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Colofon 

De Balans is het clubblad van UCS De 
Rode Loper en verschijnt minimaal 4x 
per jaar. 

Kopij kun je sturen naar : 
redactie@ucsderodeloper.nl 

Redactie : Peter Das, Jos Heesen,  
John Temming, Tanja Veenstra,  
Kees Volkers 

Voor meer informatie over UCS De 
Rode Loper: 
www.ucsderodeloper.nl 

Bezoek ook eens ons forum : 
www.ucsderodeloper.messageboard.nl 

De Balans is in 1985 herrezen uit de 
as van het UCS-Bulletin. Eerdere 
voorgangers van de Balans waren Uw 
Clubstem en UCS-Nieuws. 

UCS De Rode Loper is opgericht op 
25 november 1930.  

Ereleden van de club zijn Nico van 
Harten en Jan Polders. 
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Na het gedwongen weekje 
uitstel vanwege te weinig 
kopij en vanwege het 
paasweekend heeft de  
redactie nu flink uitgepakt 
met leuke bijdragen. 

      Dit resulteert in een 
   werkelijk bomvolle  
   Balans met voor elk wat 
   wils. 

   Zo is er weer een prima 
   interview van Tanja, legt 
   Peter zichzelf op de pijn- 
   bank met een grondige 
   zelfanalyse, zingt Jos in 
   meerdere bijdragen een  
   lofzang op zijn paarden, 
   en probeert Kees van de 
   Balans een fotoboek te 
   maken. 

   Tevens nog bijdragen van 
   Geurt, Hans B en Timo en 
   je zit zo maar op maar 
   liefst 48 pagina’s lees- 
   plezier. 

   Uw redacteur was er weer 
   flink zoet mee, maar het  
   resultaat mag er weer zijn! 

   JT 
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Schaakles 13: De koning in het midden 

Jos Heesen 

Elke schaker weet dat het in het 
schaakspel gaat om de koning. Maar 
tijdens het spelen wordt hij vaak 
vergeten of het gevaar dat hem 
bedreigt onderschat. 

In de vorige lessen is het 
voornamelijk gegaan om statische 
stellingkenmerken. De vraag is nu of 
de koningsfactor een dynamisch 
(vluchtig) of statisch (langdurig) 
stellingkenmerk is. Wat denkt de 
gemiddelde Rode Loper ervan? 

Alles, wat met stukken te maken 
heeft is meestal dynamisch (stukken 
kunnen immers per zet ergens anders 
staan). De koning is ook een stuk, 
dus de koningsfactor is een 
dynamisch stellingkenmerk? Nee. 
Nou, dan is het dus een statisch 
kenmerk. Ja en Nee. 

Omdat de koning zo belangrijk is, 
ontstijgt de koningsfactor het 
onderscheid tussen dynamisch en 
statisch. De koning is belangrijker 
dan materiaalwinst; wat heb je aan 
een extra dame als je mat gaat? Dus 
de veiligheid van de koning gaat 
voor alles. Bij elke 
stellingbeoordeling moet als eerste 
gekeken worden naar de veiligheid 
van de eigen en van de vijandelijke 
koning. 

In het middenspel is de koning geen 
stuk dat vaak verplaatst wordt; in 
tegendeel het beste is om hem veilig 
in een rokadestelling op te bergen. 
Snel rokeren heeft bovendien het 
voordeel dat de rokadetoren snel in 
het spel komt. 

In de voorbeelden wordt duidelijk 
wat er kan gebeuren als de koning 

niet rokeert en in het midden blijft. 

Wit aan zet 

Geller – Filipowicz, Budapest, 
1970 

Na de openingsfase staan de witte 
stukken actiever. De zwarte stukken 
hebben coördinatie problemen: de 
dame op e6 heeft weinig vrije velden 
en dat geldt ook voor het paard op 
b4. Maar deze nadelen hebben een 
dynamisch karakter. Zwart wil eerst 
rokeren en dan zijn stukken 
hergroeperen. Wit moet dus snel 
handelen. 
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1.Pc5! Lxc5 2.Lxc5 Lb5! 3.Df2!! 
Dat was de pointe! Wit offert de 
kwaliteit om de zwarte rokade te 
verhinderen. Niet goed was: 
3.Pxb5?! Txc5 4.Pc3 0-0 met 
redelijk spel voor zwart. 

3...Lxf1 4.Lxb4 Lc4 5.b3 Lb5 
6.Pxb5 axb5 7.Le2! 
Sterk spel! Wit promoveert zijn 
passieve loper op f3 tot 
aanvalsleider. Waarschijnlijk had wit 
deze stelling voor ogen, toen hij 
besloot de kwaliteit te offeren. Zwart 
kan pion b5 niet houden en zijn 
koning komt in het nauw. 

7...Pxe4 
Of 7...Da6 8.Dg3 Pd7 9.Td1 Txc2 
10.Lg4 Tc7 11.Lxd7+ Txd7 
12.Dxe5+ De6 13.Db8++- 

8.Lxb5+ Kd8 9.Da7! Dd5 10.Db6+ 
Tc7 11.a6 
Nog beter was 11.Le7+! Kc8 12.a6 
bxa6 13.Lxa6+ Kd7 14.Lb5+ Kc8 
15.c4+- 

11...bxa6 12.Db8+ Tc8 13.Da7 Tc7 
14.La5 axb5 15.Dxc7+ Ke8 16.Lb4 
Pf2+ 17.Kg1 Ph3+ 18.Kf1 en zwart 
gaf op 1-0 

Volgende diagram Wit aan zet 

Aljechin – Euwe, Holland, 1937 

Het grote probleem voor zwart is 
zijn ongerokeerde koning; de witte 
loper op b4 verhindert de vluchtweg 
naar de koningsvleugel. Zwart kan 

alleen hopen dat hij met a7-a5 die 

lastige loper kan verdrijven. 

1.La6! 
Verhindert a7-a5 

1...Tb8 
Zwart hoopt nu met b6-b5 de loper 
a6 te vangen. 

2.e4! 
Een typische methode. Tegen 
ongerokeerde koningen moeten 
lijnen geopend worden. 

2...b5 
De loper op a6 is inderdaad 
gevangen, maar wit wil slechts de 
zwarte koning. 

3.Df4 Tb6 4.exd5 Dxd5 5.The1+ 
Le6 6.Tac1 
Alle witte stukken zijn ingezet. Er 
dreigt nu Tc8. 

6...f6 7.Tc7! 
Goed genoeg was ook 7.Tc8+ Kf7 
8.Txh8 Txa6 9.Dc7+ Kg6 10.Td8+- 

7...Kd8 8.Txa7   (1-0) 
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Wit aan zet 

Tal – Bilek, Amsterdam , 1964 

Zwart leunde tevreden achterover: 
wit moet terug met zijn paard en na 
1. Pf3 volgt Lg4 met gelijk spel. 
Maar ja, wit was Tal! 

1.Pe6! 
Een onaangename verrassing: het 
paard gaat niet terug maar wordt 
geofferd om daarmee de aanval op 
de zwarte koning in te zetten. 

1...Dd6 
Het paard smaakt niet! Als het offer 
werd geaccepteerd zou de koning 
niet meer te redden zijn: 1...fxe6 
2.Dh5+ Kf8 3.dxe6 Lf6 (3...Lg5+ 
4.Kb1 Lxe6 5.Lxe6 De7 6.Thf1+ Lf6 
7.Td6 Te8 8.Lb3 e4 9.Dg6 e3 
10.Tdxf6+ Dxf6 11.Txf6+ gxf6 
12.Dxf6#) 4.e7+ Dxe7 5.Td8+ Dxd8 
6.Df7# 

2.Pxg7+ Kf8 3.Pe6+ 
Het paard vindt het blijkbaar leuk 
om de koning te pesten! 

3...Ke8 
Of 3...fxe6 4.Thf1+ Kg8 5.dxe6 

Lg5+ 6.Kb1 De7 7.Td8+ Kg7 
8.Dxe5+ Lf6 9.Txf6 Dxf6 10.Dc7+ 
Kg6 11.Ld3+ Kh5 12.Td5+ Dg5 
13.Le2+ Kh4 14.Dc4++- 

4.Thf1 Lg5+ 5.Kb1 b5 6.Dh5 Lf4 
7.Lb3 a5 8.Pc7+ Dxc7 9.d6 Da7 
Of 9...Dd7 10.Txf4 exf4 11.De5+ 

10.d7+ Lxd7 11.Dxf7+ Kd8 12.Le6   
(1-0) 

Wit aan zet 

Kholmov – Keres, Tbilisi, 1959 

Zwart was terecht tevreden met zijn 
stelling. Zijn loperpaar geeft goed 
spel, maar er kleeft een nadeel aan 
de stelling: de koning staat nog in 
het midden! En daar maakt wit 
dankbaar gebruik van. 

1.Pc6! 
Het paard verbrandt alle schepen 
achter zich, maar wordt voor zijn 
moed beloond. (De opvallende rol 
van de Paarden in deze laatste 
voorbeelden is niet toevallig ). 

1...Dd7 
Of 1...Dxd1 2.Txd1 Ld7 3.Pb5 Lxc6 
4.Pc7+ Kf8 5.Pxa8+-;of 1...Dc7 
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2.Pxe7 Dxe7 3.Pd5 Dd8 4.Pf6+ Ke7 
5.Pg8+ Txg8 6.Lg5+ f6 7.exf6+ Kf7 
8.Dxd8 Txd8 9.Te7++- 

2.Pxe7! 
Om op de koning te kunnen jagen 
moet men wat over hebben, maar het 
zal het waard blijken te zijn! 

2...Kxe7 
Of 2...Dxe7 3.Pd5 Dd8 4.Pf6+ Lxf6 
5.exf6+ Le6 6.Lxh6 Dxf6 7.c3 Td8 
8.Da4++-; of 2...Dxd1 3.Txd1 Kxe7 
4.Lg5+! Ke6 5.Td6+ Kf5 (5...Kxe5 
6.Td5+ Ke6 7.Te1+ Le5 8.Texe5#) 
6.f4! Lxe5 7.Td5 f6 8.Lxh6 Lb7 
9.fxe5 Lxd5 10.Pxd5 Kxe5 11.c4+- 

3.Lxh6 Lxh6 4.Df3 Lg7 
Of 4...Te8 5.Tad1 Db7 6.Df6+ Kf8 

7.Dh8+ Ke7 8.Pd5+ Dxd5 9.Df6+ 
Kf8 10.Txd5+- 

5.Pd5+ 
Of 5.Dxa8 Lb7 6.Dxa7 Dc6 7.f3 Ta8 
8.Pd5+ Dxd5 9.Dxb6± 

5...Kd8 
Of 5...Kf8 6.Pf6 Lxf6 7.exf6 

6.Tad1 
Nu de torens ook gaan meedoen zijn 
de dagen van de zwarte koning 
geteld. Er volgde nog: 

6...Lb7 7.Db3 Lc6 8.Pxb6 axb6 
9.Dxf7+- Lxe5 10.Txd7+ Lxd7 
11.Txe5 Kc7 12.Te7 Tad8 13.a4 g5 
14.Dd5 The8 15.Txh7 g4 16.a5 
gxh3 17.axb6+ Kxb6 18.Txd7 (1-0) 
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Het Tweede - het mocht ook wel een keer 

Hans Bernink 

Het tweede is op papier een van de 
zwakkere teams vergeleken met de 
overige teams in de eerste klasse B, 
met een gemiddelde elo die vaak 
meer dan 100 punten onder die van 
de tegenstander ligt. Er waren 
uitschieters als DBC-1 (176 
elopunten meer, gemiddeld), Paul 
Keres 4 (+ 172 gemiddeld), 
Utrecht-3 (+ 146). We hebben met 
het tweede heel wat wedstijden nipt 
verloren dit jaar. Toch vaak knappe 
pech, want vaak was dat nét aan. 
Maar toch: toen stonden we met 
nog drie wedstrijden te spelen op 
de één na onderste plaats, 
degradatie dreigt.  

