
datum tijd omroep titel episode beschrijving duur afl

18-12-2010 22:03 VPRO Wie wordt de koning van schaakland? Documentaire uit 1998 van Jop Pannekoek over de republiek Kalmukkië, waar door 

invloed van de eigenzinnige president Iljoemzjinov, die tevens president is van de 

wereldschaakbond FIDE, alles in het teken van de schaaksport staat.

112 0

19-12-2010 0:00 NCRV Euwe contra Botwinnik Programma uit 1963. Partij snel- en blindschaken vanuit de studio tussen de oud-

wereldkampioenen Max Euwe (zwart) en de Rus Michail Botwinnik (wit). De spelers 

hebben elk tien minuten bedenktijd en doen de zetten uit hun hoofd, zonder een 

bord en schaakstukken te zien. Schaker W.J. Mühring voorziet de partij van 

commentaar en houdt, buiten het gezichtsveld van de spelers, de partij bij op een 

groot schaakbord.

23 0

19-12-2010 0:28 NOS Markant sport Max Euwe Serie portretten van persoonlijkheden uit de sportwereld. Deze aflevering: schaker 

prof. dr. Max Euwe, in de periode 1921-1954 onafgebroken Nederlands kampioen en 

in 1935 de eerste en nog steeds enige Nederlandse wereldkampioen schaken.

50 5

19-12-2010 1:23 VPRO De liefde tot het hout Documentaire uit 1979 van Jop Pannekoek over schaken als beroep. Mmv oa Jan 

Timman, Hans Ree, Jan Hein Donner, Max Euwe, Genna Sosonko en Ulf Andersson.

46 0

19-12-2010 2:14 NOS Studio Sport Document Bobby Fischer, de dolende koning Serie sportreportages en -documentaires, ingeleid door Tom Egbers. Deze aflevering 

een portret van de Amerikaanse schaker Bobby Fischer, die in 1972 de Westerse 

schaakwereld op zijn kop zette toen hij in een tweekamp de wereldtitel veroverde 

op de Rus Boris Spassky. Fischer maakte daarmee een einde aan de hegemonie van 

de Sovjet-Unie, dat sinds 1937 de schaakwereld had gedomineerd. Na het winnen 

van de wereldtitel verdween Fischer in het niets en dook pas twintig jaar later weer 

op in het Joegoslavische Montenegro, waar hij voor veel geld een tweekamp speelde 

tegen wederom Spassky. Adhv interviews met collega-schakers en betrokkenen en 

archiefmateriaal wordt in de documentaire een beeld geschetst van de 

merkwaardige persoon Fischer.

52 0

19-12-2010 3:09 VPRO Van Moskou tot Magadan (3) Kalmukkië Jelle Brandt Corstius brengt een bezoek aan Kalmukkië, een van meest uitgestrekte 

en armste gebieden in Rusland. De president van Kalmukkië, Kirsan Nikolajevtish 

Iljoemzjionov, is fervent schaker en voorzitter van de Internationale schaakbond 

FIDE. Iedereen in deze door armoede en corruptie geteisterde republiek moet leren 

schaken, maar de inwoners hebben liever dat het geld dat daaraan opgaat aan 

andere zaken wordt besteed.

46 3

19-12-2010 4:00

19-12-2010 18:03 VPRO Wie wordt de koning van schaakland? Documentaire uit 1998 van Jop Pannekoek over de republiek Kalmukkië, waar door 

invloed van de eigenzinnige president Iljoemzjinov, die tevens president is van de 

wereldschaakbond FIDE, alles in het teken van de schaaksport staat.

112 0



19-12-2010 20:00 NCRV Euwe contra Botwinnik Programma uit 1963. Partij snel- en blindschaken vanuit de studio tussen de oud-

wereldkampioenen Max Euwe (zwart) en de Rus Michail Botwinnik (wit). De spelers 

hebben elk tien minuten bedenktijd en doen de zetten uit hun hoofd, zonder een 

bord en schaakstukken te zien. Schaker W.J. Mühring voorziet de partij van 

commentaar en houdt, buiten het gezichtsveld van de spelers, de partij bij op een 

groot schaakbord.

23 0

19-12-2010 20:28 NOS Markant sport Max Euwe Serie portretten van persoonlijkheden uit de sportwereld. Deze aflevering: schaker 

prof. dr. Max Euwe, in de periode 1921-1954 onafgebroken Nederlands kampioen en 

in 1935 de eerste en nog steeds enige Nederlandse wereldkampioen schaken.

