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Hans Böhm en Hans Wiersma in het atelier van Hans Verhoef (fotocollectie Hans Böhm)
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‘Deze moeten jullie kennen’, zei Jaap 
terwijl hij een stelling opzette, ‘deze is 
geweldig. Waar staat die loper ook alweer? 
Ja, dit moet hem zijn.’ 

Eric wierp er een halve blik op en zei nog 
voor de loper zijn plek gevonden had: ‘Ja 
hoor, die ken ik. Van Kasparyan. Met een 
stikmat. Gave studie.’ Hij vingerde al aan 
de stukken. 
Jaap lachte besmuikt. Bart gromde tegen 
Eric met zijn handen over zijn oren. 
‘Stukken laten staan graag. 
Laat me denken.’ 
‘Sjakie’, kraaide Frans. Eric mummelde 
weer wat over Kasparyan en Jaap, die altijd 
een plastic tas met schaakboeken bij zich 
had, haalde er een uit en legde het voor 
Eric neer. ‘Zoek maar op’. Het hield Eric 
maar kort bezig.
Alle suggesties werden door Jaap weerlegd 
en het begon ze te lang te duren. Alleen 
Bart tuurde nog verbeten. Na een kwartier 
gaf Jaap het begin. 

1.Pf6+ 

Dat de zwarte koning niet naar de 8e 
rij en f6 kan wegens damepromotie met 
schaak was gezien en op f7 staat hij Pf7+ 
in de weg. 
1...Kg7 2.Ph5+ Kg6 hielp Jaap verder. 

‘En nu?’
‘Klopt het wel Jaap’, vroeg Frans, die het 
maar een raar geval vond, ‘mist er niet 
weer een wit paard  ergens of zo?’

Eric voerde op goed geluk 3.Lc2+ uit. 
‘Juist’, zei Jaap met een sardonische lach. 
’Patzer ziet schaak. Patzer heeft gelijk.’ 
3...Kxh5 

Een willekeurige avond in een café
Bert Both
Ondanks alle lichtreclames van biermerken was het café bruin. Achterin waar 
het het donkerst was stonden twee brede tafels met ingelegde schaakborden. 
Vier mannen, jong nog, bogen zich over een bord. Vanaf de wand keek een 
geschilderde wielrenner met een schuin oog op hen neer. Hij klom en had  
het zwaar. 

“Patzer ziet schaak. 
Patzer heeft gelijk”
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Er hangt vaag Lc4 en Le2 in de lucht. 
Dat duurt nog twee zetten en zwart heeft 
drie paarden om daar iets tegen te doen. 
Ze zochten naar een simpele weerlegging, 
maar kwamen er niet uit. En ook een 
dame op c1 stopt het niet. ‘Ambachtelijk’, 
merkte Bart op. Jaap voerde toch c2 uit. 
‘Ik word helemaal gek’, zei Frans. ‘Er komt 
nog een knol! Kwieoe!’ 
8...c2 9.Lc4 c1P 
en Le2 is toch verhinderd. 
Van Bart kwam nu een hinnikend geluid. 
Hij kwakte 10.Lb5 op het bord. Eric 
deed 10...Pc7 vanwege het mat met Le8, 
waarbij Jaap opmerkte dat Pc6 het mat 
een zet uitstelt. 
11.La4 was weer van Bart. 

Zwart kan er twee keer een paard tussen 
zetten, maar mat loopt hij met zijn vier 
paarden meer. 
Frans maakte oerwoudgeluiden en riep 
spontaan ‘Wakki, wakki.’ Bart krabde zijn 
voorhoofd à la Stan Laurel. Zelfs Eric 
was even onder de indruk, maar herpakte 
zich snel, ‘Toch heb ik hem wel ’s eerder 
gezien. In een Schachwoche of zo. Partijtje  
van Gufeld.’ 
En Jaap, die lachte tevreden. Deze deed 
het altijd heel erg goed. 

[Enige gelijkenis met bestaande personen berust 
op toeval]

‘Ik zie iets’, zei Bart en promoveerde  
tot dame. 
4.d8D Pf7+ 5.Ke6 Pxd8 6.Kf5 
‘Kijk, er dreigt Ld1 en op e2 komt Le4 
e1D en mat op f3!’
‘Dat is niet het hele verhaal’. Terwijl 
Jaap de zetten uitvoerde riep Frans al   
‘Paard!’ uit. 
6...e2 7.Le4 e1P

Ze lieten de stelling op zich inwerken. 
‘Klopt dit nog?’, vroeg Frans weer aan Jaap 
die als antwoord alleen maar glom. 