Ronde 7: Doorn-Driebergen-1 

Er moet dus wat gebeuren. De 
tanden er in. Eerst Doorn-
Driebergen-1, met slechts 95 
elopunten meer dan wij – 
gemiddeld. Een zwakkere 
tegenstander dus, die moeten we 
pakken! Een felle en verbeten strijd 
volgde die avond van de 20e maart 
2014. Doorn-Driebergen-1 staat in 
de ranglijst ook niet hoog, en moest 
eigenlijk ook wel van ons winnen 
om zeker te zijn dat ze niet 
degraderen. Toen na ruim drie uur 
spelen de stofwolken gingen liggen 
stond het 3½ tegen 3½. Alleen 
René de Korte (elo 1661) streed 
nog door tegen Rob van Vuurde 

(elo 1790, dus + 129). De laatste 
partij aan het laatste bord. Over het 
verdere verloop van de strijd citeer 
ik hier met liefde uit het verslag 
van onze tegenstanders. “Vriend en 
vijand volgden ademloos de strijd. 
Rob van Vuurde leek beter te staan 
en René de Korte had veel tijd 
moeten gebruiken maar had 
ondanks de druk van de klok een 
venijnige tegenaanval ingezet. Rob 
had alle tijd om te wikken en te 
wegen. Lastig zo'n eindspel met al 
die schaaks. René mocht blij zijn 
met eeuwig schaak gezien zijn 
penibele tijdsituatie. Maar dat deed 
hij niet! De Rode Loper 2 had 
weinig te winnen met 4-4, wist 
René. De grote voorsprong in tijd 
was voor Rob ongemerkt 
verdwenen in zijn poging om de 
betere stand om te zetten in winst. 
Hij zag niet dat ook hij in tijdnood 
kwam. Zetten Rob, zetten; je 
hoorde het iedereen van Doorn-
Driebergen denken: kijk op de klok 
Rob! Eén blik zou voldoende zijn 
geweest; met zijn zet zou tien 
seconden gewonnen zijn, ruim 
genoeg voor een zekere remise.” 
En je hoorde iedereen van de Rode 
Loper 2 denken: hij ziet het niet, hij 
ziet het niet. hij heeft niks in de 
gaten hij gaat door zijn vlag! 
JAAAAAA.   
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Die hadden we gewonnen, met 4½ 
tegen 3½. OK, een mazzeltje, maar 
dacht mocht dit jaar ook wel een 
keer, verdorie! 

Ronde 8: Rivierenland 2 

Nog twee wedstrijden te gaan. 
Eerst op woensdag 89 april tegen 
Rivierenland 2. Dit team is het 
zwakste team in de poule, heeft als 
enige team gemiddeld minder elo-
punten dan wij (-21), en heeft nog 
niets gewonnen tot nu toe. Die 
MOETEN we pakken als we ons 
willen handhaven in de eerste 
klasse. OK, +21 elopunten is niet 
veel, wij hebben grotere reuzen 
verslagen, dus we moeten erg 
oppassen. Maar als we niet winnen 
is het eigenlijk over en uit. Als 
prettig cadeau kwam Rivierenland 
2 met een man tekort opdagen. Dat 
was vast 1-0. Toch opnieuw felle 
strijd, maar de tegenstand mocht 
niet baten en wij wonnen met 5-3.  

Als resultaat hiervan staat het 
tweede nu niet meer op een 
degradatieplek. We staan 8e, met 6 
punten. Nog zijn we niet veilig, 
maar de scenario’s worden nu wat 
rooskleuriger. Rivierenland-2 is nu 
zeker gedegradeerd. Doorn-
Driebergen-1 staat 9e, met één 
wedstrijdpunt onder ons, De 
Giessen en Linge-2 heeft evenveel 
wedstrijdpunten als wij, en Baarn-1 
heeft er eentje meer. Spannend! 

Ronde 9: Baarn-1 vooruitblik 

De laatste wedstrijd is op 9 mei, uit 
tegen Baarn-1. Geen kleine jongen 
met een gemiddelde knsb-elo van 
1850. dat is 124 meer dan wij. 
Maar wij hebben meer reuzen 
geveld, echt een kolfje naar onze 
hand dus. En handhaving in de 
eerste klasse hebben we dus ook in 
eigen hand.  

Bij winst tegen Baarn-1 zijn we er, 
dan kan Doorn-Driebergen-1 ons 
niet meer inhalen. Als we echter 
NIET winnen van Baarn-1, dan zijn 
er diverse scenario’s mogelijk. 
Bijvoorbeeld dat De Giessen en 
Linge-2 zo dom is te verliezen van 
Utrecht-3. Dat weten we al op 8 
mei. Bij gelijkspel van ons passeren 
wij hun in wedstrijdpunten en gaan 
wij door! Bij verlies van ons moet 
De Giessen en Linge-2 minimaal  
2½  bordpunt minder halen dan wij, 
dan zij we ze ook voorbij. Dat is 
wat lastiger, en hebben we niet in 
de hand.  

En dan moeten we tot 23 mei 
wachten tot Doorn-Driebergen-1 
gespeeld heeft, om te weten of we 
het gehaald hebben. Bij gelijkspel 
van ons tegen Baarn-1 kan alleen 
een winst van Doorn-Driebergen 1 
ons nog fataal worden, want dan 
komen ze in wedstrijdpunten gelijk 
met ons. En omdat zij een half 
bordpuntje méér dan wij hebben, 
moeten ze dan met minstens 5-3 
winnen. Winnen ze met slechts 4½ 
- 3½, dan zijn de wedstrijdpunten 
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én bordpunten geheel gelijk, en 
staan wij boven ze omdat we de 
onderlinge partij gewonnen hebben. 

Bij verlies van ons tegen Baarn-1 
hangt het ook weer van het 
resultaat van de laatste wedstrijd 
van Doorn-Driebergen-1 af op 23 

mei. Verliezen ze, dan zijn we er. 
Winnen ze, dan zijn we de klos. 
Spelen ze gelijk, dan hangt het 
weer van de bordpunten af. 

Kortom: het wordt een spannende 
laatste ronde! Gaat allen kijken! 
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Interview 

René de Korte: ‘Wat is er mooier dan schaken in een park?’ 

Tekst: Tanja Veenstra 

Tegen negenen op een doordeweekse maandagavond bel ik aan bij René. 
Hij huurt een kamer ‘op stand’ in een groot pand tegenover het 
Spoorwegmuseum. Onze afspraak heeft de nodige voeten in de aarde gehad. 
René was niet zo happig en de agenda’s liepen uit de pas. Maar de 
aanhouder wint. 

Een oosterse lamp boven de tafel 
voorziet de smaakvol ingerichte 
kamer van sfeerverlichting. Aan de 
muur vijf fraaie, grafische prenten 
van vrouwenkapsels(achteraanzicht). 
Ook aan de muur: een schilderij-
grote, geabstraheerde foto van de 
Parijse Jardin du Luxembourg, vol 
schakende mannen. René staat er 
zelf ook op, de foto is gemaakt en 
bewerkt door een vriend. ‘Wat is er 
mooier dan schaken in een park? 
Aan Sydney bewaar ik mijn beste 
schaakherinnering. Een Rus en een 
Chinees speelden elke dag tegen 
elkaar in Hyde Park. In een van hun 
partijen zag ik voor het eerst hoe 
schitterend een offer kan zijn. Het 
was een torenoffer met damewinst 
en mat. Dat maakte grote indruk op 
me.’ 

Een lange kast tot schouderhoogte 
fungeert als ‘muur’ en als leestafel, 
met daarop: De dikke Van Dam 
(Van aardappel tot zwezerik), een 
vegetarisch kookboek, een 
schaakboek over de d4-opening en 

het Zuid-Vlaams versierboek 
(vrienden vinden blijkbaar dat René 
maar eens aan de vrouw moet), de 
Bosatlas en een interieurboek. Nog 
geen vraag gesteld, maar al zoveel 
wijzer. Op Facebook zag ik een foto 
van deze kamer, voordat René erin 
trok. De inrichting had hij op de 
vloer getekend, en hier en daar 
stonden wat voorwerpen. We hebben 
dus van doen met een creatieve 
geest. 

‘O jee, dus nu moet ik allemaal 
dingen gaan vertellen die ik niet 
kwijt wil…’ 

Waarom vind je het zo erg om 
geïnterviewd te worden? 
‘Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. 
Ik luister liever naar een ander dan 
dat ik over mezelf praat. Nee, dat is 
geen bescheidenheid. En volgens mij 
ben ik ook niet echt verlegen. Van 
mezelf weet ik het meeste wel. Dat 
vind ik niet zo boeiend. En 
misschien ben ik ook wel een beetje 
gesteld op mijn privacy.’ 
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Dan beginnen we met een veilige 
vraag: waar kom je vandaan? 
‘Ik ben geboren in Ede, in 1980. 

Inderdaad, de Bible Belt. Wij, mijn 
drie broers, mijn zus en ik, zijn met 
het geloof opgegroeid. 
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Ik denk dat ik tot zo’n tien jaar 
geleden nog elke week naar de kerk 
ging. Mijn ouders doen dat nog 
steeds, net als mijn broers.’ 

Maar jij bent ‘afvallig’? 
‘Ja, maar het is niet zo dat ik van 
mijn geloof gevallen ben, ik ben er 
eerder heel langzaam vanaf 
gegleden. Heel lang vond ik het erg 
interessant en geloofde ik ook echt. 
Toen kwam de twijfel. Eigenlijk 
weet ik nog steeds niet zeker hoe het 
zit, maar weet je, het maakt me 
eigenlijk niet zoveel uit. Ik hou me 
er niet meer zo mee bezig. Ik heb er 
verder geen slecht gevoel bij, ook 
niet bij mijn jeugd, integendeel. Het 
is gewoon minder relevant 
geworden.’ 

Wat is Ede voor een plek? 
‘Geen bijzonder leuke plek, maar er 
wonen leuke mensen. En er is veel 
natuur: de Veluwe is vlakbij. Als 
kind doe je daar niet zoveel mee. Ik 
hou wel van natuur, maar ik vind het 
strand leuker dan de hei. Ben ook 
meer een fietser dan een loper.’ 

Ben je sportief? 
‘In elk geval was ik het ooit. 
Volgend jaar ga ik met twee 
vrienden de Mont Ventoux op. Dus 
nu moet ik serieus gaan trainen. Dat 
wordt nog wat. Een van die vrienden 
is een hele fanatieke fietser, die doet 
ook wedstrijden en zo. De Mont 
Ventoux kun je geloof ik op drie 
manieren op, dus hij gaat eerst een 
keer alleen en dan gaan we nog een 

keer met z’n drieën omhoog, haha. 
Ik wil al een tijdje wat meer sporten, 
zo’n doel helpt dan wel.’ 

Wat deed je vroeger aan sport? 
‘Ik heb zo’n twintig jaar op voetbal 
gezeten. Ik was heel fanatiek, zat 
ook bij de selectie. Dat betekende 
twee keer per week trainen, en 
omdat ik keeper was eens per week 
keeperstraining. Daarnaast trainde ik 
af en toe met het eerste team. Alles 
bij elkaar dus 3 à 4 keer per week, 
plus in het weekend de wedstrijd 
nog. Een jaar of tien terug was ik het 
ineens helemaal zat, dus ben ik 
ermee gestopt. 

Nu wissel ik wat meer met de 
seizoenen. Zo heb ik de afgelopen 
drie winters leren schaatsen. Ik vond 
dat ik dat moest kunnen. En vorig 
jaar heb ik leren zeilen, leuk! Ik loop 
ook af en toe hard, maar niet genoeg 
(kijkt kritisch naar zijn buik).’ 

Viel je na al dat voetballen niet in 
een gat? 
‘Nee, want ik ging op reis. Naar 
Australië en Thailand. Australië was 
leuk, maar Thailand vond ik echt 
gaaf. Dat land is intussen enorm 
populair, maar voor mij was het 
volkomen nieuw. Ik kwam voor het 
eerst van mijn leven in een niet-
westers land. Als je daar door een 
stad gaat lopen, wat ik graag doe, zie 
je dingen die je nog nooit gezien 
hebt. In Australië ga je naar the 
Opera House, dat soort dingen, je 
kent het eigenlijk al. 
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Na Thailand besloot ik dat mijn 
volgende bestemming ook niet-
westers zou zijn. Een paar jaar terug 
heb ik mijn tweede grote reis 
gemaakt, negen maanden lang. Eerst 
naar Berlijn, toen met een vriend via 
Praag door Midden- en Oost-Europa. 
Daarna ben ik in mijn eentje een half 
jaar in het Midden-Oosten geweest: 
Turkije, Syrië, Israël, Palestina en 
Jordanië.’ 