50 5

19-12-2010 21:23 VPRO De liefde tot het hout Documentaire uit 1979 van Jop Pannekoek over schaken als beroep. Mmv oa Jan 

Timman, Hans Ree, Jan Hein Donner, Max Euwe, Genna Sosonko en Ulf Andersson.

46 0

19-12-2010 22:14 NOS Studio Sport Document Bobby Fischer, de dolende koning Serie sportreportages en -documentaires, ingeleid door Tom Egbers. Deze aflevering 

een portret van de Amerikaanse schaker Bobby Fischer, die in 1972 de Westerse 

schaakwereld op zijn kop zette toen hij in een tweekamp de wereldtitel veroverde 

op de Rus Boris Spassky. Fischer maakte daarmee een einde aan de hegemonie van 

de Sovjet-Unie, dat sinds 1937 de schaakwereld had gedomineerd. Na het winnen 

van de wereldtitel verdween Fischer in het niets en dook pas twintig jaar later weer 

op in het Joegoslavische Montenegro, waar hij voor veel geld een tweekamp speelde 

tegen wederom Spassky. Adhv interviews met collega-schakers en betrokkenen en 

archiefmateriaal wordt in de documentaire een beeld geschetst van de 

merkwaardige persoon Fischer.

52 0

19-12-2010 23:09 VPRO Van Moskou tot Magadan (3) Kalmukkië Jelle Brandt Corstius brengt een bezoek aan Kalmukkië, een van meest uitgestrekte 

en armste gebieden in Rusland. De president van Kalmukkië, Kirsan Nikolajevtish 

Iljoemzjionov, is fervent schaker en voorzitter van de Internationale schaakbond 

FIDE. Iedereen in deze door armoede en corruptie geteisterde republiek moet leren 

schaken, maar de inwoners hebben liever dat het geld dat daaraan opgaat aan 

andere zaken wordt besteed.

46 3

20-12-2010 0:00

20-12-2010 14:03 VPRO Wie wordt de koning van schaakland? Documentaire uit 1998 van Jop Pannekoek over de republiek Kalmukkië, waar door 

invloed van de eigenzinnige president Iljoemzjinov, die tevens president is van de 

wereldschaakbond FIDE, alles in het teken van de schaaksport staat.

112 0

20-12-2010 16:00 NCRV Euwe contra Botwinnik Programma uit 1963. Partij snel- en blindschaken vanuit de studio tussen de oud-

wereldkampioenen Max Euwe (zwart) en de Rus Michail Botwinnik (wit). De spelers 

hebben elk tien minuten bedenktijd en doen de zetten uit hun hoofd, zonder een 

bord en schaakstukken te zien. Schaker W.J. Mühring voorziet de partij van 

commentaar en houdt, buiten het gezichtsveld van de spelers, de partij bij op een 

groot schaakbord.

23 0



20-12-2010 16:24 NOS Markant sport Max Euwe Serie portretten van persoonlijkheden uit de sportwereld. Deze aflevering: schaker 

prof. dr. Max Euwe, in de periode 1921-1954 onafgebroken Nederlands kampioen en 

in 1935 de eerste en nog steeds enige Nederlandse wereldkampioen schaken.

50 5

20-12-2010 17:15 VPRO De liefde tot het hout Documentaire uit 1979 van Jop Pannekoek over schaken als beroep. Mmv oa Jan 

Timman, Hans Ree, Jan Hein Donner, Max Euwe, Genna Sosonko en Ulf Andersson.

46 0

20-12-2010 18:02 NOS Studio Sport Document Bobby Fischer, de dolende koning Serie sportreportages en -documentaires, ingeleid door Tom Egbers. Deze aflevering 

een portret van de Amerikaanse schaker Bobby Fischer, die in 1972 de Westerse 

schaakwereld op zijn kop zette toen hij in een tweekamp de wereldtitel veroverde 

op de Rus Boris Spassky. Fischer maakte daarmee een einde aan de hegemonie van 

de Sovjet-Unie, dat sinds 1937 de schaakwereld had gedomineerd. Na het winnen 

van de wereldtitel verdween Fischer in het niets en dook pas twintig jaar later weer 

op in het Joegoslavische Montenegro, waar hij voor veel geld een tweekamp speelde 

tegen wederom Spassky. Adhv interviews met collega-schakers en betrokkenen en 

archiefmateriaal wordt in de documentaire een beeld geschetst van de 

merkwaardige persoon Fischer.