‘Ik zie het niet hoor’, merkte Eric  
onkarakteristiek op, ‘dit gaat mij boven 
mijn pet. Zwart staat drie paarden voor 
en wit dreigt niente nada.’ Zijn aandacht 
verslapte en hij bestelde nog een bier. 
‘En nu komt de gekste zet’, zei Jaap. ‘Veel 
keus is er niet’, vond Bart. 
8.Ld5 verscheen op het bord. 

“Zwart staat drie  
paarden voor en wit 
dreigt niente nada”
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“A truly remarkable study” 
Bert Both
Dit zijn omschrijvende woorden voor een zeer bijzondere en bekende studie 
van Gijs van Breukelen die ooit wel een eigen naam had. Daar is een haast even 
bijzonder verhaal aan verbonden, met nieuwe feiten. Daarna een primeur: Gijs 
geeft twee nieuwe inleidingen voor deze studie!

Tussen het werk dat Gijs van Breukelen 
voor onze club deed (eerste voorzitter 
onder de naam Paul Keres, redacteur, 
geestelijk vader van ons interne reglement, 
et cetera) vond hij de tijd om zich met 
eindspelen bezig te houden. Voor het OKU 
heeft hij jarenlang een probleem verzorgd. 
Hij is een bekend componist geworden 
en heeft fraaie studies op zijn naam staan. 
De Chess Endgamestudy Association 
schrijft over hem: ‘Van Breukelen studied 
Dutch language in Utrecht, and played for 
the chess club “Paul Keres”. He admires 
Liburkin, Kasparyan and Marwitz. 
About his studies: In his early studies the 
influence of naturalism can be seen. Some 
of his works are very fine. Later his style 
became more eccentric with a preference 
for lengthy solutions.’

Een van zijn studies is wel zeer beroemd. 
Op Internet zijn er tientallen artikelen 
over te vinden en op Youtube wordt de 
studie in filmpjes uitgelegd. Onder de 
reacties zijn kreten als ‘Best chess problem 
ever!!!’ niet uit de lucht. En “Craziest 
study ever!” Excentriek is zeker een goede 
typering voor de studie. De oplossing 
is bizar en laat de toeschouwer in  
verwarring achter. 
Vanwege de Keres-connectie een leuk 

onderwerp voor een stukje voor dit 
boek. Vooral omdat we wilden weten 
hoe Gijs op het idee kwam, hebben we 
contact gelegd met Gijs. Niet alleen 
lichtte hij het toe, maar daarnaast stelde 
hij voor twee nieuwe versies verder uit 
te werken. Het blijft hem bezig houden. 
De originele, verrassende inleidingen 
zijn eerste publicaties. Primeurtjes voor  
het jubileumboek!
Gijs heeft het kort over de verdere  
geschiedenis van de studie, die haast net 
zo bizar is als de oplossing. Dit is deels 
veroorzaakt door de omstandigheid dat 
Gijs haar pas in 1990 publiceerde in 
Schakend Nederland, terwijl hij haar rond 
1975 al op de club had getoond aan o.a. 
Guus Rol en Kees Vreeken. Ook Jaap van 
der Tuuk en Erik Knoppert kenden haar. 
Vanuit Utrecht werd via diverse lijnen met 
de studie gegeurd en zij is zo bijzonder dat 
de verspreiding daarna vanzelf ging. 
Wat echter niet meekwam met de stelling 
was de auteursnaam en daar kwam veel 
gedoe over. Gijs’ naam is sowieso een  
Engelstalige tongbreker en is niet 
interessant voor het publiek dat de 
hersens meer dan vol had aan de poging 
de puzzel te kraken. Natuurlijk dook 
later wel de vraag op wie hem gemaakt 
had. In dit gat dook een wat dubieuze 
journalist, die een fantastisch verhaal 
bedacht. Dat overigens zeker aan de 
bekendheid van de studie zal hebben 