Wat vond je het interessantste 
land? 
‘Het meest extreem was natuurlijk 
Syrië. Ik bedoel de cultuur, want 
toen was daar nog niks aan de hand. 
Alles is er zo compleet anders. Het 
eerste wat ik zag was een groep 
volledig gesluierde vrouwen, 
wachtend op een bus, dat vond ik 
heel interessant. Mooi aan mijn reis 
vond ik dat je heel duidelijk zag dat 
Istanbul de grens vormt tussen oost 
en west. Als je daar vanuit Europa 
komt, lijkt het behoorlijk oosters, 
maar als je eenmaal in Syrië bent 
geweest, realiseer je je dat het 
tegelijkertijd behoorlijk westers is, 
het is echt een mengsel van oost en 
west.’ 

René schenkt rode port in enorme 
wijnglazen: ‘Ik weet niet zo goed 
wat voor glazen daarbij horen. Het 
lijkt wel erg weinig zo, hè? Ik geef je 
maar meteen een flinke bel.’ 

Wat is het verschil tussen vakantie 
en reizen? 
‘Tja, goeie vraag. Reizen duurt 

langer. Het kan ook té lang duren. 
Die negen maanden vond ik te veel. 
Je raakt op een gegeven moment een 
beetje afgestompt als je de zoveelste 
moskee in gaat. Het lijkt me beter 
om drie keer drie maanden te gaan, 
zodat je steeds scherp en uitgerust op 
pad gaat. Wat ik ook wel zou willen: 
een half jaar in een andere cultuur 
wonen.’ 

Nog iets opgestoken op reis? 
‘Reizen is heel goed voor je 
mensenkennis. Je moet bijvoorbeeld 
erg opletten of je mensen kunt 
vertrouwen, maar tegelijkertijd moet 
je ook weer niet te achterdochtig 
zijn. Zo kwam ik een keer op een 
busstation, waar ik iemand vroeg of 
er nog een bus ging. Vaak zeggen ze 
dan dat er niks meer rijdt, zodat je 
een taxi moet nemen. Ook nu 
gebeurde dat. Ik moest behoorlijk 
zuinig doen met mijn geld, dus ik zei 
dat ik geen taxi kon betalen. Tja, en 
toen bood die gast aan voor mij te 
betalen! Het ging om 20 dollar. Dat 
is daar een groot bedrag. Ik kon er 
voor mijn gevoel niet meer onderuit, 
want dan zou die man meteen door 
hebben dat ik hem niet had 
vertrouwd. Uiteindelijk heb ik het 
dus maar aangenomen, maar ik 
voelde me er superslecht bij. Hij was 
zo behulpzaam, terwijl ik dacht: die 
gaat mij een poot uittrekken. Wat je 
noemt een goedkope les…’ 

Wat doe je voor werk? 
‘Ik werk bij architectenbureau 
ZECC, aan de Westerkade. Ik heb er 
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stage gelopen en ben gebleven. Toen 
ik binnenkwam, waren ze net 
anderhalf jaar bezig; iedereen – we 
werken met zijn zessen en twee 
stagiaires – is zo’n beetje van mijn 
leeftijd. Ik heb het er enorm naar 
mijn zin.’ 

Heb je de TU gedaan? 
‘Nee, eerst de technische 
opleidingen Bouwkunde (mbo en 
hbo) en daarna de Academie van 
Bouwkunst in Amsterdam, 
onderdeel van de Kunstacademie. 
Toen ik vijf jaar geleden wegging bij 
De Rode Loper was dat daarom. De 
academie is een deeltijdopleiding, ik 
studeerde naast mijn werk. Maar ik 
vond het veel te zwaar: in de praktijk 
kwam het neer op 60, 70 uur per 
week. Na drie van de vier jaar was ik 
er helemaal klaar mee. Toen ben ik 
een jaartje gestopt, en maakte mijn 
tweede reis. Daarna ben ik 
verdergegaan met de opleiding, maar 
uiteindelijk ben ik na veel twijfelen 
afgehaakt. Ik zag mezelf niet nog 
een jaar zo ploeteren. En ik had al 
werk, dat scheelde.’ 

Wat doet ZECC? 
‘Van alles: seriematige woningbouw 
voor projectontwikkelaars, 
opdrachten voor particulieren, maar 
ook veel herbestemming. Omdat we 
een klein bureau zijn, werk je altijd 
aan verschillende dingen. Kijk (pakt 
de iPad erbij), dit is vlak bij jou: ons 
plan voor een woontoren bij de 
voormalige sojafabriek. De opgave 
was om een woongebouw te 

ontwerpen vanuit het idee van een 
silo. Het is nu een half jaar in de 
verkoop, maar we hebben nog niet 
veel verkocht. Terwijl de locatie 
geweldig is en het mooie 
appartementen worden. Elke woning 
zijn eigen entree. De balkons 
verspringen per etage, zodat je nooit 
iemand boven je hebt: lekker vrij, 
met veel zon. Maar goed, ik weet 
dus niet of we dit daadwerkelijk 
kunnen bouwen.’ 

Waarin onderscheiden jullie je? 
‘Vooral in het feit dat we alles doen. 
We gaan niet voor het snelle geld, 
maar voor kwaliteit. Het grappige is 
dat we geen last van de crisis 
hebben. We hebben net nog iemand 
extra aangenomen.’ 

Wat vind je het leukst aan je 
werk? 
‘Ik vind bijna alles leuk. Een van de 
mooiste dingen vind ik dat je iets 
bedenkt en dat je er een half jaar 
later doorheen loopt. Dat je – met 
kennis van techniek – dingen 
realiseert, mooie dingen. Dat wij van 
alles doen, vind ik ook een pluspunt, 
alleen maar Vinex-wijken ontwerpen 
zou saai worden. Een half jaar 
geleden hebben we een villa 
opgeleverd in Groenekan. Daar zijn 
we twee jaar mee bezig geweest. Ik 
had die mensen op een gegeven 
moment haast elke dag aan de 
telefoon. Dat hele proces, van begin 
tot eind, vind ik superleuk.’ 
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René schenkt nog eens in, en morst 
port op het oprolbare schaakbord: 
‘Geeft niks, dat is mijn 
reisschaakbordje. Beetje uitsmeren 
en je ziet er niks meer van.’ 

Wat vind je van het nieuwe 
Stadskantoor bij het station? 
‘Ehm, dat weet ik niet zo goed. Het 
is wel erg groot, maar qua schaal 
vind ik het best kunnen op die plek. 
Ik heb trouwens een rondleiding 
gehad in dat gebouw. De gevel is 
wel leuk, maar ik ben bang dat je er 
redelijk snel op uitgekeken raakt. 
Het nieuwe Vredenburg vind ik echt 
verschrikkelijk, maar vanbinnen 
schijnt het heel mooi te zijn.’ 

Wat vind je mooi in Utrecht? 
‘De Inktpot! Ja, ik hou ook van oud, 
hoor. Herbestemming, het geven van 
een nieuwe functie aan oude 
gebouwen, vind ik mooi werk. Zo 
ben ik nu bezig met een watertoren 
als woonhuis.’ 

Je lijkt me niet zo’n uitgaanstype, 
klopt dat? 
‘Nou, af en toe een beetje dansen bij 
het ACU vind ik wel leuk. Maar ik 
ben inderdaad geen kroegtijger. 
Verder heb ik een hekel aan veel 
mensen om me heen. Ik ben meer 
van één-op-ééncontact. Ik was een 
keer op Lowlands, maar dat is niet 
echt iets voor mij. Ik ga me zo 
eenzaam voelen in die massa. Oerol 
vind ik dan wel weer leuk, maar daar 
kun je gewoon fietsen en op het 
strand lopen. Het heeft iets met 

fysieke ruimte te maken. Ik ben 
trouwens ook iemand die tijd voor 
zichzelf nodig heeft. Minstens twee 
avonden per week, heerlijk!’ 

Wat doe je dan, schaakpartijen 
analyseren? 
‘Nee, dat zou een wenselijk 
antwoord zijn. Dat heb ik al heel 
lang niet meer gedaan. Het is meer 
een goed voornemen. Maar ik ben er 
niet zo goed in. Ik heb wel eens iets 
in Fritz gezet, maar daar werd ik 
weinig wijzer van. Dan zie je dat je 
op +0,4 staat: alsof dat wat uitmaakt. 
Ik denk dat het beter is om zonder 
computer te analyseren en alleen 
even een blundercontrole te doen. 
Maar nu heb ik iets gevonden 
waarmee ik uit de voeten kan. Kijk, 
dit is een vragenlijst die je na elke 
partij kunt doorlopen. Daardoor ga je 
op een andere manier nadenken en 
naar je partij kijken. Er zit van alles 
bij, schaaktechnische vragen, de 
stellingen van Steinitz, maar ook 
psychologie komt aan bod: “Ben je 
zenuwachtig?”, dat soort vragen. 
Misschien iets voor jou?’ 

Heb jij daar nooit last van dan? 
‘Nee, ik ben bijna te koel. Ik zie 
soms hoe mensen van de zenuwen 
bijna een zet niet kunnen uitvoeren 
(pakt overdreven bibberend een 
stuk): daar begrijp ik dus helemaal 
niets van. Ik moet alleen op mijn tijd 
letten.’ 

Van wie heb je leren schaken? 
‘Van mijn vader, rond mijn 
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achttiende. Al snel kreeg ik het echt 
te pakken. Ik was iedereen 
voortdurend aan het uitdagen voor 
een potje: m’n pa, broers, vrienden, 
m’n moeder, echt iedereen. Toen ik 
te veel begon te winnen, wilde 
niemand meer tegen me spelen. 
Toen ben ik maar lid geworden van 
een schaakclub.’ 

Bied je wel eens remise aan? 
‘Tijdens de Tata-vierkamp van dit 
jaar heb ik een keer remise 
aangeboden, daarvoor was dat 
misschien acht jaar geleden. Als 
iemand remise aanbiedt, denk ik: het 
wordt net leuk, ik ga nu niet stoppen. 
Ik schaak niet om remise te spelen. 
Als ik echt slechter sta, vind ik dat ik 
het niet kan maken en als het 
potremise lijkt, tja, dan gaan we nog 
eens een robbertje vechten. Het 

eindspel vind ik het mooist en daar 
ligt, denk ik, ook mijn kracht.’ 

Angstgegner? 
‘De laatste tijd verlies ik steeds van 
Almer. We zijn een beetje van gelijk 
niveau, hoewel, hij zal intussen dus 
wat sterker zijn. Hij speelt de 
Benoni. Schrijf maar op dat ik me 
erin heb verdiept en dat hij er de 
volgende keer af gaat!’ 

Je mooiste partij? 
‘Kijk eens achter je, zie je die 
spiegel? De schoonheidsprijs voor 
mijn laatste partij tegen Chris. Pikant 
detail is dat ik hem net had gevraagd 
mijn “meeloper” te zijn. Dat maakt 
verder niet uit, er valt nog genoeg 
van Chris te leren. Ik moet nodig 
weer eens wat partijtjes met hem 
naspelen.’ 
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Zo, en dan nu de hamvraag, neem 
vooral nog een slok: ben je bewust 
vrijgezel? 
‘Nou, ik ben me er wel van bewust, 
haha. Ik ben best op mijn vrijheid 
gesteld, maar het is niet zo dat ik 
graag alleen wil blijven. Een relatie 
trekt me juist wel. Maar het moet 
echt een leuk iemand zijn, dat 
spreekt voor zich. Ik ben niet actief 
op zoek, maar als ik iemand 
tegenkom die in de smaak valt, dan 
stap ik erop af. Vroeger durfde ik dat 
niet zo goed.’ 

