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Van de voorzitter 

– door Paul Scheermeijer – 

Maart 2022. Coronanieuws: het ging gaat goed. De maatregelen lijken achter de rug, alles mag en kan weer! Zelfs 
bij de nu hoge besmettingsgetallen hoor je niks meer over lockdowns en opsluitingen in eigen huis. Tenzij je je 
natuurlijk laat testen en vrijwillig in quarantaine gaat na een positieve test. Laten we maar uitgaan van het goede 
in de mens! 
 
Inmiddels wordt er dus weer volop geschaakt, waarbij ook veel inhaalwedstrijden in de kalender zijn opgenomen. 
Intern hebben we wat minder ronden gespeeld, maar die gaan we dus niet meer inhalen. De tweede en derde 
periode zijn wat ingekort naar respectievelijk 7 en 8 ronden. De bekercompetitie had ook wat vertraging opgelo-
pen, maar die hebben we inmiddels zo goed als ingehaald. 
 
De tweede periode is inmiddels ook gespeeld en de groepswinnaars zijn achtereenvolgens: 1. Floris Golbach; 2. 
Rik Hendriks; 3. Bert van de Laar; 4. Rein Gerritsen; 5. Jonathan von Dürckheim; 6. Fabio Wouters. Allen ge-
feliciteerd, jullie spelen aan het eind van het seizoen met de andere periodewinnaars om de groepswinst. 
 
In het Best of the West-toernooi zijn er nu vier ronden gespeeld. De uitgestelde derde ronde is gepland op 16 juni. 
 
Mocht u als lid het KNSB blad Schaakmagazine niet per e-mail ontvangen, controleer dan eens uw spambox. 
Misschien heeft u ondertussen wel een ander e-mailadres gekregen en dit niet doorgegeven aan onze secretaris. 
Laat het ons dan per ommegaande weten, zodat we dat kunnen corrigeren. 
 
Kom ook meedoen en treedt toe tot onze club op chess.com en/of Lichess. Hier kunt u ook op andere tijdstippen 
spelen, afspreken met uw clubgenoten of schakers van over de hele wereld. 
 
Momenteel zijn wij volop op zoek naar een nieuwe penningmeester. Weet u een kandidaat of denkt u er zelf over? 
Spreek dan mij even aan of stuur een berichtje! 
 
 
 

De Amsterdam West top 197 

– door Sander van de Wiel – 

De hoofdredacteur van Patten is een geduldig mens. Dat moet ook wel met schakers als kopijleveranciers. Uw 
secretaris wilde eigenlijk wachten met het schrijven van dit stukje totdat we de 200 leden zouden hebben gehaald. 
Dat werd de hoofdredacteur te gortig, maar het was bijna gelukt. 
 
De laatste update over het ledenaantal in september 2021 sprak over 173 leden. Inmiddels hebben we er 197. Dat 
is nogal een toename. Die wordt niet alleen veroorzaakt door de ‘normale’ toeloop bij de jeugd, maar ook het 
aantal seniorleden neemt snel toe. En dat is na bijna twee jaar schaakstilstand hartstikke goed. De club leeft, men-
sen hebben behoefte om samen weer leuke dingen te doen. Schaken dus! 
 
We hebben inmiddels 56 jeugdleden en 141 seniorenleden (2x +12 ten opzichte van de laatste peiling). Bij de 
seniorenleden valt op dat de leeftijd van de nieuwe leden gemiddeld ook lager ligt dan voorheen. Aanwas voor 
de zeer lange termijn dus. 
 
Als het seizoen eenmaal begonnen is, zijn er zelden leden die opzeggen, en dat is nu ook het geval. Wel heeft er 
bijvoorbeeld een half jaar een Erasmus uitwisselingsstudent actief meegeschaakt en ook in het vijfde team mee-
gespeeld. Het kan allemaal bij SVAW. 
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Ik heb nog niet met alle nieuwe schakers kennis gemaakt naast of achter het bord of aan de bar, maar wel met een 
aantal: 
 
Bij Amsterdam West leeft de legende dat we de SGA hoofdklasse gaan winnen als we een Bulgaarse IM of GM 
inhuren om die altijd lastige teams van VAS en vooral Caïssa achter ons te houden. Dat zou zo maar eens kunnen 
gaan gebeuren binnenkort. Dimitar Argirov, die analist is bij een bank, heeft die IM- of GM-titel niet, maar scoort 
al direct voor SVAW. Hij viel in het vijfde team in en speelde de laatste partij tegen EsPion. Met een dameoffer en 
daaropvolgend mat haalde hij onder het oog van de toeschouwers het laatste punt (7-1!) binnen. 
 

 
 
Natuurlijk staat zwart al helemaal gewonnen maar even je dame in de strijd gooien is wel lekker natuurlijk. 
 
52. …. Dg5-g2+! en wit gaat geforceerd mat in 7. 
 
Rui Belem is volgens mij Portugees en verdient met deze naam natuurlijk een eigen opening. Die speelde hij tegen 
mij nog niet, het werd een waar slagveld met remise als uitkomst. 
 
Jong talent Romke Wielstra zie ik spelen tegen onze 1750-1800 spelers en dacht dat ik inmiddels ook wel een keer 
tegen hem zou spelen. Helaas stijgt mijn rating te weinig. Romke lijkt me een perfecte invaller voor de teams 3 tot 
en met 5. 
 
Osama Karwan kwam deze zomer op een van de laatste zomercompetitieavonden binnenwandelen. “Wat is je 
sterkte ongeveer?” is dan vaak de eerste vraag. “Laat mij maar tegen de sterkste speler spelen”, of woorden van 
gelijke strekking. Kijk, dat is toch een beetje de bravoure waar we van houden. Osama speelt inmiddels in het 
vijfde team en heeft een lekker aanvallende speelstijl. Ik dacht in ons rapidtoernooi met een kwaliteit en een pion 
meer een gewonnen eindspel in te gaan, tot hij met paard en dame ging aanvallen en ik mat ging… De sterkste 
spelers van de club zie ik er inmiddels wel regelmatig vanaf gaan in 5 minuten potjes tegen Osama, dat belooft 
wat! 
 
Richard van der Veur heeft een aantal jaren geleden ook al bij ons gespeeld en is daarna in Noord, waar hij woont, 
verder gaan spelen. En nu speelt hij weer bij ons, gezellig! 
 
Paul Rasor komt uit de V.S. en woont sinds korte tijd in Amsterdam. In de zomer belde hij naar de club: “When 
can I start to play?”. ”This evening!” antwoordde ik. Sinds oktober speelt hij bijna iedere week. 
 
Jonathan von Duerckheim is student en speelt sinds zijn lidmaatschap in oktober ook iedere week. 
 
Nieuwe clubgenoten zijn ook Sebastiaan Arendsen, James Foster, Rein Gerritsen, Mike de Haan, Jayden en Emad 
Moursi (vader en zoon) en Bartho Staalman. Welkom bij de club en tot snel achter het bord! 
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De misdaden van kameraad V. Poetin 

– door Dirk Goes – 

Lange tijd heeft kameraad V. Poetin de schijn weten op te houden iemand te zijn waar zaken mee was te doen, 
maar na de misdadige inval door het Russische leger in Oekraïne is het de meeste mensen (een enkele randdebiel 
in de Tweede Kamer daargelaten) duidelijk dat Poetin de grootste schoft is die momenteel op aarde rondloopt. 
Zelf sprak Poetin overigens niet van een inval, maar van het sturen van een ‘vredesmacht’ (een gotspe!), maar 
wellicht kan dat worden uitgelegd als een poging om zich te kandideren voor de Nobelprijs voor de Vrede. Wie 
kan vertellen wat zich in het brein van een psychopaat afspeelt? 
 
De beschaafde wereld reageerde met weerzin op het krijgsgeweld in Oekraïne, wat tot gevolg had dat niet alleen 
Poetin maar ook maar meteen alle Russen werden uitgekotst. Wat volgde was een stortvloed aan sancties, waar-
van maar is af te wachten hoe effectief die zijn. 
 
Ik was benieuwd hoe de FIDE zou reageren. Voorzitter Arkady Dvorkovich, ooit vice-premier van Rusland onder 
Medvedev van 2012 tot 2018, geldt immers als een vertrouweling van het Kremlin, en het was goed denkbaar dat 
hij klem zou komen te zitten tussen twee vuren. Wat je ook zegt, er is altijd wel iemand boos, een catch-22 situation. 
 
Het moet gezegd, de reactie van de FIDE was hoopgevend. Op 27 februari deed de bond de volgende verklaring 
uitgaan: 
 
Today, an extraordinary meeting of the FIDE Council was held on the current situation and the urgent measures to be taken 
after the military action launched by Russia in Ukraine. As stated by the FIDE President Arkady Dvorkovich, the FIDE 
Council regards its main mission in preserving the unity of FIDE and respecting the basic human rights enshrined in the 
FIDE Charter. In this regard, the FIDE Council has adopted a number of important emergency decisions. 
 
FIDE expresses its grave concern about the military action started by Russia in Ukraine. FIDE stands united against wars 
as well as condemns any use of military means to resolve political conflicts. FIDE will take any necessary action to ensure the 
security of chess players and other members of the chess community. No official FIDE chess competitions and events will be 
held in Russia and Belarus. 
 
Voorwaar, ferme taal. Vooral het gebruik van het woord military action was moedig. Poetin had immers zelf ge-
zegd dat het geen oorlog was maar een vredesmissie, en op het verspreiden van nepnieuws staat in Rusland een 
gevangenisstraf van 15 jaar. Wat op zichzelf ook weer een gotspe is, want het Kremlin heeft zelf nooit anders 
gedaan dan nepnieuws verspreid. Glashard ontkennen, liegen, bedriegen, bedreigen, zo gaan die dingen… 
 
Andere actiepunten uit de FIDE-verklaring van 27 februari: 
• De organisatie van de Olympiade, die in de zomer van 2022 in Moskou zou worden gehouden, werd de Russen 

afgepakt. Inmiddels is duidelijk dat gespeeld zal worden in het Indiase Chennai. 
• De nationale teams van Rusland en Belarus zijn tot nader order geschorst. Individuele spelers mogen nog wel 

meedoen aan FIDE-evenementen, maar alleen onder de FIDE-vlag. 
• De FIDE beëindigt per direct het sponsorcontract met Russische en Wit-Russische bedrijven (lees: Gazprom). 
 
In een interview met het Amerikaanse blad Mother Jones lichtte Dvorkovich een en ander toe. Hij sprak zich uit 
tegen de oorlog en liet weten met zijn gedachten bij de Oekraïense burgers te zijn. Een dag later werd hij op non-
actief gesteld als voorzitter van de Skolkovo Foundation, een Russisch centrum voor wetenschap en techniek. Zo 
gaan die dingen in een totalitaire staat als Rusland… 
 
Karjakin, Karpov en Shipov staan achter Poetin, maar de meeste Russische topschakers zijn tegen de oorlog. Op 
3 maart ondertekenden 44 van hen, onder wie Ian Nepomniachtchi, Daniel Dubov en Peter Svidler, een open brief 
waarin ze Poetin opriepen de oorlog te beëindigen. Tegelijkertijd ondertekenden 28 Oekraïnse grootmeesters een 
brief waarin Dvorkovich werd opgeroepen af te treden. Het laatste nieuws is dat Karjakin door de FIDE voor een 
half jaar is geschorst. Hoe nu verder? 
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Communicatie door het bestuur met de leden 

Van: Paul Scheermeijer 

Aan: Alle leden van Amsterdam West 

Datum: Maandag 17 januari 2022 

Onderwerp: Zaal open komende donderdagen! 

Beste clubgenoten, 

Zoals u waarschijnlijk wel heeft vernomen, zijn de coronamaatregelen iets versoepeld. Sporten mag weer 
doorgaan, en na overleg met het Bilderdijkpark hebben we kunnen afspreken hoe wij kunnen doorsporten en 
toch een drankje kunnen nuttigen in onze vertrouwde zaal. 

Ten eerste verzoeken wij iedereen om zich aan de geldende maatregelen te houden, zoals zoveel mogelijk 
afstand houden, handen wassen en bij ziekteverschijnselen thuis blijven. Er geldt een coronatoegangsbewijs, 
dus iedereen moet deze bij zich hebben en zal worden gescand bij de deur. Door het controleren op het ctb 
hoeft de 1½ meter afstand niet zittend te worden aangehouden. Staat u op, houdt dan ook zoveel mogelijk 
weer de 1½ meter aan. Wij raden iedereen aan tijdens de avond een mondneuskapje te dragen. 

Ten tweede sluiten we ook na de partij, dus om 0.00 moet alles opgeruimd zijn en moet iedereen weer naar 
buiten. Ook zijn toeschouwers niet toegestaan. 

Ten derde koopt de club een aantal consumpties in en betaalt die vóór 20.00 aan het Bilderdijkpark, zodat de 
horeca dicht kan om 20.00. Na 20.00 mag er geen consumptie meer worden betaald. Wij kunnen daarna koffie 
en biertjes pakken, maar iedereen moet deze wel op de individuele lijst afturven, waarna de club U deze later 
in rekening brengt. 

Wij hopen op ieders gezond verstand en medewerking zodat wij allemaal onze gezondheid kunnen behouden, 
en bovendien onze goede verstandhouding met het Bilderdijkpark nog lang kunnen volhouden! 

Hopende op vele mooie clubavonden, 

Met vriendelijke groet, 

Paul Scheermeijer, voorzitter sv Amsterdam West 

De clubavond van 27 januari 

– door Dirk Goes – 

Geïnspireerd door bovenstaand bericht meldde ik mij op 27 januari jl. bij de poorten van ons clubgebouw. Het 
leek me leuk om na de meest recente lockdown weer eens wat clubgenoten te spreken, en ik was benieuwd hoe 
stringent de voorwaarden werden nageleefd. Bij binnenkomst werd mijn QR-code gecheckt, en ik nam een eerste 
kopje koffie. De temperatuur in de zaal viel me wat tegen, en al spoedig bleek waarom: de ramen stonden open 
teneinde een optimale ventilatie te bewerkstelligen. Goed bedoeld, zeker, maar voor een koukleum als ik ten 
enenmale onacceptabel, en ik vroeg me af wat er erger is, het middel of de kwaal. Toegegeven, dood door corona 
is bepaald geen pretje, maar dood door acute longontsteking heeft ook zijn bezwaren… 
 
‘Wij raden iedereen aan tijdens de avond een mondneuskapje te dragen’ stond er in de e-mail van de grote smurf. 
Dat ‘aanraden’ interpreteerde ik als een advies, en een advies, hoe wijs dan ook, kun je naast je neerleggen, maar 
dat zogenaamde ‘advies’ bleek toch meer bedoeld als condicio sine qua non, die tamelijk streng werd gehandhaafd. 
Zittend achter het bord mocht het mondkapje af, maar lopend door de zaal moest dat ellendige ding op, en ik 
werd een paar keer streng gekapitteld wanneer ik weer eens obstinaat mondkapjeloos door de zaal banjerde. 
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Omdat ik er nu eenmaal toch was, besloot ik maar meteen mee te doen aan de interne competitie. De indelingslijst 
verwees mij naar tafel 12, zwart tegen Rob Kotmans. Helaas bleek tafel 12 pal naast het open raam te zijn ge-
situeerd, en dat werd in de loop van de avond een bron van toenemende ergernis. Sjongejonge, wat had ik het 
k-k-k-k-k-k-k-k-k-koud! Ik besloot maar niet te lang na te denken over mijn zetten en na elke gedane zet door de 
zaal te ijsberen, daar was het qua temperatuur tenminste nog een beetje uit te houden. 
 
Ik was niet de enige die leed onder de boreale ontberingen. Iwan Bonoo kwam even binnen, nam een biertje, maar 
vluchtte snel weer naar buiten. Osama Karwan zat op een gegeven moment gekleed in jas en das achter het bord. 
Elders in de zaal speelde Roelf Jan Duin twee snelle winstpartijen tegen Rein Gerritsen. Rein bleef er opgewekt 
onder: “Kan ik tenminste snel naar huis”. Daar zal het ongetwijfeld warmer zijn geweest… 
 
In mijn partij kwam ik gewonnen te staan, maar ik kon de afmaker niet vinden. 
 

Wit: Rob Kotmans 

Zwart: Dirk Goes 

 

 
 
Hier was ik van plan om met Tg1-e1 mat te geven, maar gelukkig zag ik nog net op tijd de witte loper op h4… 
 

 
 
En in deze stelling bood ik remise aan omdat ik niet zag hoe ik moest winnen. Mijn schaakcomputer Fritz liet me 
de volgende dag zien hoe het moest, te beginnen met 75. …. Tf3. Gewoon die pion op e4 weggeven, terwijl ik 
ervan uitging dat die essentieel was voor de winstvoering. Volgende keer ramen dicht graag! 
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Rapidkampioenschap prooi voor ontketende Floris Golbach 

– door Dirk Goes – 

Op de clubavond van donderdag 10 februari jl. werden de rondes 5 tot en met 8 van het rapidkampioen-
schap gespeeld. Floris Golbach en Jan Winsemius stonden op dat moment met 4 uit 4 aan kop, en het 
was dan ook niet meer dan logisch dat ze in ronde 5 tegen elkaar speelden: winst voor Floris. Dat inspi-
reerde hem om gewoon door te gaan met winnen, en na zeven rondes was zijn score opgelopen naar 7 
uit 7. Met anderhalf punt voorsprong op zijn ‘achtervolgers’ Frans Schoffelmeer en Mark Nieuwenbroek 
was daarmee de buit binnen, en in de laatste ronde permitteerde hij zich een remise tegen Mark. Frans 
eindigde met 6½ punt op de tweede plaats en Rik Hendriks werd met 6 punten derde. Mark had ook 6 
punten maar viel daarmee net buiten de prijzen, iets met weerstandspunten of zo… 

Eindstand 

1. Floris Golbach 7½   30. Mike de Haan 3 
2. Frans Schoffelmeer 6½   31. Jan van der Heyden 3 
3. Rik Hendriks 6   32. Aurian de Briey 3 
4. Mark Nieuwenbroek 6   33. Rui Belem 3 
5. Dimitar Argirov 5½   34. Rob Thijssing 3 
6. Jan Winsemius 5   35. Marko Mravunac 3 
7. Casper Hoorn 5   36. Rob van Haastere 3 
8. Remco Hillebrandt 5   37. Milo Broerse 3 
9. Paul Scheermeijer 5   38. Karel van Hattum 3 
10. Frits Veenstra 5   39. Rein Gerritsen 2½ 
11. Osama Karwan 5   40. Jildo Kalma 2½ 
12. Sven Pronk 4½   41. Jonathan von Dürckheim 2½ 
13. René Pijlman 4½   42. Remco Wolgen 2 
14. Rob Kotmans 4½   43. Jo van den Berg 2 
15. Gijs de Waal 4½   44. Thijs Boon 2 
16. Marlo Coolen 4½   45. James Foster 2 
17. Mehmet Elliyasa 4½   46. Ralph Sanders 2 
18. Jeroen Cromsigt 4½   47. Sofie Roels 2 
19. Ansgar Mohnkern 4   48. Andre Marcus 2 
20. Iwan Bonoo 4   49. Sebastiaan Arendsen 2 
21. Partipan Groen in ’t Wout 4   50. Wim Visser 2 
22. Bert van de Laar 4   51. Adelina Laluyan 2 
23. Dirk Goes 4   52. Wouter van de Kamer 2 
24. Ridens Bolhuis 4   53. Henk van de Berg 2 
25. Roelf Jan Duin 3½   54. Fabio Wouters 2 
26. Jayden Moursy 3½   55. Sandy Zheng 1 
27. Sander van de Wiel 3   56. Brent Waersegers 1 
28. Olivier Hersperger 3   57. Bastiaan Zwiers 1 
29. Bas van den Berg 3   58. Nojan Nematollahifard ½ 
        
 
Ruud Mercks speelde niet maar was er wel. Hij verraste de redactie met de volgende foto’s van zijn 
hand. Nou ja, ik bedoel, niet van zijn hand, maar van de aanwezige schakers… 
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Jeugdberichten 

– door Amanda Werner – 

Na de lockdown konden we in januari gelukkig weer beginnen met de jeugdclubavonden. In januari is Rik Hen-
driks begonnen als jeugdleraar, ter vervanging van Sofie Roels, die helaas weer terug naar België is. Welkom Rik, 
heel veel dank voor je hulp, want we blijven nieuwe aanmeldingen krijgen! 
 
Externe competitie 
 
Begin februari werd de vierde ronde van de jeugdclubcompetitie gespeeld. Amsterdam West C1 speelde uit tegen 
Volewijckers C1, met op bord 4 invaller Sven, en won overtuigend met 3-1. Alleen Brent moest een punt afstaan 
aan de sterke Dennis Jansma. 
 

