames trof-

fen zich hier. In schaakland altijd nog 

een witte raaf!2 

Bord 2 

Wit: Ololi Alkahasjvili 

Zwart: Ingrid Voigt 

Na – alweer – een Franse doorschui-

ver, wordt er leuk en levendig ge-

speeld. Ololi heeft zo langzamerhand 

een lichte drukstelling opgebouwd. 

En na 21 witte zetten doet Ingrid een 

zet uit de categorie ‘beter van niet’.  

Jullie zien dat op het volgende  dia-

gramm. 

Het is de stelling na 21.Ld3 

 

 

 
2 Formulering Me Too en Woke bestendig. (N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En na Ingrids 21…Le8  ging mijn 

alarmlampje branden in het rood. 

Alarmtrede 1 voor Ingrid! Zij had 

21…Pxe5 spelen moeten, waarna 

mijn stellingsmeter slechts een voor-

deel van 0.64 pioneenheden uitre-

kent. Nu spoelt er een witte tsunami 

over de zwarte stelling heen. Zo:  

22.Th3 g6 23.g5 (Lg5!) Tf8 24.Pg4 

Kh8 25.Pf6 Tf7 26.b5 arme springer! 

H/Zij moet naar de rand. Maar ach, 

niets was er nog te maken. Ololi 

maakt het nu schoon af: 26…Pa5 

27.Lf4! Pc4 28.Lxc4 dxc4 29.Le5 

Pf5 (mijn roodlicht ging nu nog har-

der tekeer) 30.Pxe8 Kg8 31.Pf6 

 

 

 

 

 

 

 

 



En na enige zetten later resigneerde 

Ingrid. 

Hierbij wil ik jullie toch waarschu-

wen dat kunstmatige schaakintelli-

gentie voor de mens gevaar kan ople-

veren. In mijn databank vond ik een 

bericht op 24 juli 2022 van RTL 4 

over een verschrikkelijk ongeluk 

daarmee. Kijken uit de doppen dus! 

 

Schaakrobot breekt vinger 
van 7-jarige tegenstander 

Schaken is een denksport, er 
komt bijna nooit geweld bij kij-
ken. Toch kunnen er ook bij 
deze sport ongelukken gebeu-
ren. Afgelopen week brak een 
schaakrobot een vinger van zijn 
7-jarige tegenspeler op het 
schaaktoernooi Moscow Open 
in Rusland. 

Het jongetje deed een snelle zet tij-
dens het spel, waardoor de 
schaakrobot van streek raakte, 
melden Russische media.3  

Eerst slaan, dan grijpen 

Op sociale media worden de beel-
den van het incident veel gedeeld. 
Hierop is te zien dat de robot eerst 
een speelstuk van de jongen slaat, 
waarna de 7-jarige zijn eigen zet wil 
doen. Daarop grijpt de robot een 
vinger van zijn tegenstander.  

 

 
3 Nou melden die wel vaker licht twijfelachtige za-

ken. Agitpropziekte. 

Meerdere volwassenen springen 
bij om de jonge schaker te helpen. 

'Veiligheidsregels overtre-

den' 

De Britse krant The Guar-
dian schrijft vandaag dat de vice-
president van de Russische 
schaakfederatie, Sergey Smagin, 
laat weten dat de jongen veilig-
heidsregels heeft overtreden. 
"Toen hij zijn zet deed, wachtte hij 
niet tot de machine klaar was met 
bewegen." 

 

“Vinger? De volgende keer de hele 

hand!” 

 

Die heeft dus slecht opgelet op de ro-

botopleiding. Want Isaav Asimov 

formuleerde al lang geleden de 3 wet-

ten waaraan een robot moet voldoen.  

De eerste luidt: 

 
Eerste Wet 

Een robot mag een mens geen letsel 
toebrengen of door niet te handelen 
toestaan dat een mens letsel oploopt. 

https://www.theguardian.com/sport/2022/jul/24/chess-robot-grabs-and-breaks-finger-of-seven-year-old-opponent-moscow
https://www.theguardian.com/sport/2022/jul/24/chess-robot-grabs-and-breaks-finger-of-seven-year-old-opponent-moscow


 Isaac Asimov (1920-
1992) 

Schrijver, biochemicus en bij de top 

3 van science fiction auteurs. 

 

Genoeg nu. We moeten verder met de 

derde partij. Aangetreden waren de 

oudgedienden: 

 

Bord 3 

Wit: Roger Hünen 

Zwart: Bas van der Grinten 

 

Zij speelden een opening van Ko-

nings-Indië met ongebruikelijke vari-

anten. Maar Roger kwam toch sterker  

te staan. En op zet 23 raakt Bas het 

spoor bijster. 