Hoe vaak gebeurt dat dan? 
‘Nou, ehm, dat is de afgelopen twee 
jaar twee keer voorgekomen. De 
laatste keer dat ik iemand leuk vond 
was bij de Iraanse groenteboer hier 
in de buurt. Daar werkte een vrouw, 

en elke keer als ik bij haar 
afrekende, dacht ik: wat een leuk 
iemand! Op een dag heb ik de stoute 
schoenen aangetrokken en heb ik 
haar gevraagd of ze wilde afspreken. 
Ik was even behoorlijk zenuwachtig: 
shit, sta je daar in zo’n winkel… 
Maar goed, ik heb het gedaan. “Ja, 
hartstikke leuk,” zei ze enthousiast. 
Maar een half uur later kreeg ik een 
sms’je: “Ik was helemaal 
overdonderd en ik heb ja gezegd, 
maar ik heb al een vriend…” Tja.’ 

Dus nu moet je weer een jaar 
wachten… 
‘Nee, dit was een jaar geleden. Ik 
moet dus nodig weer in actie 
komen!’ 

Daar proosten we op met het laatste 
staartje port. 
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Rode Lopers Combineren – aflevering 4 
Peter Das 
 
Deze keer helaas geen inzenders 
voor deze rubriek, maar gelukkig 
stond er nog genoeg in de 
aangelegde database om een tijdje 
mee vooruit te kunnen. In deze 
aflevering wordt een IM eenvoudig 
getruct door een (toen nog niet zo) 
Rode Loper. Verder wordt 
veelvuldig clubkampioen Jan Prins 
op een fraaie combi getracteerd en 
analyseren we een zeer leerzame 
stelling van twee 
kandidaatclubkampioenen. Zoals 
gebruikelijk beginnen de oefeningen 

eenvoudig en lopen ze daarna in 
moeilijkheidsgraad op. Veel succes! 
De oplossingen staan achter in de 
Balans. 
 
Heb jij nog voorbeelden van mooie 
combinaties en lijkt jou een eervolle 
vermelding in de balans leuk, stuur 
ze dan (met oplossing) in pgn of 
FEN formaat op naar 
drlcombinaties@gmail.com en de 
mooiste ervan worden opgenomen in 
Rode Lopers Combineren. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stelling 1 Zwart aan zet    Stelling 2 Zwart aan zet 
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Stelling 3 Zwart aan zet    Stelling 4 Wit aan zet 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stelling 5 Zwart aan zet    Stelling 6 Zwart aan zet 

 

Oplossingen achterin 
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Van de bestuurstafel 

Geurt van de Wal 

Eind maart was er weer 
bestuursvergadering en de tafel was 
goed gevuld met stukken. 
Vergaderstukken, geen 
schaakstukken. De tafel stond dit 
keer in Houten bij Kees in huis, waar 
ook een koelkast stond. Die was ook 
goed gevuld en wel met heerlijk 
Hommeles bier, door Kees zelf 
gebrouwen. Er zijn nu al vier soorten 
en die smaken allemaal prima, maar 
dit terzijde. 

Voor we aan het bier begonnen, 
hebben we een aantal serieuze 
onderwerpen besproken. Allereerst 
zoeken we zoals bekend een nieuwe 
penningmeester. De oproep in de 
vorige Balans leverde geen reacties 
op, daarom hebben we besloten om 
alle leden persoonlijk via de e-mail 
te benaderen. Dat heeft wèl resultaat 
gehad. Maar liefst drie leden hebben 
zich gemeld als kandidaat: Hendrik, 
Seth en Victor. Dus één van deze 
drie wordt onze nieuwe 
penningmeester, het is nog even 
afwachten wie. Mogelijk volgt er 
een heuse verkiezingsstrijd compleet 

met affiches, peilingen van Maurice 
de Hond en close finish (minimaal 
één hertelling ), we zullen zien.  

Een ander serieus onderwerp was de 
begroting, want ja, ook de Rode 
Loper moet bezuinigen. Of de lasten 
verhogen, de contributie dus. 
Waarschijnlijk is allebei nodig. Op 
de ALV gaan we een paar opties 
voorleggen, zoals eerder beloofd. 
Het luxeprobleem hier is dat we een 
goedgevulde kas hebben, alleen kan 
je er niet eindeloos op interen, dat is 
het punt.  

Het schaken zelf, daar gaat het ook 
goed mee bij de Rode Loper. Het 
vierde is gepromoveerd naar de 2de 
klasse, een fraaie prestatie! 
Misschien zit er ook nog een 
kampioenschap van dit achttal of van 
het derde in. Dan zou het zomaar 
kunnen dat we volgend jaar met drie 
teams in de 1ste klasse SGS spelen, 
een unicum. Treffende illustratie van 
de sterkte in de breedte, die zo 
kenmerkend is voor onze club. 
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Gemeen Grobben in Buren 

Timo Können 

Op een dinsdagavond op naar Buren 
voor de wedstrijd tegen Rivierenland 
1. De nederlaag tegen En Passant 
was al een feit, dus onze 
promotiekansen waren verkeken, 
maar van onze concurrent voor de 
tweede plaats wilden we toch graag 
winnen.  

Rivierenland ontving ons in een 
dorpscentrum. Daar werd ook 
fanatiek gesport. Iets waar onze 
gastheren misschien een voorbeeld 
aan hadden moeten nemen, want op 
de een of andere manier ging er 
weinig van ze uit. Geloofden ze het 
allemaal wel aan het einde van het 
seizoen, of is dit zo’n team waarin 
ieder alleen voor zich speelt? Henk 
stuurde teamleider Rob Disselhoff 
nog het bos in door hem, voordat ik 
mijn papiertje had kunnen pakken, 
een verkeerde opstelling op te geven. 
Het gaf een mooie verwarring toen 
Disselhoff vervolgens de namen 
begon om te roepen. 

Hans Bernink viel in aan bord 8 – 
niet afgeschrikt door het feit dat hij 
de volgende dag met het Tweede 
moest aantreden tegen het Tweede 
van datzelfde Rivierenland – en 
stond al snel prettig. Toen ik hem 
Lxh3 zag spelen, twijfelde ik niet 
meer aan de uitslag. Een minuut of 
tien later was het eerste punt 
inderdaad binnen. 

Henk (bord 2) en zijn tegenstander 
brachten een wilde variant op het 
bord, met dit verschil dat Henk hem 
kende (was immers in 1859 al door 
Andersen gespeeld, zei hij na afloop) 
en zijn tegenstander niet. Die kwam 
dan ook al vlot in een hopeloze 
stelling terecht. Het eindspel werd 
door Henk snel beslist. 

Even later kwam Jacco (6) melden 
dat hij een remiseaanbod had 
gekregen. Toen ik vroeg wat hij 
daarvan dacht antwoordde hij, 
nadrukkelijk knikkend: ‘Aannemen!’ 
Gezien de stand op de andere 
borden, en ook de stand op Jacco’s 
bord, leek het me verstandig daar 
niet moeilijk over te doen. 
Disselhoff had hem een soort Grob 
voorgezet, een opening die hij 
natuurlijk ook wel met zwart weet te 
spelen, ware het niet dat Rob zo 
gemeen was geweest te beginnen 
met 1.Pc3 en pas na Jacco’s ter 
bestrijding van de Grob niet ideale 
antwoord g4 te laten volgen.  

In mijn partij bleek weer eens de 
verlammende werking die incourante 
gambieten op de tegenstander 
kunnen hebben. Een paar maanden 
geleden had ik in Wijk aan Zee een 
tegenstander die na tien zetten in het 
Olifantengambiet nog tien minuten 
over had om zet veertig te halen. In 
het Blackmar-Diemer gebeurde er nu 
net zoiets: na 16 zetten had mijn 
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tegenstander nog 6 minuten. Hij 
stond ook nog moeilijk, dus heel 
lang hoefde het toen niet meer te 
duren.  

Chris (7) speelde tegen Ton 
Houwers een degelijke partij, waarin 
hij een pluspion met 
stellingsvoordeel uitbouwde tot 
winst. Zo waren we dus soepeltjes 
naar ½-4½ gekoerst en er leek een 
grote overwinning in de maak. Een 
vreemd gevoel dat het tegen deze 
‘concurrent’ zo makkelijk ging, 
terwijl we van de meeste teams in de 
onderste helft van de ranglijst maar 
met kleine cijfers hadden kunnen 
winnen. 

Drie partijen waren nu nog bezig en 
in twee ervan had onze speler een 
moeilijke stelling omgebogen tot een 
betere. Seth (1) was in de opening 
verrast en mocht zo te zien blij zijn 
dat hij er met pionverlies en 
overgang naar het eindspel van 
afkwam. Maar hij kromde zich de 
rug, bleef in zijn bekende stijl met 
toegeknepen ogen naar het bord 
staren en wist zijn minuspion nog 
om te zetten in een pluspion. Dat 
voordeel was dan weer te klein om te 
winnen: remise. 

Klaas (4) verloor geen pion, maar 
had wel urenlang een moeilijk 
speelbare stelling. Die wist hij te 
houden en toen zijn tegenstander 

zich vergaloppeerde, was het Klaas 
die gewonnen kwam te staan. 
Terwijl we met z’n allen toekeken – 
Klaas had nog een minuut of vier op 
de klok, zijn tegenstander moest a 
tempo zetten – doofde echter het 
licht bij hem in de nog ingewikkelde 
stelling. Na een paar fouten zat de 
tegenstander weer aan het roer en die 
maakte het netjes af. Klaas houdt 
zich stoïcijns in zijn seizoen vol 
pech. 

En toen speelde alleen nog Jos (5). 
Die was overweldigend uit de 
opening gekomen, maar had daar al 
snel een remiseachtig eindspel aan 
overgehouden. Dat probeerde hij te 
winnen, omdat de uitslag van de 
meeste andere partijen nog niet 
duidelijk was – zo stonden Klaas en 
Seth nog slechter en wist ik niet hoe 
ik de stelling van Henk moest 
beoordelen. Zoals dat zo vaak gaat 
werd Jos voor zijn ondernemingslust 
beloond met het wegblunderen van 
een pion, wat uiteindelijk tot een 
aantal onprettige voldongen feiten 
leidde. 

3-5 dus. We hadden misschien een 
grotere overwinning verdiend, maar 
ach, de bordpunten maken 
waarschijnlijk niet meer uit. Nu in de 
laatste ronde alleen nog ‘even’ 
winnen van ZZC om die tweede 
plaats veilig te stellen! 
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Het Paard (2) 

Jos Heesen 

Onderstaande partij tegen Jeroen 
Weelink is mijn lofzang op de kracht 
van het Paard. Binnen de Rode 
Loper is het geen geheim meer dat ik 
in het schaakspel een voorkeur heb 
voor het Paard boven de Loper. Mijn 
witpartijen begin ik dan ook steevast 
met een Paardzet. Bovendien beleef 
ik een ongezond genoegen in het 
aantonen dat in het eindspel Paard 
tegen Loper, het Paard de voorkeur 
verdient… 

Deze voorkeur voor het Paard staat 
haaks op de tegenwoordige 
opvatting dat Lopers in een breder 
scala van stellingen beter uit de 
voeten kunnen dan de Paarden. In 
sommige schaakprogramma’s wordt 
zelfs de waarde van de Loper, 
ongeacht de stelling, gelijkgesteld 
aan 3.4, terwijl het Paard 3.0 krijgt! 

In 1997 heeft Steve Mayer een heel 
boek gewijd aan het verschil tussen 
Paard en Loper: “Bishop vs Knight, 
The Verdict” met als ondertitel 
“Which is the stronger minor 
piece?”. Zijn conclusie is als volgt: 
“While everything depends on the 
position, I think it’s true that the 
bishops are better than the knights in 
a wider variety of positions… Of 
course I’m not sure this does us 
much good, as we only get to play 
one position at the time.” En daar 
kan ik het van harte mee eens zijn! 

Voor de aardigheid heb ik op 
onderstaande partij wat statistiek 
losgelaten. Wit bleek in deze partij 
van 60 zetten, er 17 (28%) met een 
Paard gedaan te hebben. Met de 
Loper speelde ik slechts 6 maal 
(10%). Je kunt daar tegenin brengen 
dat ik de lopers snel afruil om 
paarden over te houden. Maar in 
deze partij deed ook een Toren tot 
het allerlaatste mee. Met de Toren 
zette ik 13 maal (21 %). Mijn 
Paarden hebben dus in deze partij 
het meeste werk verzet . 