 
 
Amsterdam West C2 had in ronde 4 een bye vanwege het oneven aantal teams in de eerste klasse. Zij speelden 
begin maart weer. Thuis tegen MSK C1 werden de eerste matchpunten van dit seizoen gepakt. In de eerste klasse 
worden twee rondes per avond gespeeld, en die eindigden voor Kiet, Lars, Emlyn en Pieter in een mooie 2-2 en 
3-1. 
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Het eerste team speelde diezelfde avond thuis tegen Zukertort C2. Joel, Brent, Myrthe en Richard wonnen alle 
vier hun partij in de sterk bezette hoofdklasse. Na vier rondes staan ze vierde van de tien teams, met slechts drie 
bordpunten minder dan de nummer 1, Zukertort AB1. Dit is een team met oudere jeugd, dat meespeelt, maar niet 
meedingt om de prijzen omdat het de C-competitie betreft. Op plek drie staat nog een AB team (van VAS). Alleen 
VAS C1 staat nu boven SVAW C1. Een spannende strijd, en zeker kansen als ze zo goed blijven spelen. 
 

 
 
Basisscholen voorronde Amsterdam West 
 
Precies twee jaar na het vorige basisscholentoernooi, toen nog vlak voordat we wisten wat Covid was, konden we 
weer een mooi toernooi organiseren voor schoolteams. Waar we het toen nog samen met Caissa organiseerden, 
deden we dat nu zelf voor basisscholen uit West. Na een voorbereiding van veel aanjagen werden uiteindelijk elf 
teams aangemeld. Helaas toch ook nu nog kinderen die ziek waren en niet konden spelen, waardoor we met tien 
teams van start gingen. 
 
De top 3 teams plaatsten zich voor de halve finale. Het winnende team van de Leonardo da Vinci School bestaat 
uit vier van onze eigen clubschakers: Richard, Pieter, Marco en Tabe. Ze krijgen op school les van Remco, dus een 
mooi succes voor onze spelers en leraar! Heel knap werd KCZ tweede, met maar drie spelers (clubschakers van 
VAS). Op de derde plek Denise 1, het team van ons clublid Emlyn. 
 
Tussen de wedstrijden door werden de kinderen vermaakt door Myrthe met een wedstrijdje snel stukken opzetten 
en konden ze snelschaakpotjes spelen tegen de beer Brent. Veel jonge kinderen die een hele leuke dag hadden, 
nog enthousiaster geworden zijn van het schaken en misschien wel lid zullen worden. 
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Stappenexamens 
 
Iedereen die op 20 januari opging voor de stappenexamens is geslaagd! Gefeliciteerd iedereen! 
 

 
 
Volg ons ook op Facebook en/of Instagram! 
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Best of the West hervat 

– door René Pijlman – 

De 9e editie van het Best of the West-toernooi ging eind september van start met ongeveer 120 deelnemers. Het 
toernooi werd ruw onderbroken door de lockdown die de regering instelde wegens de gevreesde omikronvariant 
van het coronavirus. Ronde 3 op 8 januari 2022 moesten we helaas afgelasten. 
 
Gelukkig viel de omikronvariant mee. De regering beëindigde vrijwel alle coronamaatregelen op 25 februari, zo-
dat de derde ronde op 5 maart 2022 kon worden gespeeld. Op 26 maart volgde ronde 4. We hebben een extra 
datum aan het toernooi toegevoegd (18 juni 2022) om de afgelaste ronde in te halen. De nog te spelen rondes zijn 
daarmee: 
 
Ronde 5: 14 mei 2022 
Ronde 6: 18 juni 2022 
Ronde 7: 25 juni 2022 
 
Dat de voorlaatste en de laatste ronde op opeenvolgende zaterdagen vallen, was helaas niet te vermijden. 
 
De stand na ronde 4 
 
In de A-groep gaat Jouke van Veelen fier aan kop met 4 uit 4. Hij is op rating favoriet en lijkt rechtstreeks op de 
toernooioverwinning af te stevenen. Rik Hendriks staat op de tweede plaats met 3½ punt. Daarna volgen Jan 
Timmerman, Iwan Bonoo, Sven Damen en Vincent Panhuysen met 3 punten. 
 
In de B-groep gaat Stefan Markx aan de leiding met 4 uit 4. Hij wordt gevolgd door Bert Gerards, Joep Heldoorn 
en Nanno Rijnders met 3½ punt. 
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De euforie rond de match Euwe-Aljechin 

– door Dirk Goes – 

Zoals bekend versloeg Max Euwe in 1935 de Rus Alexander Aljechin in een razend spannende match om het 
wereldkampioenschap. De laatste partij zou worden gespeeld in de Amsterdamse Militiezaal, maar werd op 
grond van het verwachte aantal belangstellenden verplaatst naar het Bellevue-theater aan de Marnixstraat, dat 
meer bezoekers kon herbergen. Euwe stond op dat moment met 15-14 voor, dus remise was voldoende om de 
wereldtitel te veroveren. Toen dat eenmaal was gelukt, brak er een spontaan volksfeest uit, en de kranten kwamen 
de volgende dag superlatieven tekort om de euforie in woorden te vatten. Sjongejonge, wat had ik daar graag bij 
geweest! 
 
Hieronder een overzicht, waarbij zij aangetekend dat alle artikelen eerlijk zijn gejat van krantenwebsite Delpher. 
 
 
Uit het Westfriesch Dagblad van 16 december 1935: 
 

Het slot was emotioneel. Euwe stond weliswaar met twee pionnen voordeel in een stelling welke zonder twijfel 
gewonnen was, maar niemand rekende erop dat het resultaat, Euwe wereldkampioen schaken, vanavond reeds 
officieel bekend gemaakt zou kunnen worden. Aljechin’s houding van den laatsten tijd toch deed vermoeden 
dat hij de partij vanavond niet gewonnen of remise zou geven. Men dacht dat hij de partij bij den veertigsten 
zet zou doen afbreken, om haar dan morgen gewonnen te geven, zonder haar voort te zetten. Aldus zou 
Aljechin zich het, voor hem, diep-tragische moment zijner onttroning besparen. De diepste roerselen der 
menschelijke ziel mogen geheim blijven, het is vanavond echter wel duidelijk gebleken dat Aljechin spijt heeft 
gehad van zijn gedrag tijdens de voorlaatste partij. Toen wij gespannen stonden te wachten op zijn uitingen in 
de laatste seconden van de partij, toen wij eerlijk gezegd een nieuwe uitbarsting vreesden, toen zagen we de 
beide mannen plotseling oprijzen en elkander de hand drukken, beiden met tranen in de oogen, tranen van 
ontroering; de een om zijn geluk, de ander om zijn verdriet. Het was een diep-aangrijpend oogenblik, toen zij 
zoo hand in hand stonden, de een in deftigen rok, de ander in zijn eenvoudig grijs colbertje. 

Een daverend applaus en gejuich brak los. Het publiek ‘verbrak de touwen’ die in een carré rond het tooneel 
gespannen waren en stormde naar het hooge hek, dat het tooneel afsloot, waarachter de kampioenen stonden. 
De politie maakte, hand in hand, dra een afzetting. Het publiek juichte en klapte. Het was een ovatie. Aljechin 
stond, met tranen in de oogen, over het hek van het tooneel heen, wuivend. Hij wilde iets zeggen, maar het 
publiek was haast niet tot kalmte te brengen. 

Toen het eindelijk, met groote moeite, tot zwijgen was gebracht, sprak Aljechin deze woorden: “Euwe is nu 
wereldkampioen, ik niet meer! Lang leve de nieuwe wereldkampioen, lang leve heel schaaklievend Neder-
land!” En schokkend van ontroering draaide hij zich om. Het publiek bracht hem een geweldige ovatie. Wie bij 
hem in de buurt stond, drukte hem geroerd de hand. Zijn aanblik was tragisch, maar hij hield zich zoo goed 
mogelijk. 

De voorzitter van het Euwe-Aljechin Comité, mr. Max Levenbach, sprak het publiek daarna even toe. Hij rele-
veerde de gebeurtenissen van de laatste minuten, want niet iedereen had in de volkomen geëmotioneerde sfeer 
begrepen wat er gedaan en gezegd was. Nadat een remiseaanbod van Euwe – zo vertelde hij – in den loop van 
de partij reeds twee malen was afgewezen, had Aljechin bij den 40sten zet zelf remise aangeboden. Euwe had 
dit aangenomen, en nu was dr. Max Euwe dus wereldkampioen schaken. Een donderende ovatie volgde weer, 
die nog in hevigheid toenam toen mr. Levenbach nog eens duidelijk de woorden van gelukwensch van Aljechin 
herhaalde. Daarna wenste mr. Levenbach, onder aanbieding van een krans, Euwe namens het Comité geluk. 

En daarna volgde een huldiging, spontaan, geëmotioneerd, kort en krachtig, in een kring van diep-ontroerde 
innig-gelukkige menschen, die allen den uitslag als een ontspanning van zeer geënerveerde dagen gevoelden. 
Want niet alleen voor Euwe en Aljechin is de spanning geweldig geweest, ook voor de omgeving van schaak-
officials, vrienden en liefhebbers en belangstellenden. 
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Euwe wilde zelf eerst wat zeggen. Het was geen rede, het waren een paar eenvoudige woorden, die zijn beschei-
denheid des te meer aan het licht brachten. Hij huldigde zijn tegenstander voor de sportiviteit om op deze 
avond nog de beslissing te laten vallen. Hij herinnerde aan de geweldige spanning van de laatste maanden. Hij 
was gelukkig wereldkampioen te zijn, maar geloofde niet het lang te zullen blijven. Het publiek bracht hem 
een nieuwe ovatie. Daarna sprak wethouder S.R. de Miranda een paar krachtige, hartelijke woorden namens 
het gemeentebestuur van Amsterdam, dat het zich een eer rekende den wereldkampioen onder zijn burgers te 
tellen. 

Toen was de emotie het publiek weer de baas. Het zong den nieuwen wereldkampioen het Wilhelmus toe. Het 
gejuich was niet van de lucht, maar onmiddellijk daarna werd den ex-wereldkampioen de Marseillaise toe-
gezongen, welke hulde hij weer voor het voetlicht in ontvangst kwam nemen. Hij dankte met handgewuif voor 
deze spontane en sportieve uiting. Daarna vertrok Aljechin, wiens vrouw reeds eerder huiswaarts was gekeerd. 

Mevrouw Euwe werd, onder luid gejuich, op het tooneel gehaald en daar stonden even, in de felle lichten van 
filmoperateurs, twee gelukkige menschen elkaar met tranen in de oogen aan te kijken. 

Maar toen volgden nog enige huldewoorden. De heer Van Trotsenburg sprak voor den Nederlandschen 
Schaakbond. Mr. Rueb, voorzitter van den Wereldschaakbond, maar bovenal een oude vriend van Euwe, kon, 
terwijl hij Euwe de hand schudde, nauwelijks woorden vinden om zijn gevoelens te uiten. De Amsterdamse 
Schaakbond had Euwe een krans omgehangen, en ten slotte bood de heer C. van Leuven een schitterend ivoren 
schaakspel aan. 

Euwe nam dit alles in ontvangst in dezelfden eenvoud waarin hij gespeeld had, al die weken en maanden lang, 
in tegenspoed en voorspoed. Het waren onvergetelijke oogenblikken waarin het publiek de lang opgekropte 
spanning kon luchten in uitingen van groote vreugde en geluk. 

Aljechin was vertrokken naar het Carlton Hotel. Euwe was eenige ogenblikken te midden van zijn gelukkige 
bewonderaars geweest, die hem nu straks, officieel, aan een groot banket in het Carlton Hotel gaan huldigen. 
Dan zal het allemaal heel keurig en gepast gaan, zooals het bij dergelijke gelegenheden hoort. Maar zeker is dat 
nog onvergetelijker voor Euwe zullen zijn deze spontane momenten van een menigte die hij in de groote zaal 
van Bellevue daar om zich heen gedrongen zag. 

 
 
Uit de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 16 december 1935: 
 

Meer dan 2.000 personen zijn gisterenavond in Bellevue te Amsterdam aanwezig geweest om de laatste partij 
om het wereldkampioenschap schaken bij te wonen. Tienduizenden hebben den geheelen avond de partij voor 
de radio gevolgd. En toen in den loop van den avond bekend werd dat verlies voor dr. Euwe vrijwel uitgesloten 
was, dus dat onze Nederlandsche kampioen, dr. Max Euwe, wereldkampioen zou worden, heerschte in het 
geheele land een hoera-stemming. Overal werd het rondgebazuind: Euwe is wereldkampioen. Overal was het 
feest omdat de populaire Nederlandsche wiskundeleeraar wereldkampioen was geworden. 

Zoo was het in alle woningen, maar hoe was het in Bellevue, in de zaal waar de zware strijd gestreden werd? 
Men kan het zich wel voorstellen. Reeds in het begin van de partij bemerkte men dat Euwe een goede kans 
maakte op het wereldkampioenschap. Euwe bood twee keer remise aan, hetgeen werd geweigerd. Iedereen 
verwachtte dan ook dat Aljechin tot den veertigsten zet zou doorspelen, om dan den volgenden dag remise aan 
te bieden. Het pleit voor de sportieve opvattingen van Aljechin, en Euwe bracht hem er dan ook terecht hulde 
voor, dat hij dit niet deed, maar ten slotte remise gaf voor het front van een volle zaal. Na den veertigsten zet 
stond Aljechin op, sprak eenige woorden tot Euwe, en wendde zich daarna tot de zaal met de woorden: “Euwe 
is nu wereldkampioen, ik niet meer. Es lebe Schachweltmeister Euwe, es lebe schachliebend Holland!” Deze 
woorden verraden een diepe weemoed, maar ook een geweldige geesteskracht. Wat moet er bij deze woorden 
niet in Aljechin zijn omgegaan? Het pleit voor hem dat hij deze woorden kon zeggen, maar het pleit ook voor 
‘schachliebend Holland’ dat het met Aljechin meevoelde, dat de aanwezigen hem door een ware ovatie dankten 
voor zijn sportief gebaar, en dat ontelbaar velen hem troostend de hand drukten. 
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Maar nu de nieuwe wereldkampioen zelf. Nadat de heer Levenbach, de voorzitter van het organisatiecomité, 
officieel den uitslag had bekend gemaakt, was het woord aan den nieuwen wereldkampioen, den man op wien 
heel Nederland trots mag zijn, en ook is, omdat hij tot de grootste denkers van de wereld behoort. Het was 
geen lange redevoering die dr. Euwe op dit historisch oogenblik hield, maar ze werd gekenmerkt door een 
diepe eenvoud en een groote rust. 

Namens B. en W. voerde hierna nog wethouder De Miranda het woord, waarna men spontaan het Wilhelmus 
aanhief. Ter eere van Aljechin, die, zooals men weet, genaturaliseerd Franschman is, zong men daarna de Mar-
seillaise. Op straat ging Euwe nog op de schouders, waarna men zich naar het Carlton Hotel spoedde, waar het 
meer officieele gedeelte van de huldiging plaatsvond. Hulde komt toe aan de beide schaakmeesters, aan hunne 
echtgenooten, aan het Euwe-Aljechin Comité, en aan Euwe’s secondant Maroczy. Het stemt tot groote blijd-
schap dat deze match, ondanks een paar kleine incidenten, die aan de zenuwsloopende spanning te wijten zijn, 
toch zoo sportief verloopen is. 

 
 
Uit De Arnhemsche Courant van 16 december 1935: 
 

Euwe is wereldkampioen. De dertigste, beslissende partij heeft hem het halve punt gebracht dat noodig was 
voor de verovering van den titel. Aanvankelijk achtte men den Nederlander kansloos in dezen strijd; toen hij 
daarna zijn achterstand inliep, hoorde men hier en daar de bewering dat dit slechts door Aljechin werd toege-
staan om den strijd nog enigszins een spannend karakter te doen behouden (een typische uiting van Neder-
landsche mentaliteit). Vervolgens kreeg Euwe een voorsprong, dien hij tot het einde toe heeft weten te behou-
den. Naarmate de kansen stegen, groeide de belangstelling voor dezen wedstrijd, zoodat de laatste partijen 
door iederen Nederlander, schaker of leek, werden gevolgd. Dat is de groote verdienste van Euwe, hij heeft 
door de schaaklogica te doen zegevieren ’n groote propaganda voor het schaakspel gemaakt, zooals geen 
Nederlander dat vóór hem deed. Drie maanden heeft de strijd geduurd. Drie emotievolle maanden, waarin 
zich enkele incidenten voordeden die bewezen hoe fel Aljechin moest spelen om zijn titel, die voor hem alles 
betekende, te behouden. Die ook bewezen welk een nobel tegenstander Euwe is, want hij was het die Aljechin 
steeds in bescherming nam. 

Aljechin heeft in deze laatste partij alles goed gemaakt, want hij had na den veertigsten zet de partij kunnen 
afbreken om dan in den loop van vandaag door een simpel telefoontje te verklaren dat hij het remiseaanbod 
van Euwe aanvaardde. Daardoor kregen de toeschouwers gelegenheid hun kampioen te huldigen; daardoor 
ook kreeg de strijd een grandioos slot. Het siert Aljechin dat hij het voor hem toch stellig moeilijke oogenblik, 
het aanschouwen van het enthousiasme over zijn nederlaag, niet uit den weg is gegaan. 

Bij den veertigsten zet stond Aljechin, die in rok was, van zijn zitplaats op, reikte Euwe de hand, en zei enige 
woorden tot hem, die uiteraard verloren gingen in het gejuich, dat onmiddellijk weerklonk. Ook Euwe stond 
op en beide mannen schudden elkaar de hand, waarbij het voor niemand verborgen bleef dat beiden aangedaan 
waren. Vooral Aljechin zag zeer bleek toen hij zwakjes glimlachend de luid hoera roepende zaal inkeek. Zijn 
hand greep naar de leuning van zijn stoel, die hem een steun werd in dat oogenblik, dat zeer zeker een der 
meest tragische in zijn leven moet zijn geweest. Bij de blijdschap en vreugde van allen die bij dit moment aan-
wezig waren, voegde zich een gevoel van mededoogen voor dezen man, die de hoogste eer die er voor hem in 
zijn leven bestond, moest overgeven aan zijn tegenstander. 

Wij allen in de zaal hebben dat gevoeld. Dat bleek toen Aljechin onmiddellijk na het oogenblik waarop hij zijn 
remiseaanbod deed – er werd zelfs een seconde gedacht dat hij de laatste partij opgaf – de gelegenheid kreeg 
uit te roepen “Es lebe Schachweltmeister Euwe, es lebe Schachliebend Holland”. Deze woorden, zacht doch 
duidelijk uitgesproken, werden door het publiek met zulk een pathos ontvangen dat zij Aljechin ongetwijfeld 
een nieuwe dosis populariteit hebben verschaft. Het feit trouwens dat Aljechin de partij niet wenste voort te 
zetten, dat hij remise aanbod en daarmede afstand deed van zijn wereldtitel voor het forum van een stampvolle 
zaal, heeft grooten indruk gemaakt, en mocht Aljechin al eenige malen een incident hebben veroorzaakt, deze 
geste heeft zeer veel goed gemaakt. 
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Het was moeilijk voor den heer Levenbach, den voorzitter van het Comité, om zich een oogenblik verstaanbaar 
te maken. Hij deelde officieel den uitslag van den wedstrijd mede. Euwe is wereldkampioen doordat de match 
met 15½-14½ in zijn voordeel is geëindigd, en eerst toen Euwe zich opmaakte eenige woorden tot het publiek 
te zeggen, verstierf het oorverdoovend gejuich tot een doodse stilte. 

Rustig, zooals men dat van hem gewend is, met een stem die geen oogenblik trilde, in het helwitte schijnsel van 
de filmlampen, die ijlings waren aangedragen, zei hij wat hem op het hart lag: 

“Dames en heeren, ik ben werkelijk verrast door dit snelle einde, dat ik zelf zeker niet had verwacht. Ik had 
niet anders gedacht dan dat de partij afgebroken zou worden en dat wij maandagavond verder gespeeld zou-
den hebben. De stelling was nog zeer ingewikkeld en de afwikkeling had zeker nog twee à drie uur spelen 
gevorderd. Ik waardeer het dan ook buitengewoon dat dr. Aljechin remise heeft aangeboden, maar nog meer 
waardeer ik het dat ik thans na deze drie maanden rust zal krijgen. Uw aller belangstelling heeft mij bijzonder 
getroffen en ik breng u daarvoor hartelijk dank. Een hoofdzaak vind ik het zeker dat het schaakspel supporters 
heeft gewonnen, en overigens kan ik u natuurlijk zeggen dat ik heel blij ben dat ik het wereldkampioenschap 
behaald heb”. 

Met een krans om de schouders hoorde Euwe daarna de woorden van wethouder De Miranda aan, die namens 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam en namens de gehele Amsterdamsche bevolking den nieuwen 
wereldkampioen hulde bracht. Na den adel van het schaakspel geroemd te hebben, dankte de wethouder dr. 
Aljechin voor zijn komst hier in Nederland en voor zijn fraaie spel. 

Uit volle borst zong de heele zaal hierna het Wilhelmus, en zoo algemeen werd ons volkslied aangeheven dat 
dit een der ontroerendste oogenblikken uit de geheele match is geworden. Luid hoerageroep besloot dit prach-
tige moment, waarna de heer Van Harten op de goede gedachte kwam de zaal in te roepen: “het Fransche 
volkslied!” en ook de Marseillaise werd gezongen, luid en fier door de geheele zaal. 

Zwakjes glimlachend hoorde Aljechin, die tot Franschman genaturaliseerd is, het mooie strijdlied aan, waarvan 
hij het laatste deel zelf meezong, thans weer geheel beheerscht en zichzelf. 