52 0

20-12-2010 18:54 VPRO Van Moskou tot Magadan (3) Kalmukkië Jelle Brandt Corstius brengt een bezoek aan Kalmukkië, een van meest uitgestrekte 

en armste gebieden in Rusland. De president van Kalmukkië, Kirsan Nikolajevtish 

Iljoemzjionov, is fervent schaker en voorzitter van de Internationale schaakbond 

FIDE. Iedereen in deze door armoede en corruptie geteisterde republiek moet leren 

schaken, maar de inwoners hebben liever dat het geld dat daaraan opgaat aan 

andere zaken wordt besteed.

46 3

20-12-2010 19:46

21-12-2010 10:03 VPRO Wie wordt de koning van schaakland? Documentaire uit 1998 van Jop Pannekoek over de republiek Kalmukkië, waar door 

invloed van de eigenzinnige president Iljoemzjinov, die tevens president is van de 

wereldschaakbond FIDE, alles in het teken van de schaaksport staat.

112 0

21-12-2010 12:00 NCRV Euwe contra Botwinnik Programma uit 1963. Partij snel- en blindschaken vanuit de studio tussen de oud-

wereldkampioenen Max Euwe (zwart) en de Rus Michail Botwinnik (wit). De spelers 

hebben elk tien minuten bedenktijd en doen de zetten uit hun hoofd, zonder een 

bord en schaakstukken te zien. Schaker W.J. Mühring voorziet de partij van 

commentaar en houdt, buiten het gezichtsveld van de spelers, de partij bij op een 

groot schaakbord.

23 0

21-12-2010 12:28 NOS Markant sport Max Euwe Serie portretten van persoonlijkheden uit de sportwereld. Deze aflevering: schaker 

prof. dr. Max Euwe, in de periode 1921-1954 onafgebroken Nederlands kampioen en 

in 1935 de eerste en nog steeds enige Nederlandse wereldkampioen schaken.

50 5

21-12-2010 13:23 VPRO De liefde tot het hout Documentaire uit 1979 van Jop Pannekoek over schaken als beroep. Mmv oa Jan 

Timman, Hans Ree, Jan Hein Donner, Max Euwe, Genna Sosonko en Ulf Andersson.

46 0



21-12-2010 14:14 NOS Studio Sport Document Bobby Fischer, de dolende koning Serie sportreportages en -documentaires, ingeleid door Tom Egbers. Deze aflevering 

een portret van de Amerikaanse schaker Bobby Fischer, die in 1972 de Westerse 

schaakwereld op zijn kop zette toen hij in een tweekamp de wereldtitel veroverde 

op de Rus Boris Spassky. Fischer maakte daarmee een einde aan de hegemonie van 

de Sovjet-Unie, dat sinds 1937 de schaakwereld had gedomineerd. Na het winnen 

van de wereldtitel verdween Fischer in het niets en dook pas twintig jaar later weer 

op in het Joegoslavische Montenegro, waar hij voor veel geld een tweekamp speelde 

tegen wederom Spassky. Adhv interviews met collega-schakers en betrokkenen en 

archiefmateriaal wordt in de documentaire een beeld geschetst van de 

merkwaardige persoon Fischer.

52 0

21-12-2010 15:09 VPRO Van Moskou tot Magadan (3) Kalmukkië Jelle Brandt Corstius brengt een bezoek aan Kalmukkië, een van meest uitgestrekte 

en armste gebieden in Rusland. De president van Kalmukkië, Kirsan Nikolajevtish 

Iljoemzjionov, is fervent schaker en voorzitter van de Internationale schaakbond 

FIDE. Iedereen in deze door armoede en corruptie geteisterde republiek moet leren 

schaken, maar de inwoners hebben liever dat het geld dat daaraan opgaat aan 

andere zaken wordt besteed.

46 3

21-12-2010 16:01

22-12-2010 6:03 VPRO Wie wordt de koning van schaakland? Documentaire uit 1998 van Jop Pannekoek over de republiek Kalmukkië, waar door 

invloed van de eigenzinnige president Iljoemzjinov, die tevens president is van de 

wereldschaakbond FIDE, alles in het teken van de schaaksport staat.

112 0

22-12-2010 8:00 NCRV Euwe contra Botwinnik Programma uit 1963. Partij snel- en blindschaken vanuit de studio tussen de oud-

wereldkampioenen Max Euwe (zwart) en de Rus Michail Botwinnik (wit). De spelers 

hebben elk tien minuten bedenktijd en doen de zetten uit hun hoofd, zonder een 

bord en schaakstukken te zien. Schaker W.J. Mühring voorziet de partij van 

commentaar en houdt, buiten het gezichtsveld van de spelers, de partij bij op een 

groot schaakbord.

