
Kerstquiz 2015 
 

1. Buiten voor de deur van het gebouw waar de jeugd van ESV speelt  staat een bronzen beeld van een 

bekende Nederlandse kunstenaar. Wat is de naam van het beeld en waarop is het geïnspireerd ? 

 

2. In 2008 hield de KNSB een enquête. Een vraag  ging over de favoriete avond om schaak te spelen. Welke 

doordeweekse avond scoorde het laagst ? 

 

3. In 1929, 1933 en 1938 werd Max Euwe Nederlands kampioen schaken. 

(In totaal 12 keer.)   Welk lid van ESV speelde in deze drie finales mee ? 

 

4. De eerste wereldkampioen schaken namens de Sovjet Unie was een elektrotechnicus, zijn vrouw was 

ballerina. Wat was het beroep van zijn vader  ? 

 

5. Geschiedenis:  19 november  1969 ;  5 februari 1971 ;  20 april 1972. Waarmee opende het journaal die 

dagen ? Graag een zo precies mogelijke omschrijving. 

 

6. Natuurkunde.  Er drijft een bootje gevuld met olie in een aquarium. Het bootje lekt. Wat zal er gebeuren 

met het waterpeil en waarom dan ? 

 

7. Nu even wat wiskunde:  Euwe won in 1941 in een tweekamp van Bogoljubov met 6½-3½. 

Hij won 5 van de 10 partijen, verloor er 2 dus 3 remises. Wij noteren dat zo: +5-2=3.  

Wiskundig klopt dat ook: +5-2=3. Het toeval wil dat ook 6½-3½=3.  Ik noem dat ‘volmaakt logisch’. 

 Bij een tweekamp over twee ronden zijn zes uitslagen mogelijk waarvan twee volmaakt logisch. 

(+1-1=0 en +1-0=1, ga maar na: 1-1 is ook 0 en 1½-½ is ook 1) 

Hoeveel volmaakt logische uitslagen zijn er mogelijk bij een tweekamp over zeven ronden ? Leg uit. 

 

8. Statistiek:  Als bij de geboorte de kans op een jongen of meisje gelijk is, hoe groot is dan de kans dat een 

gezin met vier kinderen er  van elk twee heeft ? 

 

9. Schaakhistorie:  Zet 32...c5  24
e
 partij 1935 en zet 26.Kd2  6

e
 partij 2014. 

Wat hadden deze zetten gemeen ?  En wat voor belangrijks juist niet ? 

 

10. Logica: Als A=1, B=2 etc. welke letter hoort er dan op de plaats van het ?? 

              FNAYP    VZISF    WGTMI    ?UCPO                  En hoe komt u daarbij ? 

 

 

 

Zend de antwoorden per mail  aan de afdeling communicatie van ESV of lever ze op maandag 4 januari 

2016 vóór 19:45 uur in bij de tafel van de wedstrijdleider. De antwoorden zullen dan bekend worden 

gemaakt. 

Over de uitslag kan helaas niet worden gecorrespondeerd. Onder de inzenders met de meeste goede 

antwoorden zal de notaris of iemand anders een sculptuur van een Belgische kunstenaar verloten. 


