Aflevering 3: partijen 5, 6 en 7
Partij 5: de eerste remise
12 oktober 1935
Studentensociëteit Paris in Delft
Aljechin-Euwe ½-½, 34 zetten
Vanwege de verplaatsingen wordt gesproken van de ‘match op wielen’. In Nederland heerst
een enorme schaaksfeer, die wordt gedeeld door velen die helemaal geen kennis hebben van
de schaakregels. Na toespraken van enkele hoogwaardigheidsbekleders en de preses van het
Delftsch Studenten Corps bedankte mr. Max Levenbach de organisatie. De vijfde partij levert
de eerste remise op. Wederom komt er een Franse partij op het bord. Euwe verloor de derde
partij met de Franse verdediging maar wil het bewijs leveren dat het speelbaar is. Aljechin
wijkt meteen af van het in de derde partij al op zet drie gespeelde a3. Er volgen interessante
verwikkelingen waarbij Aljechin na lang nadenken grote complicaties uit de weg gaat als hij
op de 21e zet de keuze heeft hoe een paard terug te slaan op c3. De keuze die Aljechin maakt
stelt Euwe in staat tamelijk eenvoudig het evenwicht te bewaren. Aljechin biedt op de 34ste zet
remise aan wat door Euwe wordt geaccepteerd.
Tussenstand Aljechin-Euwe 3½-1½

Naast Aljechin en Euwe zit minister Slotemaker de Bruïne. Staand v.l.n.r. Kmoch, Landau,
Levenbach, Liket, Lucas, Jansen, Van Harten, Flohr en Maróczy.

Partij 6: de langste partij van de tweekamp
15 (16) oktober 1935
Hotel Coomans in Rotterdam

Euwe-Aljechin, afgebroken en ½-½, 73 zetten
Krantenkoppen over de zesde partij. “Hoogere veldheerkunst van Euwe - Energie van
Aljechin op het juiste ogenblik ontwaakt – Prachtig tegenoffensief”.
Tartakower schrijft dat het Euwe in de vijfde en zesde partij gelukt is afstand te doen van de
wildwest-strategie, zonder aan de levendigheid van zijn plannen afbreuk te doen. Euwe rukt
vroeg met zijn a-pion op naar de zesde rij, passend bij de moderne aanbevelingen van die tijd.
In de Euwe-biografie wordt de reactie van de regerend wereldkampioen Aljechin typerend
genoemd: “Hij dwingt zijn tegenstander hem in het nadeel te brengen, in de hoop, dat deze op
het kritieke ogenblik terugschrikt.” Het wordt een spannende partij waar Aljechin na
pionverlies in het tegenoffensief gaat op de koningsvleugel. Vlak voor het afbreken wint hij
zijn pion terug. De afgebroken partij staat voor Euwe kritiek. Secondant Maróczy noemt het
‘fürchterlich’. Maar met diens hulp weet Euwe na 73 zetten remise te houden in uiteindelijk
een toreneindspel. Het is de langste partij van de tweekamp.
Nieuwe krantenkoppen: “Euwes hachelijke toestand klaarde als door een wonder op – Vele
dramatische momenten”.
Tussenstand Aljechin-Euwe 4-2

Partij 7: een catastrofe dreigt
17 oktober 1935
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht

Aljechin-Euwe 1-0, 40 zetten
Onder het oog van ‘de drie oudste meesters ter wereld’, zoals een krant opmerkt: Mieses (70),
Lasker (67) en Maróczy (65); zij worden voor het begin van de partij gehuldigd. Euwe speelt
opnieuw Frans en wordt door een originele openingsbehandeling van Aljechin verrast. Die
wordt door Lasker niet gewaardeerd! De zaal begrijpt het ook niet en Tartakower stelt dat
geweld met geweld moet worden gekeerd. Euwe reageert wat al te terughoudend en wordt
door Aljechin overtuigend verslagen. Euwe is in deze fase van de strijd nog niet veel meer
dan het aambeeld waarop Aljechin met geweldige slagen zijn nieuwe kroon smeedt, aldus de
conclusie in de biografie. Euwe redt het tot het afbreken maar geeft zonder verder spelen op.
Aljechin leidt met 5-2, een catastrofe dreigt. Flohr vraagt zich intussen af of de
wereldkampioen probeert aan te tonen of hij zich alles kan veroorloven en spreekt zelfs van
een koffiehuispartij. Er volgen nu twee rustdagen en Tartakower raadt Euwe aan een razende
autorit te maken, daarbij de zorgen van alledag te vergeten en frisse ideeën uit de wijdse
natuur te putten.
Tussenstand Aljechin-Euwe 5-2