23 0

22-12-2010 8:28 NOS Markant sport Max Euwe Serie portretten van persoonlijkheden uit de sportwereld. Deze aflevering: schaker 

prof. dr. Max Euwe, in de periode 1921-1954 onafgebroken Nederlands kampioen en 

in 1935 de eerste en nog steeds enige Nederlandse wereldkampioen schaken.

50 5

22-12-2010 9:23 VPRO De liefde tot het hout Documentaire uit 1979 van Jop Pannekoek over schaken als beroep. Mmv oa Jan 

Timman, Hans Ree, Jan Hein Donner, Max Euwe, Genna Sosonko en Ulf Andersson.

46 0



22-12-2010 10:14 NOS Studio Sport Document Bobby Fischer, de dolende koning Serie sportreportages en -documentaires, ingeleid door Tom Egbers. Deze aflevering 

een portret van de Amerikaanse schaker Bobby Fischer, die in 1972 de Westerse 

schaakwereld op zijn kop zette toen hij in een tweekamp de wereldtitel veroverde 

op de Rus Boris Spassky. Fischer maakte daarmee een einde aan de hegemonie van 

de Sovjet-Unie, dat sinds 1937 de schaakwereld had gedomineerd. Na het winnen 

van de wereldtitel verdween Fischer in het niets en dook pas twintig jaar later weer 

op in het Joegoslavische Montenegro, waar hij voor veel geld een tweekamp speelde 

tegen wederom Spassky. Adhv interviews met collega-schakers en betrokkenen en 

archiefmateriaal wordt in de documentaire een beeld geschetst van de 

merkwaardige persoon Fischer.

52 0

22-12-2010 11:09 VPRO Van Moskou tot Magadan (3) Kalmukkië Jelle Brandt Corstius brengt een bezoek aan Kalmukkië, een van meest uitgestrekte 

en armste gebieden in Rusland. De president van Kalmukkië, Kirsan Nikolajevtish 

Iljoemzjionov, is fervent schaker en voorzitter van de Internationale schaakbond 

FIDE. Iedereen in deze door armoede en corruptie geteisterde republiek moet leren 

schaken, maar de inwoners hebben liever dat het geld dat daaraan opgaat aan 

andere zaken wordt besteed.

46 3

22-12-2010 12:01

23-12-2010 2:03 VPRO Wie wordt de koning van schaakland? Documentaire uit 1998 van Jop Pannekoek over de republiek Kalmukkië, waar door 

invloed van de eigenzinnige president Iljoemzjinov, die tevens president is van de 

wereldschaakbond FIDE, alles in het teken van de schaaksport staat.

112 0

23-12-2010 4:00 NCRV Euwe contra Botwinnik Programma uit 1963. Partij snel- en blindschaken vanuit de studio tussen de oud-

wereldkampioenen Max Euwe (zwart) en de Rus Michail Botwinnik (wit). De spelers 

hebben elk tien minuten bedenktijd en doen de zetten uit hun hoofd, zonder een 

bord en schaakstukken te zien. Schaker W.J. Mühring voorziet de partij van 

commentaar en houdt, buiten het gezichtsveld van de spelers, de partij bij op een 

groot schaakbord.

23 0

23-12-2010 4:28 NOS Markant sport Max Euwe Serie portretten van persoonlijkheden uit de sportwereld. Deze aflevering: schaker 

prof. dr. Max Euwe, in de periode 1921-1954 onafgebroken Nederlands kampioen en 

in 1935 de eerste en nog steeds enige Nederlandse wereldkampioen schaken.

50 5

23-12-2010 5:23 VPRO De liefde tot het hout Documentaire uit 1979 van Jop Pannekoek over schaken als beroep. Mmv oa Jan 

Timman, Hans Ree, Jan Hein Donner, Max Euwe, Genna Sosonko en Ulf Andersson.