De toejuichingen zwollen weer tot ongekende hevigheid aan toen mevrouw Euwe op het podium verscheen. 
Zij wenschte haar man kort en krachtig geluk en bleef daarna bescheiden glimlachend naast hem staan. 

De voorzitter van de F.I.D.E., de heer Rueb, maakte het heel kort. “De wereldschaakbond verwelkomt den 
Nederlandschen wereldkampioen” zei hij slechts. Maar veel tijd voor het aanhooren van speeches was er ook 
niet. Euwe verliet spoedig Bellevue, niet dan nadat hij buiten een kort oogenblik op de schouders was gegaan, 
om zich naar het Carlton Hotel te begeven, waar de huldiging eerst goed zou beginnen. 

En vervolgens is Euwe nog laat in den nacht voor zijn woning gehuldigd, in de Johannes Verhulststraat, die in 
complete feeststemming was gekomen. Elke auto die naderde werd met daverend gejuich begroet. Het wachten 
duurde evenwel lang. 

Dr. Euwe, die bij zijn aankomst in het Carlton Hotel op de hoogte werd gebracht van deze spontane attentie 
zijner buren, maakte zich een oogenblikje van het gezelschap aldaar los en begaf zich met zijn vrouw en prof. 
Schuh naar zijn huis. Toen hij in de Johannes Verhulststraat aankwam, klonk hem een donderend hoerageroep 
tegemoet, terwijl uit sommige open vensters pittige en opgewekte grammofoonmuziek weerklonk. Toen aan 
het gejubel een einde was gekomen, nam dr. Euwe het woord. 

Van het oogenblik stilte dat daaraan vooraf ging maakte een buurman aan de overzijde van de straat gebruik 
om dr. Euwe toe te roepen: “Bravo buurman!”, hetgeen een lachsalvo ten gevolge had. De eerste woorden die 
dr. Euwe liet hooren waren ’n kwasi-verbaasd “Woont u allemaal hier in de buurt?”, waarop andermaal een 
luid gelach opklonk. De nieuwe wereldkampioen dankte vervolgens voor de hartelijke huldiging. 
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Uit de Delftsche Courant van 16 december 1935: 
 

Wie gisterenavond om 6 uur door de Marnixstraat te Amsterdam liep, zou uit de lange file menschen, die 
geduldig in den jachtenden sneeuwstorm op het trottoir, onder toezicht van bereden politie en agenten te voet, 
voortschuifelden in de richting van een groot gebouw, hebben kunnen concluderen dat er een bijzondere film-
voorstelling of misschien wel een boksmatch aan den gang was. Van half 6 af stroomden eenige duizenden 
menschen de zaal van Bellevue binnen, waar twee matadoren in het strijdperk traden. Dat strijdperk was geen 
boksring en de menschen gingen er niet heen om te juichen en te schreeuwen, maar om stil te zijn en na te 
denken. Er werd schaak gespeeld! Om het wereldkampioenschap! En daar waren duizenden landgenooten, die 
in opwinding en spanning verkeerden over den afloop van een strijd op geestelijke wapens! 

Dat was nog de waardevolste kant aan den wedstrijd om het wereldkampioenschap, bijna drie maanden lang. 
Er bleek in ons land een soort sportbelangstelling te leven waarvan men het bestaan in dezen omvang niet had 
vermoed. Geen belangstelling voor lichamelijke behendigheid of kracht, maar voor lenigheid en moed van den 
geest, voor individueel initiatief en doorzettingsvermogen. Men kan er over twisten of het schaakspel tot de 
sport gerekend moet worden, dan wel tot het spel of de wetenschap. Het gold een wedstrijd, de ontmoeting 
van twee persoonlijkheden en twee speelwijzen, twee stijlen, en daarin school een sportief element, precies als 
bij de ontmoeting tusschen twee schermers of worstelaars. De confrontatie lag alleen op een ander niveau, 
moeilijker toegankelijk en hoogere eischen stellend voor spelers en voor publiek. 

En daarom is het zoo verheugend geweest dat de tweekamp Aljechin-Euwe in ons volk zulk een ongekende 
belangstelling voor het schaakspel, zijn diepe beginselen en onbegrensde mogelijkheden heeft wakker geroe-
pen, dat er in ons land een zooveel eischende sportieve en geestelijke belangstelling bleek te bestaan als in de 
afgeloopen maanden aan den dag is gelegd. 

De wedstrijd is afgeloopen. De man wiens naam den laatsten tijd op aller lippen lag, ook van hen die een looper 
niet van een pion kunnen onderscheiden, de man die nu de prijsvraag ‘Wie is de populairste Nederlander’ 
zeker met een geweldige voorsprong op Mengelberg en Pijnenburg winnen zou, is zegevierend uit den strijd 
tevoorschijn gekomen. De vraag of hij nu ook sterker is dan de verslagen kampioen kan niemand beantwoor-
den. De waarde van Euwe’s overwinning komt in de eerste plaats de schaakwereld ten goede, waarin, door het 
beroepsspel, het geld wel eens een minder gewenschte rol speelde. 

Euwe is amateur en zal dat ongetwijfeld blijven. Hij is verder een goed sportman en een mensch wiens voortref-
felijke karaktereigenschappen op dezen wedstrijd eveneens hun stempel hebben gezet. Zijn bescheidenheid is 
spreekwoordelijk geworden en uitte zich gisterenavond nog, toen hij verklaarde wel blij te zijn met zijn resul-
taat, maar geen hoop te hebben den titel lang te zullen dragen. Deze uitlating zegt op zichzelf niet dat Euwe 
zich minder sterk acht dan een van zijn groote voorgangers. Er blijkt alleen uit dat de nieuwe wereldkampioen 
den titel, dien hij op sportieve wijze won, op even sportieve wijze weer in de waagschaal zal stellen. Of dat 
wederom zal gebeuren in een tweekamp valt niet te zeggen. Hier en daar is het plan geopperd om een klein 
tournooi tusschen de spelers van wereldklasse te organiseeren. Hoe het zij, er zijn gegadigden genoeg naar den 
hoogsten titel, de verslagen kampioen in de eerste plaats, de al lang op revanche zinnende Capablanca, de oude 
Lasker wellicht, en dan de jongeren, Flohr en Botwinnik in de eerste plaats. Euwe’s overwinning zal dus onge-
twijfeld ten goede komen aan de schaakwereld, waarin de rivaliteit zich thans op de gunstigste wijze zal kun-
nen uiten. De zege van onzen landgenoot heeft dus een bij uitstek sportieve waarde. 

Voor Aljechin is de uitslag tragisch. Hij heeft zich hier niet bemind gemaakt door zijn gedrag, maar veel wordt 
verklaard door zijn nervositeit en de beduchtheid voor het verlies van zijn levenspositie. Voor hem hing van 
den uitslag immers zoveel meer af dan voor Euwe. Geen wonder dat Aljechin zich gisteren, toen het pleit was 
beslecht, nauwelijks wist te beheerschen. Hij heeft de schaaktroon gedurende een reeks van jaren met eere 
gedragen en haar na heldhaftigen strijd verloren aan een tegenstander wiens spel, volgens de kenners, mis-
schien niet zoo rijk is aan geniale vondsten, maar die naarstig heeft voortgebouwd op den grondslag van de 
ijzeren logica en daarop een constructie heeft geplant waarin geen zwakke plekken meer aan te wijzen zijn. Het 
kampioenschap van Euwe opent een nieuwe phase in de geschiedenis van het schaken, waarin de menschelijke 
geest reeds tot zulke wonderbaarlijke ontdekkingen kwam. 
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Uit Het Volk van 16 december 1935: 
 

De zaal ziet eruit of er een bokswedstrijd aanstaande is. Er zijn zelfs touwen voor het podium gespannen! In 
alle hoeken en gaten van Bellevue zit het publiek. Hoevelen zijn er gekomen voor het zuiver geestelijke genot 
van het kunst-wetenschappelijke spel dat schaken heet? Hoevelen zitten hier om der sensatie wille? Laten we 
geen enquête gaan houden… 

Er heerst al spanning voor een der beide combattanten zich heeft vertoond. Luidruchtige gesprekken gonzen 
door de ruimte. De atmosfeer is geladen. Wat gaat er gebeuren? Een schaker die van zijn meesterschap moet 
leven, speelt de laatste partij met een ‘liefhebber’. Een geprikkeld, nukkig man, ziet zijn bestaan op het spel 
staan. Eén verkeerde zet, één ogenblik van afwezigheid, en zijn existentie heeft een geduchte knauw gekregen. 
Aljechin moet zich voelen als een bedreigd bankier, wiens reputatie van één alles beslissend onderhoud af-
hangt, en hij moet zich meten met een toonbeeld van zelfbeheersing. Aljechin-Euwe: onbeheerst genie tegen 
koel verstand. Daar op het podium kan zich in de komende uren een tragiek afspelen. 

Plotseling klatert luid applaus op, de hoge figuur van Euwe wordt zichtbaar. Hij bezweert met de hand een 
ovatie. De heer Levenbach klimt op het podium en verzoekt de grootst mogelijke sportiviteit in acht te nemen 
wanneer straks Aljechin zal verschijnen. De sportieve beleefdheid moet door stilte tot uiting komen. 

Maar als de wereldkampioen op het wedstrijdpodium verschijnt, klinkt toch een onmiddellijk onderdrukt 
applaus. Aljechin is in rok, alsof hij naar een feestje ging. Hij vertoont zijn gewone, hooghartige glimlachje. 
Doet hij niet denken aan de Franse aristocraten die in hun schitterendste costuum op het schavot plachten te 
verschijnen en geamuseerd de bedrijvigheid van Samson en zijn helpers gadesloegen? De correcte heer wendt 
zich tot het publiek: “Mijn respect voor mijn tegenstander” zegt hij, met een hoofdgebaar naar Euwe. Een geste 
waarmee hij zijn vroegere ontsporingen op het pad der sportieve deugd enigermate doet vergeten. 

De laatste partij begint onder een bijna eerbiedige stilte. De vele honderden toeschouwers begrijpen dat er iets 
belangrijks gaat gebeuren. Iedere zet verwekt bij de kenners een lichte deining, een nerveuze bewogenheid, een 
ingespannen overluid denken. 

Dan tilt bijna automatisch de bordknaap het kaartje met ‘stilte’ op en zet zijn sisser in werking. Het rumoer 
luwt weer wat, leeft weer wat op  als de denktijd wat lang duurt, flauwt weer af na een hernieuwde sisser en 
vervlakt ten slotte in een gelijkmatig gezoem tot er een nieuwe zet wordt gedaan. 

Mevrouw Aljechin zit, uitgedost in avondtoilet, achter haar man en een odeurflesje. Dat laatste is nodig. Er 
wordt zo zwaar gedampt, dat de spelers straks geen zwarten pion van een witte dame kunnen onderscheiden. 

We wandelen eens door de achterzaal. Iedereen zit met een schaakbordje of portefeuille voor zich. Aan de 
gereserveerde tafel van het V.A.S. heerst een bescheiden zwijgen. Hier zitten dan ook ‘maar’ de hoofdklasse-
spelers, die de moeilijkheden van het koninklijke spel kennen en dus de grootst mogelijke behoedzaamheid 
van oordeel leerden betrachten. 

Heel aarzelend durven deze matadors zich een klein weinigje optimisme permitteren. “Dame d-drie” ruist het 
door de ruimte. “Dwaasheid!” oordeelt raak een speler van ‘Gottesgnadendum’. De meesters van het V.A.S. 
zwijgen, kreukelen hun denkersvoorhoofd, doen bedachtzaam een trekje aan hun sigaar, verzetten een paar 
stukjes op hun bord en zijn een even overtuigd vraagteken als de meneer van daareven een uitroepteken was. 

Het is nu negen uur. Op het podium heerst de rust van de studeerkamer. Aljechin ijsbeert vanavond niet. Met 
een verbeten trek om de mond tuurt hij naar de stukken. Hij staat slecht. 

Het is of de stand van zaken zich weerspiegelt in de gezichtsuitdrukking van de secondanten der beide mees-
ters. Landau zit te analyseren, zijn kaakspieren bollen zich op onder zijn vel. Maroczy daarentegen is volkomen 
rustig. Zijn maskerachtig gelaat verraadt niet de geringste emotie. Mevrouw Aljechin leest haar krantje en zit 
er bij of het hele geval haar niets aangaat. 

In de zaal waart een agitatie rond. Euwe’s hartstochtelijke vereerders voelen zich vlak voor de vervulling van 
hun wekenlang gekoesterde hartewens, maar blijdschap durft nog niemand te tonen. Een latente spanning 
heerst in de propvolle ruimte. Hoop en vrees worstelen om de voorrang in alle gemoederen. 
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Zou Euwe… Zou een bescheiden prettige grootmeester… ’t Ware té schoon, té alles overtreffend heerlijk! Zelfs 
de koelste analytikers dreigen hun cerebrale kalmte te verliezen. Als een vloedgolf stijgt de spanning. Men 
smeekt in stilte Euwe om de overwinning. 

O, konden ze nu maar eens schreeuwen, zoals bij een voetbalmatch! Maar hier moet ieder zijn aandoeningen 
bedwingen, opkroppen. De hoog opgevoerde bewogenheid vindt geen uitlaat. 

Een snelle strijd ontwikkelt zich. Pionnen, dames en lopers sneuvelen. Hevig leeft het publiek mee. Het ganse 
Comité komt er bij te pas om de stilte zoveel mogelijk te bewaren. “Het is niet te houden” fluistert een hese 
stem. Of Aljechin’s positie dan wel de sidderende spanning wordt bedoeld blijft een onbeantwoorde vraag. 

“Zou ’t vanavond nog aflopen?” is nu de bange vraag. Het lijkt wel of men het over een hopelozen patiënt 
heeft. 

Het is bij half elf. Drie-en-dertigste zet. Euwe staat twee pionnen voor, de uitslag kan niet twijfelachtig zijn. 
Maar of binnen een uur de beslissing al zal vallen betwijfelt men met recht. 

Nog maar vijf zetten. Wanhopig worstelt zwart om aan de ijzige witte greep te ontkomen. Nog twee zetten. De 
stemming in de zaal wordt wat losser, het krampachtige wijkt. “Hoe laat is morgen de voortzetting?” vraagt 
een dame. “Het zal wel ’s middags wezen” veronderstelt haar buurman. 

Maar wat is dat? Aljechin zegt iets tot Euwe en Euwe iets tot Aljechin. Aljechin staat op en schudt Euwe de 
hand. Euwe is… Ja, Euwe is wereldkampioen! Maar… De adem der opgepropte honderden stokt. Eén seconde 
heerst er een beklemmende stilte, maar dan barst het gejuich, het lang bedwongen gejubel, uit alle kelen. Euwe, 
onze Max, heeft gewonnen van dat phenomenale genie! 

Het ongelooflijke, lang verbeide, is een heerlijk stralend feit geworden. In extase dringt men naar voren. Foto-
grafen, filmmensen, journalisten, worstelen zich door de haag politiemannen heen om vlak bij het podium te 
komen. Aljechin zegt iets onverstaanbaars tot het publiek. De heer Levenbach sust het enthousiasme. Hij wil 
dat de geestdriftigen de precieze toedracht weten. “Dr. Aljechin”, zegt hij, “heeft dr. Euwe remise aangeboden. 
Dit heeft Euwe geaccepteerd en daardoor is hij wereldkampioen geworden. Dr. Aljechin heeft tot het publiek 
gezegd: de wereldkampioen leve. Leve heel schaaklievend Holland!” Daverend bravogeroep volgt op deze 
woorden. Men juicht dr. Aljechin even zeer toe als dr. Euwe. 

“Ik heb er behoefte aan”, zegt de heer Levenbach verder, “om dr. Aljechin hulde te brengen voor zijn sportieve 
houding (weer juicht de zaal). En thans wens ik dr. Euwe van harte geluk met de verovering van het wereld-
kampioenschap!” 

Donderende ovaties. Men juicht, wuift, huilt, lacht van vreugde, en de nieuwe wereldkampioen glimlacht een 
beetje verlegen in het bijtende licht van de filmlampen. Nu moet hij spreken, de man die zoveel uren zwijgend 
achter het bord heeft gezeten. Met een wanhopig gezicht voldoet hij aan het bevel en zegt: 

“Mijne dames en heren, ik ben nog helemaal beduusd door het plotselinge einde van de strijd. Afbreken was 
te verwachten, en de stelling was nog zo ingewikkeld dat we vast nog twee à drie uur hadden moeten spelen 
eer we tot een resultaat waren gekomen. Een paar zetten geleden heb ik dr. Aljechin remise aangeboden, het-
geen deze weigerde. Maar nu heeft hij me door zijn remiseaanbod de rust geschonken die ik enige maanden 
moest ontberen. Daarvoor mijn hartelijke dank! 

Ik dank u voor uw opkomst. Deze grootse gebeurtenis kon in de eerste plaats tot stand komen door de steun 
van al die schaakvrienden. Hoofdzaak is dat het schaakspel door deze wedstrijd heeft gewonnen. Een neven-
verschijnsel is het slechts dat ik wereldkampioen ben geworden. En naar mijn idee zal ik dat wel niet lang zijn!” 

Een vriendenhand hangt den wereldkampioen een krans om de schouders. Geestdriftig gejubel omstuwt hem. 
Wethouder De Miranda wringt zich door de officials heen en complimenteert den wereldkampioen als plaats-
vervanger van den burgemeester. “Het gemeentebestuur”, aldus De Miranda, “wenst u, dr. Euwe, namens de 
bevolking geluk met dit prachtige succes. Gij hebt de eer van Nederland, van Amsterdam en van het schaakspel 
– het schoonste dat bestaat – hoog gehouden. Dr. Aljechin dank ik namens het gemeentebestuur voor de moge-
lijkheid die hij heeft geboden om dr. Euwe op deze sportieve wijze de overwinning te laten behalen”. 
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Onder luide toejuichingen drukt de wethouder dr. Aljechin de hand. De menigte heft het volkslied aan, gevolgd 
door de Marseillaise, en hierbij blijkt dat dr. Aljechin geenszins een verpletterd man is. De Marseillaise wordt 
hem veel te langzaam, veel te Hollands gezongen. Voetstampend en met aanvurende gebaren probeert hij het 
tempo op te voeren, terwijl hij zelf uit volle borst meezingt. 

Namens het wedstrijdcomité feliciteert de heer Van Harten dr. Euwe van harte, het publiek zingt ‘Lang zal-ie 
leven’. De heer Van Trotsenburg behangt den wereldkampioen met een krans van de KNSB, en nu krijgt ook 
mevrouw Euwe een hartelijke ovatie. De Wereldschaakbond vindt zijn vertolker in mr. Rueb, de Zaandamse, 
Haarlemse en Amsterdamse Schaakbond bebloemen en bespeechen dr. Euwe, en de heer C. van Leuven 
schenkt hem een prachtig antiek, met de hand gesneden Chinees schaakspel van ivoor, hetgeen dr. Euwe blij 
verrast aanvaardt. 

Dan wordt het een handjes geven zonder eind. Er spelen zich waarlijk ontroerende toneeltjes af. Dr. Aljechin 
verdwijnt. Een groepje mensen staat bij de uitgang aan de Leidsekade en brengt den verslagene een ovatie. 
Verdraaid sportief. En buiten valt de sneeuw. Hier heeft ‘wit’ gewonnen… 

 
 
Uit De Courant Het Nieuws van de Dag van 17 december 1935: 
 

Iemand heeft aan een opkooper zes gulden voor een plaats betaald. Dit zegt alles, hiervoor kunnen gevoeglijk 
alle bijvoeglijke naamwoorden worden doorgehaald. Zes gulden om te zien schaken, terwijl men in ons gebouw 
de partij kan volgen, terwijl de radio-omroepverenigingen ieder moment den stand van de partij doorgeven. 

Het is wáánzinnig vol, het is niet gewoon meer, uitverkocht is nog een te slappe uitdrukking voor de volte. De 
lieden zitten tot in de uiterste hoeken en trachten een glimp op te vangen van het podium, waarop de schakers 
en het bord. Buiten in den gierenden sneeuwstorm staan honderden die geen plaats konden bemachtigen en 
die nu geduldig wachten tot Euwe wereldkampioen zal zijn teneinde hem te kunnen toejuichen. Want het 
groote publiek, dat zich met nimmer falende intuïtie een favoriet kiest, heeft Euwe als wereldkampioen uit-
gekozen, en dus zal hij het worden. Want het publiek heeft het kinderlijke vertrouwen dat, als je iets maar heel 
sterk hoopt, het dan ook zal geschieden. En gesterkt door dit kinderlijke en ongeschokte vertrouwen vloog de 
Uiver naar Melbourne, begon het Nederlandsch elftal zijn zegetocht, werd Euwe wereldkampioen. 

Meen niet dat het publiek in Bellevue uitsluitend uit schaakliefhebbers bestaat. Optimistisch getaxeerd weet 
dertig procent een paard van een looper te onderscheiden, doch de overige zeventig procent geniet daarom 
niet minder, want die bij elkaar zeventig procent uitmakende lieden zijn gekomen om Euwe te zien winnen. Ze 
paren het geduld van een kat aan de vasthoudendheid van een grizzlybeer en blijven op hun stoelen genageld 
van half zeven tot over elf om het onvergetelijke moment te kunnen beleven: de geboorte van een Nederland-
schen wereldkampioen. 