“Primeurtjes voor het 
jubileumboek!”
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Hans Böhm
Een latere suggestie van Gijs zelf is dat 
Hans Böhm het probleem bij het Open 
NK in Dieren onder ogen kreeg. Misschien 
via Jaap, die graag problemen liet zien?! 
Natuurlijk bekeek hij het meteen van 
de zakelijke kant en zag de commerciële 
waarde ervan in. Via hem komt de eerste 
publicatie van het probleem. 
Jawel, op een doek! Als om nogmaals 
te bewijzen wat een aparte studie het is. 
We zien hier een foto van de schilder 
Hans Verhoef voor zijn schilderij met 
op de achtergrond Hans Böhm en 
Harm Wiersma. Zij hadden een combi- 
simultaan gepland en waren publiciteit 
ervoor aan het genereren. Bij het populaire 
TV-programma ‘Voor de vuist weg’ 
van Willem Duys werd het schilderij 

bijgedragen, maar Gijs wel de nodige  
last bezorgde. Voordat we Gijs aan het 
woord laten, komen we er niet onderuit over 
deze geschiedenis te vertellen. Ze is eerder 
beschreven, maar wij hebben een paar 
toevoegingen ontdekt. Er zitten Keres- 
kanten aan het gebeuren, die we in het 
kader van het jubileumboek natuurlijk 
belichten. Bijzonder is dat we met Gijs en 
Guus twee eindspelcomponisten in ons 
midden hadden. Hun stijlen verschilden 
te veel om van een Utrechtse School 
te spreken, maar kruisbestuiving is er  
zeker geweest.
We gaan de historie na aan de hand van 
vier personen die meegeholpen hebben 
de studie te verspreiden: de apostelen 
Hans Böhm, Jules Welling, Jim Plaskett  
en Niels Ondersteijn.  

Wit speelt en wint. Gijs van Breukelen ca. 1975
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Jules Welling
Met Jules Welling zijn we bij de fantast 
aanbeland. Hij was een (schaak)journalist 
die van een glaasje en  een mooi verhaal 
hield. Met de waarheid had hij minder 
op, hij was zijn tijd vooruit. De verdicht-
sels lijkt hij zo lang herhaald te hebben en 
laten zien tot hij er zelf in geloofde. 
Zijn grootste staaltje van fabuleren ging over 
het auteurschap. In een EBUR-nummer, 
het orgaan van de schaakprobleembond  
ARVES, van ‘93, wordt er door René 
Olthof en Harold van der Heijden 
uitvoerig onderzoek naar gedaan.   In 
Wellings eerste versie in een clubblad van 
SMB uit ‘79 ging het als volgt: 
‘ln de dertiger jaren werd de partij 
Grigoriev - Gufeld gespeeld. In de 
volgende diagramstand gaf wit de  
partij op.

Iedereen vond dat redelijk en ook zeer  
geloofwaardig!! Op een na... Een boer 
uit de Oekraïne, die de partij in 64 had 
gezien, wilde niet geloven dat wit verloren 
stond. Integendeel! Wit stond gewonnen, 
was zijn oordeel. Hij plakte bovenstaande  
stelling voorop zijn traktor, en plakte de 
stelling twee maal op een nieuwe traktor 
(“Traktoren vergaan, maar schaak- 
problemen blijven bestaan”, moet hij 
gedacht hebben). Na twintig(!) jaren turen 
op deze stelling had hij de oplossing. Hij 
zond de oplossing naar 64, waar deze als 
niet-deugend verdween in het archief: 
“voor als er komkommertijd is.”’ Wel die 