De slotstelling van mijn partij: 

 
Voor de aardigheid heb ik eenzelfde 
statistiek losgelaten op een 
willekeurige Super grootmeester 
partij : Hoewel willekeurig, de 
selectie criteria waren dat de partij 
ook 60 zetten duurde (want anders 
heeft het vergelijken geen zin), dat er 
tot het einde met een Paard en Toren 
werd gespeeld; bovendien moest de 
partij in mijn niet helemaal up to 
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date database zitten. Met deze 
criteria kwam (als enige!) de Rapid 
partij Judith Polgar-Bent Larsen 
gespeeld in het toernooi te 
Roquebrune 1992, bovendrijven. 
Omdat Judith tot het einde met Paard 
en Toren speelde heb ik mijn 
statistiek gedaan op de zetten van 
Polgar. 

Dat leverde het volgende op: van de 
60 zetten waren er 11 met het Paard 
(18%), 7 met de Loper (11%) en 20 
met de Toren (33%). Ook hier 
speelden de paarden vaker dan de 
Lopers, maar leggen het, in 
tegenstelling tot mijn partij, af tegen 
de Torens. 

De slotstelling van hun partij: 

 

OK, voor wat het waard is! Laten we 
snel naar de partij gaan: 

XXXX - XXXX 

1.Pc3 d5 2.e4 d4 3.Pce2 Pc6 4.Pf3 
e5 5.Pg3… 
Tot hier nog bekend in mijn 

database; zwarts volgende zet is 
nieuw maar heel plausibel. 

5…Ld6 6.Lc4 Pf6 7.0-0 0-0 8.d3 
Pa5 9.Lb3 Pxb3 10.axb3 Ld7 

Zwart heeft nu het Loperpaar, maar 
wit het Paardenpaar! 

11.Lg5 h6 
Hier heb ik een tijdje zitten kijken of 
12.Lh4… mogelijk was. Dat lokt 
natuurlijk 12…g5 uit, maar hoe staat 
wit dan na 13.Pxg5 hxg5 14.Lxg5? 
Ik zag helaas na 14…Le7 niets 
concreets meer, dus: 

12.Ld2 c5 13.Ph4 b5 
Zwart meent het te moeten hebben 
van de Damevleugel, gezien het 
witte overwicht op de Konings-
vleugel.  Dit laat wel een 
onaantastbaar wit Paard op f5 toe. 
En zei Tartakower (of was het 
Tarrasch, en misschien wel 
Kasparov, wie weet de quote te 
relateren?) niet ooit eens: “Put a 
Knight on f5 and the rest plays 
itself!” (Ik dacht dat het een quote 
van Capablanca was met “and you 
can go to sleep”-JT). Op de 
Chesskid site 



26 
 

(http://www.chesskid.com/article/vie w/good-knight-and-goodbye) is er 

een heel artikel over het witte Paard 
op f5, onder het credo: “Good 
Knight and Good bye!”. 

14.Phf5 Lc7 
Vanaf hier speelde ik ook met het 
idee om een keer Ta6 te spelen om 
daarmee zwart’s mogelijkheden op 
de Damevleugel te frustreren, maar 
ook de optie te hebben vanuit a6 
“horizontaal” bij te dragen aan de 
witte mogelijkheden op de 
Koningsvleugel. “Kan altijd nog!” 
dacht ik, dus terug naar de 
Koningsvleugel: daar moeten lijnen 
en diagonalen geopend worden: 

15.f4 Te8 16.fxe5 Lxe5 17.Df3 Db6 
18.Lf4 Lxf5 19.Pxf5 Pd7 

 

Dit geeft wit de mogelijkheid om te 
offeren: 20.Pxh6 gxh6 21.Dg4 Lg7 
22.Dxd7… Ik heb er naar gekeken, 
maar voor slechts een pionwinst 
offer ik geen Paard op . 

20.Lxe5 Pxe5 21.Dg3 Dg6 22.Dxg6 
fxg6 
Dit geeft wit een vrijpion op e4. Het 
is vanaf dit moment dat ik het gevoel 

kreeg dat het witte Paard de hoofdrol 
in dit blijspel/drama (ligt aan welke 
kant van het bord je zit) voor zich op 

ging eisen… 

23.Pd6 Teb8 24.Ta5 a6 25.Tfa1 
Tb6 

 
En nu de eerste mooie scene voor het 
Paard: 

26.Pxb5 Pc6 27.Pc7 Pxa5 28.Pxa8 
Pxb3 29.cxb3 Txb3 
Waarschijnlijk is deze afruil zwarts 
beste mogelijkheid. Als hij kans ziet 
alle witte pionnen af te ruilen is het 
remise. Wit stond hier voor het 
dilemma welke pion hij op het bord 
wilde houden: b2 of d3, en ook nog 
hoe? . Ik koos voor d3 via a3: 

30.Ta3 Txb2 31.Pc7 a5 32.Pe6 Tb5 
33.h4 Kf7 34.Pc7 Tb7 35.Pd5 Tb5 
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Een thema dat vaak bij eindspelen 
met een Paard om de hoek komt 
kijken is dat het Paard een L-
vormige barrière kan opwerpen. In 
de diagramstelling is die barrière 
opgeworpen voor de zwarte Koning: 
die kan niet naar e8, e7, e6 of f6 
vanwege schaak of een vork op c7. 

36.Kf2 g5 37.hxg5 hxg5 38.Kf3 a4 
39.Txa4 Tb3 
Onder opoffering van een pion heeft 
zwart nu uitzicht op de mogelijkheid 
om d3 te veroveren. Wit wil daar 
dan wel c5 voor in de plaats: 

40.Tc4 Txd3+ 41.Ke2… 
Het mooie is dat het oppermachtige 
witte Paard de velden c3 en e3 
controleert, zodat de zwart Toren 
niet veel keus heeft op de derde rij 
(op 41…Tg3 komt 42.Kf2…). 

41…Ta3 42.Txc5 Ke6 43.Tc7 Ta2+ 
44.Kd3… 
Vooruit: g2 voor d4: 

44…Txg2 45.Kxd4 Td2+ 46.Ke3 
Tg2 47.Txg7 Ke5 48.Te7+ Kd6 
49.Kf3 Tg1 50.Tg7… 

Een soort zetdwang voor zwart: hij 
kan alleen met de Koning spelen, 
omdat zetten met de Toren 
uiteindelijk materiaal gaan kosten.  
 

 
Maar welke kant op? Zwart kiest 
voor e5. Wellicht had hij gezien dat 
50…Kc5 zou leiden naar een mat in 
18 (volgens het Siliconen monster). 

50…Ke5 51.Pe3… 
Vanaf hier controleert het witte 
Paard weer enige cruciale velden van 
zwart! 

51…Kf6 52.Tg8 Kf7 53.Ta8 Kg6 
54.e5 Kf7 55.Ta6 Tb1 56.Kg4 Tb5 
Zwarts hoop is het afruilen van alle 
witte pionnen. Wit weet dat hij er in 
ieder geval eentje moet overhouden, 
vandaar dat het hapje op g5 wordt 
versmaad. 

57.Kf5 Ke7 58.Pg4 Tb8 59.Ta7+ 
Ke8 60.Kxg5… 
Zwart gaf op, want ook hier rekent 
het Siliconen monster een mat in 18 
uit: 1-0 (zie de slotstelling van deze 
partij aan het begin van dit stukje). 
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Leren van een verliespartij 

XXXX XXXX  

Mijn partij tegen Marco Plantema in 
de externe tegen de Damrakkers was 
er weer zo een. Zo’n pot waarin het 
voor je gevoel erg goed gaat, maar 
waar je ineens verloren blijkt te 
staan als de rook na moeilijke 
verwikkelingen optrekt. Normaal is 
dat voor mij reden genoeg om 
mezelf eerst in te peperen hoe zwak 
ik wel niet speel en hoe lang ik al 
geen grammetje progressie meer 
maak. Analyseren is dan het laatste 
waar ik aan denk. Soms gebeurt het 
echter dat ik toch door de zure appel 
heen bijt en het bord erbij pak om te 
zien of er nog wat van het drama te 
leren valt. Zo ook deze keer. De dag 
na de partij zaten mijn gedachten en 
overwegingen nog vers in het 
geheugen, dus ik besloot een soort 
Amateurs’ Mind-achtige analyse te 
maken. Wat dacht ik en wat was 
daar goed of fout aan. De gedachten 
zijn cursief in de tekst afgedrukt.  

We komen erin na zet 16 van wit. De 
eerste zetten zijn niet zo interessant, 
want grotendeels theorie. Maar voor 
de volledigheid zal ik ze hier toch 
geven: 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 
5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Pe7 7.Dg4 Dc7 
8.Dxg7 Tg8 9.Dxh7 cxd4 10.Pe2 
Pbc6 11.f4 dxc3 12.Dd3 Ld7 
13.Pxc3 a6 14.Lb2 Pa5 15.0-0-0 
Pc4 16.Pe2 
Dit levert de volgende stelling op : 

 
Waarschijnlijk is het ongeveer 
gelijk. Wit staat een pion voor, maar 
zwart heeft compensatie in de vorm 
van een wat betere ontwikkeling en 
een sterk paard op c4. Ik zag 4 
mogelijke kandidaatzetten:  

a. 16...Pf5 

b. 16...Tc8 

c. 16...La4 

d. 16...0-0-0 

Het advies van Axl Smith volgend, 
begon ik te rekenen met wat mij de 
meest ambitieuze zet leek. 16. ...Pf5 
17.Pd4 Pfe3 18.Te1 Wit kan zijn 
toren voor twee paarden geven, dat 
is niet goed... Maar wacht even, ik 
kan een pionnetje terugwinnen 18. 
...Pxg2 19.Lxg2 Txg2 De passieve 
toren erbij, mooi! 20. Thg1 hmm... 
dit ruilt alles af, want als mijn toren 
van de g-lijn weggaat volgt 21.Tg8+ 
Alles ruilen lijkt me niet goed in 
verband met de witte verre vrijpion 
op h2. Dit leidt dus niet echt ergens 
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toe. Dus dan het paard maar op f5 
laten staan? Nee, want dan volgt wit 
met h3, g4 en het paard moet weg en 
wit heeft ruimtewinst geboekt met 
zijn vrijpionnen op de 
koningsvleugel. Kandidaatzet a. 
16...Pf5 Afgekeurd.  

Snel over naar kandidaatzet b. 16. 
...Tc8 17.Pd4 La4 Wow! Dit is wel 
erg veel directe en indirecte druk op 
c2. Ziet er veelbelovend uit. Wellicht 
is er dan al snel Pxb2 met stukwinst 
mogelijk, of iets als Pxe5 met een 
zeer gevaarlijke open c-lijn. Het 
paard op d4 dekt c2 nog wel, maar 
die is misschien weg te krijgen met 
het andere paard dat nu op e7 staat. 
Heeft wit alternatieven voor Pd4? Ik 
zie niets gevaarlijks, geen offers of 
andere trucjes. Goedgekeurd.  

Ik stond voor in tijd dus ik besloot 
nog even te kijken of de andere 
kandidaatzetten iets nog beters in 
petto hadden.  

16...La4 dan gaat het paard 
waarschijnlijk terug naar c3 en moet 
de loper onverrichterzake 
terugkeren. Ik bewaar La4 liever 
voor als wit Pd4 gespeeld heeft. 
Afgekeurd. 

De volgende kandidaatzet. 16...0-0-0 
hmm... dit duurt wel erg lang, 
17.Pd4 Kb8 18.Df3 (goeie zet, maakt 
de diagonaal vrij voor de loper op f1 
en bereidt g4 voor) 18...Tc8 19.Lxc4 
(een nog onontwikkeld stuk voor een 
ijzersterk paard, kan niet slecht zijn 
voor wit...) 19. ...Dxc4 20.Td2 Ik heb 

niets concreets volgens mij en sta 
gewoon een pion achter. Niets dat 
kan tippen aan 16...Tc8. Spelen die 
zet.  

16. ..Tc8 
Dit alles kostte ongeveer een 
kwartier bedenktijd, maar ik stond 
nu ongeveer 2 minuten achter, dus 
dat was prima. 

