
Aflevering 10: partijen 25 en 26 

 

Na de stilte van de voorgaande (remise)partijen, is het deze week vuurwerk! 

Euwe wist twee partijen achter elkaar te winnen, waaronder een wonderschone partij in 

Zandvoort. Die ging als de ‘Parel van Zandvoort’ de wereld over. Van 12-12 naar 14-12 voor 

Euwe! 

 

 

Partij 25: Euwe neemt de leiding 

1 (2) december 1935 

Militiezaal op de Singel te Amsterdam 

Aljechin-Euwe 0-1, 45 zetten, afgebroken 

 

Terug naar Amsterdam, de Militiezaal waar eerder de 2e, 8e, 18e en 20e partij werden 

gespeeld. Later volgen daar ook nog de 28e en 29e partij.  De partij 'begint' op zondag. Eén 

krant uit later kritiek op het spelen op zondagen. De beslissing van deze partij valt trouwens 

pas op maandag! Aljechin offert een eerste pion op de tiende zet en een tweede op de 

dertiende. Hij gaat op jacht naar de dame van Euwe en offert zelfs een derde pion. Euwe heeft 

eerder een analyse van deze variant bestudeerd en kan snel spelen. Het blijft er dreigend 

uitzien, Aljechin hoopt nog met een 'coup de théatre' de bakens te kunnen verzetten, en later 

nog eens, maar Euwe vindt, onbewogen, met zijn 21e zet een fraaie weerlegging. Hij schrijft 

zelf over de stelling na de 28e zet: “Van kamp is geen sprake meer en zwart kan op 

verschillende manieren winnen.” De partij wordt afgebroken met drie pionnen voorsprong, op 

de a-, b- en c-lijn en de volgende dag komt de overwinning na een kwartier spelen tot stand. 

Euwe staat op voorsprong, voor het eerst in deze match, met nog vijf partijen te gaan. 

 

Tussenstand Aljechin-Euwe 12-13 (Euwe voor het eerst op voorsprong!!) 



 



 



Enorme belangstelling 

Uit het toernooiboek met analyses van Aljechin en Euwe (A.W. Sijthoff’s 

Uitgeversmaatschappij N.V., Leiden 1936, blz. X): “Carlton en Militie-zaal boden flinke 

ruimte, doch, met het naderbij komen van de beslissing, bleken ook deze localiteiten te klein. 

Wie onzer had tijdens de frappez toujours-periode van voorbereiding durven realiseren, dat 

enkele maanden later gedacht zou moeten worden aan het huren van de groote zaal van het 

Concertgebouw, Bellevue of Apollo-hal. Wie onzer had kunnen denken, dat de redactie-

bureau’s van de groote dagbladen overstelpt zouden worden met de vragen hunner lezers over 

den stand van den wedstrijd.” 

 

Het N.C.W.S. 

 

N.C.W.S. staat voor Nationaal Nederlandsch Comité Wereldkampioenschap Schaken, met als 

toevoeging het Euwe-Aljechin Comité. Aan voorzitter mr. M. Lewenbach is aandacht besteed 

bij de extra informatie van aflevering 4 en op de rol van G. van Harten wordt in een van de 

slotafleveringen ingegaan. 

 

Het N.C.W.S. bestond uit vier leden. Naast de genoemde twee ook G. van Dam, secretaris 

penningmeester van het comité, en Th.M.E. Liket. Liket is onder meer hoofdredacteur 

geweest van ‘De Schaakwereld’ waarvan Euwe, Kmoch en Oskam vaste medewerkers waren. 

 

Van Dam heeft een lange inleiding geschreven in het toernooiboek van Sijthoff. Hij uit zijn 

dankbaarheid aan de duizenden die “gaarne en spontaan hebben medegewerkt om dit tournooi 

tot een gebeurtenis te maken van den eersten rang en die (wij mogen dit als Nederlandsche 

Comité-leden erkennen) ons de vreugde bracht, dat een Nederlander wereldkampioen werd”. 

Hij dankt ook L.G. Eggink die staande de voorbereidingen naar Indië vertrok waardoor hij 

geen deel meer van het comité kon uitmaken.  

 

In dit boek spreekt Euwe in een nawoord, gedateerd 7 maart 1936, mede namens Aljechin 

grote waardering uit voor het werk van het comité en voor alles en iedereen die dit comité 

heeft gesteund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partij 26: met ‘de parel van Zandvoort’ vergroot Euwe zijn voorsprong 

3 (4) december 1935 

Zaal Monopole in Zandvoort, voortzetting op 4 december in Amsterdam, Militiezaal 

 

Euwe-Aljechin 1-0, 41 zetten 

 

 

 

Aljechin  staat voor het eerst op achterstand. Vandaag de 26e partij in Monopole in 

Zandvoort. De partij wordt bekend als 'de parel van Zandvoort' en dat is 85 jaar later nog 

steeds zo. Euwe gaat terecht niet in op een vroeg kwaliteitsoffer van de wereldkampioen. 

Overigens al wel een bekend motief. Hij begint tien zetten later een veelbelovende actie die 

hem drie pionnen voor een stuk oplevert; een actie die wordt gezien als bewijs van 

zelfvertrouwen. Op de 31e zet mist Aljechin zijn beste remisekans waarna het nog steeds niet 

gemakkelijk is voor Euwe maar die speelt vervolgens prachtig en krachtig naar een gewonnen 

stelling. Nog een keer Tartakower: “De verhouding: een toren minder, maar daartegenover 

een compenserende aanval, is geen alledaagsche geschiedenis in een partij om het 

wereldkampioenschap. Kon men bij den 19en zet nog denken, dat de beide tegenstanders – ter 

eere van Zandvoorts dancing, waar deze partij gespeeld werd – een mondain dansje wilden 

uitvoeren, thans moet men meer en meer gaan inzien, dat de kampioenen hier den ‘dans der 

26 tomahawken’ met waarlijk kranig élan uitvoeren.” Hij noemt het later de “meest grootsche 

partij van de match.” Er wordt afgebroken, Euwe heeft de volgende dag, bij de voortzetting in 

Amsterdam, nog maar zeven zetten nodig om de stand op 14-12 te brengen. Een bijkomende 

bijzonderheid van deze parel is dat Euwe 19 van de 47 zetten met hetzelfde paard speelt. 

Tussenstand Aljechin-Euwe 12-14  



 



Op 3 april 2001 bracht PTT/Post een postzegel van 80 cent uit, waarop een stelling uit de 

‘Parel van Zandvoort’ te zien is. Het was in 2001 precies een eeuw na de geboorte van Max 

Euwe. Er zijn miljoen postzegels uitgegeven, dus de kans is groot dat u deze zegel wel eens 

tegen bent gekomen. 

 

 

 

 

 