getoond. Hans Verhoef had eerder andere 
‘zwevende schaakborden’ gemaakt, waarbij 
insecten de rol van stukken vervulden. Het 
doek was in opdracht van Böhm gemaakt. 
Enige duiding zal gewenst zijn. Het vak 
a1 bevindt zich bij de kin van de schilder. 
De krekels stellen pionnen voor, zoals de 
witte krekel op d7. Schorpioenen spelen 
voor koningen. Torren zijn paarden en 
het ook door entomologen niet te duiden 
diertje waar de schilder de hand aan legt is  
een loper. Niet ten onrechte besteedt hij 
extra aandacht aan deze held.
In een artikel van Frederic Friedel op 
ChessBase is de foto wellicht duidelijker 
te zien. De titel van dit stukje is 
overgenomen van het artikel en dat moet 
voldoende zijn om het leuk geschreven, 
informatieve artikel op te googlen. 
Er staat in dat Hans Böhm in het 
weekblad Panorama in 1976 -het zal een  
novembernummer geweest zijn- het 
diagram en de oplossing had gepu-
bliceerd (wat staat dat ver weg van de 
Panorama van tegenwoordig...). Het 
artikel bevat veel informatie afkomstig 
van Harold van der Heijden, groot 
kenner van het eindspelgebeuren. Harold 
wist ons desgevraagd te melden dat het 
schilderij zeer waarschijnlijk in huize  
Böhm te vinden is.
In maart 1980 drukt Böhm de stelling af 
in zijn eindspelrubriek in Schaakbulletin. 
Kennelijk wist hij dat de componist een 
Nederlander was, want in hetzelfde jaar 
doet hij een oproep in zijn Telegraaf- 
rubriek naar de maker. Nog steeds pronkt 
hij met de studie zoals een foto in Friedels 
artikel laat zien waar hij haar in Tata ’18 
aan twee toeschouwers showt: als Gijs 
voor elke keer dat zij getoond is een euro 
had gekregen, woonde hij nu in een villa  
op de Bahama’s. 
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is het vanaf dan echter onomstreden dat 
Gijs de componist is.
De twee boekjes van Welling en Denker 
verkochten ondertussen goed en de 
verzinsels bleven lange tijd, zelfs tot nu 
toe, hangen. De naam ‘Tractor problem’ 
wordt nog immer gebruikt. In een  
merkwaardige NRC-column in 2004 met 
de titel ‘Jules en het “Tractorprobleem”’  
neemt Hans Ree het zelfs voor 
Jules Welling op, ondanks dat hij de  
ARVES-artikelen gelezen had. Hij haalt 
het verhaal van Denker aan en concludeert 
‘Als dit waar zou zijn, is de verdenking dat 
Van Breukelen in 1990 plagiaat pleegde 
zeer sterk.’ Toch een respectabele krant 
en een respectabele schaker: niet prettig 
voor Gijs om hierover door kennissen  
op aangesproken te worden.  
Deze column was me toegezonden door 
Frits Schalij van de schaakclub Eindhoven, 
die op hun website een aardig verhaaltje 

tijd brak enkele jaren later aan. Tal dook 
in dat archief en stootte op de oplossing 
van de Oekraiense boer op zijn traktor en 
realiseerde zich dat “geniaal” een nog veel 
te zwakke term was. Enfin studeert u maar 
even op dit probleem. En wilt u het persé 
zelf oplossen, laat ons dat dan even weten, 
dan krijgt u het volgende nummer niet, 
maar wél een extra diagram om voorop de 
fiets te monteren. (Het dashboard lijkt ons 
wat te gevaarlijk.)’
Jules Welling had een vlotte pen. In latere 
versies veranderen de variabelen. Oekraïne 
werd Georgië. Tot de  versie zodanig 
bijgeschaafd was dat het rijp was voor 
publicatie in een boekje met schaakverha-
len in 1994 (nog na het ARVES-artikel). 
Arnold Denker, die eenzelfde verhouding 
tot waarheid en fictie had als Welling, nam 
het verzinsel met zelfbedachte wijzigingen 
over in een ander boek. 

Ondertussen kwamen er naar aanleiding 
van een recensie eind ’94 over het 
boek van Jules Welling in het twee-
wekelijkse Schaaknieuws reacties dmv 
ingezonden brieven op gang, die een 
nummer of 15 voortduurden. In een 
nieuw EBUR-artikel van ’95 geeft 
Harold van der Heijden een zeer gedegen  
reconstructie van alle informatie.  Gijs, 
die zelf pas achter de mystificatie kwam 
toen hij zijn stelling met Wellings 
verdichtsel tegenkwam in het clubblad van  
Geldermalsen (!), reageert ook. Welling 
presteert het om tegen alle aangevoerde 
feiten in Gijs’ auteurschap nog steeds te 
betwijfelen. Onder de eindspelkenners 

“Onder de eindspelkenners is het 
vanaf dan echter onomstreden 

dat Gijs de componist is”

Gijs van Breukelen in de jaren ‘70  
(foto ARVES)
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Niels Ondersteijn
Niels was een ander soort apostel. Hij 
had de studie vaak laten zien en was  
er wildenthousiast over, ondanks dat 
hij een paardenman is. Groot was zijn 
verbazing toen hij ontdekte dat de auteur 
een ex-Keresiaan was en vanaf toen was 
het onoverkomelijk dat de studie een plek 
in het jubileumboek kreeg. En toen we er 
ons in verdiepten, bleken er meer linken 
met Paul Keres te zijn. 