De avond vordert en de Hollandsche kansen stijgen. De zaal is als een krater waaruit men ieder moment een 
explosie kan verwachten. Het borrelt in den krater als men meent dat er op het podium iets gebeurt dat niet 
geheel fair play is, doch scheidsrechter Kmoch is op zijn post en de krater luwt. Tot dan – om even elf uur – de 
krater met een knal explodeert. Euwe is wereldkampioen! 

Euwe wereldkampioen. Het is moeilijk dit plotseling te realiseren, dat aan alle kansberekeningen en analyses 
nu zoo opeens een einde is gekomen, dat het feit daar nu is. En de wereldkampioen zelf, hij realiseert het zich 
nog in het geheel niet en hij lacht maar wat en kijkt heel gelukkig. 

Doch de laatste regels van dit laatste stukje over de laatste partij mogen dr. Aljechin gewijd zijn. Dat een koning 
onttroond wordt is belangrijk, doch de wijze waarop hij dat aanvaardt is minstens even belangrijk. En ziet, na 
alle critiek die op Aljechin, zowel gemotiveerd als ongemotiveerd, uitgeoefend is, moge even het felle licht 
worden geholpen op de laatste minuten van het tournooi. Neen, de partij wordt niet afgebroken en morgen-
ochtend gewonnen gegeven, gelijk iedereen veronderstelt. Als de laatste zet van de laatste partij gedaan wordt, 
biedt Aljechin remise aan. Hij wordt onttroond, hij zal het aanvaarden door een daad van hemzelf en voor het 
front der troepen. 
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En dan laat Aljechin zich van zijn beste zijde kennen. De eerste woorden in de jubelende zaal zijn: “Es lebe der 
Schachweltmeister Euwe”. Het Wilhelmus klinkt, gevolgd door de Marseillaise, het lied van Aljechin’s nieuwe 
vaderland. Kransen worden aangedragen, lampen flitsen aan en uit, en terwijl de zaal niet tot bedaren te bren-
gen is, gaat Aljechin met zijn vrouw naar beneden en verlaat als schaker het gebouw waar hij als wereld-
kampioen binnentrad. 

Een koning is onttroond. Die bewees in het hardste uur van zijn schaakcarrière dat hij terecht een koning werd 
genoemd. 

 
 
Uit de Haagsche Courant van 17 december 1935: 
 

Het is een glunderlachende wereldkampioen dien wij in de intieme omgeving van zijn woning in de Johannes 
Verhulststraat de hand drukken. De werkkamer staat vol bloemen. Op den lessenaar rijst, tusschen papieren 
en potlooden, een kleine heuvel van brieven en telegrammen op. Een schaakbord staat, de stukken in slagorde 
opgesteld, in een hoekje weggedrukt. Er wordt vandaag in huize Euwe niet gespeeld of geanalyseerd… 

In de huiskamer, eveneens in een bloemenhof herschapen, zit de familie aan den lunch. Schaakmeester Flohr 
en zijn echtgenoote zitten mede aan. De laatste ronde van den gigantischen strijd tusschen de twee hersen-
gymnasten en de onverwachte, hooglijk gewaardeerde sportieve geste, waarmede zondagavond dr. Aljechin 
een einde maakte aan de schier ondraaglijke spanning, vormen het onderwerp van het gesprek. Nu en dan 
klinkt een heldere kinderlach. 

“Wanneer hoorden uw kinderen het groote nieuws?” vraagt de bezoeker. 

Dr. Euwe, wiens stoel aan den disch nog steeds leeg is, lacht geamuseerd. “M’n oudste dochtertje was de eerste 
die het nieuws vernam. Nauwelijks was ze wakker en zag ze me, of daar kwam de vraag: en vader, heeft u 
gewonnen?” 

Dan rinkelt de telefoon, wellicht voor de honderdste maal sinds den vroegen ochtend. Dr. Euwe praat in het 
apparaat, dankt voor een nieuwen gelukwensch, maakt afspraken, geeft antwoord op tal van vragen die hem 
aan den anderen kant van de lijn worden gesteld, en werkt een gansche serie gesprekken af met de gemoede-
lijkheid van den zeldzamen mensch die zijn zenuwen – wereldberoemdheid en wat daaraan vastzit ten spijt – 
ten volle in bedwang heeft. 

Dan laat de telefoon hem een oogenblik met rust en heeft hij weer even tijd voor den bezoeker, die zich min of 
meer als een indringer voelt, maar, nu hij er eenmaal is, toch gaarne het een en ander wil vernemen. 

Dr. Euwe treedt in den erker en wijst naar buiten. “Hebt u dat gezien?” zegt hij lachend. “Alles ter eere van 
mij!”. Wij hadden het reeds opgemerkt toen we in een sneeuwjacht aanbelden: vlaggen, die op verscheidene 
plaatsen in de straat zijn uitgestoken en, aan den overkant van de woning van den grooten man een balkon, 
waarlangs een groot dundoek – rood, wit en blauw – is gedrapeerd. 

“Veel telegrammen van bekende persoonlijkheden?” vragen wij. De telefoon rinkelt weer. “Kijk ze maar gerust 
door” antwoordt dr. Euwe, op het apparaat toetredend, en het volgend oogenblik graaien wij brutaalweg in 
den stapel op het bureau, halen telegrammen uit de couverts en noteeren snel gelukwenschen van den minister 
van Onderwijs, dr. Rubinstein, Willy den Ouden, den KNVB, wethouder prof. Van der Bilt, alhier, wethouder 
E. Boekman te Amsterdam, van den kapitein en de opvarenden van het s.s. Volendam, telegrammen van 
schaakgenootschappen en vereenigingen, van sportorganisaties, van intimi, van onbekenden, van… ach, te veel 
om op te noemen. 

Als ook het nieuwe telefoontje achter den rug is, zegt de man zonder zenuwen: “En nu moet ik een stukje eten. 
Als u nog wat vragen wilt, dan maar als ik aan tafel zit”. 

We volgen dr. Euwe naar de huiskamer en vragen hem of dr. Aljechin vóór anderen gaat om hem voor een 
revanchematch uit te dagen. “Natuurlijk”, zegt tusschen twee happen door, dr. Euwe, “Ik ben thans voorloopig 
houder van het wereldkampioenschap schaken en heb den titel eerst definitief in mijn bezit als ik er in zou 
slagen ook de tweede match te winnen. Maar dat is nog toekomstmuziek!” 
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“Hoe waren de gelukwenschen van het Meisjeslyceum?” 

“Ik weet dat er van die zijde iets wordt georganiseerd” antwoordt onze zegsman. “Maar daar mag ik niets van 
vertellen, dus…” 

We begeven ons haastig naar het meer technische terrein. “Hoe luidt uw meening over het in de pers geopperde 
denkbeeld voor een jaarlijksch meestertoernooi te Amsterdam?” 

“Ik zou het uiteraard zeer toejuichen als dit denkbeeld verwezenlijkt zou kunnen worden, maar dat is een zaak 
die heel veel geld kost”. 

Een der dischgenooten – niet mevrouw Euwe, want die heeft het te druk met bijzondere beslommeringen van 
huiselijken aard! – merkt op: “Het komt mij voor dat zoo’n jaarlijksch meestertournooi best georganiseerd kan 
worden, nu de wereldkampioen een Amsterdammer is!” 

Dr. Euwe wil antwoorden, maar weer rinkelt de telefoon. En dan ziet de bezoeker in dat het tijd wordt om zijn 
biezen te pakken. Een haastig afscheid, waarin ook de jongste Euwe – een dreumes nog – haar deel krijgt, en 
dan staan wij buiten. In dichte vlokken dwarrelt de sneeuw neer; het tramverkeer is zoo’n beetje vastgeloopen. 
Mopperende menschen staan op de vluchtheuvels in De Lairessestraat. Wat deert het? Amsterdam heeft – 
dankzij een stel geniale hersens – een wereldkampioen schaken, en daar kunnen sneeuw noch vieze modder 
afbreuk aan doen! 

 
 
Uit De Haagsche Courant van 18 december 1935: 
 

De strijd om den hoogsten titel in de internationale schaakwereld is beëindigd. Drie maanden lang heeft de 
kamp Nederland in spanning gehouden. Hoe intens de belangstelling was, hoe groot de spanning, dat heeft 
men zondagavond j.l. in Bellevue te Amsterdam kunnen aanschouwen, toen door het maken van remise in de 
dertigste partij Euwe het wereldkampioenschap had behaald en de vele honderden hem een provisorische 
huldiging brachten. 

In het Carlton Hotel heeft de Koninklijke Nederlandsche Schaakbond, als gastheer optredend, gisterenavond 
volop gelegenheid gegeven den nieuwen wereldkampioen wat meer officieel te huldigen. Daar waren aan-
wezig de vertegenwoordigers van de Nederlandsche regeering, prof.dr. G.A. van Poelje, secretaris-generaal 
van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, en de administrateur, chef der afdeeling 
Kunsten en Wetenschappen, de heer P. Visser. Voorts de vertegenwoordigers van de stad Amsterdam, de 
wethouder van Onderwijs, de heer E. Boekman, alsmede de gemeente-secretaris mr. S.J. van Lier. Wij merkten 
voorts nog op mr. A. Rueb, president van den Wereldschaakbond, B.J. van Trotsenburg, voorzitter van den 
Koninklijken Nederlandschen Schaakbond, dr. I.H.J. Vos, lid van de Tweede Kamer, E. van Dien, eere-voor-
zitter van het V.A.S., den voorzitter en secretaris van het Euwe-Aljechin Comité, respectievelijk mr. Levenbach 
en G. van Dam, de leden van dat Comité Th.M. Liket en G. van Harten, de schaakmeesters dr. Tartakower, 
Flohr, Kmoch, de secondanten in de match, Maroczy en Landau, en voorts talrijke Nederlandsche meesters. 
Vanzelfsprekend zaten verscheidene meer intieme vrienden en kennissen van dr. Euwe bij dezen feestdisch 
aan. 

Aan de hoofdtafel hadden naast den voorzitter van het Euwe-Aljechin Comité, mr. M. Levenbach, aan weers-
zijden plaats genomen prof.dr. Van Poelje en mevrouw Levenbach. Rechts van den tafelpresident zaten dr. 
Euwe en zijn echtgenoote, links dr. Aljechin, die eveneens van zijn echtgenoote vergezeld was. Bij zijn verschij-
nen werd Aljechin een ovatie gebracht, welke hij met een glimlach en beleefd dankend in ontvangst nam. 

Bij den aanvang van den maaltijd verzocht de heer Levenbach een dronk uit te brengen op H.M. de Koningin 
en H.K.H. Prinses Juliana, waarop spontaan het Wilhelmus werd ingezet. Na ons volkslied klonk de Marseil-
laise. 

Mr. Levenbach heette vervolgens de Regeeringsvertegenwoordigers en die van de Gemeente Amsterdam wel-
kom, verder den ex-wereldkampioen en den nieuwen titelhouder, voorts den K.N.S.B.-voorzitter, bestuur van 
het I.C.A. en alle andere autoriteiten en belangstellenden. 
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De minister, die niet in de mogelijkheid was om gisterenavond aanwezig te zijn, had er prijs op gesteld Euwe 
gisterenmiddag persoonlijk te feliciteren. “Bij zijn verschijnen is dr. Euwe door het geheele departementale 
personeel hartelijk toegejuicht”, aldus ving prof. Van Poelje, als eerste spreker van dezen avond, zijn rede aan. 
In de eerste plaats richtte spreker zijn gelukwenschen tot alle beoefenaren van het schaakspel, tot den Neder-
landschen Schaakbond, tot de F.I.D.E., aan welke organisatie de nieuwe wereldkampioen hopelijk zijn titel ter 
beschikking zal stellen teneinde binnen het kader van den Wereldschaakbond een volgende match te doen 
verspelen. 

“De gelukwenschen gaan ook uit naar het Comité, dat gedurende twee jaar heeft gearbeid om deze match tot 
een goed einde te kunnen brengen. Mijn gelukwenschen bied ik”, aldus vervolgde spreker, “ook dr. Aljechin 
aan, die den strijd gestreden heeft welken iedere wereldkampioen eenmaal moet strijden.” 

Zich wendend tot den nieuwen wereldkampioen, wenschte hij dr. Euwe geluk met het behalen van den titel. 
“Aan een en ander zit voor mij”, zeide prof. Van Poelje, “nog een bijzondere tint, omdat dr. Euwe nu eenmaal 
een man van het onderwijs is. U vervult het leraarschap uit roeping, uit liefde en toewijding. Op deze wijze zijn 
taak vervullend, te midden van de jeugd, blijft de match jong!” 

Als wethouder van Onderwijs van Amsterdam sprak de heer E. Boekman dr. Euwe toe. Spreker was getroffen 
door den grooten ernst waarmede beide spelers hun taak hadden opgevat, Aljechin heeft bewezen een ‘good 
loser’ te zijn voor wien men slechts bewondering kan hebben. Wereldkampioen of niet, Aljechin blijft een klasse 
op zichzelf. De heer Boekman wenschte dr. Euwe geluk en de week extra vacantie van het Gemeentebestuur 
heeft hij dubbel en dwars verdiend. Voorts richtte spreker woorden van dank tot het Comité dat de match 
financieel en technisch heeft georganiseerd. 

Dat het schaken een uitnemend spel is, daarvan is een ieder overtuigd, en dus ook de wethouder van Onder-
wijs. In navolging van Utrecht wil spreker geleidelijk aan te Amsterdam het schaken als facultatief vak op de 
scholen brengen. “Daarbij hopen wij”, aldus de wethouder, “op voldoende medewerking van de zijde van de 
schaakwereld, opdat clubs worden gevormd en de jongens en meisjes het spel leeren. Tot dit alles heeft deze 
match zeer veel bijgedragen.” 

Namens den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond bood de heer B.J. van Trotsenburg, den echtgenooten 
van Euwe en Aljechin, alsmede den dames van de Comitéleden, een bloemenhulde aan. Dr. Euwe geluk 
wenschend met zijn titel, sprak hij daarnevens dank uit voor den arbeid van het Comité, dat, naar hij verwacht-
te, waarschijnlijk een permanent karakter zal krijgen. Zijn woorden liet de Bondspraeses vergezeld gaan van 
een stoffelijk blijk van waardering. 

Toen achtte dr. Aljechin het juiste oogenblik gekomen het woord te voeren. De ex-wereldkampioen zeide onge-
veer het volgende: 

“Ik ben er zeker van dat men in Euwe een kampioen heeft die een gentleman is, en deze kampioen is een 
Nederlander. Ik ben de Hollandsche schaakwereld dankbaar dat zij deze match mogelijk heeft gemaakt. Het is 
hier niet de plaats om over de nieuwe match te discuteeren, maar ik hoop vóór eind 1937 als uitdager in een 
nieuwe match met u, dr. Euwe, te spelen, om den wereldtitel.” Dr. Aljechin eindigde met zijn dank uit te spre-
ken voor de ondervonden Hollandsche gastvrijheid. 

Nadat het donderende applaus, op Aljechin’s woorden gevolgd, wat bedaard was, stond dr. Euwe op. “Ik ben 
twee dagen wereldkampioen”, aldus Euwe, “en ik heb reeds mijn ups en downs gehad. Er zijn oogenblikken 
dat ik niet begreep dat dit nu allemaal was om het ééne punt verschil. Maar nu ben ik even enthousiast als u 
allen. Ik stel zeer de aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de Regeering en het Gemeentebestuur van 
Amsterdam op prijs.” 

Zich wendend tot dr. Aljechin, zeide de nieuwe wereldkampioen: “Ik ben uw vriend en bewonderaar. Sedert 
1927 bent u wereldkampioen, sedert zondag ben ik het. Mijn egoïsme zelf den titel te behalen heeft gezegevierd, 
mijn waardering voor u is gebleven. Ik hoop zeer dat wij binnen twee jaren elkaar in een nieuwe match zullen 
ontmoeten.” Waarop Aljechin zeide: “Dus, herr Weltmeister, u waart mijn vriend en u zult altijd mijn vriend 
blijven. U bent een wereldkampioen uw land waardig!” 
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Zichtbaar ontroerd drukten beiden elkaar de hand. Zijn toespraak vervolgend, dankte Euwe de leden van het 
comité voor alles dat zij gedaan hadden. Als aandenken bood Euwe den leden van het Comité een fraaien 
sigarettenkoker met inscriptie aan. En toen kregen ‘de drie musketiers’, Maroczy, Flohr en Kmoch, die Euwe in 
den strijd ieder op zijn manier zoo buitengewoon gesteund hebben, een beurt. Ook zij werden bedankt en 
kregen van den wereldkampioen een persoonlijk aandenken. 

“Ik kan niet allen en iedereen bedanken, het zijn er te veel”, ging dr. Euwe voort. “Maar één uitzondering wil 
ik maken, en dat is voor mijn vrouw. Zij heeft de match meegeleefd op een wijze die niet onder woorden is te 
brengen. Maar nu wil ik haar geven een ring met de inscriptie ‘I shall never forget’. Deze woorden vormen 
tevens het symbool van de match, voor alles wat men voor mij heeft gedaan.” 

Nog vele sprekers voerden na dr. Euwe het woord. Het werd een lange rij, en elkeen richtte op zijn wijze geluk-
wenschen aan den nieuwen wereldkampioen. Mr. Levenbach deelde nog vele geschenken uit, dr. Van Dien 
bracht de gelukwenschen van het V.A.S. over. Jonkheer Strick van Linschoten, oud-voorzitter en eerelid van 
den Nederlandschen Schaakbond, voerde het woord en overhandigde dr. Euwe een tegel van Delftsch aarde-
werk, en mevrouw Euwe een blauw wandbord, waarop Porcelyne Fles te Delft de bekende schaakemblemen 
niet achterwege had gelaten. Ten slotte kwamen nog prof. Schuh, hoogleeraar te Delft, dr. Tartakower namens 
de schaakmeesters en journalisten, en mr. Rueb voor den Wereldschaakbond aan het woord, en na hem was de 
vloed van huldebetuigingen nog lang niet voorbij. Tot diep in den nacht duurde het feest, dat voor alle aan-
wezigen onvergetelijk was. 

 
 
 

Verslaggeving externe wedstrijden 
 
 
 

 3 februari 2022 VAS SGA 1 (2164) – Amsterdam West SGA 1 (2003)  2 - 6 

 Daan Haver (2201) – Ansgar Mohnkern (2023)  1 - 0 
 Eline Roebers (2278) – Sven Pronk (2153)  1 - 0 
 Sierk Kanis (2047) – Jan Winsemius (1921)  1 - 0 
 Joris van Vuure (2102) – Tycho Burgerhoff (2098)  0 - 1 
 Victor Hendriks (2230) – Peter Manuel (2030)  1 - 0 
 Ticho Cornelisse (2045) – Floris Golbach (1989)  0 - 1 
Uw verslaggever: Khoi Pham (2150) – Thomas Hufener (1896)  1 - 0 
Dirk Goes Bas Haver (2257) – Mark Nieuwenbroek (1916)  1 - 0 
 
Vroeger, toen alles beter was, was het gebruikelijk dat externe wedstrijden stipt om 20.00 uur begonnen. Spijtig 
voor de laatkomers, die bij binnenkomst hun klok zagen lopen, maar op tijd komen is nu eenmaal een kwestie van 
fatsoen richting de tegenstander. In de loop der jaren is de klad er wat ingekomen en wordt te laat komen gedoogd, 
wat tot gevolg heeft dat de meeste wedstrijden pas rond 20.15 uur van start gaan. Zo ook deze wedstrijd. Om 
20.00 uur was het team van Amsterdam West twee man sterk, de meesten druppelden tussen 20.00 uur en 20.15 
uur binnen. Overigens waren ook de VAS-spelers lang niet allemaal present om 20.00 uur. 
 
Uiteindelijk ging de wedstrijd dan toch van start. De wil om een goed resultaat neer te zetten was onmiskenbaar 
aanwezig, maar al snel moest worden geconstateerd dat de tegenstanders domweg te sterk waren. Sven Pronk 
kon tenminste nog naar waarheid verklaren dat hij van een wereldkampioene had verloren, want Eline Roebers 
werd dat in 2020 bij de meisjes onder 14. 
 
