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NIEUWSBRIEF 80 EXTRA
In de Nieuwsbrief extra willen we foto’s en aanvullende informatie publiceren waarvoor in
onze Nieuwsbrief geen ruimte meer was.
Els Euwe, de oudste dochter van Euwe, overleed in mei 2012. Haar zoon, Machgiel Bakker,
schreef een in memoriam. Hier nog twee foto’s van Els Euwe:

Het hele gezin Euwe in 1953: (vlnr) Caroline, vader Max, Els, kleindochter Marijke en
moeder Caro

Els Euwe in 2000.

De presentatie van Roel van Duijn’s boek “Diepvriesfiguur” was in het MEC. Roel is een
groot schaakliefhebber en is een kennis van Jan Timman. Op deze foto’s zien we Roel en Jan
(in de 80-er jaren) tijdens een bijeenkomst van de Groenen in Amsterdam.

Van de geslaagde schaakdans p het Max Euweplein hebben we vele foto’s, maar ook een
filmpje. Het filmpje kan men zien op onze website ( www.maxeuwe.nl ), hier nog twee fraaie
foto’s gemaakt door onze vrijwilliger Willem Colenbrander.

De schaakdans op zaterdag 2 juni 2012
Bij het artikel van Ruud Aalbersberg over Duchamp (“Schaakverrassingen in Normandië”)
stonden de nodige foto’s, maar hier nog een aanvulling:

Een schakende Duchamp en het omgedraaide urinoir en fietswiel van Duchamp.

In de Nieuwsbrief stond een leuk artikel van Cor Govers over de periode dat hij samen heeft
gewerkt met Max Euwe bij levensmiddelenbedrijf Van Amerongen. Door bemiddeling van
Euwe heeft Govers zevenmaal een Auschweis gekregen omdat hij – volgens directeur Euwe onmisbaar was voor Van Amerongen. Hieronder een foto van een van de Auschweissen.

Cor Govers in het MEC

Een van de Auschweissen van Cor Govers
In ons museum is sinds april een expositie over het befaamde toernooi Curaçao 1962 te zien.
Ook hebben we een compilatie van beeld- en geluidsmateriaal gemaakt dat in het MEC te zien
is. Op de foto interviewt onze conservator Lorena Zevedei Frans Vlugt die als dienstplichtig
militair meewerkte aan dit toernooi.

Lorena Zevedei interviewt Frans Vlugt in het MEC

Frans Vlugt noteert de zetten bij Filip tegen Kortchnoi
Irene van de Wetering, de eerste vrouw van Donner, schonk ons een grappige foto waarop
Donner en Euwe de auto van mevrouw Euwe duwen. Jammer genoeg was de afdruk in de
Nieuwsbrief erg klein, vandaar dat we de foto hier groot tonen.

(vrnl) Euwe, schoonzoon Henk Bakker en een jonge Donner duwen de auto aan.

Tenslotte kregen we van BSG-er Max Kuperus een aantal knipselmappen die zijn vader had
bijgehouden over toernooien in de 20-er en 30-er jaren van de vorige eeuw. Op de foto zien
we onder andere de mappen van New York 1924, Moskou 1936, Noordwijk 1938, NK 1938
en het landentoernooi te Hamburg 1930. Kom gerust eens langs om in deze (en de vele
andere) knipselmappen te snuffelen!

De knipselmappen van Kuperus

Zondag 7 oktober zijn de jaarlijkse MEC-trainingen gestart. In twee groepen, 1400-1600 en
1600-1800, worden er 7 zondagen in het MEC getraind. De groep 1400-1600 zit helemaal
vol, maar in de groep 1600-1800 is nog plek voor een enkele deelnemer. Neem contact met
het MEC op als u nog mee wilt doen. Op de foto’s zien we een aantal geconcentreerde
deelnemers die zich over enkele opgaven buigen.

De MEC-trainingen zijn weer begonnen