Gijs was op dat moment lid van de club en 
hij had het aan clubleden laten zien. Dat 
had Gijs in zijn reactie in Schaaknieuws 
ook geschreven, met de vermelding 
dat Kees de stelling in zijn eindscriptie  
(ongevraagd) had opgenomen. Toen Kees 
geïnterviewd werd door Niels en Jan 
Jaap voor dit boek zocht hij desgevraagd 
tussen zijn papieren naar de scriptie.  Tot 
zijn eigen verrassing bleek hij hem keurig 
bewaard te hebben. 
De scriptie was in het kader van het 
afstuderen voor de School voor de  
Journalistiek geschreven en was gedateerd 
april ’77. Helaas later dan de publicatie 
van de supersnelle Hans Böhm, maar 
voor de bewijsvoering van het auteurschap 
is het gelukkig allemaal niet meer 
nodig. Een eindscriptie waar de zus 
van Guus Rol als studente aan de SvdJ 
aan meegewerkt had om studiepunten  
te sprokkelen. Op de volgende bladzij 
staat de bewuste pagina afgedrukt. Leuk 
dat Kees erin nog even reclame maakte  
voor de club! 

over Jules’ fantasieën geschreven heeft. 
Hij gaf als voorbeeld van het ontstaan van 
misverstanden een internet-filmpje uit 
2016 door.  Julian Hodgson legt de studie 
aan publiek voor en beweert erbij dat ze 
van the Estonian Paul Keres afkomstig is! 
Een gevalletje klok en klepel.

Jim Plaskett
Een energieke Engelse schaker en een 
regelmatig toernooibezoeker. In het 
super GM-toernooi van Brussel 1987 
liet hij het probleem in de perskamer 
aan Friedel zien. Waarschijnlijk, aan een  
forumreactie van 2015 te zien, had Erik 
Knoppert het Jim Plaskett getoond. 
Friedel schrijft:
‘As a parting gift Jim showed me the study 
below, the same one shown to us thirty 
years later by Hans Böhm. In Brussels 
we spent the rest of the day shuffling the 
pieces around on the board. Occasionally  
one of the super-GMs would come in 
after his game, and sometimes they would 
join in the analysis. But nobody got it in 
the press room. Misha Tal worked on it 
unsuccessfully for ten minutes, then left 
the press room and then suddenly popped 
in again, an hour later. He had figured out 

the main idea during a walk in the park.’
Het verhaaltje over Tal is beroemd 
geworden en is niet apocrief. Zoals uit het 
verhaal van Gijs zal blijken doet Tal echter 
onder voor Rol. 

“Toen Kees geïnterviewd 
werd (...) voor dit boek zocht 
hij desgevraagd tussen zijn 
papieren naar de scriptie”

“Zoals uit het verhaal van 
Gijs zal blijken doet Tal 
echter onder voor Rol”
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Versies
In deze versie staat het paard op e5. Deze gebruikten Böhm en Welling ook voor 1980. 
De meest getoonde versie is met het zwarte paard op g5, eveneens van Gijs afkomstig. 
Deze heeft overigens het nadeel dat er na vier zetten een andere mogelijkheid is voor 
zwart die in het beginnende computertijdperk niet helemaal duidelijk was. Een te lage 
winstverwachting, waardoor de studie zelfs een tijdje onder vuur lag, maar met de huidige  
computerkracht is de winst duidelijk. De oorspronkelijke versie heeft dit euvel niet. In de 
eindspeldatabank van Van der Heijden staan momenteel vijf versies van het probleem, die 
overigens niet alle van Gijs afkomstig zijn. 
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Het idee was aardig, met de uitvoering was 
ik minder tevreden. Zo staat de pion op 
e3 er omdat anders 1.Lc2+ of 2.Lc2+ ook 
goed zijn. De pion op a4 staat er omdat 
8.Lb3 verhinderd moet worden. 
Dankzij Anton Rosmüller weet ik dat 
de studie wel degelijk is gepubliceerd 
(Chess Life & Review Aug. 1970, Issue 8,  
diagram 364). Verder heb ik er zelf nooit 
meer iets van gehoord of gezien. Niet 
direct een stimulans om nog eens wat op 
te sturen!
Viel er nog iets te doen met het matmotiefje 
en de verdedigende paardpromotie? Eén 
loper bestreek slechts velden: die kon ik 
vervangen door een witte pion op g3 en 
een zwarte op h5. Het veld leek alleen te 
dekken met een paard op d8 (niet fraai: 
Pferd am Rande) of h8 (nog erger). 
Ik kreeg een absurd idee: het herhalen van 
de zwarte pionmanoeuvre, maar nu twee 
rijen naar links. 

