
Puzzle Storm             Hans Meijer 

Waar een pandemie al niet goed voor is. Onze wereld werd groter. Het schaken ging dankzij 
webmaster Rens Minnema en lichess.org gewoon door en in cyberspace werden niet alleen 
clubgenoten maar ook Nederlandse en Duitse clubs bestreden. Verder was Rens de initiator van 
de Puzzle Storm competitie. In februari 2021 nodigde hij ons uit om onze scores aan hem door 
te geven en aan de hand daarvan publiceerde hij tussenstanden. Zo was ik op 14 februari 2021 
de nummer acht van Promotie met een score van 44 opgeloste puzzels, zie tabel 1. Met die score 
was ik een grijze middenmoter en dat was uiteraard niet mijn bedoeling. De top was mijn doel. 

Wat moest ik doen om mijn score te verbeteren? Ik vroeg onze webmaster om raad. Rens: “Zorg 
voor de langste perfecte streak, hoe langer de streak hoe meer bonusseconden je krijgt. Je start 
met 3 minuten maar in praktijk heb je al gauw 4 minuten. Door een langdurig perfecte score blijf 
je er tijd bij krijgen: 5 moves + 3 sec; 12 moves + 5 sec; 20 moves + 7 sec; 30 moves + 10 sec; dan 
iedere 10 moves + 10 sec. Moves dus geen puzzels. Beter iets meer tijd nemen voor de perfecte 
streak dan te snel een fout maken, dan starten je moves weer op nul. Gek genoeg hoef je dus 
niet eens heel snel te zijn, vooral foutloos. Om een idee te geven, de pro's hebben na 50 puzzels 
nog steeds 3 minuten!!” 

Nr Naam lichess schuilnaam gorgelnaam Puzzels   
21-03-21 

Puzzels   
14-02-21 

1 Robby Kevlishvili GM LuckyGraaf blauwbilgorgel 85 85 
2 Eelco Kuipers FM Boterhoofd simmelot 61 61 
3 Max Kanbier Teamplayer2_0 kokootje 52 0 
4 Hans Meijer RedCloud49 moeraspaard 52 44 
5 Maarten Wichhart MaartenWie wiffelklaasje 51 51 
6 Rachid Schrik CM Novocane sneutelaar 51 51 
7 Rens Minnema RensM gringergoriaan 50 50 
8 Henk Alberts SchaakVerzamelaar uffel 47 47 
9 Maurice Hettfleisch Maurice95 krillemonus 45 44 

10 Sipke de Swart sdeswart inktpotvis 42 41 
11 Bernard Bannink FM SillyManofwar ratelsnoek 35 34 
12 Willem Broekman Sweetlake goudopsneevink 33 33 
13 Joost Mostert JoostMos jenk 28 27 
14 Abel Drenthen AbelD tralalama 27 22 
15 Bert Ouwens OUWENS chefkokmeeuw 26 23 
16 Pieter Hijma PieterH juul 23 21 
17 Jan Veldhuizen JanVzn ollewuin 22 19 
18 Rob de Vries RobdeVriesWoubrugge bozbezbozzel 21 21 

Tabel 1. Deelnemers schaakvereniging Promotie aan de Puzzle Storm competitie 

De score van 85 opgeloste puzzels van GM LuckyGraaf vond ik verdacht hoog. Hoe kan iemand 
zijn muis zo snel bewegen? Ik in ieder geval niet. Bernard Bannink stuurde mij een link naar een 
filmpje op YouTube waarin een oud-wereldkampioen Puzzle Storm tot een score van 102 
opgeloste puzzels kwam. Het kan dus wel en het is boeiend om te zien hoe hij zijn muis gebruikt. 

Er was een moment dat het geluk mij toelachte en ik 65 opgeloste puzzels scoorde. Op de avond 
van 10 maart 2021 viel het mij op dat de lichess.org computer mij steeds weer dezelfde reeks 

https://lichess.org/storm
https://www.youtube.com/watch?v=ZlZ3cIWNHj4
https://www.youtube.com/watch?v=ZlZ3cIWNHj4


puzzels voorschotelde. Ik begreep dat dit mij een unieke kans bood om mijn score langzaam 
maar zeker op te voeren door gemaakte fouten te corrigeren. Eerst 53, toen 57, daarna 63 en 
tot slot 65 en toen was het feest voorbij. Eerst dacht ik aan een software bug maar er bleek in 
Straatsburg brand uitgebroken te zijn bij OVHcloud, de host van lichess.org, zie figuur 1. 

 
Fig. 1. Brand in het lichess.org datacenter van OVHcloud in Straatsburg op 10 maart 2021 

Ik mailde Rens dat ik goed en slecht nieuws voor hem had. Het goede nieuws was dat ik met 
mijn score van 65 alleen GM LuckyGraaf nog voor mij moest dulden. FM Boterhoofd en de 
andere leden van Promotie was ik intussen voorbij. Het slechte nieuws was dat ik wat 
medewerking gekregen had van de Puzzle Storm computer die mij steeds dezelfde reeks puzzels 
voorschotelde. Rens: “Heel maf. Ik schrok al, het eerste wat ik zag was de verpletterende score.” 
Hij beloonde mijn eerlijkheid met het schrappen van mijn score van 65 opgeloste puzzels. Toch 
wel jammer eigenlijk want met dit resultaat had ik mooi kunnen pronken op onze eregalerij. 

Mijn volgende doel was de bende van vier, bestaande uit Max, Maarten, Rachid en Rens, te 
overvleugelen. Op 20 maart lukte mij dat met een score van 52 waarmee ik gelijk met Max stond 
en de andere drie bendeleden nipt achter mij liet, zie figuur 2. 

 
Fig. 2. RedCloud49 Puzzle Storm topscore op 20 maart 2021 

Voor de eindstand van de Puzzle Storm competitie zie tabel 1. Robby eerste, Eelco tweede en 
Max en ik gedeeld derde. Niet gek. Wat verder opvalt is dat van de oude garde alleen ik goed 
voor de dag kwam. Henk Alberts (8), Bernard Bannink (11), Willem Broekman (12), Joost Mostert 
(13) en Bert Ouwens(15) lieten het afweten. Dat moet de volgende keer beter heren! 

Nu het boekje Alle Gorgelrijmen (2004) van C. Buddingh’, dat ik via bol.com bij Antiquariaat 
Looijestein in Rotterdam besteld had, na lang wachten in Cochabamba gearriveerd is stelde dit 
boekje mij in staat om enkele nieuwe gorgelnamen aan de lijst in tabel 1 toe te voegen. Het is 
een grappig boekje dat ik een ieder kan aanbevelen te kopen. 

http://svpromotie.nl/Senioren/uploads/HMfeb2021.pdf