De lichtpuntjes waren schaars, maar daarom niet minder vermeldenswaard: Tycho Burgerhoff en Floris Golbach 
kwamen tot winst en toonden daarmee vormbehoud. Hun scores mogen worden gezien: KNSB en SGA bij elkaar 
opgeteld heeft Tycho nu een score van 5 uit 6 en Floris zelfs 7 uit 8. Goed bezig! 
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 24 februari 2022 Amsterdam West SGA 6 (1540) – Almere SGA 1 (1600)  3½ - 4½ 

 Jan Pieter Streef (1615) – Kees Vlak (1748)  ½ - ½ 
 Hans Balhuizen (1589) – Johan Dielhoff (1675)  ½ - ½ 
 Dimitar Argirov  – Ron Bruins (1669)  1 - 0 
 Herbert Tulleken (1519) – Philip Huigen   0 - 1 
 Pieter Venema (1513) – Bert-Jan van Dijk   0 - 1 
 Nanne Kingma (1509) – Moshe Samoocha (1528)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Rob Thijssing (1560) – Jeroen Duin (1510)  0 - 1 
Dirk Goes Andre Marcus (1478) – Paul Keizers (1470)  1 - 0 
 
We kwamen 2-0 achter na verliespartijen van Pieter Venema en Rob Thijssing, maar Dimitar Argirov wist de 
spanning terug te brengen door handig en succesvol met zijn paarden te manoeuvreren. Even later eindigde de 
partij van Jan Pieter Streef in remise. In een dubbeltoreneindspel had hij het initiatief aan zijn tegenstander moeten 
laten, maar die zag geen kans om progressie te boeken. Andre Marcus speelde een eindspel expres heel langzaam 
uit opdat hij zo lang mogelijk kon genieten van zijn totaal gewonnen stelling, waarna vredesbesprekingen aan het 
bord van Nanne Kingma succesvol werden afgerond. 3-3 en nog twee borden te gaan! 
 
Herbert Tulleken had zijn tegenstander eerder in de partij een vrijpion op c4 moeten toestaan. “Als dat maar goed 
gaat” dacht ik op dat moment, maar dankzij vindingrijk spel kreeg Herbert nog wel wat remisekansjes. Kwaliteit 
achter, maar pionnen op dezelfde vleugel. Helaas, toch verloren, 3-4. 
 
Dat betekende dus dat Hans Balhuizen moest winnen om een matchpunt te redden. Dat leek er even in te zitten 
toen hij erin slaagde een pion te winnen, maar zijn tegenstander bleek goed op de hoogte van de regels der oppo-
sitie en Hans moest in remise berusten. 
 
 
 

De Rus Alexander Iljin-Genevsky (1894-1941) was waarschijnlijk de enige schaker die twee keer heeft leren 
schaken. De eerste keer was in zijn jeugd, de tweede keer toen hij tijdens de krijgshandelingen van de Eerste 
Wereldoorlog zwaar gewond raakte en zijn geheugen kwijtraakte als gevolg van een post-traumatische stress-
stoornis. 

 
 
 
 2 maart 2022 De Raadsheer SGA 1 (2008) – Amsterdam West SGA 1 (2003)  4 - 4 

 Manuel Bosboom (2411) – Ansgar Mohnkern (2023)  1 - 0 
 Tobias Kabos (2318) – Sven Pronk (2153)  1 - 0 
 Olaf Cliteur (1899) – Tycho Burgerhoff (2098)  0 - 1 
 Simon Groot (2033) – Floris Golbach (1989)  ½ - ½ 
 Vincent Visser (1851) – Thomas Hufener (1896)  1 - 0 
 Alexander Boelen (1799) – Mark Nieuwenbroek (1916)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Wim Postema (1846) – Peter Manuel (2030)  0 - 1 
Dirk Goes Jop Dekker (1910) – Jan Winsemius (1921)  0 - 1 
 
Peter Manuel opende de score. Zijn tegenstander dacht slim te zijn, maar er zat een lek in zijn combinatie: 
 

Wit: Peter Manuel (2030) 

Zwart: Wim Postema (1846) 

 
Stelling na 12. Pe4-g5: 
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12. …. Pxd4; 13. Lxh7+ Kh8; 14. Pxd4 Lxg5; 15. Dh5! 
 
Deze krachtzet had de zwartspeler gemist. Het is op slag uit. 
 
15. …. Lxc1; 16. Txc1 Pf6; 17. exf6; 1-0. 
 
Verlies van Ansgar Mohnkern bracht de stand weer in evenwicht. Tja, tegen IM Manuel Bosboom kan zoiets 
gebeuren… Nochtans stond Ansgar lange tijd heel goed (+5 naar hij de volgende dag in de groepsapp beweerde), 
maar hij had het weer eens als vanouds te kwaad met de klok, terwijl Manuel de zetten bijna achteloos vrijwel à 
tempo tussen twee slokken bier ontglipte. 
 
Jan Winsemius bracht ons opnieuw aan de leiding. De slotstelling is gewoon een plaatje, zelden zo’n machteloze 
loper gezien! 
 

Wit: Jop Dekker (1898) 

Zwart: Jan Winsemius (1880) 

 
Slotstelling na Pd5-c7: 
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Voor Tycho Burgerhoff was het weer een heerlijk avondje. Hij trok al vroeg in de partij ten aanval met g4 en g5 en 
bouwde nijver aan een gewonnen stelling. Even dacht ik nog dat winst er niet inzat omdat zijn koning hinderlijk 
werd gestalkt door een irritante dame, maar na afloop beweerde Tycho koelbloedig dat de overwinning nooit in 
gevaar was geweest. Ik begrijp er ook helemaal niks van… 
 
Stand daarmee 3-1 voor de onzen, tijd voor Sven Pronk om het maar eens op te geven, tot leedwezen van zijn vele 
fans. Ook ik schaar mij daaronder. Floris Golbach hield tenminste nog een halfje over aan zijn partij. Lang vreesde 
ik voor een nederlaag omdat hij met een pion minder tegen een loperpaar vocht, maar Floris is een taaie rakker 
die zich niet snel gewonnen geeft. 
 
Nog twee partijen te gaan, een score van 1 uit 2 zou genoeg zijn voor de overwinning. Zou Mark Nieuwenbroek 
daar voor kunnen zorgen? Hij stond immers een pion voor, en de rest leek een kwestie van ruimschoots aanwezige 
techniek. Helaas, hij had de pech dat de stelling zo in elkaar was geschoven dat hij er met zijn koning niet meer 
doorkon. Een plusremise derhalve, maar ook die tellen maar voor een half punt. 
 
Dan moest Thomas Hufener maar voor het verlossende halfje zorgen. Ik spoedde mij naar zijn bord, dat reeds was 
omringd door een grote schare belangstellenden, en wierp een blik op zijn stelling. Helaas, er was iets misgegaan. 
Dame tegen loper en een paar pionnen, daar was geen redden meer aan. 
 
En zo werd het 4-4. Rest mij onze schaakvrienden van De Raadsheer te feliciteren met hun honderdjarig jubileum, 
dat ze op 2 februari jongstleden celebreerden. 
 
 
 
 10 maart 2022 Amsterdam West SGA 2 (1945) – De Amstel SGA 1 (1905)  3 - 5 

 Iwan Bonoo (1986) – Rik Könst (2007)  1 - 0 
 Paul Scheermeijer (1953) – Patrick van Lommel (1920)  0 - 1 
 Jan Schuur (1972) – Theo Hendriks (1973)  0 - 1 
 Frans Schoffelmeer (1935) – Willem Hensbergen (2009)  ½ - ½ 
 Aldo van de Woestijne (1948) – Vincent Jongkind (1902)  0 - 1 
 Jeroen Cromsigt (1980) – Ysbert van Hoorn (1803)  1 - 0 
Uw verslaggever: Gijs de Waal (1998) – Koen Beentjes (1750)  ½ - ½ 
Dirk Goes Rob Kotmans (1786) – Piet Geertsema (1877)  0 - 1 
 
Het tweede team kende een off evening. Veel ging er mis, weinig ging er goed, je hebt van die avonden. Een verslag 
zal ik de lezer besparen, het zou te deprimerend worden. Om de stemming er in te houden vertel ik daarom maar 
een leuke mop: 
 
Vraag: Wanneer weet je zeker dat je te dik bent? 
Antwoord: Als je aan het strand ligt en medewerkers van Greenpeace komen je terug de zee in rollen. 
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Externe competitie seizoen 2021/2022 

Meest actuele standen: 

KNSB, 4e klasse D: Amsterdam West 1  Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
              
1. Amsterdam West 1 6 11 35   4  4½ 6½  5½ 8 6½ 
2. De Rode Loper 1 7 11 32½  4  4  4½ 4 5 5 6 
3. Moira Domtoren 1 6 9 31½   4  3 6½ 5½  6 6½ 
4. Woerden 1 6 9 30  3½  5  4 7 6  4½ 
5. Purmerend 2 6 5 24½  1½ 3½ 1½ 4  3½ 5½ 5  
6. Magnus Leidsche Rijn 1 6 5 19½   4 2½ 1 4½  3  4½ 
7. Paul Keres 5 6 4 20½  2½ 3  2 2½ 5  5½  
8. VAS 4 6 2 15  0 3 2  3  2½  4½ 
9. Almere 2 6 0 15½  1½ 2 1½ 3½  3½  3½  

 
 
KNSB, 4e klasse F: Amsterdam West 2 Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
               
1. Amsterdam Beserkers 1 6 12 45    8 8 8 7½ 7½ 6  
2. Zuid-Oost United 1 6 10 32½    3  5½ 5½ 5½ 7 6 
3. VAS 3 6 9 26  0 5  6½  6 4  4½ 
4. Amsterdam West 2 6 8 25  0  1½   4½ 5½ 8 5½ 
5. HWP Zaanstad 1 5 6 20½  0 2½     5½ 6 6½ 
6. SHTV 2 6 4 19½  ½ 2½ 2 3½   4½  6½ 
7. Promotie 2 7 3 20½  ½ 2½ 4 2½ 2½ 3½  5  
8. LSG 5 6 2 13  1 1  0 2  3  6 
9. DD 3 6 0 13   2 3½ 2½ 1½ 1½  2  

 
 
SGA, hoofdklasse: Amsterdam West 1 Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 
              
1. VAS 1 5 9 31    6 4 7  7½ 6½ 
2. Caissa 1 4 8 24     6½ 5  5 7½ 
3. Amsterdam West 1 4 5 18  2    4 4½  7½ 
4. Paard d4 1 5 4 18½  4 1½    4 2 7 
5. De Raadsheer 1 5 3 15½  1 3 4   3  4½ 
6. ENPS 1 3 3 12½    3½ 4 5    
7. Caissa 2 3 2 9½  ½ 3  6     
8. Oosten Toren 1 5 0 7  1½ ½ ½ 1 3½    

 
 
SGA, 1e klasse A: Amsterdam West 2 Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
               
1. VAS 2 4 8 19½    4½  4½ 6 4½   
2. De Amstel 1 4 7 21    5  5½  6½ 4  
3. Amsterdam West 2 5 6 27  3½ 3  8    6 6½ 
4. Caissa 3 4 6 16    0  5½ 5   5½ 
5. De Volewijckers 1 5 3 19  3½ 2½  2½    4 6½ 
6. Chaturanga 1 3 2 11½  2   3     6½ 
7. Boven IJ 1 3 2 10½  3½ 1½       5½ 
8. Amsterdam West 4 3 2 10   4 2  4     
9. ENPS 3 5 0 9½    1½ 2½ 1½ 1½ 2½   
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SGA, 1e klasse B: Amsterdam West 3 Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 
             
1. Caissa 4 3 4 15    3 5 7   
2. Fischer Z 1 2 4 10½       4½ 6 
3. ENPS 2 2 3 9  5      4 
4. EsPion 1 3 2 10½  3    5½ 2  
5. Laurierboom Gambiet 1 3 2 10  1   2½   6½ 
6. Zukertort Amstelveen 1 2 2 9½   3½  6    
7. Amsterdam West 3 3 1 7½   2 4  1½   

 
 
 
SGA, 1e klasse A: Amsterdam West 4 Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
               
1. VAS 2 4 8 19½     4½ 6 4½  4½  
2. De Amstel 1 4 7 21     5  6½ 4 5½  
3. Caissa 3 3 6 16      5   5½ 5½ 
4. Amsterdam West 2 4 4 19  3½ 3     6  6½ 
5. Chaturanga 1 3 2 11½  2  3      6½ 
6. Boven IJ 1 3 2 10½  3½ 1½       5½ 
7. Amsterdam West 4 3 2 10   4  2    4  
8. De Volewijckers 1 4 1 12½  3½ 2½ 2½    4   
9. ENPS 3 4 0 8    2½ 1½ 1½ 2½    

 
 
 
SGA, 2e klasse A: Amsterdam West 5 Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 
              
1. VAS 3 5 10 32½    7½  4½ 7 6½ 7 
2. Caissa 5 4 8 22    5 4½ 5½  7  
3. Amsterdam West 5 5 6 23  ½ 3    5½ 6½ 7½ 
4. De Raadsheer 2 4 6 22   3½   5 7  6½ 
5. De Amstel 2 4 2 13½  3½ 2½  2    5½ 
6. MSK 1 4 2 10  1  2½ 1   5½  
7. De Volewijckers 2 4 0 6½  1½ 1 1½   2½   
8. EsPion 2 4 0 5½  1  ½ 1½ 2½    

 
 
 
SGA, 2e klasse B: Amsterdam West 6 Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 
             
1. De Raadsheer 3 3 6 17½   5½   5½ 6½  
2. Almere 1 4 4 13  2½   1½ 4½ 4½  
3. Pegasus Amstelveen 1 2 4 12      5½  6½ 
4. Oosten Toren 2 1 2 6½   6½      
5. Amsterdam West 6 3 0 8½  2½ 3½ 2½     
6. ENPS 4 2 0 5  1½ 3½      
7. Isolani 1 1 0 1½    1½     
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SGA, 3e klasse: Amsterdam West 7 Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 
             
1. VAS 4 3 6 18½      6½ 6 6 
2. Amsterdam West 8 3 5 16½    4   4½ 8 
3. Caissa 6 3 5 15½   4   6 5½  
4. ENPS 5 3 5 14½      4 4½ 6 
5. Caissa 7 4 3 12  1½  2 4   4½ 
6. Amsterdam West 7 4 0 11½  2 3½ 2½ 3½    
7. Chaturanga 2 4 0 7½  2 0  2 3½   

 
 
SGA, 3e klasse: Amsterdam West 8 Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 
             
1. VAS 4 3 6 18½      6½ 6 6 
2. Amsterdam West 8 3 5 16½    4   4½ 8 
3. Caissa 6 3 5 15½   4   6 5½  
4. ENPS 5 3 5 14½      4 4½ 6 
5. Caissa 7 4 3 12  1½  2 4   4½ 
6. Amsterdam West 7 4 0 11½  2 3½ 2½ 3½    
7. Chaturanga 2 4 0 7½  2 0  2 3½   

 
 
 
SGA, 4e klasse: Amsterdam West 9 Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 
             
1. Pegasus Amstelveen 2 3 4 14½      3 5½ 6 
2. Zwart op Wit 1 2 4 13½       5½ 8 
3. VAS 5 2 4 12½     6 6½   
4. Amsterdam West 9 3 4 12    2  5½ 4½  
5. De Raadsheer 4 3 2 9  5  1½ 2½    
6. De Volewijckers 3 4 1 12½  2½ 2½  3½   4 
7. Caissa 8 3 1 6  2 0    4  

Individuele scores: 

 Amsterdam West KNSB 1 Score TPR    Amsterdam West KNSB 2 Score TPR 
              
Remco Hillebrandt 5 ½ uit 6 2113   Iwan Bonoo 3 ½ uit 6 2050 
Tycho Burgerhoff 5  uit 5 2330   Paul Scheermeijer 3 ½ uit 6 1996 
Floris Golbach 5  uit 6 2165   Frank van de Pavoordt 3 ½ uit 6 1854 
Frans Schoffelmeer 4 ½ uit 6 2160   Rob Kotmans 3  uit 6 1832 
Sven Pronk 4  uit 5 2101   René Pijlman 3  uit 6 1821 
Ron Klein 3 ½ uit 6 1634   Jan Schuur 2  uit 2 2294 
Ansgar Mohnkern 3  uit 5 1885   Thomas Hufener 2  uit 3 2055 
Peter Manuel 2  uit 3 2022   Ridens Bolhuis 2  uit 5 1654 
Frits Veenstra 1  uit 1 2141   Gert-Jan Goedhart 1 ½ uit 2 1983 
Wim van Tuyl  ½ uit 1 –   Casper Hoorn 1  uit 1 1902 
Joel Groenewoud 0  uit 1 1312   Aldo van de Woestijne 0  uit 1 1333 
Jan Winsemius 0  uit 1 1265   Partipan Groen in ’t Wout 0  uit 1 1223 
Paul Helmer 0  uit 1 1090   Vincent Panhuysen 0  uit 1 1179 
Reglementair 1  uit 1    Reglementair 0  uit 2  
              
 35  uit 48     25  uit 48  
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 Amsterdam West SGA 1 Score TPR    Amsterdam West SGA 2 Score TPR 
              
Floris Golbach 3 ½ uit 4 2182   Iwan Bonoo 4  uit 5 2155 
Tycho Burgerhoff 3  uit 3 2780   Frans Schoffelmeer 4  uit 5 2045 
Peter Manuel 3  uit 4 2094   Aldo van de Woestijne 3  uit 5 1854 
Thomas Hufener 2  uit 4 1913   Gijs de Waal 2 ½ uit 3 1944 
Jan Winsemius 2  uit 4 1913   Paul Scheermeijer 2 ½ uit 4 1893 
Mark Nieuwenbroek 1 ½ uit 4 1869   Jeroen Cromsigt 2 ½ uit 4 1819 
Frans Schoffelmeer 1  uit 1 2540   Rob Kotmans 2 ½ uit 5 1784 
Remco Hillebrandt 1  uit 2 1910   Wim van Tuyl 1 ½ uit 2 1746 
Sven Pronk 1  uit 3 2083   Jan Schuur 1 ½ uit 3 1605 
Ansgar Mohnkern 0  uit 3 1522   Rik Hendriks 1  uit 1 2623 
        Mehmet Elliyasa 1  uit 1 2525 
        Partipan Groen in ’t Wout 1  uit 1 2555 
        Andy Gerritsen 0  uit 1 925 
              
 18  uit 32     27  uit 40  

 
 

 
 
 
 Amsterdam West SGA 3 Score TPR    Amsterdam West SGA 4 Score TPR 
              
Wim van Tuyl 1 ½ uit 3 1917   Marlo Coolen 2 ½ uit 3 2074 
Erik Dekker 1 ½ uit 3 1886   Marc Meuwissen 2  uit 2 2627 
Serkan Ozkoc 1  uit 1 2551   Frits Veenstra 1 ½ uit 3 1847 
Mehmet Elliyasa 1  uit 3 1778   Partipan Groen in ’t Wout 1 ½ uit 3 1796 
Marlo Coolen  ½ uit 1 1732   Jasper Dekker 1  uit 3 1873 
Jasper Dekker  ½ uit 2 1806   Gijs de Waal 1  uit 3 1821 
Jos Kooiker  ½ uit 2 1790   Casper Hoorn  ½ uit 3 1676 
Partipan Groen in ’t Wout  ½ uit 2 1516   Olivier Hersperger 0  uit 1 1218 
Himmet Obut  ½ uit 3 1556   George Boellaard 0  uit 3 1185 
Paul Helmer 0  uit 1 1437         
Andy Gerritsen 0  uit 1 1088         
Rik Hendriks 0  uit 2 1231         
              
 7 ½ uit 24     10  uit 24  
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 Amsterdam West SGA 5 Score TPR    Amsterdam West SGA 6 Score TPR 
              
Sander van de Wiel 3 ½ uit 4 1844   Andre Marcus 2 ½ uit 3 1668 
Hilbrand Bruinsma 2 ½ uit 4 1757   Pieter Venema 2  uit 3 2308 
Serkan Ozkoc 2 ½ uit 3 1896   Nanne Kingma 1 ½ uit 3 1528 
Rob Thijssing 2 ½ uit 3 1568   Dimitar Argirov 1  uit 1 2404 
Bert van de Laar 2  uit 5 1733   Kees Heijnis  ½ uit 2 1437 
Arie van Walraven 1 ½ uit 3 1709   Jan Pieter Streef  ½ uit 2 1565 
Vincent Panhuysen 1 ½ uit 3 1594   Hans Balhuizen  ½ uit 3 1427 
Brent Waersegers 1  uit 1 2241   Roelf Jan Duin 0  uit 1 1111 
Dimitar Argirov 1  uit 1 2133   Henk van de Berg 0  uit 1 1089 
Bas van den Berg 1  uit 2 2284   Bert Dreef 0  uit 1  
Osama Karwan 1  uit 2 1738   Herbert Tulleken 0  uit 2 921 
Aurian de Briey 1  uit 2 1601   Rob Thijssing 0  uit 2 854 
Ruud Mercks  ½ uit 1 1559         
Ralph Sanders  ½ uit 1 1439         
Rein Gerritsen 0  uit 1 794         
Edward Waersegers 0  uit 1 692         
Reglementair 0  uit 2          
              
 23  uit 40     8 ½ uit 24  

 
 Amsterdam West SGA 7 Score TPR    Amsterdam West SGA 8 Score TPR 
              
Dimitar Argirov 3 ½ uit 4 1851   Ralph Sanders 2 ½  3 1696 
Ichelle Dekker 2  uit 2 2113   Ron Segers 2 ½  3 1537 
Klaas Knoester 1 ½ uit 4 1393   Willem Visser 2   3 1572 
Jan van der Heyden 1  uit 1 2145   Ronald Kersbergen 1 ½  2 2172 
Jonathan Dürckheim 1  uit 1    Bert Dreef 1 ½  3 1544 
Cees Flikweert 1  uit 4 1444   Rui Belem 1   1 2243 
Thijs Boon 1  uit 4 1281   Milo Broerse 1   1  
Jos Jaarsveld  ½ uit 2 1324   Jo van den Berg 1   1  
Rui Belem 0  uit 1 928   Edward Waersegers 1   1  
Peter Gijsberti Hodenpijl 0  uit 1 874   Wouter van de Kamer 1   1  
Henk van de Berg 0  uit 1    Henk van de Berg 1   3 1323 
Willem Visser 0  uit 1    Kees Heijnis  ½  1 1506 
Marjolein Aarten 0  uit 2 797   Paul Rasor 0   1  
Sofie Roels 0  uit 2 588         
Wouter van de Kamer 0  uit 2          
              
 11 ½ uit 32     16 ½ uit 24  

 
Amsterdam West SGA 9 Score TPR 
      
Tony Hall  ½ uit 1 1491 
Jan van der Heyden 1  uit 1  
Brent Waersegers 1  uit 1 2114 
Jonathan Dürckheim 1  uit 1 1987 
Edward Waersegers 0  uit 1  
Jan Looijen 1  uit 1 2123 
Jan Warmerdam 0  uit 1 535 
Ric Soeurt 1  uit 1 1977 
      
 5 ½ uit 8  
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Constant Orbaan (1918-1990) was een ervaren arbiter, die in geheel eigen stijl problemen oploste. Zo kwam er 
eens een speler bij hem klagen over de kou, terwijl een ander juist meer frisse lucht wilde. Orbaan beloofde er 
wat aan te doen, deed echter niets, en toen hij na een tijdje kwam informeren of het zo beter was werd hij door 
beiden vriendelijk bedankt. 