1...e2 2.Le4 e1P 3.Ld5 c2 4.Lc4 c1P 
5.Lb5 c6 6.La4 en mat!

Er was een tijd dat communicatie nog 
verliep per brief of telefoon. Email, daar 
maakte je sieraden van. Ik heb het over 
zo’n 45 jaar geleden. Ik maakte eindspel-
studies, maar publiceerde weinig. Toch 
besloot ik twee studies op te sturen naar 
een toernooi in Amerika. Eén ervan leek 
me wel kans te maken op een vermelding. 

Oplossing: 1.b6 Pb3 
1...Pc2 2.b7 Pb4 3.Lc2+ Pxc2 4.b8D e2 
5.Ke6! e1D+ 6.Kf7 Dg1 7.Dg8+ Kh6 
8.Lxg7+ Kh5 9.Dh7+ Kg4 10.Dg6+
2.b7 Pa5 2...Pd4 3.Lc2+ Pxc2 zie 1...Pc2 
3.Lc2+ Kh6 4.b8D Pc6+ 5.Kf4! Pxb8 
6.Bg5+ Kh5 7.Kf5 e2 8.Le4 e1P 9.Ld5 

en Lf7#

Gijs over de studie, met nieuwe inleidingen
Gijs van Breukelen, 2018
Eindelijk komt dan Gijs zelf aan het woord. We krijgen een kijkje in de keuken 
van de eindspelcomponist. En we zien de twee nieuwe inleidingen. De tweede 
versie is bijzonder origineel! Gijs’ toevoeging ‘is eigenlijk best aardig’ is beslist 
een understatement.    
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1.Pf4+ Kxg7 2.Ph5+ Kg6 3.Lc2+ Kxh5 
4.d8D Pf7+ 5.Ke6 Pxd8+ 6.Kf5 e2 7.Le4 
e1P 8.Ld5 c2 9.Lc4 c1P 10.Lb5 Pc7 
11.La4

Bij de eerste versie is het de vraag of wit 
op den duur ook zou kunnen winnen met 
1.Pe6. Er is een simpele remedie: eerste 
zet eraf. Maar ik vind het zo mooi om met 
4 paarden te beginnen. 
Een probleem waar ik niet omheen kan is 
dat zwart met 10...Pc6 de oplossing een 
zet kan verlengen, zonder dat de zet iets 
presteert. En dan staan er geen 4 zwarte 
paarden meer op het bord...
Twee opmerkingen. Ten eerste lijkt 2.Pe6+ 
toch veel beter dan 2.Ph5+, maar dan is 
e6 geblokkeerd. En let op de ongelukkige 
zwarte loper die niets kan doen en Pc5 
verhindert. Een pion op c5 zou zwart nog 
redden: 11...b3!

Nieuwe versie 2

1.P8f6+ Kg7 2.Ph5+ Kh7 3.Pef6+ Txf6 
4.Pxf6+ Kg7 5.Ph5+ Kg6 6.Pxf4+ Kg7 
7.Ph5+ Kg6 8.Lc2+ Kxh5 9.d8D Pf7+
9...Kg4 10.Dc8+ Kg3 11.Dxa6
10.Kf5 Pxd8 11.g3 e2 12.Le4 e1P 
13.Ld5 c2 14.Lc4 c1P 15.Lb5 Pc7 
16.La4

Hard werken!

Deze versie is wat meer ´aangekleed´, 
maar eigenlijk best aardig.

Wie schetst mijn verbazing toen dat bleek 
te kloppen! De loper won nog steeds en 
de finishing touch gaf een pion op c7. De 
loper slaat niets en wint uiteindelijk met 
de dreiging d1, die zwart op de eerste zet 
nog kan weerleggen. Eigenlijk perfect!