46 0



23-12-2010 6:14 NOS Studio Sport Document Bobby Fischer, de dolende koning Serie sportreportages en -documentaires, ingeleid door Tom Egbers. Deze aflevering 

een portret van de Amerikaanse schaker Bobby Fischer, die in 1972 de Westerse 

schaakwereld op zijn kop zette toen hij in een tweekamp de wereldtitel veroverde 

op de Rus Boris Spassky. Fischer maakte daarmee een einde aan de hegemonie van 

de Sovjet-Unie, dat sinds 1937 de schaakwereld had gedomineerd. Na het winnen 

van de wereldtitel verdween Fischer in het niets en dook pas twintig jaar later weer 

op in het Joegoslavische Montenegro, waar hij voor veel geld een tweekamp speelde 

tegen wederom Spassky. Adhv interviews met collega-schakers en betrokkenen en 

archiefmateriaal wordt in de documentaire een beeld geschetst van de 

merkwaardige persoon Fischer.

52 0

23-12-2010 7:09 VPRO Van Moskou tot Magadan (3) Kalmukkië Jelle Brandt Corstius brengt een bezoek aan Kalmukkië, een van meest uitgestrekte 

en armste gebieden in Rusland. De president van Kalmukkië, Kirsan Nikolajevtish 

Iljoemzjionov, is fervent schaker en voorzitter van de Internationale schaakbond 

FIDE. Iedereen in deze door armoede en corruptie geteisterde republiek moet leren 

schaken, maar de inwoners hebben liever dat het geld dat daaraan opgaat aan 

andere zaken wordt besteed.

46 3

23-12-2010 8:01

24-12-2010 0:00 NCRV Euwe contra Botwinnik Programma uit 1963. Partij snel- en blindschaken vanuit de studio tussen de oud-

wereldkampioenen Max Euwe (zwart) en de Rus Michail Botwinnik (wit). De spelers 

hebben elk tien minuten bedenktijd en doen de zetten uit hun hoofd, zonder een 

bord en schaakstukken te zien. Schaker W.J. Mühring voorziet de partij van 

commentaar en houdt, buiten het gezichtsveld van de spelers, de partij bij op een 

groot schaakbord.

23 0

24-12-2010 0:28 NOS Markant sport Max Euwe Serie portretten van persoonlijkheden uit de sportwereld. Deze aflevering: schaker 

prof. dr. Max Euwe, in de periode 1921-1954 onafgebroken Nederlands kampioen en 

in 1935 de eerste en nog steeds enige Nederlandse wereldkampioen schaken.

50 5

24-12-2010 1:23 VPRO De liefde tot het hout Documentaire uit 1979 van Jop Pannekoek over schaken als beroep. Mmv oa Jan 

Timman, Hans Ree, Jan Hein Donner, Max Euwe, Genna Sosonko en Ulf Andersson.

46 0

24-12-2010 2:14 NOS Studio Sport Document Bobby Fischer, de dolende koning Serie sportreportages en -documentaires, ingeleid door Tom Egbers. Deze aflevering 

een portret van de Amerikaanse schaker Bobby Fischer, die in 1972 de Westerse 

schaakwereld op zijn kop zette toen hij in een tweekamp de wereldtitel veroverde 

op de Rus Boris Spassky. Fischer maakte daarmee een einde aan de hegemonie van 

de Sovjet-Unie, dat sinds 1937 de schaakwereld had gedomineerd. Na het winnen 

van de wereldtitel verdween Fischer in het niets en dook pas twintig jaar later weer 

op in het Joegoslavische Montenegro, waar hij voor veel geld een tweekamp speelde 

tegen wederom Spassky. Adhv interviews met collega-schakers en betrokkenen en 

archiefmateriaal wordt in de documentaire een beeld geschetst van de 

merkwaardige persoon Fischer.

52 0



24-12-2010 3:09 VPRO Van Moskou tot Magadan (3) Kalmukkië Jelle Brandt Corstius brengt een bezoek aan Kalmukkië, een van meest uitgestrekte 

en armste gebieden in Rusland. De president van Kalmukkië, Kirsan Nikolajevtish 

Iljoemzjionov, is fervent schaker en voorzitter van de Internationale schaakbond 

FIDE. Iedereen in deze door armoede en corruptie geteisterde republiek moet leren 

schaken, maar de inwoners hebben liever dat het geld dat daaraan opgaat aan 

andere zaken wordt besteed.

46 3

24-12-2010 4:01

24-12-2010 22:03 VPRO Wie wordt de koning van schaakland? Documentaire uit 1998 van Jop Pannekoek over de republiek Kalmukkië, waar door 

invloed van de eigenzinnige president Iljoemzjinov, die tevens president is van de 

wereldschaakbond FIDE, alles in het teken van de schaaksport staat.

112 0

25-12-2010 0:00


