Aflevering 2: partijen 2, 3 en 4
Partij 2: Niet uit het veld geslagen
6 (7) oktober 1935
Militiezaal, Amsterdam

De Militiezaal vandaag de dag.

Aljechin-Euwe 1-0, 45 zetten
De 2e partij wordt gespeeld in de Militiezaal aan het Singel in Amsterdam. Later
is de Militiezaal onderdeel geworden van de Universiteitsbibliotheek. De slechte
akoestiek wordt geprezen omdat bezoekers elkaar rustig kunnen spreken zonder
dat dit de spelers, die achterin zitten, in het minst hindert! In een GrünfeldIndische variant ontstaat een pinnig gevecht dat door commentator Tartakower,
die grote faam verwierf met zijn bloemrijke verslagen in De Telegraaf, als ‘de
strijd met de yatagans’ wordt betiteld, een soort Ottomaans zwaard. Euwe blijkt
niet gedeprimeerd te zijn door het verloop van de eerste partij en speelt
origineel. Bij het afbreken staat Euwe gewonnen. Voor de secondanten valt er
weinig meer te analyseren. Bij de hervatting duurt de partij nog slechts vijf
zetten, bliksemsnel uitgevoerd.
Tussenstand Aljechin-Euwe 1-1

Partij 3: Nu slaat Aljechin weer direct terug
8 oktober 1935
Carlton Hotel in Amsterdam
Aljechin-Euwe 1-0, 41 zetten
Aljechin speelt 1.e4 en er komt een Fransche Verdediging op het bord. In een
scherpe variant toont Aljechin zich superieur. Terwijl Euwe zich zo speciaal
heeft voorbereid qua openingen bereikt Aljechin al in de openingsfase
beslissend voordeel. Euwes tiende zet wordt bekritiseerd, hij kan zich een beetje
loswerken maar op de 24e zet mist hij nog een praktische kans. De partij wordt
afgebroken en zonder verder spelen door Euwe opgegeven. Later zou Euwe
verklaren dat hij niet twijfelde aan de correctheid van het Frans maar dat hijzelf
er tegen Aljechin weinig succes mee had gehad.
Tussenstand Aljechin-Euwe 2-1

Partij 4: Aljechin loopt uit: 3-1
10 oktober 1935
Hotel de Witte Brug
in Den Haag

Euwe-Aljechin 0-1, 44 zetten

Voor het eerst wordt er buiten Amsterdam gespeeld, namelijk in Hotel de Witte
Brug in Den Haag. Hoezeer het schaakevenement leeft blijkt wel uit het feit dat
alle officials, spelers en supporters op de door het protocol toebedachte plaatsen
zitten. Dit terwijl Hagenaars er volgens De Telegraaf berucht om zijn overal te
laat te komen...
De controleurs bij de ingang herkennen Aljechin niet en moesten er van
overtuigd worden dat hij, ondanks het feit dat hij geen deelnemerskaart bij zich
had, er toch beslist moest zijn om tegenover Euwe plaats te kunnen nemen.
Wederom komt het Grünfeld-Indisch op het bord. Evenals de vorige partijen
wordt de vierde partij een geweldige strijd die het publiek buitengewoon
opwindt.
Aljechin speelt de opening uitdagend en als Euwe een pionoffer niet aanneemt,
komt Aljechin in het voordeel. De partij wordt afgebroken in een slechte stelling
voor Euwe. Na de hervatting is het snel afgelopen. Aljechin wint. Het
spectaculaire begin van de wedstrijd heeft internationaal de aandacht getrokken
en krantenberichtjes melden de komst van Lasker, Capablanca, Bernstein en
Mieses.

Tussenstand Aljechin-Euwe 3-1