Studies worden meestal van achter naar 
voren gemaakt. Dus nog een inleiding 
verzinnen. Wits laatste zet kan zijn Ke6/
e5/e4/f4 naar f5 of g2 naar g3. Het idee van 
een d- of h-pion die gelijk ook Pd8 kon 
verklaren leek me verder goed. Een versie 
liet ik zien aan Guus Rol.  Hij verzonk in 
diep gepeins, verzette geen stuk en gaf na 
10 minuten de gehele oplossing.
De studie was kennelijk te eenvoudig. 
Achteraf denk ik: Guus was te goed! Ik 
had inmiddels ook anderen wat laten zien. 
Er kwamen publicaties en ik zou plagiaat 
hebben gepleegd. Het verhaal over een 
boer op een trekker komt denk ik uit de 
koker van Jules Welling. De studie ging de 
wereld over, maar voor mij was de lol er 
een beetje af.

2018
Goed, nu naar het heden. Hier mijn twee 
nieuwe versies, beide in deze vorm een 
eerste publicatie. 

Nieuwe versie 1

“Wie schetst mijn verbazing 
toen dat bleek te kloppen! “
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Als je alles wilt zien wat er op het internet 
over de studie te vinden is, en dat is heel 
wat, lukt dat je niet door op Gijs’naam 
te googlen. Nog altijd wordt de studie 
vaak ‘The tractor problem’ genoemd. 
Ook ‘Plaskett’s Puzzle’ wordt regelmatig 
gebruikt, en er is zelfs een Wiki-pagina 
onder die naam. Zelf geneert Plaskett zich 
ervoor en wil ervan af. In het Spaanstalig 
gebied heet de studie dichterlijk ‘La Danza 
del Elefante. Elefante is Spaans voor loper 
(en olifant). Bij vertaling verdwijnt de 
associatie van een dansende olifant. De 
behoefte aan een eigen, nieuwe naam is 
duidelijk. 

Het is een internationale studie en het 
moet in het Engels. Zelf dacht ik eerst 
aan ‘The Knight Quadrille’ in verband 
met de slome, suffe rol die de vier 
paarden vervullen. Kenners van Alice in 
Wonderland weten gelijk waar het over 
gaat. Alice komt bij haar avonturen the 
Mock Turtle tegen die haar een gedicht 
over The Lobster Quadrille voordraagt. 
Een quadrille is een trage, plechtige dans 
voor vier personen die aan het Engelse hof 
in de 18e en 19e eeuw populair was. De 
naam heeft een link naar Alice, die in het 
vervolgdeel zelf nog promoveerde, gewoon 
tot koningin. Een lekker nerdy naam, en 

daarom passend bij schakers.
Gijs zelf vindt iets met de loper in de 
naam passender. Iets als de glorieuze of de 
zegevierende loper, waarbij in navolging 
van de Spaanstaligen de hoofdrol aan de 
loper wordt gegeven. 

Het blijkt daar goed aan te slaan en 
daarom volgen we hen en geven gelijk ook 
gehoor aan Gijs’ wens. Plaskett’s Puzzle is 
aantrekkelijk omdat het lekker bekt met 
zijn alliteratie. Iets van Gijs van Breukelen 
moet er ook in, maar is voor een native 
Engelse spreker logopedisch ondoenlijk. 
In een New Yorkse wijk is Breukelen 
eerder al verbasterd. 
Een samensmelting van deze elementen 
leidt vanzelf en noodzakelijk tot: ‘The 
Bishop from Brooklyn’. Het gaf ons een 
beetje hetzelfde verbaasde, euforische 
gevoel als Gijs had toen hij ontdekte dat 
een tweede rij bleek te kloppen.
The Bishop from Brooklyn… en tijd voor 
een lobby. Wat neer zal komen op: 
- De naam veel laten vallen.
- Het aanmaken van een Wiki-pagina. 
- Een stukje in New In Chess met als titel
 ‘Two New Intro’s to the Bishop from   
 Brooklyn’.
We gaan ervoor!

The Bishop from Brooklyn
Redactie
Frederic Friedel omschreef de studie met een goede reden: een beroemd 
probleem als deze verdient natuurlijk een eigen naam, maar de huidige kloppen 
historisch gezien niet. Daar gaan we wat aan doen!

“... daarom volgen we 
hen en geven gelijk ook 
gehoor aan Gijs’ wens”

“Gijs zelf vindt iets met de 
loper in de naam passender”


