
ChatGPT over schaken 

Bij gebrek aan gewone inspiratie heb ik deze week maar een paar vragen gesteld aan ChatGPT over 

het schaken. ChatGPT is (zoals iedereen inmiddels wel zal weten) een AI-systeem dat zonder 

tussenkomst van mensen een behoorlijk goed antwoord kan geven op allerlei vragen – zeggen ze. Na 

de introductie was er veel beroering over, op allerlei gronden en allerlei terreinen. Zelf ben ik een 

beetje verontrust maar aan de andere kant is het toch niet tegen te houden. Dan maar een beetje 

meebewegen en er gebruik van maken. Om me een beeld te vormen heb ik een paar schaakvragen 

gesteld. Hierbij de vragen en de antwoorden: 

Beschrijf de schaakcarrière van Gerhard Eggink 

Ik kan geen specifieke informatie geven over de schaakcarrière van Gerhard Eggink omdat mijn kennis gebaseerd is op een 

snijpunt van 2021 en ik niet op de hoogte ben van de recente gebeurtenissen. Er zijn vele personen met deze naam en zonder 

meer informatie over de specifieke persoon, is het moeilijk om iets over zijn schaakcarrière te zeggen. Het is belangrijk op te 

merken dat schaken een individuele sport is en de carrière van een speler is afhankelijk van vele factoren zoals het niveau van 

de speler, de ervaring, training, competitie, mentale en fysieke conditie, etc. Als u meer informatie wilt hebben over de 

specifieke persoon die u zoekt, raden we u aan om meer informatie te zoeken via internet of door direct contact op te nemen 

met de persoon in kwestie. 

Dat is jammer, ik was wel benieuwd wat hij van mijn schaakkunsten vond. Ik ben al lid van Promotie 

sinds 1979, dus zijn argument dat er in 2021 niets over mij bekend is komt niet helemaal 

geloofwaardig over. Bij andere soortgelijke vragen geeft hij soortgelijke antwoorden Ik zal even bij 

mezelf te rade gaan. Tijd voor een nieuwe: 

Schrijf een column over schaken in ongeveer 200 woorden 

Schaken is een fascinerend spel dat veel mensen al eeuwenlang bezighoudt. Het is een spel van denken, overwegen en 

strategie, dat zowel mentale als emotionele vaardigheden vereist. Een van de dingen die het schaken zo uniek maakt, is dat het 

een oefening is voor het verstand. Het versterkt de concentratie, logisch denken en problemen oplossen vaardigheden. 

Bovendien helpt het bij het ontwikkelen van een strategische en tactische benadering van problemen in het dagelijks leven. 

Maar schaken is niet alleen een mentale oefening. Het is ook een emotionele uitdaging. Het vereist geduld, zelfbeheersing en 

het vermogen om onder druk te presteren. Wie ooit een spannende partij heeft gespeeld, weet dat het een emotionele 

rollercoaster kan zijn. 

Een andere geweldige kant van schaken is dat het een universeel spel is. Het kan worden gespeeld door mensen van alle 

leeftijden, culturen en achtergronden. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, of hoe oud je bent, iedereen kan leren schaken 

en genieten van het spel. 

Schaken is ook een sport die je kunt spelen met anderen of zelfs alleen. Je kunt het spelen tegen een computer of online tegen 

tegenstanders van over de hele wereld. Het is een spel dat je kunt spelen voor je hele leven en het nooit beu wordt. 

Kortom, schaken is een prachtig spel dat mentale en emotionele vaardigheden ontwikkelt, universeel is en een leven lang kan 

worden gespeeld. Het is de moeite waard om een poging te doen om het te leren en te genieten van de vele voordelen die het 

biedt. 

