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Bij	  de	  hardloopvereniging	  trokken	  twee	  jonge	  leden	  een	  tijd	  terug	  de	  skeelers	  aan.	  De	  hardlopers	  
vonden	  het	  wel	  prima:	  het	  was	  nieuw	  en	  het	  ging	  uiteindelijk	  allemaal	  om	  bewegen	  en	  conditie	  maar	  
vooral	  lol.	  De	  eerste	  trainingen	  en	  wedstrijden	  waren	  leuk.	  De	  skeeleraars	  vielen	  wel	  eens	  of	  hadden	  
materiaalpech.	  Bij	  de	  clubkampioenschappen	  was	  het	  een	  gezellig	  en	  modern	  gezicht.	  Maar	  het	  jaar	  
erna	  begon	  het	  langzaam	  te	  veranderen:	  de	  skeeleraars	  werden	  beter,	  de	  techniek	  groeide	  en	  het	  
materiaal	  werd	  betrouwbaarder.	  Op	  de	  korte	  nummers	  waren	  de	  ervaren	  hardlopers	  nog	  aan	  de	  
winnende	  hand	  want	  aan	  de	  start	  viel	  nog	  veel	  te	  verbeteren.	  Het	  jaar	  erna	  was	  dat	  ook	  voorbij.	  De	  
eerste	  hardlopers	  keerden	  de	  club	  de	  rug	  toe.	  Meetrainen	  leuk	  maar	  de	  wedstrijden,	  met	  name	  op	  de	  
langere	  afstanden	  waren	  niet	  meer	  eerlijk.	  Uiteindelijk	  is	  de	  hardloopvereniging	  een	  skeelerclub	  
geworden.	  Voor	  de	  conditietraining	  lopen	  de	  skeeleraars	  nog	  wel	  eens	  hard.	  

U	  begrijpt	  waarschijnlijk	  de	  vergelijking.	  In	  het	  lopende	  KE2014	  
(https://www.iccf.com/event?id=48152)	  heb	  ik	  een	  snel	  verlies	  geïncasseerd	  tegen	  een	  speler	  die	  de	  
schaaksoftware	  goed	  heeft	  draaien:	  Houdine	  e.a.	  met	  een	  rating	  van	  meer	  dan	  3300.	  Ik	  heb	  het	  ook	  
fout	  gedaan:	  ik	  heb	  een	  opening	  gekozen	  die	  precies	  in	  “zijn”	  straatje	  past.	  U	  kunt	  me	  natuurlijk	  voor	  
de	  voeten	  gooien:	  je	  kunt	  slecht	  tegen	  je	  verlies.	  Dat	  is	  ook	  zo	  maar	  daarom	  het	  eerste	  stuk	  van	  dit	  
artikel.	  Voor	  ik	  vertel	  wat	  ik	  hiermee	  zou	  kunnen	  gaan	  doen	  en	  wat	  ik	  ga	  doen,	  even	  iets	  over	  mijn	  
achtergrond	  om	  dit	  te	  duiden:	  

Midden	  jaren	  tachtig	  en	  begin	  jaren	  ’90	  speelde	  ik	  al	  regelmatig	  testpartijen	  tegen	  de	  toenmalige	  
schaaksoftware	  als	  Mephisto.	  Een	  schaakvriend	  (Jeroen	  Noomen	  o.a.	  verantwoordelijk	  voor	  de	  Rebel	  
en	  Rybka	  	  openingsbibliotheken)	  schreef	  daar	  de	  openingsmodules	  voor,	  selecteerde	  de	  voor	  de	  
computersoftware	  juiste	  (en	  goede)	  varianten.	  De	  schaaksoftware	  was	  nog	  verpakt	  in	  
schaakcomputers	  in	  allerlei	  gedaantes.	  De	  skeeleraars	  hebben	  zich	  gemeld	  bij	  de	  
hardloopvereniging.	  In	  de	  jaren	  90	  kwam	  voormalige	  wereldkampioen	  David	  Bronstein	  naar	  Leiden	  
voor	  een	  mens-‐computer	  toernooi.	  En	  won	  (hij	  zou	  waarschijnlijk	  ook	  een	  betere	  tegenstander	  tegen	  
Deep	  Blue	  geweest	  zijn	  door	  zijn	  kennis	  en	  ervaring	  om	  tegen	  deze	  “tegenstander”	  te	  spelen.)	  

Sinds	  die	  tijd,	  dus	  zo’n	  dertig	  jaar	  geleden	  is	  het	  hard	  gegaan.	  Er	  is	  een	  markt	  gegroeid	  voor	  
openingsdatabases,	  er	  is	  flink	  wetenschappelijk	  onderzoek	  gedaan	  in	  het	  veld	  van	  schaakpatronen	  
en	  eindspeldatabases.	  Met	  de	  snelle	  ontwikkelingen	  en	  goedkope	  techniek	  van	  computers	  en	  
internet	  legde	  de	  mens	  het	  al	  snel	  af	  tegen	  de	  “computer”.	  In	  1997,	  al	  bijna	  20	  jaar	  geleden	  verloor	  
wereldkampioen	  Kasparov	  tegen	  de	  weliswaar	  geprepareerde	  tegenstander	  IBM	  Deep	  Blue	  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue_versus_Garry_Kasparov)	  .	  Sindsdien	  zijn	  de	  remmen	  los.	  
Houdine	  4	  Pro	  draait	  op	  een	  weliswaar	  stevige	  thuiscomputer	  een	  rating	  boven	  de	  3300	  (de	  rating	  
wordt	  bepaald	  door	  onderling	  toernooien	  te	  spelen.	  U	  leest	  het	  goed.	  )	  De	  skeeleraars	  verliezen	  niet	  
meer	  van	  de	  hardlopers.	  

Ik	  heb	  het	  allemaal	  gevolgd.	  EN	  het	  is	  toegestaan.	  Ik	  heb	  van	  de	  ICCF	  regel	  ten	  aanzien	  van	  de	  “6	  
men	  tablebase:	  gebruik	  gemaakt.	  En	  dat	  was	  reuze	  handig.	  

Ik	  kan	  het	  tij	  keren:	  een	  investering	  van	  €2.000	  geeft	  mij	  dezelfde	  power.	  En	  me	  verdiepen	  in	  de	  
technieken	  en	  openingssystemen	  die	  de	  verschillende	  engines	  minder	  (“niet”	  is	  in	  dit	  verband	  een	  
onzin	  woord)	  liggen.	  Gesloten	  met	  name.	  Maar	  dat	  ga	  ik	  niet	  doen,	  want	  dat	  is	  niet	  mijn	  spelletje.	  
Dus	  ik	  beëindig	  netjes	  het	  NK	  en	  hang	  dan	  de	  correspondentie	  schaakstukken	  aan	  de	  wilgen.	  Zet	  mij	  
maar	  tegen	  een	  fysiek	  mens.	  	  