 
 
 

Partij van een talent 

– door Dirk Goes – 

Op 13 januari 1912 organiseerde de Amsterdamse schaakvereniging S.D.C. (wat staat voor Schaak- en Damclub) 
in café ‘De Ysbreker’ aan de Weesperzijde een simultaan door de destijds bekende schaker Jacques Davidson. 
Vanzelfsprekend werden de meeste partijen door hem gewonnen, maar hij verloor er ook een paar, waaronder 
een tegen een 10-jarig jongetje: 
 

Wit: Jacques Davidson 

Zwart: Hou ik nog even geheim 

 
1. e4 e6; 2. d4 d5; 3. exd5 exd5; 4. Ld3 Pf6; 5. Pf3 Le7; 6. 0-0 0-0; 7. Pc3 Lg4; 8. Le3 Pc6; 9. Pe2 Lxf3; 10. gxf3 Ph5; 11. 
Pg3 
 

 
 
11. …. Lg5 
 
Kijk, het knaapje kan al combineren. Wel jammer dat het niet goed is. 
 
12. Pxh5 Lxe3; 13. fxe3 Dg5+; 14. Pg3 
 
Tja, stukken kunnen terug. 
 
14. …. Dxe3+; 15. Kg2 Pxd4; 16. Te1 Dg5; 17. Lxh7+ Kxh7; 18. Dxd4 Tac8; 19. Te5 Dg6; 20. Th5+ Kg8; 21. Dh4 
Dxc2+; 22. Kh1 f6; 23. Th8+ Kf7; 24. Dh5+ Dg6 
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25. Txf8+ Txf8; 26. Dxg6+ 
 
“En dit win ik wel met mijn stuk meer” zal Davidson hier hebben gedacht. Dat was waarschijnlijk de reden dat 
hij het onmiddellijk winnende 26. Dxd5+ overzag. 
 
26. …. Kxg6; 27. Td1 c6; 28. Te1 Kf7; 29. Pf5 Tb8; 30. Pd6+ Kf8; 31. Kg2 Td8; 32. Pf5 Td7; 33. Kf2 Kf7; 34. Ke3 
Kg6; 35. Pg3 Te7+; 36. Kf2 Txe1; 37. Kxe1 d4; 38. Kd2 c5; 39. Kd3 b6; 40. a4 Kg5; 41. Pe2 Kh4; 42. Pg1 Kg5; 43. Ke4 
f5+; 44. Ke5 g6; 45. b3 Kh4; 46. Kf4 
 

 
 
46. …. g5+ 
 
De winnende zet, want wit kan niet meer verhinderen dat de d-pion doorloopt. Nimzowitsch zei het al: ‘de vrij-
pion is een crimineel die achter slot en grendel hoort, milde maatregelen als politietoezicht zijn onvoldoende!’ 
 
47. Kxf5 d3; 48. f4 g4; 49. h3 d2; 50. hxg4 d1D; 0-1. 
 
Toegegeven, een heel bijzondere partij was dit niet, maar de identiteit van het jongetje wel, want hij zou het 23 
jaar later later tot wereldkampioen schoppen. Zijn naam? Max Euwe! 
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KNSB Ratinglijst per 1 maart 2022 

Op naam 1 mrt. 2022 1 dec. 2021 1 nov. 2021 1 okt. 2021 1 sept. 2021 1 mrt. 2021 
       
Aarten, Marjolein 1371 1371 1383 1383 1414 1414 
Adamson, Rob 1258 1258 1258 1258 1258 1258 
Balhuizen, Hans 1580 1576 1589 1589 1589 1589 
Basyigit, Göksel 1681 1681 1681 1681 1681 1681 
Berg, Bas van den 1595 1585 1580 1580 1580 1580 
Berg, Henk van de 1383 1377 1392 1392 1392 1392 
Berg, Jeroen van den 1982 1981 2007 2007 2003 2003 
Berg, Jo van den 1344 1344 1344 1344 1344 1344 
Berg, Steef van de 1309 1309 1316 1316 1316 1316 
Blokker, Gre 802 802 802 802 802 802 
Boellaard, George 1773 1781 1798 1798 1798 1798 
Bolhuis, Ridens 1854 1888 1871 1888 1880 1880 
Bonoo, Iwan 1987 1997 1992 1986 1976 1976 
Boon, Thijs 1409 1437 1450 1451 1454 1451 
Bruinsma, Hilbrand 1667 1656 1647 1647 1647 1647 
Burgerhoff, Tycho 2167 2138 2105 2098 2069 2069 
Coolen, Marlo 1735 1724 1700 1700 1700 1700 
Cramer, Adrienne 1537 1537 1537 1537 1530 1530 
Cromsigt, Jeroen 1946 1958 1982 1980 1989 1989 
Dekker, Erik 1796 1796 1792 1792 1792 1792 
Dekker, Ichelle 1433 1433 1410 1410 1408 1378 
Dekker, Jasper 1806 1827 1827 1917 1822 1808 
Dreef, Bert 1572 1561 1561 1561 1561 1561 
Duin, Roelf Jan 1512 1512 1512 1512 1512 1512 
Eijk, Dick van der 1875 1842 1853 1864 1864 1864 
Eisses, Job 1353 1353 1353 1353 1353 1353 
Flikweert, Cees 1534 1540 1555 1555 1555 1555 
Elliyasa, Mehmet 1807 1807 1802 1802 1802 1802 
Gerritsen, Andy 1795 1795 1813 1813 1813 1813 
Goedhart, Gert-Jan 1872 1873 1873 1873 1873 1873 
Goes, Dirk 1810 1810 1810 1810 1810 1810 
Golbach, Floris 2024 2010 1995 1989 2104 2104 
Groen in ’t Wout, Partipan 1734 1751 1746 1746 1746 1746 
Haastere, Rob van 1762 1762 1762 1762 1762 1762 
Haan, Mike de 1588 – – – – – 
Hall, Tony 1436 1436 1434 1434 1434 1434 
Hattum, Karel van 1291 1291 1283 1283 1283 1283 
Heer, Jan de 1556 1556 1556 1556 1556 1556 
Heijnis, Kees 1431 1431 1439 1439 1439 1439 
Helmer, Paul 1866 1866 1893 1893 1893 1893 
Hendriks, Rik 1720 1720 1728 1728 1707 1707 
Hersperger, Olivier 1780 1780 1787 1787 1787 1787 
Heyden, Jan van der 1314 1302 1310 1310 1299 1299 
Hillebrandt, Remco 1960 1952 1940 1940 1937 1937 
Hoekstra, Erik 1714 1714 1714 1714 1714 1714 
Hoeven, Gerben van der 2038 2038 2049 2043 2057 2057 
Hoorn, Casper 1783 1779 1801 1801 1797 1797 
Hufener, Thomas 1915 1922 1905 1896 1889 1889 
Jaarsveld, Jos 1300 1307 1307 1307 1307 1307 
       
 
 



38 

Op naam 1 mrt. 2022 1 dec. 2021 1 nov. 2021 1 okt. 2021 1 sept. 2021 1 mrt. 2021 
       
Jongh, Benno de 1980 1990 1990 2001 2016 2016 
Kalma, Jildo 1839 1839 1864 1864 1864 1828 
Kamer, Wouter van de 1363 – – – – – 
Kelch, Henk 1594 1594 1594 1594 1594 1594 
Kersbergen, Ronald 1556 1556 1547 1547 1547 1547 
Kingma, Nanne 1510 1509 1509 1509 1509 1509 
Klein, Ron 1959 1974 1980 1980 1983 1983 
Knoester, Klaas 1437 1419 1437 1437 1437 1437 
Kooiker, Jos 1872 1872 1872 1872 1872 1872 
Kooiman, Tobi 2057 2057 2066 2066 2066 2066 
Kotmans, Rob 1789 1781 1786 1786 1861 1861 
Laar, Bert van de 1612 1597 1587 1587 1606 1606 
Littel, Leo 1812 1845 1892 1903 1904 1904 
Loermans, Thijs 1521 1521 1521 1521 1521 1521 
Looijen, Jan 1223 1222 1193 1193 1199 1199 
Manuel, Peter 2031 2052 2034 2030 2040 2040 
Marcus, André 1490 1478 1478 1478 1478 1478 
Mercks, Marcella 868 868 873 873 873 873 
Mercks, Ruud 1347 1320 1320 1320 1320 1320 
Meuwissen, Marc 1839 1828 1810 1810 1810 1810 
Mohnkern, Ansgar 1976 1999 2024 2023 2011 2011 
Nieuwenbroek, Mark 1911 1913 1916 1916 1916 1916 
Obut, Himmet 1700 1680 1696 1695 1688 1688 
Ozkoc, Serkan 1647 1626 1590 1590 1590 1590 
Panhuysen, Vincent 1568 1568 1544 1544 1470 1470 
Pavoordt, Frank van de 1794 1788 1779 1796 1791 1791 
Peereboom, Michiel 1602 1602 1602 1602 1602 1602 
Pijlman, René 1886 1901 1907 1916 1911 1911 
Pronk, Sven 2151 2150 2153 2153 2152 2152 
Roels, Sofie 1280 1280 1286 1286 – – 
Roos, Maarten 1436 1436 1436 1436 1443 1443 
Sanders, Ralph 1427 1418 1386 1386 1380 1380 
Scheermeijer, Paul 1944 1946 1942 1953 1947 1947 
Scheermeijer, Rob 1875 1875 1875 1875 1875 1875 
Schievels, Dick 1679 1679 1679 1679 1679 1679 
Schoffelmeer, Frans 1957 1952 1944 1935 1916 1916 
Schuur, Jan 1985 1972 1972 1972 1972 1972 
Segers, Ron 1334 1334 1323 1323 1323 1323 
Soeurt, Ric 1254 1225 1199 1199 1199 1199 
Streef, Jan Pieter 1612 1608 1615 1615 1615 1615 
Tadrous, George 1369 1369 1375 1375 1375 1375 
Thijssing, Rob 1543 1551 1560 1560 1553 1553 
Tieleman, Wouter 1628 1628 1628 1628 1628 1628 
Tulleken, Herbert 1511 1511 1519 1519 1519 1519 
Tuijl, Eric van 1587 1587 1587 1587 1587 1587 
Tuyl, Wim van 1798 1798 1796 1796 1796 1796 
Veenstra, Frits 1767 1793 1790 1790 1790 1790 
Venema, Pieter 1532 1532 1513 1513 1513 1513 
Veur, Richard van der 813 813 813 813 813 813 
Visser, Tom 1747 1747 1747 1747 1747 1747 
Visser, Willem 1362 1342 1355 1355 1355 1355 
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Op naam 1 mrt. 2022 1 dec. 2021 1 nov. 2021 1 okt. 2021 1 sept. 2021 1 mrt. 2021 
       
Vries, Silvia de 1268 1268 1268 1268 1268 1268 
Waal, Gijs de 1951 1943 1998 1998 1998 1998 
Waersegers, Brent 1566 1591 1600 1568 1600 1483 
Waersegers, Edward 1374 1374 1366 1366 1380 1380 
Walraven, Arie van 1658 1658 1645 1645 1649 1649 
Warmerdam, Jan 1198 1198 1214 1214 1214 1214 
Wiel, Sander van de 1658 1650 1635 1635 1635 1635 
Wilde, Jan de 1198 1198 1198 1198 1198 1198 
Winsemius, Jan 1880 1887 1921 1921 1921 1921 
Woestijne, Aldo van de 1942 1962 1948 1948 1956 1956 
Wolgen, Remco 1693 1693 1693 1693 1693 1693 
Yahia, Mustapha 1806 1806 1806 1806 1806 1806 
Zwartjes, Maarten 1293 1293 1293 1293 1293 1293 
       
 
 
 
Op sterkte 
 
Burgerhoff, Tycho 2167   Dekker, Jasper 1806   Balhuizen, Hans 1580 
Pronk, Sven 2151   Yahia, Mustapha 1806   Dreef, Bert 1572 
Kooiman, Tobi 2057   Tuyl, Wim van 1798   Panhuysen, Vincent 1568 
Hoeven, Gerben van der 2038   Dekker, Erik 1796   Waersegers, Brent 1566 
Manuel, Peter 2031   Gerritsen, Andy 1795   Heer, Jan de 1556 
Golbach, Floris 2024   Pavoordt, Frank van de 1794   Kersbergen, Ronald 1556 
Bonoo, Iwan 1987   Kotmans, Rob 1789   Thijssing, Rob 1543 
Schuur, Jan 1985   Hoorn, Casper 1783   Cramer, Adrienne 1537 
Berg, Jeroen van den 1982   Hersperger, Olivier 1780   Flikweert, Cees 1534 
Jongh, Benno de 1980   Boellaard, George 1773   Venema, Pieter 1532 
Mohnkern, Ansgar 1976   Veenstra, Frits 1767   Loermans, Thijs 1521 
Hillebrandt, Remco 1960   Haastere, Rob van 1762   Duin, Roelf Jan 1512 
Klein, Ron 1959   Visser, Tom 1747   Tulleken, Herbert 1511 
Schoffelmeer, Frans 1957   Coolen, Marlo 1735   Kingma, Nanne 1510 
Waal, Gijs de 1951   Groen in ’t Wout, Partipan 1734   Marcus, André 1490 
Cromsigt, Jeroen 1946   Hendriks, Rik 1720   Knoester, Klaas 1437 
Scheermeijer, Paul 1944   Hoekstra, Erik 1714   Hall, Tony 1436 
Woestijne, Aldo van de 1942   Obut, Himmet 1700   Roos, Maarten 1436 
Hufener, Thomas 1915   Wolgen, Remco 1693   Dekker, Ichelle 1433 
Nieuwenbroek, Mark 1911   Basyigit, Göksel 1681   Heijnis, Kees 1431 
Pijlman, René 1886   Schievels, Dick 1679   Sanders, Ralph 1427 
Winsemius, Jan 1880   Bruinsma, Hilbrand 1667   Boon, Thijs 1409 
Eijk, Dick van der 1875   Walraven, Arie van 1658   Berg, Henk van de 1383 
Scheermeijer, Rob 1875   Wiel, Sander van de 1658   Waersegers, Edward 1374 
Goedhart, Gert-Jan 1872   Ozkoc, Serkan 1647   Aarten, Marjolein 1371 
Kooiker, Jos 1872   Tieleman, Wouter 1628   Tadrous, George 1369 
Helmer, Paul 1866   Laar, Bert van de 1612   Kamer, Wouter v.d. 1363 
Bolhuis, Ridens 1854   Streef, Jan Pieter 1612   Visser, Willem 1362 
Kalma, Jildo 1839   Peereboom, Michiel 1602   Eisses, Job 1353 
Meuwissen, Marc 1839   Berg, Bas van den 1595   Mercks, Ruud 1347 
Littel, Leo 1812   Kelch, Henk 1594   Berg, Jo van den 1344 
Goes, Dirk 1810   Haan, Mike de 1588   Segers, Ron 1334 
Elliyasa, Mehmet 1807   Tuijl, Eric van 1587   Heyden, Jan van der 1314 
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Berg, Steef van de 1309   Vries, Silvia de 1268   Wilde, Jan de 1198 
Jaarsveld, Jos 1300   Adamson, Rob 1258   Mercks, Marcella 868 
Zwartjes, Maarten 1293   Soeurt, Ric 1254   Veur, Richard van der 813 
Hattum, Karel van 1291   Looijen, Jan 1223   Blokker, Gre 802 
Roels, Sofie 1280   Warmerdam, Jan 1198     
          
 
 

FIDE Ratinglijst per 1 maart 2022 
 
 
Op naam 
 
Aarten, Marjolein 1450   Hillebrandt, Remco 1975   Peereboom, Michiel 1731 
Berg, Jeroen van den 1993   Hoeven, Gerben v.d. 1998   Pijlman, René 1884 
Bolhuis, Ridens 1888   Hufener, Thomas 1915   Pronk, Sven 2117 
Bonoo, Iwan 1924   Jongh, Benno de 1930   Roels, Sofie 1292 
Boon, Thijs 1321   Kalma, Jildo 1826   Scheermeijer, Paul 2018 
Coolen, Marlo 1771   Klein, Ron 2014   Scheermeijer, Rob 1879 
Cramer, Adrienne 1522   Knoester, Klaas 1582   Schoffelmeer, Frans 2035 
Cromsigt, Jeroen 1920   Kooiman, Tobi 2069   Schuur, Jan 1973 
Dekker, Ichelle 1435   Kotmans, Rob 2021   Tieleman, Wouter 1760 
Dekker, Jasper 1828   Laar, Bert van de 1626   Tuyl, Wim van 1876 
Dreef, Bert 1514   Littel, Leo 1878   Veenstra, Frits 1870 
Eijk, Dick van der 1939   Lubbers, Johan 2044   Vlaming, Sjaak 1663 
Goes, Dirk 1850   Manuel, Peter 2045   Walraven, Arie van 1680 
Golbach, Floris 1994   Meuwissen, Marc 1860   Winsemius, Jan 1897 
Gr. in ’t Wout, Partipan 1619   Mohnkern, Ansgar 1959   Woestijne, Aldo van de 1994 
Hattum, Karel van 1344   Panhuysen, Vincent 1528     
Hersperger, Olivier 1798   Pavoordt, Frank van de 1802     
          
 
 
Op sterkte 
 
Pronk, Sven 2117   Bonoo, Iwan 1924   Tieleman, Wouter 1760 
Kooiman, Tobi 2069   Cromsigt, Jeroen 1920   Peereboom, Michiel 1731 
Manuel, Peter 2045   Hufener, Thomas 1915   Walraven, Arie van 1680 
Lubbers, Johan 2044   Winsemius, Jan 1897   Vlaming, Sjaak 1663 
Schoffelmeer, Frans 2035   Bolhuis, Ridens 1888   Laar, Bert van de 1626 
Kotmans, Rob 2021   Pijlman, René 1884   Gr. in ’t Wout, Partipan 1619 
Scheermeijer, Paul 2018   Scheermeijer, Rob 1879   Knoester, Klaas 1582 
Klein, Ron 2014   Littel, Leo 1878   Panhuysen, Vincent 1528 
Hoeven, Gerben v.d. 1998   Tuyl, Wim van 1876   Cramer, Adrienne 1522 
Golbach, Floris 1994   Veenstra, Frits 1870   Dreef, Bert 1514 
Woestijne, Aldo van de 1994   Meuwissen, Marc 1860   Aarten, Marjolein 1450 
Berg, Jeroen van den 1993   Goes, Dirk 1850   Dekker, Ichelle 1435 
Hillebrandt, Remco 1975   Dekker, Jasper 1828   Hattum, Karel van 1344 
Schuur, Jan 1973   Kalma, Jildo 1826   Boon, Thijs 1321 
Mohnkern, Ansgar 1959   Pavoordt, Frank van de 1802   Roels, Sofie 1292 
Eijk, Dick van der 1939   Hersperger, Olivier 1798     
Jongh, Benno de 1930   Coolen, Marlo 1771     
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Een hoog IQ achter het schaakbord 

– door Dirk Goes – 

De vraag of een hoog IQ onontbeerlijk is om op hoog niveau te schaken intrigeert mij. Daarover filosoferende 
denk ik altijd meteen aan Albert Einstein, een groot geleerde met ontegenzeggelijk een hoog IQ, maar om nou te 
zeggen dat hij een groot schaker was… Van Einstein is bekend dat hij als schooljongen schaakte, maar dat hij het 
competitieve element verafschuwde. Hij zag het zuiver als een spelletje waarbij hij zich kon ontspannen, niet meer 
en niet minder. Bobby Fischer, toch ook bepaald geen kleine jongen wat betreft IQ, was dan weer het andere 
uiterste. Voor hem was schaken veel meer dan alleen een spelletje, hij was echt bezeten van het spel. 
 