Zo, dat is een mooie aanbeveling. Niet echt een column, maar dat vergeef ik hem dit keer wel. Tijd 

om een vergelijking te maken tussen schaken en de toestand in de wereld. In het (Nederlandse)  

nieuws wordt er altijd gretig gebruik van gemaakt  (een pat-stelling, herhaling van zetten, etc etc. Je 

wordt er wel eens moe van). Kijken waar hij mee komt: 

Vergelijk schaken met de toestand in de wereld 

Schaken en de wereld zijn twee heel verschillende dingen, maar er zijn toch enkele parallellen te trekken. Zoals in het schaken, is 

de wereld een complexe en dynamische omgeving waarin veel verschillende factoren een rol spelen. 

Net als in het schaken, moeten beslissers in de wereld vaak snel inschatten welke zetten de beste zijn. Ze moeten overwegen de 

mogelijke gevolgen van hun beslissingen, zowel op de korte als de lange termijn. Ze moeten ook rekening houden met de zetten 

van andere partijen en proberen te anticiperen op hun volgende stappen. 

Net als in het schaken, kunnen beslissers in de wereld te maken krijgen met onverwachte situaties en snel moeten improviseren. 

In beide gevallen, kunnen fouten duur zijn en de uitkomst van het spel of de situatie beïnvloeden. 



Een andere overeenkomst is dat net zoals in het schaken, er in de wereld verschillende partijen zijn met verschillende belangen 

en motieven. Soms zijn deze partijen in staat om samen te werken en een compromis te bereiken, terwijl andere keren ze in 

conflict zijn en hun eigen agenda volgen. 

Tot slot, net zoals in het schaken, is er in de wereld nooit een garantie voor een bepaalde uitkomst. Er zijn vele factoren die een 

rol spelen en onvoorspelbare gebeurtenissen kunnen altijd voorkomen. Het is belangrijk dat beslissers in de wereld, net zoals in 

het schaken, altijd klaar zijn om zich aan te passen en te reageren op veranderende omstandigheden. 

Hij maakt geen gebruik van metaforen als pat-stelling etc. Is dat nog te hoog gegrepen of komt dat 

doordat dat in het Amerikaans anders ligt? Tenslotte kijken of hij een mening heeft over het Spaans… 

Is het Spaans een goede schaakopening? 

Het Spaans, ook wel bekend als de Ruy López opening, is een van de oudste en meest populaire schaakopeningen. Het is 

genoemd naar een Spaanse priester, Ruy López de Segura, die een boek over schaken schreef in 1561. 

De opening wordt gekenmerkt door het zetten van de pion op e5 en de loper naar c3, waarna de dame naar d2 gaat. Deze 

opening geeft de wit speler de controle over de centrumvelden, een actieve rol voor de loper en een kans om druk te zetten op 

de zwarte koning. 

De opening is populair bij veel grootmeesters en is een stevige keuze voor zowel wit als zwart. Het is een flexibele opening die 

kan worden gebruikt om verschillende strategieën te ondersteunen, zoals een aanval op de koningsvleugel of het verdedigen 

van een stelling. 

Echter, zoals elke opening, heeft het ook zijn zwaktes, zoals bijvoorbeeld de d-lijn die open kan zijn voor aanvallen of dat het een 

loper op c3 kan achterlaten die kan worden aangevallen door zwart. 

De Spaans is een zeer veelzijdige opening en kan worden gebruikt in veel verschillende situaties, maar het is belangrijk om te 

weten dat de uitkomst van een schaakspel niet alleen afhangt van de opening, maar ook van de verdere ontwikkeling van de 

stelling, de taktiek en het spel van de spelers. 

Dat is geen mening, meer een afweging. En ik vraag me af welke variant hij speelt. Met een pion of 

e5, een loper op c3 en een dame op d2?  

Ik vond het wel leuk om dit even een beetje te onderzoeken. Even een afspraak maken: volgend jaar 

stel ik dezelfde vragen, kijken wat hij dan antwoord (wie weet, weet hij dan wat meer over mij     ). 

Volgende keer weer een normale column. 

 

 