Zo'n tien seconden na het spelen van 
Tc8 zag ik ineens dat ik een vijfde 
kandidaatzet gemist had. Shit! 
17...Pec6. Wit speelt nu natuurlijk 
18.Pd4 dus die kans is verkeken. Wat 
was dat goed geweest zeg! Het 
paard kan door naar a5 waar het 
ondersteuning biedt aan het andere 
paard op c4. Bovendien kijkt het 
vanaf a5 naar b3 wat nog meer 
tactische mogelijkheden oplevert 
omdat het een schaakafstand van de 
koning is. Wat een gemiste kans, dat 
ziet er gewoon winnend uit. Ik had 
zin om een dik vraagteken achter 
Tc8 te krassen, maar ik hield me in. 

Marco dacht lang na. Waar denkt ie 
nou zo lang over na? 20. Pd4 is toch 
bijna gedwongen om Pc6 te 
voorkomen? Ik bestudeerde de 
stellingen op de andere borden om te 
zien hoe het er voor stond met het 
team. Er zat nog weinig tekening in 
de partijen, hoewel het er bij Henk 
aan bord 7 niet al te florissant uitzag. 
Toen ik terugkwam speelde Marco 
tot mijn verbazing 

17.Db3 
Helemaal niet naar gekeken. 
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Tunnelvisie. Ik was zo overtuigd van 
18.Pd4, dat ik niet of nauwelijks 
naar alternatieven gekeken had. Ah, 
ik zie het al, hij wil La4 voorkomen. 
Ja, slim. Maar dat geeft mij wel de 
mogelijkheid om alsnog de 
monsterzet Pc6 te spelen. Dat is nu 
nog veel sterker, want Pa5 kan nu 
met tempo gespeeld worden omdat 
het de witte Dame aanvalt. En bijna 
à tempo speelde ik de zet. 

17… Pc6 
Zeer optimistisch keek ik naar de 
stelling. Het paard was niet van a5 af 
te houden, twee paarden in de buurt 
van de vijandelijke koning en een 
open c-lijn, dat moet wel iets 
opleveren. 

18. Pd4 P6a5? 
à tempo gespeeld. Mijn 
denkprocessen, vooral het missen 
van de kans op zet 19 leidden tot het 
veel te snel spelen van deze zet 
waarmee ik iets anders miste. Omdat 
ik zo blij was met de zet en met de 
stelling liet ik het achterwege om 
naar andere kandidaatzetten te 
kijken, zoals ik eerder wel had 
gedaan. Een redelijk gemakkelijk te 
vinden en zeer gunstige voortzetting 
voor zwart was geweest 18… Pxd4! 
19.Lxd4 Pa5! 20.Dd3 La4! Drie 
krachtzetten achter elkaar en wit 
moet een kwaliteit geven om te 
voorkomen dat zijn stelling totaal 
instort. 21.c3 Lxd1 of 21.Td2 Pb3+. 

19. Db4 
Ook die had ik niet echt verwacht. Ik 

dacht nog steeds erg goed te staan, 
maar mijn enthousiasme was iets 
getemperd door de witte Dame op 
b4. Die stond daar toch wel erg sterk 
op de diagonaal a3-f8. 

Hoe nu verder? Is 19. ..Pe3 iets? 
20.Td2 Pac4 21.Lxc4 Pxc4 22.Tf2 
nee. De witte toren staat goed op f2, 
wit is van zijn 
ontwikkelingsprobleem af en staat 
nog steeds een pion voor. Er moet 
iets beters te vinden zijn.  

De toren op g8 staat niets te doen. 
Hoe krijg ik die in het spel? Na een 
tijdje naar de stelling turen, sprong 
ineens 19…f6 in het oog. Wit kan 
niet nemen, want 20.exf6 Dxf5+ en 
als ik neem met 20…fxe5 21.fxe5 
krijg ik 21...Tg4 en de toren is 
geactiveerd. Dit ziet er goed uit. 
Helaas geeft dit wel een zwakte in 
mijn eigen stelling, e6 wordt zwak en 
mijn koning staat kwetsbaar. Maar 
ik zie geen enkel zinnig alternatief. 
Bovendien sta ik nog gewoon een 
pion achter, dus ik moet het initiatief 

houden. 
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19…f6 20.f5! 
Hmm… niet echt naar gekeken. Shit 
dit ziet er ingewikkeld uit. Ik sloeg 
aan het rekenen en rekenen, maar 
kon niet alle varianten tot het einde 
toe uitgedokterd krijgen. De tijd 
begon ook wat de dringen, dus ik 
besloot maar tot een zet op algemene 
schaakprincipes en niet op concrete 
varianten. Met 20…Dxe5 staat de 
Dame mooi centraal op het bord. 

20…Dxe5? 
En hier gaat het dan uiteindelijk mis. 
Tot dusver had ik op het missen van 
die ene kans na, eigenlijk zo slecht 
niet gespeeld, nu stort de stelling 
echter helemaal in. Achter de rest 
van de zetten zit niet zoveel 
denkwerk meer. Ik baalde als een 
stekker van de weggegeven partij, te 
meer omdat het er op de andere 
borden ook niet goed voor leek te 
staan. Voor de volledigheid nog 
even hoe het afliep:  

21.fxe6 De3+ 22.Kb1 Lc6 23.Pf5 
Dxe6 24.Lxc4 Pxc4 25.The1 Pe5 

26.Df4 
En al vrij snel wint wit een kwaliteit 
en daarna nog een heel stuk. De 
laatste zetten heb ik helaas niet meer 
genoteerd. 

De conclusie die ik uit deze partij 
heb getrokken is dat ik soms te 
enthousiast ben over een zet of een 
variant, waardoor ik andere zetten 
buiten beschouwing laat. Wat me 
verder opviel was dat ik in het begin 
nog kandidaatzetten verzamelde, 
terwijl ik later wat luier werd. Ik 
sloeg wat meer willekeurig aan het 
rekenen. Een kwestie van discipline 
en hard werken dus. Ook kom ik nog 
steeds rekenkracht te kort voor de 
echt ingewikkelde varianten, maar 
dat blijft een kwestie van oefenen. 
Echt leuk vond ik het nalopen van 
zo’n verloren partij niet, maar ik 
hoop dat ik de lessen de volgende 
keer kan toepassen. 
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Euwe - Aljechin 1935: een rondreis (2) 

In 1935 werd 'onze' Max Euwe wereldkampioen schaken door de heersende 
kampioen Aleksandr Aljechin in een onderlinge match te verslaan. De match, 
die elf weken duurde, was een rondreizend circus, want de dertig partijen 
werden steeds op een andere locatie in Nederland gespeeld. Wat is er geworden 
van de gebouwen en zalen waar schaakhistorie werd geschreven? In deel 1 
hebben we de locaties bekeken die verdwenen zijn. In deel 2 gaan we op zoek 
naar de nog bestaande locaties, om te beginnen in Amsterdam. 

Deel 2 - Amsterdam 

De match Euwe-Aljechin was 
weliswaar een rondreizend circus, 
maar de uitvalsbasis was 
onmiskenbaar Amsterdam, tevens de 
woonplaats van Euwe. Van de 30 
partijen werden er 14 in onze 
hoofdstad gespeeld, dus bijna de 
helft, maar ook hier werden de 
schaakgrootmeesters verrast door 
steeds wisselende locaties. De 
meeste partijen, in totaal zeven,  zijn 
gespeeld in de zogenaamde 
Militiezaal, aan de Singel 423.  Maar 
de eigenlijke thuisbasis was het 
Carlton Hotel aan de Vijzelstraat. 
Hier werden niet alleen  twee 
partijen gespeeld, maar hier vond 
ook de openings- en de  
sluitingsceremonie plaats. Ook was 
het Carlton gedurende de hele match 
het logeeradres van Dr. Aljechin. 
Twee partijen werden gespeeld in de 
Effectenbeurs aan het Damrak, zij 
het beide keren in een andere zaal. 
Daarnaast werd nog een partij 
gespeeld in Café van Klaveren aan 
de Middenweg en een partij in het 
Gemeeentelijk Meisjeslyceum in 
Amsterdam Zuid.      

Speellocaties in Amsterdam  
(6 locaties, 14 partijen) 

Militiezaal (7x), Singel 423 
Carlton Hotel (2x), Vijzelstraat 2-18 
Effectenbeurs (2x), Damrak 
Bellevue (1x), gesloopt 
Van Klaveren (1x), Middenweg  88-90 
Meisjeslyceum (1x), R. Vinkeleskade 62 

1. Militiezaal 

De meeste 'Amsterdamse' partijen 
tussen Euwe en Aljechin zijn 
gespeeld in de toenmalige 
'Militiezaal', aan het Singel 423. De 
Militiezaal was de grote zaal van het 
monumentale 'Bushuis' of 'Tuighuis'. 
Dit gebouw met muren van een 
meter dik is in 1606 gebouwd als 
wapenarsenaal. Op de hogere 
vloeren lagen de geweren en 
musketten opgeslagen, op de begane 
grond stonden de zware kanonnen. 
Later werd het een paardenstal en 
weer later de hoofdzetel van de 
Militie, een onderdeel van de 19e-
eeuwse krijgsmacht. De 'Militiezaal' 
kreeg toen haar naam. Een gebouw 
met een militaristisch verleden dus, 
en misschien daarom wel de 
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passende ambiance voor een 
schaakduel op leven en dood.       

Achteraf kunnen we zelfs stellen dat 
Euwe waarschijnlijk geen 
wereldkampioen was geworden als 
er niet in de Militiezaal was 
gespeeld!  In totaal zijn op  deze 
locatie zeven partijen gespeeld, 
waarvan Euwe er vier won (!) en 
drie remiseerde. Een opzienbarend 
resultaat. Euwe voelde zich op deze 
locatie blijkbaar erg op zijn gemak. 
Of Aljechin juist niet, wie zal het 
zeggen. Feit is dat de 
omgevingsfactor een rol gespeeld 
moet hebben, want een uitslag van 
5,5-1,5 voor Euwe kan eenvoudig 
niet op toeval berusten.  

Vreemd gedrag 

Toch is de meest spannende 'Militie-
partij' misschien wel de 28e, die 
eindigt in remise. Het einde van de 
match nadert, Euwe staat een punt 
voor, Aljechin vecht voor zijn laatste 
kansen en lijkt in deze partij gelijk te 
komen. Na een vermoedelijk met 
zijn secondant Klein doorgenomen 
variant komt Aljechin zo goed te 
staan dat hij zich vreemd begint te 
gedragen. 'Na de 15e zet wordt het 
helemaal te gek', schrijft Alexander 
Münninghoff in zijn Euwe-biografie. 
'Aljechin loopt stralend rond, keert 
een paar keer naar zijn bord terug 
om enthousiast knikkend zijn 
stellingsplus in ogenschouw te 
nemen en loopt dan tenslotte met 
uitgestoken hand naar Klein toe. 

Volgen een handdruk, een paar 
woorden, glimlachjes. Rumoer in de 
zaal, toeschouwers beginnen zich 
ermee te bemoeien…' Enfin, Klein 
wordt door de wedstrijdleiding 
verwijderd, een oververhitte 
toeschouwer tracht hem te lijf te 
gaan. 'Het zijn tekenen dat deze 
match niet langer moet duren(…), de 
betrokkenheid van het publiek is te 
groot geworden, er zijn 
toeschouwers die openlijk verklaren 
dat zij 's nachts niet kunnen slapen 
als er een partij wordt afgebroken; 
dan moeten ze thuis de hele nacht 
analyseren, of ze willen of niet. Voor 
deze meelevers en - denkers is de 
28e partij een kwelling: afgebroken 
met een pion meer voor Aljechin, 
hoe moet Euwe remise maken? 

Euwe maakt remise. Hij weet een 
eindspel te bereiken van koning 
tegen pion en verkeerde loper.  

