
Prijsvraag Tornado 2021 

Hier is die dan, dé Tornado prijsvraag van 2021. Er zijn verschillende prijzen beschikbaar. Iedereen 

mag meedoen maar alleen leden van Tornado hebben recht op een prijs. Degene met de minste 

fouten wint ook nog eens de eeuwige roem. Bij gelijk eindigen zal er geloot gaan worden. Over de 

uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Veel plezier en neem je tijd. Mocht het allemaal niet zo 

snel lukken denk dan aan het Chinese gezegde: "Voor de haas en de slak is het op dezelfde dag 

Nieuwjaar".  

1. Wat is de naam van de betovergrootvader (driemaal Nederlands kampioen schaken) van de 

kampioen van het Tatasteel Chess Tournament 2021? 

Antwoord: Arnold Engelinus van Foreest 

 

2. Het afgelopen jaar  (in 2020 dus) heeft de schaakbond 2, 4, 8 of 10 maal zoveel schaakborden 

verkocht dan het jaar daarvoor. Wat is het goede antwoord, 2,4,8 of 10? 

Antwoord: 10 (volgens zeggen van de voorzitter van de KNSB Bianca Mühren) 

 

3. Welke Nederlandse schaker viel tijdens de schaakolympiade in Stockholm na de elfde zet in 

slaap? Zijn tegenstander maakte hem toen wakker en bood hem sportief een remise aan. Het 

antwoord van zijn tegenstander was: "dat is goed maar maak me alstublieft niet meer 

wakker".  

Antwoord: Samuel Landau 

 

4. De nieuwe speellocatie van Tornado is Mamre, gelegen aan de Kattenburg te Druten naast 

de protestantse kerk. Die kerk staat er al vanaf 1860. Maar waar stond de protestantse kerk 

voor 1860 en wat werd de functie van dit gebouw na 1860? 

Antwoord: Nieuwstraat Druten, synagoge 

 

5. Tijdens een moordonderzoek zien twee rechercheurs een schaakbord staan op de plaats 
delict met de onderstaande stelling. Er ligt een briefje naast met de tekst: "zwart aan zet".  
Deze rechercheurs kunnen allebei goed schaken en denken dan ook eerst dat de stelling 
onmogelijk is. Maar dan ontdekt 1 van de rechercheurs ineens dat het toch kan kloppen. Wat 
is de laatste zet van zwart geweest en vervolgens de laatste zet van wit?  
 
Antwoord: Zwarts koning kan niet gespeeld hebben: Pb3-a1 is onmogelijk want dan is er 
geen voorgaande zwarte zet mogelijk geweest. Wits laatste zet moet Kd1xc1 zijn geweest, 
maar dat kan geen L-D-T zijn geweest. Derhalve zijn de laatste zetten 1..,P(b3/d3/e2)-c1 en 
dan 2.Kd1xc1. 
 



 
 

 

6. Hoe noem je een dergelijk schaakprobleem zoals in vraag 5? 

Antwoord: Een retrogadeprobleem 

 

 

7. Enkele jaren geleden heeft een lid van Tornado het graf bezocht van een oud- 

wereldkampioen schaken. (zie onderstaande foto). Van wie is dit graf en in welke stad kun je 

dit graf vinden?  

Antwoord: Capablanca, Havana 

 

 



8. Wie is bij Tornado het vaakst clubkampioen geworden?  

Antwoord: Zowel RP Hofstede als Jan de Haas allebei 12 maal clubkampioen 

 

9. De oud-wereldkampioen dammen Jannes van der Wal kon ook behoorlijk schaken. Hij heeft 

ooit bij Tornado een simultaan gegeven. Hij heeft ook een keer een zeer belangrijke 

wedstrijd gemist. Wat was de oorzaak van het missen van die wedstrijd? 

Antwoord: Hij was in de trein in slaap gevallen op weg naar het toernooi 

 

10. In de onderstaande stelling is zwart aan zet. Helpmat in 4 zetten. Hoe? 

 

 

 
 

Antwoord: 1..,Kg6 2.b3 Kf5 3.Lb2 Ke4 4.Pc3+ Kd3 5.0-0-0# 1-0 

 

 

11. In 1972 was er een strijd om het wereldkampioenschap schaken tussen Bobby Fischer en 

Boris Spasski. Fischer verloor de tweede partij, maar waarom?  

Antwoord: Hij kwam niet opdagen 

 

 

12. In 1978 was er een WK match op de Philippijnen tussen Anatoli Karpov en Viktor Korstnoj. 

Tijdens de tweede partij kreeg Karpov een bekertje yoghurt aangereikt. Om eerdere 

protesten te parodiëren diende de delegatie van Kortsjnoj een protest in en stelde dat 

Karpov op deze wijze instructies zou kunnen krijgen. Het protest werd serieus genomen en 

vervolgens door beide delegaties en in vele media tot de bodem uitgevochten. Maar wie was 

Dr. Zoechar en wat deed hij tijdens deze match? 

