
Curiositeiten             Hans Meijer 

Wat is de kans dat je aan het einde van een schaaktoernooi op precies dezelfde plaats eindigt 
als die aan het begin van het toernooi? Volgens Gerhard Eggink, de grote statisticus van onze 
schaakclub, is die kans vijftig procent. Je eindigt op dezelfde plaats of je eindigt er niet op. 
 
Isle of Man Chess Tournament 2019; 154 participanten uit 42 landen. 

Hoeveel spelers eindigden EXACT op dezelfde positie als hun plek in de hiërarchie aan het begin 
van het toernooi? Het zal je verbazen te vernemen dat slechts 7 spelers hierin slaagden: 

 Fabiano Caruana, #2. Maar hij won zo 10 Elo punten! 
 Peter Leko, #42. Maar hij verloor zo 1.7 Elo punten! 
 Karen Movsziszian, #130. Maar hij verloor zo 5.4 Elo punten! 
 Pia Cramling, #134. Maar zij verloor zo 9 Elo punten! 
 David Gavrilesu, #136. Maar hij verloor zo 1 Elo punt! 
 Marie Sebag, #138. Maar zij verloor zo 1.8 Elo punten! 
 Wu Li, #150. Maar hij verloor zo 39 Elo punten! 

 
Uit: A quick look at the IOM (Isle of Man) numbers, Kevin Spraggett, 2019. 
 

 
‘Het leven is spel, het spel is leven!’ 

 
Interzonale Tournooi Göteborg 1955; 21 deelnemers uit 11 landen. 

Tacitus haalde zijn schouders al op over mensen, die altijd en overal pure toevalligheden als iets 
bijzonders noteren: bijvoorbeeld, dat keizer Augustus gestorven was op dezelfde datum waarop 
hij zijn eerste consultaat had aanvaard, en bovendien in hetzelfde huis en hetzelfde bed als zijn 
vader. Toch hebben dergelijke beuzelarijen hun bekoring, en op gevaar af, zich een Taciteïsche 
uitbrander op de hals te halen, merkt men op, dat in het interzonale toernooi te Göteborg: 
 
• Miguel Najdorf bij de loting lachend no. 13 trok en samen met Carlos Guimard als no. 

12/14 mopperend eindigde; dat  
• Paul Keres no. 2 trok en tweede werd,  
• Andrija Fuderer no. 15 en vijftiende, terwijl  
• Hein Donner zich tenslotte aan de zuigkracht van zijn lotingsnummer 21, niet heeft kunnen 

onttrekken. Samen met Antonio Medina en Bogdan Sliwa vormt hij op de 19e tot 21e plaats 
de losbungelende staart, nog 2.5 punt achter Gideon Stahlberg en Arthur Bisguier.  

 
Uit: Praatschaak 2, Avonturen van een Kiebitz, Finale Göteborg 1955, Mr. Evert Straat, 1956. 
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