In de 29e partij, eveneens in de 
Militiezaal, heeft Aljechin voor de 
laatste keer wit. Als hij nog wat wil, 
moet het dan gebeuren. Euwe deelt 
op de eerste zet een psychologische 
mokerslag uit door de e2-e4 van 
Aljechin te beantwoorden met Pf6: 
de Aljechin-verdediging!  Aljechin 
schijnt na dit antwoord vijf minuten 
roerloos naar het bod gestaard te 
hebben. De partij eindigt met een 
opstootje en een boze Aljechin over 
een afgegeven zet. Ook deze partij 
eindigt uiteindelijk in remise.  
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De laatste partij zou aanvankelijk 
ook in de Militiezaal worden 
gespeeld, maar door de 
overweldigende belangstelling werd 
uitgeweken naar het Bellevue-
theater.     

Dat speelde zich dus allemaal af in 
het Bushuis, dat nog bestaat, zij het 
voornamelijk als gevel. In 1972 
kwam het gebouw in gebruik bij de 
Universiteit van Amsterdam en werd 
het bij de universiteitsbibliotheek 
getrokken. Achter de monumentale 
gevel is er weinig meer over van de 
oorspronkelijke indeling, ook de 
Militiezaal is er niet meer.   

2. Carlton Hotel 

De match ging van start op 3 oktober 
in het Carlton Hotel in Amsterdam. 
Het was een zeer chique hotel, 
centraal gelegen in de Vijzelstraat, 
vlakbij de Munttoren en het 
Leidseplein. Het was ook een 
modern hotel, dat zeven jaar 
daarvoor, in 1928, in gebruik was 
genomen. Dat was niet toevallig vlak 
voor het begin van de Olympische 
Spelen, die dat jaar in Amsterdam 
werden gehouden. De buitenkant 
was opgetrokken in typische 
Amsterdamse Schoolstijl, naar 
ontwerp van de architect G.J. 
Rutgers.  Het interieur daarentegen 
droeg vooral de kenmerken van 
klassieke Lodewijkstijlen.   

Het Carlton was voor beide spelers 
geen onbekende locatie. Een jaar 
daarvoor hadden Euwe en Aljechin 

er al een simultaan gespeeld, tegen 
elkaar, en in januari van dat jaar 
werd Euwe er gehuldigd wegens zijn 
prestaties in het toernooi van 
Hastings. Capablanca was bij die 
huldiging aanwezig en gaf toen 
tevens een lezing.  

Vlak voor de match, op 1 oktober, 
werden Aljechin, zijn vrouw en zijn 
zwarte kater van 'den Parijschen 
trein' gehaald door Euwe zelf en het 
hele Euwe-Aljechin Comité, waarna 
het gezelschap zich naar het Carlton 
Hotel begaf, waar Aljechin 
gedurende de match zou verblijven.  
'De eerste zorg van Aljechin was of 
het comitémaatregelen had genomen 
dat zijn kater alle partijen op een 
tafeltje naast het schaakbord kon 
bijwonen. Vanzelfsprekend waren 
deze maatregelen getroffen. Het 
tooneel van den strijd in het Carlton 
Hotel werd door Aljechin 
gadegeslagen en hij kon zich geheel 
vereenigen met de indeeling der 
verschillende zalen'.  

Een dag later vonden ook de 
officiële opening van de match en de 
loting hier plaats. Kortom, het 
Carlton had een schaaktraditie hoog 
te houden.   

In totaal zijn in het Carlton twee 
partijen van de match gespeeld: de 
1e en de 3e. Daarnaast zijn hier 
enkele afgebroken partijen 
uitgespeeld. Het Carlton was Euwe 
niet gunstig gezind. Beide partijen 
verloor hij. In de oorlog werd een 
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deel van het Carlton Hotel en de 
omringende huizen zwaar 
beschadigd omdat er in de nacht van 
26 op 27 april 1943 een Britse 
bommenwerper achter het hotel 
neerstortte. De restauratie van het 
hotel werd gedaan door Jan Wils, de 
architect van het Olympisch Stadion. 

Het Carlton Hotel bestaat anno 2014 
nog steeds, onder nagenoeg dezelfde 
naam. Het NH Carlton Hotel is nog 
steeds een zeer gewaardeerd en niet 
te missen viersterrenhotel met meer 
dan 200 kamers en verschillende 
zalen aan de Vijzelstraat, op een zeer 
centrale locatie. 

3. Effectenbeurs 

De Amsterdamse Effectenbeurs trad 
twee keer op als gastheer van de 
match: voor de 12 en de 23e partij. 
De eerste partij werd gespeeld in het 
'Trappenhuis', de tweede in de Grote 
Zaal. Die tweede partij eindigde in 
remise. De eerste partij werd door 
Euwe gewonnen, waarmee hij zijn 
achterstand, die kort tevoren nog 
drie punten bedroeg, tot een punt 
terugbracht. De overwinning kwam 
tot stand na een onbegrijpelijke 
blunder van Aljechin, die in de 
opening zomaar een pion cadeau 
deed. De partij werd een 
wereldkampioen onwaardig 
genoemd en de slechtste van de hele 
match. 'Na vier uur, waarvan Euwe 
er slechts anderhalf als bedenktijd 
heeft gebruikt, verlaat Aljechin het 
Beursgebouw door de zijdeur. Op 

verzoek van Euwe werd er niet 
geapplaudisseerd toen Aljechin na 
de 36e zet van wit opgaf.' 

Dat was de gentleman Euwe, het 
steeds enthousiaster wordende 
publiek maakte dat natuurlijk niets 
uit: de achterstand was teruggebracht 
tot 5,5-6,5, de match lag weer geheel 
open! 

De Amsterdamse Effectenbeurs is 
een van de bekendste gebouwen van 
de architect Berlage. Het 
indrukwekkende gebouw staat aan 
het Damrak, of beter gezegd, in het 
Damrak, want in feite werd de 
opvolger van de oude Koopmans-
beurs in de bedding van de Amstel 
gebouwd. Het gebouw werd in 1903 
in gebruik genomen. In de jaren 
1980 verloor het complex zijn oude 
handelsfunctie. Tegenwoordig 
worden er vooral culturele 
evenementen gehouden. Zo worden 
in de Grote Zaal tentoonstellingen 
gehouden en vindt hier ook het 
jaarlijkse Bokbierfestival plaats.    

4. Café van Klaveren 

Een van de meest curieuze locaties 
van de hele match was Café van 
Klaveren aan de Middenweg 88-90 
in Amsterdam. Deze uitspanning 
dient niet verward te worden met het 
toen ook al bestaande café van 
Klaveren aan de Martelaarsgracht, 
ook wel bekend als café De Ster. 
Ongetwijfeld had de keuze voor het 
café aan de Middenweg te maken 
met de moeizame wijze waarop het 
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organisatiecomité het geld bij elkaar 
moest zien te sprokkelen om de 
gehele match onder dak te brengen. 
Het was daarbij afhankelijk van 
sponsors en ongetwijfeld zag de 
uitbater van het café hier een kans 
om zijn gloednieuwe horeca-
etablissement onder de aandacht van 
het publiek te brengen. Daarnaast 
was het café de speelzaal van de 
schaakclub 'Watergraafsmeer'. Deze 
combinatie zal de doorslag hebben 
gegeven.   

De achterzaal van Van Klaveren was 
het toneel van de 13e partij, die 
gespeeld werd op 31 oktober, de 43e 
verjaardag van Aljechin! Volgens 
Euwe-biograaf Münninghoff werd 
het 'een van de spannendste partijen 
van de tweekamp en ook een van de 
combinatierijkste'.   

Euwe nam in deze partij met zwart 
afscheid van het Frans, dat hem 
weinig opleverde en koos voor een 
open Spanjaard, waarin Aljechin een 
pion offerde. 'De partij wordt 
afgebroken in een stand die beide 
spelers als gunstig voor zichzelf 
beoordelen, een bewijs hoezeer 
Euwe en Aljechin in deze vechtpartij 
hun ziel hebben gelegd'.  Bij de 
hervatting, eveneens in Van 
Klaveren,  waren wederom drommen 
toeschouwers aanwezig. Na twintig 
zetten, 'waarin weer van alles 
gebeurt', eindigde de partij alsnog in 
remise.  

De schaakvereniging Watergraafs-
meer fuseerde in 1994 overigens met 
MEMO (wat weer was voort 
gekomen uit de schaakclubs Max 
Euwe en Morphy) tot het nieuwe SV 
Max Euwe. De naam Euwe werd in 
2009 weer ingeleverd toen deze club 
opging in schaakclub Caïssa. Ook 
het café aan de Middenweg bestaat 
al lang niet meer, maar het gebouw 
nog wel. In het dubbele pand is nu 
een kinderdagverblijf annex 
naschoolse opvang gevestigd. 

5. Gemeentelijk Meisjeslyceum 

De meest aandoenlijke locatie van de 
gehele match was ongetwijfeld de 
aula van het gemeentelijk 
meisjeslyceum in Amsterdam aan de 
Reijnier Vinkeleskade 62. Waarom 
aandoenlijk? Welnu, niet alleen 
omdat het de toneelzaal van een 
meisjesschool betrof, maar ook 
omdat dit de school was waar Euwe 
wiskundeles gaf. Blijkbaar vond het 
organisatiecomité dit een leuk idee, 
en misschien speelde ook wel een rol 
dat voor deze zaal geen huur betaald 
hoefde te worden, in ieder geval 
druipt de kneuterigheid er van af.  

Opmerkelijk genoeg wordt deze 
partij, die in een zware nederlaag 
voor Euwe eindigde ('De partij werd 
een catastrophe voor Euwe'), door 
Münninghoff - achteraf - een 
keerpunt in de match genoemd. In 
deze negende partij kwam Aljechin 
op een 6-3 voorsprong en wel op 
zodanige wijze dat niemand nog een 
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stuiver gaf voor de kansen van 
Euwe. En Euwe was op zijn eigen 
terrein verslagen. 'Viel hier niet een 
vingerwijzing te bespeuren, dat de 
amateur in zijn eigen omgeving, nog 
eens nadrukkelijk op zijn plaats werd 
gezet? Kat en muis, was de 
overheersende indruk…' Dit was 
echter niet alleen de indruk van het 
publiek en van de internationale 
schaakwereld, maar vooral ook het 
beeld dat bij Aljechin zelf leefde. 
Deze zette de partijen hierna zodanig 
frivool en lichtzinnig op, dat de 
onverstoorbare Euwe in de volgende 
vijf partijen - die hij met 4-1 won - 
de stand geheel recht kon trekken.  
Pas toen kwam Aljechin tot 
bezinning en besloot hij anders tegen 
Euwe te gaan spelen.  

Het is natuurlijk ondenkbaar dat een 
match om het wereldkampioenschap 
in deze tijd onder deze 
omstandigheden gespeeld zou 
worden, laat staan dat een amateur, 
een wiskundeleraar, om die titel zou 
spelen: 'Een thuiswedstrijd voor 
Euwe, die vanaf de eerste rij van de 
toneelzaal naar een overwinning 
wordt toegeduimd door zijn 
leerlingen en de rest van de school. 
Met een strikt roulatiesysteem 
mogen alle klassen gedurende tien 
minuten vooraan zitten in de 
toneelzaal om het onbegrijpelijke 
schouwspel van twee zwijgend 
tegenover elkaar zittende heren, 
waarvan een hun leraar is, in zich 
op te nemen.'   

In het gebouw waar het meisjes-
lyceum gevestigd was, en waar 
Euwe zo lang wiskundeleraar is 
geweest, wordt nog altijd les 
gegeven. In het pand, net als de rest 
van de wijk opgetrokken in de 
bekende kloeke Amsterdamse 
Schoolstijl, is nu het Joke Smit 
College gevestigd, een instituut voor 
voortgezet onderwijs voor volwas-
senen. De school ligt vijf minuten 
lopen van het voormalige woonhuis 
van Max Euwe, ook in Zuid. 

