
Heracles verspeelt
zege tegen VVV: 2-2
ALMELO – Heracles heeft gister-
avond in de laatste thuiswedstrijd
van 2010 gelijkgespeeld. De Tuk-
kers verspeelden tegen degradatie-
kandidaat VVV in de extra tijd twee
dure punten: 2-2. Heracles verloor
dit seizoen op het eigen veld alleen
van Ajax (1-4). VVV-invaller Mi-
chaell Uchebo maakte in de 92ste
minuut de gelijkmaker. (ANP)

Spaanse atletiekunie
schorst Dominguez
MADRID – De Spaanse atletiekfe-
deratie heeft Marta Dominguez,
wereldkampioene steeplechase in
2009, voorlopig geschorst als vice-
voorzitter. Bij een dopingonderzoek
in Spanje werd ook huiszoeking ge-
daan bij Dominguez. De zwangere
atlete, die in 2012 wil meedoen aan
de Olympische Spelen, meldde zich
daarna vrijwillig bij de politie. (ANP)

Megacontract Qatar
voor shirt Barcelona
BARCELONA – FC Barcelona heeft
met de Qatar Foundation, opgericht
door de emir van Qatar – het olie-
staatje dat in 2022 het WK voetbal
organiseert – een vijfjarige spon-
sordeal gesloten. Per seizoen vangt
de Spaanse topclub 30 miljoen eu-
ro. Barcelona meldt dat het om de
grootste shirtsponsordeal in het
voetbal gaat. (ANP)
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4Martin Jol
Dinsdagavond was ik een uurtje op De
Toekomst. Een gewestelijke Oranjeselec-
tie speelde tegen een combinatie van C-
en B-junioren van Ajax. Er waren voorna-
melijk ouders. Een scout van FC Utrecht
was geïnteresseerd in de nummer elf van
het gewest, een jongen van De Meern. In
de kantine was de sfeer op ondefinieerba-
re wijze opgelucht. De Muur was geval-

len. Er was een einde gekomen aan een Bewind. Kantinebe-
heerder Hans ging rond met gratis vla. Aan de bar zat een
jeugdtrainer. Tijdens een vergadering die week hadden ze met
zijn allen gekeken naar de eerste helft van Barcelona-Real Ma-
drid. Ze probeerden er dingetjes uit te halen die ze in de oplei-
ding konden gebruiken. Vroeger fungeerde het eerste van Ajax
altijd als voorbeeld. Onder het Bewind hadden ze aan die ploeg
niets gehad. Dat ging onder Frank gelukkig weer veranderen.
We hadden het nog even over ‘buitenspelers’ en de flauwekul
die daarover wordt gespuid, met name door Jol in zijn nadagen.
“Ik heb geen buitenspelers,” zei het slachtoffer keer op keer.
Alsof Arsenal buitenspelers heeft. Alsof Samir Nasri een klas-
sieke rechtsbuiten is. Alsof Iniesta een kopie van Piet Keizer
zou zijn. De moderne buitenspeler houdt het veld breed en
komt vervolgens naar binnen om te kaatsen met de spits. Daar-
na maakt hij een doelpunt. De achterlijn halen? Een voorzet ge-
ven? Zó twintigste eeuw.

8Robin van Persie
Woensdagavond was ik in het Emirates
Stadium waar Van Persie zijn eerste doel-
punt van het seizoen maakte. Het luchtte
hem op, evenals de negentig minuten die
hij eindelijk kon volmaken. De keeper
van Partizan had Robin nog verteld dat
hij van Danko Lazovic had gehoord in
welke hoek hij de penalty ging schieten.
Naar die hoek ging hij ook, maar de bal

was te hard, te hoog en met te veel zelfvertrouwen ingeschoten.
Minuten lang zongen tachtigduizend mensen Robin toe. Nadat
Arsjavin was gewisseld ging Arsenal beter voetballen. Het moet
een bezoeking zijn om de Rus in je team te hebben. Vergeleken
met jongens als Van Persie, Nasri en Fabregas mist hij de zin om
lekker te gaan voetballen. Arsjavin is aan het werk. Soms met
tegenzin en soms gaat het wel. Meeverdedigen is iets wat ze niet
kennen in Rusland. Hij wil wel eens een stapje naar achteren
zetten, zoals een employee door de gang sloft om alsnog de
prikklok in te drukken. Omdat het moet. Wenger begint het zo
langzamerhand een beetje zat te worden. Twee keer heeft hij de
Rus nu gewisseld. Twee keer is hij begonnen op de bank. Ik zeg:
laat de Raiola van dienst hem ‘wegbrengen’ naar een club met
gouden baden.