In 1933 speelde Einstein in de Universiteit van Princeton een partij tegen medewetenschapper Robert Oppenhei-
mer, die later, tijdens de Tweede Wereldoorlog, betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van de atoombom. De 
partij is voor het nageslacht bewaard gebleven. 
 

Wit: Albert Einstein 

Zwart: Robert Oppenheimer 

 
1. e4 
 
Later bleek dat 1. E=mc2 in deze stelling de beste zet was. 
 
1. …. e5; 2. Pf3 Pc6; 3. Lb5 a6; 4. La4 b5; 5. Lb3 Pf6; 6. 0-0 Pxe4; 7. Te1 d5; 8. a4 b4; 9. d3 Pc5 
 
Veiliger lijkt 9. …. Pf6, bijvoorbeeld 10. Pxe5 Pxe5; 11. Txe5+ Le6 en er is niet zo veel aan de hand. 
 
10. Pxe5 Pe7; 11. Df3 
 

 
 
Dreigt iets onaangenaams op f7. 
 
11. …. f6? 
 
Een slechte zet, die hard wordt weerlegd. Na 11. …. Le6 staat wit hooguit iets beter. 
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12. Dh5+ g6; 13. Pxg6 hxg6; 14. Dxh8 Pxb3; 15. cxb3 Dd6; 16. Lh6 Kd7; 17. Lxf8 Lb7; 18. Dg7 Te8; 19. Pd2 c5; 20. 
Tad1 a5 
 

 
 
21. Pc4! dxc4; 22. dxc4 Dxd1; 23. Txd1+ Kc8; 24. Lxe7 
 
En Oppenheimer strekte de wapenen. 
 
Overigens zij opgemerkt dat bovenstaande partij apocrief is. Volgens sommige bronnen was niet Robert Oppen-
heimer de tegenstander, maar de Oostenrijkse schilder Max Oppenheimer. Weer andere bronnen beweren dat 
niet Albert Einstein achter het bord zat maar zijn zoon Hans Albert. Maar, zoals Lex Jongsma altijd zei: een goed 
verhaal moet je nooit kapotchecken. 
 
 
 

 

Albert Einstein: 

"When you sit with a nice 
girl for two hours you think 
it's only a minute. But when 
you sit on a hot stove for a 
minute you think it's two 
hours. That's relativity." 
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Wat kunnen schakers leren van strategisch management? 

– door Casper Hoorn – 

Wat kunnen schakers leren van strategisch management? 
Toen ik zo’n 8 jaar geleden strategisch management doceerde aan HRM-studenten vonden ze het maar een ab-
stract onderwerp dat vooral nog weinig van doen had met de dagelijkse praktijk van personeelsmanagement. De 
praktische schakers zullen mogelijk ook hun neus ophalen voor een stuk over strategisch management. Regel-
matig hoor ik Jasper Dekker zo fraai verwoorden “Ik had geen plan”, of “Ik koos voor het verkeerde plan”. In 
feite gaat dit over strategisch management, het maken van een plan om een bepaald doel te bereiken. Regelmatig 
denkt het bedrijfsleven dat schaken gelijk staat aan strategisch denken, zie bijvoorbeeld de vele afbeeldingen van 
schaakstukken bij advertenties over strategie. Het blijkt dat we in de praktijk vaak helemaal niet een plan hebben, 
of we hebben een plan maar het blijkt in de praktijk (door de zetten van de tegenstander) niet te werken. In dit 
artikel wil ik stilstaan bij wat het rijke vak van strategisch management ons als schaker kan leren. Ik wil hier 
gebruik maken van het conceptuele boek ‘strategie safari’ van Henry Mintzberg. 
 
Geplande vs. spontane strategie  
‘In de wetenschap, net als in de liefde, kan te veel nadenken ertoe leiden dat je er niets van bakt’ - Berger. 
Laten we hierbij schaken toevoegen!  
Allereerst betoogt Mintzberg dat je als strateeg een geplande strategie hebt (een plan hoe je jouw doel kan ver-
wezenlijken, bijvoorbeeld in het Konings-Indisch een koningsaanval via f5 lanceren) en een gerealiseerde strategie 
(in hoeverre dit ook lukt). Terwijl je onderweg bent je geplande strategie te bereiken, zou je ook altijd ruimte 
moeten maken voor de spontane strategie (bijvoorbeeld wanneer het tactisch wordt, of wanneer jouw geplande 
strategie niet meer werkt). Deze spontane strategie beïnvloedt voortdurend je geplande strategie, of, zoals Woody 
Allen het stelt “Ik lag in een warm bed en ineens was ik onderdeel van een plan“ (met andere woorden: een 
spontane strategie kan opeens ontstaan, zelfs in bed). Dat is het ingewikkelde als strateeg. Toen Rusland Oekraïne 
binnenviel, ging het ervan uit dat ze vriendelijk ontvangen zouden worden door de bevolking en dat een groot 
deel van het leger zich zou overgeven. Dit bleek niet zo te zijn, Rusland bleek maar matig in staat om goed een 
spontane strategie te ontwikkelen. Dat maakt het als schaker ook zo lastig wanneer je een plan hebt, je mist iets 
wat zich in de stelling aandient. Vervolgens moet je soms ter plekke weer een nieuwe strategie bedenken op de 
nieuwe stelling. De praktische schaker kent dit probleem niet. Die doet gewoon telkens de beste zet en heeft geen 
strategie nodig. Soms is slechts spontane strategie voldoende! Zoals we tegenwoordig leren met alle modieuze 
scrum- en agile-manieren van werken, is dat bijzonder flexibel. Een geplande strategie kost veel (denk)tijd en 
werkt regelmatig niet, we kunnen simpelweg niet alle informatie overzien. Voldoende geplande strategie, maar 
ook herkennen wanneer spontane strategie nodig is, is een belangrijk uitgangspunt! Ik zou willen eindigen met 
de volgende stelling: ‘Slechts weinige van de zogenaamde briljante strategieën van de planners werden met succes 
geïmplementeerd’ – Mintzberg. Als schaker kun je daar tegenin brengen dat je een gecontroleerde situatie hebt 
(in tegenstelling tot een bedrijfsomgeving) waarin alles in theorie valt uit te rekenen, maar het punt is dat je nooit 
alles volledig overziet. Het menselijk tekort is zo zichtbaar in strategische planning! 
Uitgangspunt moet zijn dat, wanneer de stelling niet zo duidelijk is (bijvoorbeeld overgang van opening naar 
middenspel of van middenspel naar eindspel, of na een stukkenruil of verandering van positie door een verande-
ring in de pionnenstructuur) je een plan bedenkt, maar dat wanneer je plan wordt doorkruist en je moet reageren, 
of wanneer je opeens een kans ziet (nog los van je plan), je dan de spontane strategie moet toepassen. 
 
Inside-out vs. outside-in-benadering 
Een ander belangrijk perspectief is de inside-out-benadering tegenover de outside-in-benadering. De inside-out-
benadering betoogt dat je je niets van je tegenstander moet aantrekken. Slechts uitgaan van je eigen kracht en altijd 
in dezelfde stijl spelen, spelen op een manier die past bij jouw kwaliteiten. Zo speelde vroeger Nakamura vrijwel 
elke partij nogal aanvallend, met de openingen die daarbij pasten. Aan de andere kant heb je de outside-in-
benadering. Dan ga je volledig uit van je tegenstander, pas jij je zo goed mogelijk aan op je tegenstander, en ga je 
ervan uit dat jouw aanpassing op je tegenstander (met jouw kwaliteiten) effectief werkt. Een tijdje geleden zag ik 
Floris Golbach met wit tegen de Duitser spelen. Beiden deden erg lang over respectievelijk de eerste en tweede 
zet omdat ze hun tegenstander niet in de kaart wilden spelen en iets op het bord wilden krijgen dat zij beter 
dachten te kennen dan hun tegenstander. Nakamura zag je veel later ook veel meer een outside-in-benadering 
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toepassen. Meer positioneel spel tegen tegenstanders waarbij dat past, of bewust geen theorie spelen als je weet 
dat je tegen een sterk voorbereide tegenstander speelt. 
 
Een behulpzaam model om dit strategisch concept toe te passen, is het Bo Hanson’s four player model. Hierin 
worden spelers ingedeeld in feitelijk/praktisch tegenover theoretisch/conceptueel en intuïtief tegenover logisch. 
In de voorbereiding zijn we in de regel vooral bezig met wat de tegenstander speelt, zodat je je in de opening kunt 
voorbereiden op je tegenstander. Veelal wordt er echter aan voorbijgegaan wat voor een type speler je tegenstan-
der is. 
 
Om onze clubgenoot Mehmet als voorbeeld te nemen, hij is iemand die zich meer op feiten richt dan op theorie. 
Zoals hijzelf altijd zegt weet hij weinig over openingen en theorie, hij bedenkt het aan het bord. Daarnaast richt 
hij zich iets meer op intuïtie (als bulletspeler) dan op logica (hij zegt altijd dat hij helemaal niet zo diep kan rekenen, 
maar misschien is dat bescheidenheid). Dat betekent dat hij het tegen theoretische spelers soms best lastig kan 
hebben, als de opening zo complex en sturend wordt dan kan hij er soms opeens vanaf gaan. Of hij speelt tegen 
een speler die erg goed kan rekenen. Dat betekent voor Mehmet dat hij gezien zijn kwaliteiten (en gezien de 
kwaliteiten van de tegenstander) zich vooraf een strategie kan aanmeten. Tegen mij weet hij dat ik theoretisch best 
redelijk onderlegd ben, daarom wijkt hij al snel af van wat gangbaar is. Hij speelt intuïtief en snel. Dat betekent 
dat hij mij als theoretische speler direct onder druk zet. Ik snap al snel niks meer van de stelling, en hiermee ben 
ik uit mijn spel. Hij snapt er ook niks van, maar daar is hij aan gewend als niet-theoretische speler. Zo is hij in het 
voordeel. 

 
Sun-Tzu: the art of war  
Sun-Tzu wordt regelmatig door strategen aangehaald. Hij was een invloedrijk militair strateeg die Oosterse wijs-
heden combineerde met strategisch wijze uitspraken zoals ‘als je ertoe in staat bent, wek de indruk van 
onvermogen. Als je actief bent, suggereer dan inactiviteit’. Deze stelling kun je goed toepassen als je bijvoorbeeld 
de underdog bent. In een partij tegen de heer Winsemius dacht hij dat ik niet zo theoretisch onderlegd was en hij 
in de regel de opening beter kende. Ik speelde alles tot zet 14 à tempo, terwijl hij veel tijd nam om te bedenken 
wat de stelling nodig had. Hij onderschatte mij en dacht dat ik blufte door zo snel te spelen. Wat hij niet wist was 
dat ik nog 45 minuten eerder precies deze variant tot zet 14 had bestudeerd via chessable! Hij kwam uiteindelijk 
flink in tijdnood en blunderde de partij weg. Door snel te spelen wekte ik de indruk van onvermogen. ‘Lok de 
vijand uit zijn schulp, suggereer chaos en sla dan toe’ is een stelling die ik volledig onderschrijf. Regelmatig speel 
ik soms net wat te passief, of doe een wachtzet vanuit de gedachte dat de stelling dat soms nog prima kan ver-
dragen. In de regel voelen veel aanvallende spelers zich aangemoedigd om direct toe te slaan, dit is het moment. 
Juist dan ontstaan er veel tegenkansen, vanuit de gedachte dat hun stelling beter is, omdat ik passieve zetten doe. 
 
Sun-Tzu betoogt naast een aantal algemene wetmatigheden ook hoezeer strategie uniek is voor elke situatie: 
• ‘Er zijn slechts vijf muzieknoten, maar hun melodieën zijn zo talrijk dat we ze niet allemaal kunnen beluisteren 

(dit geldt ook voor schaken, slechts 64 velden en slechts 16 stukken). 
• Net zoals water geen vaste vorm heeft, zijn er in de strijd geen vaste omstandigheden. 
• Als ik een slag gewonnen heb, herhaal ik niet mijn tactiek, maar reageer ik op de specifieke omstandigheden’ 

(Mintzberg, p. 95). 
 
Vooroordelen van Herbert Simon 
Herbert Simon is een beroemde politicoloog die geconstateerd heeft dat mensen een ‘bounded rationality’ hebben. 
De mens heeft maar een beperkte informatieverwerking, besluitvorming is daarom geen rationeel proces, maar 
een ijdele poging om rationeel over te komen. Hij komt tot de volgende vooroordelen die worden gemaakt bij 
strategievorming: 
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Type vooroordeel  Toepassing bij het schaken 

Het zoeken naar ondersteunende aanwijzingen Bijvoorbeeld als je bedenkt dat je iemand mat kan zetten of 
een stuk kan winnen, dat je dit idee-fixe vooral bevestigd wil 
zien in plaats van dit te verwerpen. 

Inconsistentie Het onvermogen om dezelfde beslissingscriteria in verge-
lijkbare situaties toe te passen. 

Behoudzucht Het niet kunnen veranderen van de eigen mening in het licht 
van nieuwe informatie/aanwijzingen. Je hebt bijvoorbeeld 
een kansrijke aanval, maar het komt niet door en je wilt het 
toch forceren met een stukoffer. 

Beschikbaarheid Een vertrouwen op specifieke gebeurtenissen die men zich 
gemakkelijk kan herinneren, ten koste van andere relevante 
gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, je hebt de stelling een keer 
gezien tijdens je studie van een opening, maar je weet niet 
helemaal zeker hoe je verder zou moeten. 

Verankering Voorspellingen worden relatief sterk beïnvloed door de 
informatie die voorhanden is. Datgene wat je ziet en kan uit-
rekenen, daar baseer je je besluit op, maar soms mis je patro-
nen en ga je ook niet op zoek naar alternatieve mogelijk-
heden. 

Denkbeeldige correlaties De overtuiging dat er patronen zijn en/of dat twee variabelen 
een causaal verband hebben, terwijl dit in feite niet zo is. 
Bijvoorbeeld, een toreneindspel is altijd remise, of een be-
paalde zet kan niet worden gespeeld in een opening (en het 
kan dus wel). 

Selectieve waarneming Mensen zien problemen in het licht van hun eigen achter-
grond en ervaring, zoals het opgeven van het centrum in de 
opening is als wit helemaal niet slim. 

Optimisme, wishful thinking De voorkeur voor bepaalde toekomstige uitkomsten beïn-
vloedt de voorspelling van dergelijke uitkomsten, zoals een 
schaker mat al in allerlei vormen voor zich ziet, maar net die 
ene zet mist. 

 
Als we deze cognitieve school nog eens verder nagaan, dan is een strategie in de opening, middenspel of eindspel 
vaak te vergelijken met een kaart. We maken een representatie van de werkelijkheid. Deze representatie is niet de 
werkelijkheid, maar een weergave van de werkelijkheid. Soms kan deze representatie behulpzaam zijn, maar 
soms ook illusoir. Zoals de volgende tekst, over Hongaarse soldaten die in de Alpen op oefening waren en in een 
sneeuwstorm terechtkwamen, illustreert: ‘Jazeker, we dachten dat we verdwaald waren, dat we er geweest waren. 
Een van ons vond een kaart in zijn zak, hetgeen ons iets geruststelde. We sloegen ons kamp op en wisten dankzij 
de kaart onze positie te bepalen. En nu zijn we weer hier’. De luitenant (die de soldaten op pad had gestuurd) 
wilde deze opmerkelijke kaart wel eens bekijken. Tot zijn verbazing bleek het om een kaart van de Pyreneeën te 
gaan. Hoe vaak denken we niet een logische strategie te hebben bedacht (bijvoorbeeld spel op de damevleugel in 
het Siciliaans), terwijl het eigenlijk helemaal niet de beste strategie was. Soms denkt je tegenstander dat dit blijk-
baar de logische strategie is en gaat mee, maar soms word je verrast en blijkt jouw strategie helemaal niet passend, 
terwijl je dacht dat dit paste bij de stelling en opening. Met andere woorden, strategen trekken denkbeeldige lijnen 
tussen gebeurtenissen, objecten en situaties. 
 
Kortom, strategie is vaak nodig en slim om een plan te hebben in een stelling, maar tegelijkertijd is een plan een 
onzeker construct, onderhevig aan onze eigen tekortkomingen. 
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Schaakcafé 

De bruine kroeg zit half en half gevuld 
Met mannen, voor het merendeel op jaren 
Die zich hier hebben opgedeeld in paren 

Maar met elkaar allang zijn uitgeluld 

En enkel nog met eindeloos geduld 
Het hoofd gebogen, naar een stelling staren 

Die mede door de rook van hun sigaren 
Ook letterlijk in nevels is gehuld 

En blindelings doen ze op goed geluk 
In een moment van onbedachtzaamheid 
Een zet die tot verlies leidt van een stuk 

Maar al is dan de nederlaag een feit 
Toch maken ze zich helemaal niet druk 
Ze hebben nog revanche tot sluitingstijd 

(Driek van Wissen) 

 
De kroegschaker 

Gekluisterd aan de vierenzestig velden 
Schuift hij dag in, dag uit, de oude rat 
Zijn tegenstanders van het bord, of mat 
En maakt zo zijn geducht talent te gelde 

Verliezen doet hij immers nog maar zelden 
Want juist zijn stille kracht wordt onderschat 

Met eeuwig schaak of een geniepig pat 
Ontsnapt hij vaak aan wie de winst reeds telde 

Dan doemt de kroegbaas op met blik en stoffer 
En gaat ook hij zijns weegs, maar langs de gracht 
Vertraagt zijn tred en wordt zijn oog steeds doffer 

Want nooit wacht hem een vrouw meer in zijn koffer 
Sinds hij dat prachtig stuk verloor, die nacht 

Na een slecht doorgerekend dameoffer 

(Paul van den Hout) 

 
 

Op het schaakbord 

Tel acht naar rechts en ’t zelfde tal naar ond’ren. 
Laat wit het ene, kleur het andere vak. 

Zet zestien houten beeldjes, wit en zwart van lak, 
aan beide zijden. En beginnen kan ’t verwond’ren… 

(Leo van Kuijk) 

 
Simultaan 

De schaakclub krijgt een meester op bezoek. 
Tegen hem spelen is een vorm van luister. 

Eenzaam bevecht hij ’t veertigvoud gefluister. 
Toch valt voor sommigen al snel het doek. 

Jouw stand biedt kans, althans volgens het boek. 
Bedachtzaam volgt zijn zet: ’t idee blijft duister. 

Tot ’t paard, gepend, ontworsteld aan zijn kluister. 
Door ’n wending plots je terugdrijft in de hoek. 

De strijd duurt lang, de schaakmeester wordt moe. 
Werktuiglijk staat hij telkens stil bij borden. 

Verlaten, doch niet in aanvangsorde. 

“Remise?” vraag je ferm, en hij stemt toe. 
Je waant je grootmeester, dat is te horen. 