6. Woonhuis Max Euwe 

Bij een bedevaartroute door 
Amsterdam hoort natuurlijk ook het 
woonhuis van Euwe. Normaal kiest 
men daarvoor het geboortehuis, maar 
dat huis  - Max Euwe zag het licht 
op 20 mei 1901 aan de Ringdijk 45 
in de Watergraafsmeer - bestaat niet 
meer. Hij woonde in Amsterdam op 
verschillende adressen, maar het 
grootste deel van zijn leven 
resideerde hij met zijn gezin op de 
Johannes Verhulststraat 183, een 
groot huis in Amsterdam Zuid. Hij 
woonde hier ook toen hij 
wereldkampioen werd. Na het 
behalen van de titel verscheen Euwe 
hier op zijn balkon om een luid 
'Hoezee' roepende menigte toe te 
zwaaien. In de jaren 1950 werd dit 
huis een soort zoete inval voor 
schaakschelmen als Jan Hein Donner 
en zijn vrienden. Het werd dan vaak 
erg laat. Maar Euwe zou deze 
vrijbuiters nooit de deur wijzen, 
hoewel hij zelf een matig mens was 
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en 's ochtends weer vroeg op stond 
om zijn plicht als wiskundeleraar aan 
het meisjeslyceum te vervullen.    

De Johannes Verhulststraat is 
tegenwoordig een sjieke straat in 
Zuid, zoals dat heet. Op internet is te 
vinden dat het huis, zonder de 1e 
verdieping, in 2008 werd verkocht 
voor 1,8 miljoen euro. Het huis van 
Euwe staat er nog, maar het is nu 
opgedeeld in appartementen. Er 
wonen meerdere huishoudens. 
Naambordjes genoeg dus, maar 
nergens een teken dat dit het huis 

was waar Max Euwe, onze 
wereldkampioen schaken, heeft 
gewoond. Natuurlijk, in Amsterdam 
is een Max Euwecentrum gekomen,  
en een Max Euweplein, waar sinds 
2004 zelfs een Max Euwe  
standbeeld staat, een waardige plek 
om een bedevaart af te ronden, maar 
op de een of andere manier is hier 
toch sprake van een pijnlijke vorm 
van ontkenning.    

Kees Volkers 

april 2014 
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Partijbeeld in de Militiezaal 1935. V.l.n.r: Aljechin, organisator Van Harten, 
Maroczy (secondant Euwe), Landau (secondant Aljechin), Kmoch (arbiter) en 
Euwe.   

 

 

Het 'Bushuis' anno nu, Singel 423 
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Het Carlton Hotel anno nu 

 

Beurs van Berlage anno nu 
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Het voormalige café Van Klaveren op de Middenweg anno nu 

 

Euwe voor de ingang van het meisjeslyceum in 1930 
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De Johannes Verhulststraat anno nu. Nr. 183 is waar de bouwvakkers staan. 

 

Het Max Euweplein 
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De MacCutch! 

XXXX 

Onderstaande partij heb ik niet zo 
zeer ingezonden omdat het nou zo’n 
beauty was, maar als kapstok om iets 
te vertellen over de MacCutcheon 
variant van de Franse Verdediging. 
Van de andere kant het is natuurlijk 
ook leuk om een winstpartij te laten 
zien die ik speelde in het Eerste 
tegen Gavin Wallace! 

XXXX – XXXX 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 
Lb4 

 
Met zwarts laatste zet geeft hij aan 
de MacCutcheon variant te willen 
spelen. Veel witspelers (onbekend 
met deze variant) hebben zich hier al 
in verslikt. Op het eerste gezicht lijkt 
zwart te blunderen want na 5.e5… 
kan het gepende paard niet weg en 
gaat dus verloren. Of toch niet…? 
Ook bij de première van deze variant 
(een simultaan in de Manhattan 
ChessClub in 1885) verslikte de 

witspeler, Wilhelm Steinitz, zich in 
de tactische mogelijkheden van zijn 
tegenstander, John Lindsay 
MacCutcheon, en verloor. Wie was 
die MacCutcheon? Hij leefde van 
28-05-1857 tot 17-07-1905 en was 
een sterke amateur die in 1885 
schaakkampioen van Pittsburgh 
werd. Hij stamt waarschijnlijk af van 
Schotse voorouders die naar 
Amerika emigreerden, derhalve 
moet zijn naam geschreven worden 
als MacCutcheon, en niet op de Ierse 
wijze, McCutcheon, zoals hij nog 
veel schaakboeken wordt gespeld. 
Na zijn winst op Wilhelm Steinitz 
speelde MacCutcheon twee 
correspondentie-partijen met de 
toenmalige Wereldkampioen, 
Emanuel Lasker, om zijn variant te 
testen (een partij met wit en een met 
zwart). Ironie wil dat wit in beide 
partijen won! In de WK match tegen 
Marshall werd Lasker opnieuw 
meerdere malen geconfronteerd met 
de MacCutch! Tarrasch begon 
3.Pd2… te spelen (de Tarrasch 
variant van het Frans) om de 
MacCutch te omzeilen. Petrosian 
gebruikte de MacCutch om Fischer 
te verslaan (1962) en Bronstein om 
van Tal te winnen in een blitz 
toernooi (1978). 
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MacCutcheon stierf meer dan een 
eeuw geleden, maar zijn variant leeft 
nog immer voort en is een van de 
weinige echt belangrijke 
openingsvarianten die door een 
amateur werden ontdekt en meer dan 
honderd jaar later nog steeds wordt 
gespeeld! 

5.e5 h6 6.exf6 hxg5 7.fxg7 Tg8 
Tot nu toe eigenlijk allemaal 
geforceerde zetten van zwart. De 
pion op g7 lijkt zwart behoorlijk in 
de weg te zitten, dus hij zal 
nauwkeurig moeten spelen om hem 
onschadelijk te maken. 

8.Dh5 Df6 9.Pf3 Dxg7 10.0–0–0… 
Volgens de boeken is deze logische 
zet niet de beste (dat is 10.h4…). 
10...g4 

Hiermee introduceert zwart een 
T(heoretisch)N(ieuwtje). Al in 1905 
(het jaar van MacCutcheons 
overlijden) wist men dat 10…Ld6 
zwart het betere spel geeft. Het idee 
is hetzelfde als wat ik in de partij 
nastreef, namelijk het “vangen” van 
de witte dame na …g4 en …Th8. In 
1905 speelde men 10...Ld6 11.Pe1 
g4 12.f3 Pd7 13.Dh4 Th8 14.Dxg4 
Dh6+ 15.f4 Dxf4+ 16.Dxf4 Lxf4+ 
17.Kb1 Txh2 18.Txh2 Lxh2 19.Pf3 
Lf4 20.Ld3 c5 21.Lb5 Ke7 22.Lxd7 
Lxd7 23.dxc5 a5 24.Pd4 Tc8 25.Pb3 

en zwart had nog 20 zetten nodig om 
de vis op het droge te krijgen in 
Salwe-Blumenfeld. 

11.Pe5… 
Ik had even gemist dat na het 
geplande 11…Th8 de witte dame 
niet gevangen zit, maar rustig op g4 
kan slaan, omdat haar paard op e5 
rugdekking geeft. Dus eerst maar 
eens dat paard afruilen: 

11…Pd7 12.Pxd7 Lxd7 13.Pb5 La5 
14.f3 a6 15.Pa3… 
Op 15.Pc3… was ik 15…c5 van 
plan. 

15...0–0–0 

 
Nog steeds met het dame-vangst 
idee: …f5 en …Th8. 

16.fxg4 Lb4 17.Pb1 Ld6 18.Dh3…  
Hij ziet de dame-vangst en vlucht 
weg, maar inmiddels heeft zwart al 
een aardig stellingsvoordeel 
opgebouwd.
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18…Lf4+ 19.Pd2 Dxd4 20.Dd3 
Da4 
Ik wilde de dames nog even op het 
bord houden, maar verstandiger was: 
20...Dxd3 21.Lxd3 Txg4. 

21.Kb1 e5 22.g3 e4 23.Db3 Dxb3 

 
24.Pxb3… 
En niet (waar ik op hoopte) 
24.cxb3?? vanwege 24…Lxg4 
25.Lg2 Lxd1 26.Txd1 Le5 en zwart 
staat gewonnen. Iets dergelijks komt 
nu ook, maar is minder duidelijk: 

24...Lxg4 25.Te1 Le5 26.Le2 Lh3 
27.Lf1 Th8 28.Pd2 f5 29.Pf3 
Lxb2?? 
Een moment van overmoed. Beter 
was 29...Lf6 30.Lxh3 Txh3 of zo 
iets. 

30.Kxb2?? 
Wit gelooft zwart. Als hij dat niet 
gedaan had maar 30.Lxh3… had 

gespeeld, was de partij weer 
opnieuw begonnen, maar nu met een 
voordeel voor wit na: 30.Lxh3 Txh3 
31.Pg1 en zwart moet kiezen welk 
stuk hij gaat redden . 

30...exf3 31.Lxh3 Txh3 32.Tef1 
Tdh8 
Hier heb ik ook tijd gestoken in het 
berekenen van de variant 32...f4 
33.Txf3 fxg3 34.Txg3 Tdh8, maar 
dacht dat het uiteindelijk lood om 
oud ijzer was. 

33.Txf3 Txh2 34.Td1 c6 35.Txf5 
Tg2 36.Tf7 Thh2 
In een toreneindspel zijn de actieve 
torens de winnende torens. Zwart is 
niet bang voor de spoken van een 
mat op de onderste rij en vind dat 
wit zich daar maar zorgen over moet 
maken  
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37.Tc1… 
Wit moet iets doen aan de dreiging 
van de torenbatterij op de tweede rij. 
De dappere poging 37.Te1, met 
matdreiging, faalt op 37…Txc2 
38.Kb3 Kb8 39.Tee7 Ka8 40.Tf8 
Ka7 en wit komt niet verder. 

37…Kb8 
Nu is 37...Txg3 niet goed vanwege 
38.Te1 Kd8 39.Tee7… en de stelling 
is gelijk, 

38.a4 Txg3 39.Tb1 Th4 En wit gaf 
op: 0–1 
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Oplossingen Rode Lopers combineren – aflevering 4 
 
Stelling 1: Jos Heessen – Frank Plomp 
Interne competitie DRL, 09.01.2013 
Wit heeft net Qe1 gespeeld. Zwart kan nu materiaal winnen met 1...c4! 2.Lxc4 
Pxc2 
 
Stelling 2: IM Willy Hendriks – Peter Das  
Simultaan De Toren Arnhem, 12.09.2005 
22...Lxc5 23.dxc5 De4+ En de IM gaf zonder verder te rekenen de partij op. 
 
Stelling 3: Jaap Kamminga – Majnu Michaud  
Interne competitie DRL 20.11.2013 
De toren op e1 staat ongedekt. De penning over de e-lijn levert daardoor 
materiaal op.  1...Lxf3 2.Lxf3 Pfxd5 3.Pxd5 Pxd5 en zwart heeft een 
belangrijke centrumpion gewonnen. 
 
Stelling 4: Timo Können – Dick Berkelaar 
DRL1 - DBC1, 21.11.2012 
1.Dxg8+!! Pxg8 2.h7 0–0–0 3.h8D 0–1 
 
Stelling 5: Jan Prins – Fred Jonkman 
Interne competitie DRL, 07.09.2011 
1...Lb4! 2.Ld2 [2.Dc2 Pxf4 3.exf4 (niet slaan is beter, maar zwart kan heel 
makkelijk zijn andere stukken erbij brengen, bijvoorbeeld: 3.Kf1 Dd7 4.Tg3 Ph5 
5.Tg2 Dh3 en zwart heeft de wereld aan invalshoeken) 3...Dxd4 4.Tg3 Pf3+ 
5.Txf3 Dg1+ en de open d- en e-lijn nodigen de torens uit om mee te doen. ] 
2...Pxf4! 3.exf4? niet slaan is beter, maar zwart staat ook dan gewonnen om 
vergelijkbare redenen als in de variant na 2. Dc2 3...Dxd4 4.0–0–0 Pxc4 en 
zwart staat twee gezonde pionnen voor en dreigt nog meer materiaal te winnen.  
 
Stelling 6: Remco Holland – Seth van der Vegt  
Interne competitie DRL, 12.03.2014 
Zwart staat een volle toren achter en kan nu wat van het materiaal terugwinnen 
met 1. ...Dxg6, maar dan gaat hij mat na 2. De8+. Hij moet dus op zoek naar iets 
beters: 1...Dh4+! 2.Ke2 Dxe1+! 3.Kxe1 bxa3 en wit komt één zet te kort om de 
a-pion tegen te houden. 