8Frank de Boer
Jol zag het talent van Eriksen wel. Zo
blind was hij ook weer niet. Alleen heeft
een subtoptrainer als Jol geen idee hoe
met zo’n briljant om te springen. Frank
wel. Een international zei: “Hij is zo
scherp. Als je slap trainde, kreeg je echt
last van hem.”

h.spaan@parool.nl
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van zijn moeder (uiterst rechts). FOTO JOHAN NOSKE / ANP

ren hem hebben zien huilen.
In de oorlog werd Euwe directielid

van het levensmiddelenbedrijf Van
Amerongen. Tijdens de Hongerwin-
ter reed hij elke vrijdag een vracht-
auto vol kinderen naar Friesland,
om beladen met levensmiddelen
weer terug te keren. Ook logeerden
er altijd onderduikers in het grote
huis aan de Johannes Verhulst-
straat. Niemand klopte ooit ver-
geefs bij hem aan.

In 1970 begon een nieuwe fase in
zijn leven. Euwe, die groot gezag ge-
noot in de schaakwereld, werd be-
noemd tot president van de Fide. Hij
reisde onvermoeibaar de hele we-
reld rond en speelde overal simul-
taans, soms op veertig borden tege-
lijk. Maar zijn belangrijkste wapen-
feit noteerde hij in 1972, toen hij erin
slaagde in Reykjavik ‘de match van
de eeuw’ tussen Boris Spasski en
Bobby Fischer te organiseren.

Daaraan gingen maanden van
moeizame onderhandelingen voor-
af, want de Koude Oorlog was in vol-
le gang en de Amerikaan Fischer
moest het in zijn eentje opnemen te-
gen het machtige leger van Sovjet-
schakers. Met engelengeduld wist

Euwe, die boven de partijen stond,
de twee vijanden aan één bord te
krijgen. Fischer won de match.

In 1978 trad Euwe af, maar niet
omdat hij moe was. Onverdroten
ging hij door met de promotie van
de sport die hem zo dierbaar was.
Aan het einde van zijn rijke leven
had hij 125 publicaties op zijn naam

staan, waaronder standaardwerken
als Oordeel en plan, Theorie der
schaakopeningen en, misschien wel
zijn bekendste werk, Oom Jan leert
zijn neefje schaken, het jeugdboek
dat hele generaties de eerste begin-
selen van het edele spel bijbracht.

In het najaar van 1981 ging Euwe
op vakantie naar Israël. Daar, op
een berg bij de Dode Zee, kreeg de
oersterke man een hartaanval. In
Nederland werd hij geopereerd. In
zijn boek Reliable past schrijft Gen-
na Sosonko dat Euwe voor de opera-
tie had gezegd: ‘Mijn grootste wens
nu is onder een appelboom zitten en
niets doen. Niets; gewoon onder
een appelboom zitten...’

Op 26 november gaf Max Euwe de
geest. Maar soms, als het net zo
sneeuwt als op de dag dat hij we-
reldkampioen werd, horen de scha-
kers op het plein zijn stem fluisteren
in de wind: “d2-d4”.

‘Euwe was niet iemand
met wie je gezellig even
de kroeg in dook’

Veel hadden we nog niet ge-
merkt van het Max Euwejaar,
dat door de schaakfederatie

FIDE was uitgeroepen ter herinne-
ring aan de wereldtitel die de Am-
sterdammer 75 jaar geleden behaal-
de. Maar daarin komt de komende
weken verandering.

In het Max Euwe Centrum (MEC),
sinds 1986 gevestigd aan het Max
Euweplein in Amsterdam, wordt
uitgebreid stil gestaan bij het jubi-
leum.

Vandaag spelen de stedelijke
gymnasia een toernooi en wordt in
City de film ‘Lang leve de koningin’
vertoond, gemaakt door Esmé Lam-
mers, cineaste én kleindochter van
Euwe. Woensdag wordt in het MEC
een nieuwe expositie over Euwe ge-
opend en speelt Jan Timman er een
simultaanpartij.

Zaterdag 18 december komt we-
reldkampioen Viswanathan Anand
naar Amsterdam. Hij verzorgt de
Euwelezing, waarna hij met Neder-
lands kampioen Jan Smeets en het
zestienjarige supertalent Anish Giri
simultaan zal spelen. Ook staat er
een snelschaakshow op het pro-
gramma.

www.maxeuwe.nl

Anand
is ook
van de
partij