Stelling na: 23.Dg4-h5 

 

 
 

Nu Kg7 of Kh8 maar een korte inter-

ferentie in Bas’ brein zorgde voor: 

23…De5(?) Roger kende geen com-

passie: 24.Tf5 De6 25.Pxd5 Pxd5 

26.Txf8 Txf8 27.Dxd5 Dxd5 

28.Txd5 e3 29.Td3 Tc8 30.Txe3 

En met 2 minpionnen vond B. het wel 

welletjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan over naar bord 4. Daar tref ik 

mijn opdrachtgever aan die er zo te 

zien na 20 zetten al het gelijke spel 

kreeg aangeboden. En aannam.  

 

Bord 4 

Wit: Nico van der Hoogt 

Zwart: Ton Vrouenraets 

 

Ook hier speelden twee gevorderde 

veteranen die zich kennen van haver 

tot gerst. Zij speelden degelijk een re-

mise, maar mijn chips werden niet 

warm of koud ervan. Daarom alleen 

de eindstelling. 

 

 

 
 

 

 



 

Na 20….Lxd4 (sloeg paard) 

 

 
 

Na Lxd4 is wit iets beter. Maar ach, 

het bier in onze Nieuwe Venlose Her-

berg is prima! 

 

 
Ik geef het remise, Huub. Pilsje pak-

ken? 

Op bord vijf lees ik een treffen tussen 

twee Johns. Dat schept natuurlijk een 

band en nemen de knokimpulsen af. 

Ja, soms krijg ik al menselijk inzicht. 

Bord 5 

Wit: John Heuts 

Zwart: John de Laat 

 

John & John speelden ook weer zo’n 

degelijk schaak. Mijn alarmlampje 

bleef 34 zetten donkergroen. Daarom 

toon ik jullie ook hier hoe het afliep. 

Heb je mooi tijd voor andere zaken, 

toch? 

Remise gegeven na: 35.Tde1 

  

Dan ga ik nu afsluiten met: 

Bord 6 

Wit: Babak Mozooni 

Zwart: Ties Dumont 

 

Voor deze partij moesten mijn tot si-

liciumslaafjes gemaakten eindelijk 

eens lekker calculeren. Bron was 

vooral Ties die soms verrassend uit 

zijn hoek kwam. 
 

1.c4 Pf6 2.Pc3 e6 3.Pf3 d5 4.cxd5 

exd5 5.d4 g6 [5...c5 6.e3 Le7 (6...Pc6 

7.g3 Lg4 8.Lg2 cxd4 9.exd4 Db6 

10.Pe2 Lb4+  Bederft Babaks 

rochade. Hij komt er nog goed mee 



weg.11.Kf1 0–0 12.a3 Ld6 13.h3 

Lf5 14.Ph4 Le4 15.Kg1 Tfe8 

16.Kh2 Lxg2 17.Kxg2 diagram! 

 

 
Zwart is beter. Ties verrast nu met: 

17….Txe2! Een kwaliteitsoffer. No-

dig was dat niet, wel gedurfd voor 

een mens!  

 18.Dxe2 Pxd4 19.Dd3 Pb3 20.Tb1 

Te8 21.Le3 d4 22.Lg5 Pe4 23.Pf3 h6  

Babak heeft zich prima op de been 

weten te handhaven. Jullie moeten 

weten dat dit zijn eerste externe partij 

voor Venlo I was! Stelling: 

 

 
Na 24.The1 staat Babak nu zelfs be-

ter. Jammer voor hem deed hij  

24.Lf4?  Lxf4 25.gxf4 

 

 
 

En weer komt Ties met een onver-

wachte: 

Pxf2! (25...Pbc5 nog beter, maar 

moeilijker te berekenen 26.Dxd4 

(26.De2) 26...Td8 27.Db4 Dg6+ 

28.Kf1 Pg3+ 29.fxg3 Dxb1+) 

26.Kxf2 Te3 27.Dc2 laatste zet op 

het formulier.   (27.Dd1 d3 28.Th2 d2 

29.Kf1 Da6+ 30.Kg1 Txf3 31.Dxf3 

Dg6+ 32.Kf2 Dxb1)  

 

 

 



Jullie kunnen het nu zelf wel even uit-

maken. Toch? Knap werk, Ties, Ba-

bak dank voor het invalwerk. 

 

En zo verloor klein Venlo met kleinst 

mogelijke verschil. Maar treuren de-

den zij niet! 

 

Venlo I – Voerendaal II: 2,5 – 3,5 

 

 

 
Dit kan natuurlijk altijd nog, K.I.! 

 

(CGPT): 

 

Dank jullie wel voor het lezen. Leuk 

dat schaken, zeg! 

Tot wederziens! 

 

W.G. Chat GPT, Fritz 16 & Nico 

 

Februari 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