Antwoord: Hij was een paragnost en staarde vanaf de tribune steeds naar Kortsnoj om hem 

uit zijn concentratie te halen 



13. Ruim 10 jaar geleden werd er in Ruslans iemand opgepakt en veroordeeld voor het plegen 

van 48 moorden. (volgens de veroordeelde had hij 61 mensen gedood) 

Maar wat heeft dit met schaken te maken?  

Antwoord: Hij werd de schaakbordmoordenaar genoemd omdat hij alles op een schaakbord 

bijkield en 64 mensen vermoorden zijn doel was 

 

14. Wat is "the bathroom controversy"?  

Antwoord: Toiletgate wk match Kramnik-Topalov in 2006 

 

 

15. Hoe is de stelling -op het onderstaande diagram- het snelst te bereiken vanuit de 

beginstelling? 

 

 
 

Antwoord: 1.Pc3 (Of Pa3) 1...,b5 2.Pxb5 Pf6 3.Pxa7 Pe4 4.Pxc8 Pc3 5.Pxe7 c6 6.Pxc6 Pb1 7.Pxb8 Ta3 
8.Pxd7 g5 9.Pxf8 Dd6 10.Pxh7 Kd7 11.Pxg5 Tc8 (of Th4) 12.Pxf7 Tc4 13.Pxd6 Kc6 14.Pxc4 Kb5 
15.Pxa3+ Ka4 16.Pxb1 

 

16. Welke zin kun je maken door gebruik te maken van de paardensprong? 

 

 



 

Antwoord: Tornado is een leuke schaakclub 

 

17. In het onderstaande diagram zet wit op de negende zet met pion a2 op a4 mat, zonder dat 

de witte koning a3 verlaat! Hoe? 

 

 

 
 

Antwoord: 1.Dc6+ Ka5 2.Le4 e6 3.Ld5 exd5 4.Pc4+ dxc4 5.Pb3+ cxb3 6.Dc7+ Kb5 7.axb3 a5 

8.Th6 a4 9.bxa4# 

 

18. Het schaken is rijk door zijn verhalen. Lees het volgende fragment en beantwoord de vragen. 

Een oude legende vertelt hoe een rijke jonge man al zijn geld had verspeeld en op oudejaarsavond 
op klokslag 12 zijn leven wilde beëindigen. Schaakliefhebber zijnde besloot hij de laatste uren van zijn 
leven met het schaakspel door te brengen. Plotseling verschijnt de duivel voor hem met een 
schaterlach en stelt de jonge man voor een partijtje te spelen met zijn ziel als inzet. "Je verspeelt er 
niets mee", zegt de duivel, "want als je je van kant maakt kom je toch bij mij terecht". De jongeman, 
balorig, gaat erop in.  
 

 



Zij spelen en de duivel (met wit) is aan de winnende hand. Dan kondigt de duivel mat in vier zetten 
aan. (zie het bovenstaande diagram) 
De slimmeriken onder ons hebben natuurlijk al lang gezien dat een mat in 2 mogelijk is maar de 
duivel zal de duivel niet zijn. Hij wil de jonge man nog wat langer laten lijden en maakt er een mat in 
vier van.  Na drie zetten wil de duivel de matzet doen, maar laat vol schrik de toren uit zijn handen 
vallen en verdwijnt met satanisch gehuil, een vieze zwavellucht achterlatend. De jonge man, wit 
geworden tot onder zijn haardos, raapt de gevallen witte toren van de grond op en zet hem op het 
veld waarop hij mat gezet wordt. 

Vraag 1) Op welk veld moet de toren gezet worden, zodat zwart mat staat? 

Antwoord: Te6 

Vraag 2) Waarom denk je dat de duivel het strijdtoneel verliet? 

Antwoord:  De legende eindigde als volgt: Na de matzet, terwijl de slag van de klok klonk, zag de 
duivel dat er een kruis ontstaan was. Daarom verliet hij dus zo snel mogelijk het strijdtoneel. 

 

 

19. Welke oud-wereldkampioen schaken behield zijn titel het langst en hoe lang was dat precies? 

 

Antwoord:  Emanuel Lasker (1868-1941) 26 jaar en 337 dagen 

 

 

 

20. Wie is de knapste schaker bij Tornado? Met deze bonusvraag kun je geen punten verdienen 

maar het bestuur van Tornado wil dit gewoon graag weten:-) 

 

Antwoord:  

 

 

En vergeet niet hieronder je naam te zetten! 

 

Naam:  

 

Stuur dit formulier ingevuld terug voor 1 mei 2021 naar: geertvantongeren@hotmail.com of 

print het uit en doe het voor die datum bij mij door de bus: Ekelen 36, 6652DC Druten. 

 

De winnaars zullen in mei bekend worden gemaakt en de antwoorden worden dan ook 

gepubliceerd.  