Hij denkt: “Tachtig procent, geen slechte score” 

(A.J.S. Majoor) 
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Interne competitie seizoen 2021/2022 

Stand na ronde 20 d.d. 24 maart 2022 

1. Floris Golbach 3763   57. Mike de Haan 1486 
2. Aldo van de Woestijne 2948   58. Hans Balhuizen 1485 
3. Rik Hendriks 2669   59. Cees Flikweert 1470 
4. René Pijlman 2624   60. Rob van Haastere 1452 
5. Frans Schoffelmeer 2604   61. Gert-Jan Goedhart 1444 
6. Paul Scheermeijer 2497   62. Nojan Nematollahifard 1432 
7. Casper Hoorn 2494   63. Paul Rasor 1426 
8. Dimitar Argirov 2468   64. Michiel Peereboom 1384 
9. Gijs de Waal 2466   65. Wouter van de Kamer 1372 
10. Mark Nieuwenbroek 2410   66. Bartho Staalman 1364 
11. Jasper Dekker 2326   67. Vincent Panhuysen 1340 
12. Tycho Burgerhoff 2320   68. Arie van Walraven 1334 
13. Leo Littel 2312   69. Paul Helmer 1326 
14. Bert van de Laar 2310   70. Jan Schuur 1326 
15. Remco Hillebrandt 2304   71. Rui Belem 1316 
16. Ansgar Mohnkern 2234   72. Dirk Goes 1314 
17. Wim van Tuyl 2226   73. Romke Wielstra 1314 
18. Rob Kotmans 2160   74. Jo van den Berg 1291 
19. Mehmet Elliyasa 2154   75. Frank Kieft 1285 
20. Iwan Bonoo 2137   76. Frank van de Pavoordt 1283 
21. Himmet Obut 2098   77. Tony Hall 1254 
22. Roelf Jan Duin 1994   78. Ron Klein 1252 
23. Jeroen Cromsigt 1975   79. Sofie Roels 1248 
24. Frits Veenstra 1956   80. Jeroen van den Berg 1223 
25. Ridens Bolhuis 1946   81. Marc Meuwissen 1221 
26. Jan Winsemius 1924   82. Brent Waersegers 1210 
27. Karel van Hattum 1920   83. Benno de Jongh 1200 
28. Jonathan von Dürckheim 1890   84. Dick van der Eijk 1194 
29. Tobi Kooiman 1870   85. Jan Looijen 1190 
30. Aurian de Briey 1868   86. Andy Gerritsen 1184 
31. Pieter Venema 1838   87. Rob Scheermeijer 1177 
32. Rob Thijssing 1791   88. Jayden Moursy 1170 
33. Sven Pronk 1780   89. Nanne Kingma 1168 
34. Rein Gerritsen 1776   90. Eric van Tuijl 1154 
35. Hilbrand Bruinsma 1756   91. Marjolein Aarten 1147 
36. Osama Karwan 1730   92. Ron Segers 1144 
37. André Marcus 1726   93. Maher Barakat 1143 
38. Sander van de Wiel 1716   94. Bas van den Berg 1120 
39. Partipan Groen in ’t Wout 1679   95. Guy Purcell 1118 
40. Jildo Kalma 1644   96. Olivier Hersperger 1118 
41. Milo Broerse 1640   97. Bert Dreef 1120 
42. Thijs Boon 1633   98. Jan Pieter Streef 1113 
43. Jan van der Heyden 1631   99. Jan de Heer 1096 
44. Thomas Hufener 1622   100. Mienuk van Osnabrugge 1088 
45. Peter Manuel 1622   101. Emad Moursy 1088 
46. Serkan Ozkoc 1588   102. Alex Morozov 1084 
47. Fabio Wouters 1586   103. Kees Heijnis 1078 
48. Jos Kooiker 1556   104. George Boellaard 1076 
49. Erik Dekker 1540   105. Henk van de Berg 1076 
50. Wim Visser 1536   106. Tom Visser 1073 
51. Remco Wolgen 1536   107. Morad Ibrahim 1070 
52. Marlo Coolen 1535   108. Bastiaan Zwiers 1058 
53. Ralph Sanders 1534   109. Erik Hoekstra 1058 
54. Gerben van der Hoeven 1507   110. Göksel Basyigit 1052 
55. Ronald Kersbergen 1494   111. Marco Colnaghi 1052 
56. Edward Waersegers 1490   112. Dick Schievels 1050 
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113. Nicholas Man 1050   141. Kali Tolsma 828 
114 Ruud Mercks 1038   142. Lennart Menssink 814 
115. Giordano de Miranda 1000   143. Benjamin van Rhee 812 
116. Martijn Stegenga 998   144. Joost Dobben 802 
117. Ichelle Dekker 977   145. Steef van de Berg 802 
118. Thijs Loermans 975   146. Silvia de Vries 796 
119. Marko Mravunac 970   147. Peter Gijsberti Hodenpijl 784 
120. Klaas Knoester 969   148. Gonçalo Silva 778 
121. Hamed al Khalifa 956   149. Paul Westerink 776 
122. Maarten Roos 954   150. Kilian Roithmaier 775 
123. Wouter Tieleman 946   151. Tim Fogarty 756 
124. Jacob van Gaalen 944   152. Frits ter Bruggen 748 
125. Ric Soeurt 918   153. Dick van der Lecq 744 
126. Adrienne Cramer 914   154. Richard van der Veur 728 
127. Rob Adamson 912   155. Nestor Naranjo 722 
128. Marcella Mercks 911   156. Daniel Quist 716 
129. Jos Jaarsveld 910   157. Sandy Zheng 716 
130. Ruben Timmermans 909   158. Sebastiaan Arendsen 701 
131. Herbert Tulleken 906   159. Jan de Wilde 698 
132. Job Eisses 902   160. Kyon van der Waals 692 
133. Henk Kelch 900   161. Khadija Bahara 687 
134. George Tadrous 900   162. Henry Heathfield 672 
135. Jan Warmerdam 884   163. Gre Blokker 623 
136. Martijn de Vroom 858   164. Sajda van der Leeuw 620 
137. Maarten Zwartjes 852   165. Peter Notebaart 620 
138. Harry Kuijpers 842   166. Willem van der Kuijl 598 
139. Adelina Laluyan 831   167. Patrick Meijer 546 
140. James Foster 831   168. Rewati Keesmaat 504 
        

Stand groep 1 seizoen 2021/2022 per 24 maart 2022 

1. Floris Golbach 747   12. Mark Nieuwenbroek 364 
2. Frans Schoffelmeer 566   13. Jan Schuur 358 
3. Paul Scheermeijer 563   14. Tycho Burgerhoff 309 
4. Gijs de Waal 528   15. Sven Pronk 296 
5. Jeroen Cromsigt 527   16. Ron Klein 284 
6. Iwan Bonoo 505   17. Thomas Hufener 284 
7. Ansgar Mohnkern 450   18. Peter Manuel 282 
8. Tobi Kooiman 450   19. Gerben van der Hoeven 277 
9. Aldo van de Woestijne 446   20. Jeroen van den Berg 277 
10. Ridens Bolhuis 438   21. Jan Winsemius 274 
11. Remco Hillebrandt 420      
        

Stand groep 2 seizoen 2021/2022 per 24 maart 2022 

1. René Pijlman 568   14. Benno de Jongh 272 
2. Wim van Tuyl 562   15. Dick van der Eijk 270 
3. Casper Hoorn 536   16. Andy Gerritsen 268 
4. Mehmet Elliyasa 492   17. Frank van de Pavoordt 267 
5. Rob van Haastere 442   18. Rob Scheermeijer 267 
6. Erik Dekker 418   19. Dirk Goes 260 
7. Rob Kotmans 396   20. Gert-Jan Goedhart 260 
8. Frits Veenstra 390   21. Jildo Kalma 255 
9. Leo Littel 380   22. Osama Karwan 250 
10. Paul Helmer 378   23. Erik Hoekstra 250 
11. Jos Kooiker 363   24. Göksel Basyigit 248 
12. Jasper Dekker 358   25. Romke Wielstra 222 
13. Rik Hendriks 311      
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Stand groep 3 seizoen 2021/2022 per 24 maart 2022 

1. Dimitar Argirov 602   13. Tom Visser 243 
2. Himmet Obut 478   14. Marlo Coolen 243 
3. Roelf Jan Duin 444   15. Aurian de Briey 243 
4. Sander van de Wiel 392   16. Marc Meuwissen 238 
5. Serkan Ozkoc 388   17. Dick Schievels 238 
6. Bert van de Laar 370   18. Nicholas Man 238 
7. Michiel Peereboom 360   19. Remco Wolgen 238 
8. Hilbrand Bruinsma 358   20. Jan Pieter Streef 233 
9. Partipan Groen in ’t Wout 327   21. George Boellaard 228 
10. Jan de Heer 248   22. Nanne Kingma 226 
11. Olivier Hersperger 248   23. Maher Barakat 221 
12. Bert Dreef 244   24. Vincent Panhuysen 216 
        

Stand groep 4 seizoen 2021/2022 per 24 maart 2022 

1. Rein Gerritsen 448   12. Tony Hall 228 
2. Ronald Kersbergen 404   13. Hans Balhuizen 226 
3. Cees Flikweert 404   14. Arie van Walraven 226 
4. Eric van Tuijl 400   15. Klaas Knoester 221 
5. Mike de Haan 372   16. Thijs Loermans 221 
6. Pieter Venema 366   17. Bas van den Berg 221 
7. Rob Thijssing 353   18. Adrienne Cramer 216 
8. Rui Belem 344   19. Wouter Tieleman 214 
9. Henk van de Berg 310   20. Henk Kelch 204 
10. Ralph Sanders 282   21. George Tadrous 204 
11. Brent Waersegers 280   22. Herbert Tulleken 204 
        

Stand groep 5 seizoen 2021/2022 per 24 maart 2022 

1. Karel van Hattum 438   15. Maarten Roos 202 
2. Frank Kieft 429   16. Peter Gijsberti Hodenpijl 200 
3. Wim Visser 422   17. Ichelle Dekker 199 
4. Milo Broerse 356   18. Bartho Staalman 192 
5. Jo van den Berg 349   19. Ruud Mercks 192 
6. André Marcus 346   20. Job Eisses 192 
7. Jayden Moursy 338   21. Harry Kuijpers 190 
8. Jonathan von Dürckheim 338   22. Steef van de Berg 182 
9. Jan van der Heyden 337   23. Morad Ibrahim 182 
10. Paul Rasor 326   24. Maarten Zwartjes 180 
11. Marjolein Aarten 273   25. Silvia de Vries 180 
12. Thijs Boon 259   26. Marko Mravunac 170 
13. Jos Jaarsveld 258   27. Rob Adamson 158 
14. Kees Heijnis 256      
        

Stand groep 6 seizoen 2021/2022 per 24 maart 2022 

1. Edward Waersegers 410   13. Sofie Roels 170 
2. Jan Looijen 330   14. Ric Soeurt 170 
3. James Foster 307   15. Dick van der Lecq 168 
4. Ron Segers 296   16. Jan de Wilde 158 
5. Nojan Nematollahifard 292   17. Kyon van der Waals 156 
6. Marcella Mercks 283   18. Sebastiaan Arendsen 155 
7. Fabio Wouters 238   19. Adelina Laluyan 151 
8. Bastiaan Zwiers 236   20. Henry Heathfield 148 
9. Wouter van de Kamer 224   21. Sandy Zheng 146 
10. Jan Warmerdam 218   22. Gre Blokker 141 
11. Martijn de Vroom 172   23. Peter Notebaart 136 
12. Tim Fogarty 172   24. Richard van der Veur 114 
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Stand groep 7 seizoen 2021/2022 per 24 maart 2022 

1. Alex Morozov 364   14. Benjamin van Rhee 182 
2. Kalo Tolsma 304   15. Joost Dobben 182 
3. Mienuk van Osnabrugge 292   16. Frits ter Bruggen 182 
4. Guy Purcell 250   17. Gonçalo Silva 170 
5. Emad Moursy 230   18. Paul Westerink 170 
6. Nestor Naranjo 228   19. Kilian Roithmaier 153 
7. Giordano de Miranda 226   20. Khadija Bahara 153 
8. Martijn Stegenga 226   21. Rewati Keesmaat 152 
9. Marco Colnaghi 214   22. Daniel Quist 152 
10. Hamed al Khalifa 209   23. Willem van der Kuijl 141 
11. Jacob van Gaalen 202   24. Sajda van der Leeuw 138 
12. Ruben Timmermans 187   25. Patrick Meier 114 
13. Lennart Menssink 182      
        
 
 
 

Schaken en slenteren voor je gezondheid 

– door René Pijlman – 

Volgens de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad [1] moeten volwassenen wekelijks ten minste twee en een 
half uur matig intensief bewegen en kinderen dagelijks minstens een uur. Oi, uren puffen in de sportschool, dat 
is geen pretje. Nou, het valt ook wel weer mee. Zitten (schaken) is niet goed, maar wandelen of fietsen is voldoen-
de. 
 
Hans Savelberg, hoogleraar academisch onderwijs in beweging, heeft het op zijn manier nader onderzocht [2]. En 
wat bleek? De deelnemers die gedurende de dag een uur niet-intensief bewegen, hadden de gezondste bloed-
waarden. Af en toe een slenterwandeling van een paar minuten is voldoende. 
 
Savelberg deed in 2013 een experiment met studenten naar het effect van slenteren op de gezondheid. Het experi-
ment bestond uit drie onderdelen. Eerst moest de groep studenten vier dagen de hele dag zitten. Alleen toilet-
bezoek was toegestaan. Vervolgens gingen dezelfde studenten weer vier dagen zitten, maar nu moesten ze het 
zitten doorbreken met dagelijks één uur sporten. Tot slot moesten ze, in plaats van een uur sporten, hun energie 
besteden aan niet-intensieve beweging, zoals slenteren. Ze bleven daarbij de hele dag een beetje in beweging: af 
en toe een trap oplopen of een rustige wandeling van een paar minuten maken. 
 
Uit dit experiment bleek dat de derde manier van bewegen de gezondste bloedwaarden oplevert. De insuline-
gevoeligheid verbeterde het sterkst en de cholesterolwaarden waren het laagst. Savelberg: “Onze conclusie was 
dat één uur sporten per dag niet de schade compenseert van de hele dag zitten.” Zijn advies: ga elk half uur drie 
tot vijf minuten bewegen. Zo kan schaken toch een gezonde sport zijn, mits we tijdens de partij nu en dan opstaan 
en een beetje rondlopen. 
 
Op het onderzoek van Savelberg valt wel wat af te dingen. Er waren slechts 18 deelnemers die de eindstreep 
haalden, waarvan 16 vrouwen, allemaal gezond en gemiddeld 21 jaar oud. Het lijkt verstandig hier geen verstrek-
kende conclusies aan te verbinden. 
 
Bronnen: 
[1] Gezondheidsraad. Beweegrichtlijnen 2017. Den Haag: Gezondheidsraad, 2017; publicatienr. 2017/08. 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2017/08/22/beweegrichtlijnen-2017 
[2] Duvivier BMFM, Schaper NC, Bremers MA, van Crombrugge G, Menheere PPCA, et al. (2013) Minimal 

Intensity Physical Activity (Standing and Walking) of Longer Duration Improves Insulin Action and Plasma 
Lipids More than Shorter Periods of Moderate to Vigorous Exercise (Cycling) in Sedentary Subjects When 
Energy Expenditure Is Comparable. PLoS ONE 8(2): e55542. doi:10.1371/journal.pone.0055542; 
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0055542&type=printable 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2017/08/22/beweegrichtlijnen-2017
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Leven en werken van Genrikh Kasparyan 

– door Dirk Goes – 

Genrikh Kasparyan (1910-1995) wordt algemeen erkend als een van de grootste componisten van schaak-
studies. Zijn oeuvre omvat meer dan 400 studies, waarvan er vele in de prijzen zijn gevallen. 
 
Kasparyan was van Armeense afkomst, maar hij werd geboren in het Georgische Tiblisi. Schaken leerde hij op 
13-jarige leeftijd van zijn oudere broer Ruben. In zijn schaakcarrière kende hij vele successen. Zo won hij maar 
liefst tien keer het kampioenschap van Armenië en speelde hij viermaal in het kampioenschap van de Sovjet-
Unie. In 1950 werd hij door de FIDE tot internationaal meester benoemd. Zes jaar later trok hij zich terug uit 
het wedstrijdschaak, maar hij werkte nog tot 1990 als schaaktrainer. Kasparyan kreeg meermaals het aanbod 
om lid te worden van de communistische partij, wat hem de nodige privileges zou hebben opgeleverd. Hij 
weigerde echter omdat hij zijn christelijk geloof onverenigbaar achtte met de communistische beginselen. 
 
Van 1928 tot aan zijn dood hield Kasparyan zich bezig met het componeren van studies. Een overzicht: 
 

 
Opgave: wit begint en houdt remise. 

1. Pf4 

Met de dubbele matdreiging 2. Pd5 en 2. Dd3. 

1. …. Dxg3+; 2. Pg2+ Ke4; 3. Dxa4 Dh2+ 

Na 3. …. bxa4 is het pat! 

4. Kf2 

Moet wel, want 4. Kxh2 bxa4 verliest voor wit. 

4. …. Dg1+; 5. Kg3 Df2+; 6. Kh2 Dg3+; 7. Kg1 

De witte koning is even een blokje om geweest en is weer 
teruggekeerd op g1. Aan remise door zetherhaling valt 
niet te ontkomen. 

 

 
Opgave: wit begint en houdt remise. 

De situatie lijkt hopeloos voor wit. De zwarte a-pion loopt 
ongehinderd naar a1, en wat doet die loper op h7? 

1. h5 a5; 2. h6 a4; 3. Lg8 Kxg8 

Geen keuze, na 3. …. a3; 4. Lxc4 is wit net op tijd om de 
a-pion tot de orde te roepen. 

4. h7+ Kh8; 5. Kg2 a3; 6. Kf1 a2; 7. Ke2 a1P 

Na promotie tot dame of toren is het pat! 

8. Kd1 

En remise, ook na 8. …. Pb3; 9. cxb3 cxb3; 10. Kc1 b2+; 11. 
Kc2 b1D+; 12. Kxb1 c2+; 13. Kxc2. 
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Opgave: wit begint en houdt remise. 

De zwarte h-pion is niet meer te stoppen, maar toch weet 
wit op listige wijze de remisehaven binnen te varen. 

1. Kd7 h5 

Op andere zetten volgt 2. Ke6 met oppeuzeling van de 
h-pion. 

2. Kc7 h4; 3. Kb6 h3; 4. Ka5 h2; 5. b6 h1D; 6. b5 

Ineens wordt duidelijk wat wit van plan is: hij metselt 
zich in. 

6. …. Db1; 7. a4 De1+ b4 

En aan het pat valt niet te ontkomen. 

 

 
Opgave: wit begint en wint. 

1. Pe8 Kg6 

Er dreigde 2. Pg7+Kg6; 3. Lf5 mat. 

2. h5+ Txh5 

Op 2. …. Kxh5 volgt weer 3. Pg7+ Kg6; 4. Lf5 mat. 

3. f5+ Txf5; 4. g4 Tf1; 5. Lf5+ Txf5; 6. Pg7 

En zwart mag kiezen waar hij mat gaat, op f5 of h5. 

 

 
Opgave: wit begint en wint. 

1. Td2! Txa3 

1. …. b2+; 2. Dxb2+ Txb2; 3. Txb2 a3 helpt niet want wit 
wint na 4. Tb1+ Ka2; 5. Tb8 Ka1; 6. Kc2 a2; 7. Kb3 Kb1; 8. 
Ka3+. 

2. Tb2 Ta2; 3. Tb1 mat. 
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Opgave: wit begint en wint. 

1. Df7 

Dreigt 2. g3+ Kxh3; 3. Dxh5 mat. 

1. …. Le3; 2. De7+ g5 

Gedwongen, want 2. …. Lg5 faalt op 3. De4+ en 2. …. Df6 
op 3. Dxe3. 

3. Kh2 Lg1+; 4. Kxg1 Dc1+; 5. De1 

Een geniaal dameoffer! 5. Kf2 of 5. Kh2 leidt na 5. …. Dg1 
slechts tot pat. 

5. …. Dxe1+; 6. Kh2 Df2; 7. Ld6 

Zugzwang! 

7. …. Df4+; 8. g3+ Dxg3+; 9. Lxg3 mat. 
 

 
Opgave: wit begint en wint. 

Zwart dreigt mat met 1. …. Ta8, maar wit is aan zet. 

1. Txc6+ dxc6; 2. Le6+ Kc7; 3. e8P mat. 

 

 
Opgave: wit begint en wint. 

1. Tf7 Tb8; 2. Ta8 Kxf7; 3. Txb8 Tg1+; 4. Kxf2 Tb1; 5. Th8 
Txb7; 6. Th7+. 
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Opgave: wit begint en wint. 

Wit lijkt er slecht aan toe. Toren en paard staan in, en die 
ellendige zwarte pion op a2 staat op promoveren. 
Opgeven maar? 

1. Td1 

Welnee! 

1. …. Kb3 

1. …. a1D; 2. Pd2+ houdt het nog net droog. 

2. Pd2+ Kc2; 3. Ta1 Kb2; 4. Pf4 Kxa1; 5. Pd3 b5; 6. Kg3 b4; 
7. Kf2 b3; 8. Ke1 b2; 9. Pb3+ Kb1; 10. Kd1 a1D; 11. Pb4 
Da2; 12. Pd2+ Ka1; 13. Pc2 mat. 

 
 

 
Opgave: wit begint en wint. 

Wit gooit er eerst wat materiaal tegenaan. 

1. g8D Dxg8; 2. Tg5 Dxg5; 3. Kc2 

Dreigt mat met 4. axb6. 

3. …. b5; 4. a6 b6; 5. a7 Ld6; 6. Th8 Ka2; 7. a8D+ La3; 8. 
Th1 De5; 9. Ta1+ Dxa1; 10. Dxd5 mat. 

 

 
Opgave: wit begint en wint. 

1. Kh1 

Zwart moet een zet doen. Op 1. …. Kd6 volgt 2. Pf5 met 
winst van de loper, en op andere koningszetten loopt de 
pion op a5 door. En met de loper spelen gaat ook al niet, 
want elke loperzet verliest door een vork! 
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Het verschijnsel ‘dickpic’ 

– door Dirk Goes – 

Tot voor kort zullen maar weinig mensen van de term ‘dickpic’ hebben gehoord, maar na de onverkwikkelijke 
affaire Overmars is de dickpic een trending topic geworden. Nu is het de redactie van de Patten opgevallen dat er 
binnen de club geruchten circuleren dat er in het clubblad een quiz gaat worden opgenomen met de vraag ‘Van 
welke schaker is deze dickpic’, waarbij onder de goede inzenders fraaie prijzen zouden worden verloot. De redac-
tie distantieert zich met kracht van dit nepnieuws! Patten is altijd een net medium geweest en zal dat onder mijn 
redactie ook altijd blijven. Dus geen dickpics in de Patten! 
 
Nou, vooruit, eentje dan: 
 

 
 
Dick Advocaat 
 
 
 

Gezien bij het televisieprogramma De slimste mens op woensdag 5 januari: 

Quizmaster Philip Freriks: Welke sport beoefende Boris Spasski? 
Kandidaat Pete Wu: Euh…, speerwerpen? 

Goed, dat was fout, maar Wu had gelijk dat het juiste antwoord met een ‘s’ begint… 
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