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Hoe, wie, wat en waar? 

 

In augustus 2006 vindt een vergadering plaats op een pleintje in Vlissingen, tijdens het 

Hogeschool Zeeland-toernooi. Het bestuur van een slapende Euwe-stichting komt jaarlijks 

bijeen, waarbij meestal wordt geconstateerd dat er het afgelopen jaar weer weinig is gedaan 

met de beschikbare middelen.  

 



Even naar het begin van de stichting. Er zijn wat gelden over van de Euwe-vieringen in 1976 

ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag, een paar jaar later wordt voor het beheer daarvan een 

stichting opgericht. De eerste vier bestuursleden zijn Max Euwe zelf, zijn Zwitserse 

schaakvriend Alois Nagler (organisator, internationaal arbiter en probleemcomponist), Friðrik 

Ólafsson (FIDE-president ten tijde van de oprichting van de stichting), Wim Ruth (oud-

voorzitter van de KNSB) en Ineke Bakker (al vanaf 1974 secretaris-generaal van de FIDE). 

Vrij snel na de oprichting wordt een aantal activiteiten in en voor (toen nog) schaakontwikke- 

lingslanden gefinancierd, maar na 1986 houdt dit op. In wisselende bestuurssamenstellingen 

worden wel ideeën besproken, maar tot concrete uitvoering komt het al jaren vrijwel niet 

meer. Begonnen met een bescheiden kapitaal, leidt het vooral in de beginjaren torenhoge 

rentepercentage op deposito’s, tot wel 12%, tot een snelle groei. Het ‘geduld’ leidt zodoende 

geleidelijk tot een mooi bedrag. Het geheel overziend is de renteopbrengst hoger dan alle 

overige baten bij elkaar. 

 

Terug naar Vlissingen, een bankje op het pleintje. Inmiddels bestaat het bestuur uit Thomas 

van Beekum (internationaal arbiter), Herman van Riemsdijk (internationaal meester, 

internationaal arbiter en publicist, al lang woonachtig in Brazilië), Eveline Dirksen (voormalig 

medewerker van de FIDE en het Max Euwe Centrum) en Eric de Winter (werkzaam geweest 

bij KNSB en FIDE). Bij de meeste vergaderingen van de stichting kan Herman niet aanwezig 

zijn, maar hij is nu in Zeeland en we kunnen de vergaderlocatie gemakkelijk aanpassen.  

 

Opnieuw worden uiteenlopende ideeën uitgewisseld, maar die worden niet met algemeen 

enthousiasme omarmd. We besluiten wel dat er nu iets moet gebeuren, we zitten dan wel op 

een bankje maar we willen niet langer een bank zijn. We worden het erover eens dat het meest 

aansprekende dat we kunnen doen is één of meer toernooien organiseren, daarbij handelend in 

de geest van Max Euwe. Onmiddellijk borrelen enkele voorwaarden op. Tien spelers, 

deelnemers uit alle werelddelen, geen wereldtop (sowieso te duur), vrouwen en mannen, een 

aantal veelbelovende jongeren voor wie GM- en IM-normen mogelijk moeten zijn. Het eerste 

toernooi vindt bij voorkeur plaats in 2007. 

 

Aan de slag. In januari 2007 komen we weer op de vertrouwde locatie in Wijk aan Zee bijeen. 

Er is een organisatiecomité in de maak.  

 

Mat, pat of doorspelen? 

 

Alles lijkt op de rit, maar dan, in april, krijgen we bericht dat dit comité de opdracht 

teruggeeft. Hoewel elke schaker weet dat een patstelling niet kan worden doorbroken, lukt dat 

bij hoge uitzondering wel. Mijn medebestuursleden stemmen er direct mee in dat ik ga 

proberen de organisatie naar Velp en/of Arnhem te verplaatsen en het toernooi alsnog in de 

zomer op de kalender te zetten. Binnen enkele dagen hebben we een nieuw comité, bestaande 

uit de broers Ruud en Erik Wille (ASV, Arnhem), Peter Boel (onze perschef), ikzelf (Velpse 

SV). Ik ga alles coördineren met assistentie van mijn niet-schakende vrouw Ria van Doorn, 

die ons op alle fronten zal adviseren en scherp zal houden. Het wordt mijn debuut als 

toernooidirecteur. We stellen ook direct een onafhankelijk penningmeestersduo aan. We 

houden vast aan de gekozen speeldata. Onze eerste taak is het vinden van een geschikte 

locatie en het uitnodigen van spelers. Na een korte, intensieve zoektocht komen we uit bij het 

NH Rijnhotel, waar we zowel de deelnemers kunnen onderbrengen als een zaal zien die 



uitstekend als speelzaal kan dienen, vrijwel direct aan de Rijn gelegen. Ook is er een aparte 

pers-/analyseruimte. Er ontbreekt alleen een aparte commentaarzaal, maar daarvoor mogen 

we de openbare ruimte gebruiken. Over de kosten worden we het snel eens. Het hotel vindt 

het leuk zo’n evenement in huis te krijgen en is ons zeer behulpzaam.  

 

Dan de spelers. Friðrik Ólafsson willen we graag hebben vanwege de link met Euwe: hij 

volgde Euwe in 1978 op als FIDE-president. Bovendien heeft hij talloze keren in Nederland 

gespeeld, waaronder in de Euwe-vierkamp in 1976 met Karpov, Browne en Timman. Hij zegt 

direct toe. De beoogde mix van jong en ervaren, man en vrouw, alle werelddelen, komt vrij 

snel tot stand. Nona Gaprindashvili is enthousiast en komt graag! Herman van Riemsdijk gaat 

op zoek, gebruik makend van zijn uitgebreide netwerk. In Azië en Australië slaagt hij snel: 

Dibyendu Barua komt uit India, en daarmee hebben we drie grootmeesters. 

 

 
 

En de 17-jarige Puchen Wang komt uit Nieuw-Zeeland. Herman zoekt ook een jonge speler in 

Zuid-Amerika. Het wordt Oscar Panno, niet jong maar wel een legende. In 1953 werd hij 

jeugdwereldkampioen in Kopenhagen, in een toernooi waar Ólafsson derde werd. De heren 

ontmoeten elkaar dus 54 jaar later in Arnhem. Met de deelname van Amon Simutowe uit 

Zambia zijn we ook erg blij. Hij is de sterkste speler van de sub-Sahara en heeft al twee GM-

resultaten op zak. Als 18-jarige verbaasde hij de schaakwereld door bijna jeugdwereldkam- 

pioen te worden. De Europese deelnemer is Helgi Dam Ziska, de tweede 17-jarige in het veld. 

Uit Europa, maar uit een minder voor de hand liggend land, namelijk de Faeröer. In 2006 

werd hij sportman van het jaar van de eilandengroep die tussen Noorwegen, Schotland en 

IJsland ligt. Dan de Nederlandse deelname. Bianca Muhren vertegenwoordigt het vrouwen- 

schaakgilde en behoeft geen verdere introductie. Dat geldt bij de mannen ook voor Willy 

Hendriks, die mede is uitgenodigd omdat hij in Arnhem actief schaker is. Een van de grote 

regionale talenten is Vincent Rothuis, hij is de derde 17-jarige in het gevarieerde gezelschap. 

Hij heeft enkele Nederlandse jeugdtitels op zijn naam staan. 



 
 

Alle werelddelen vertegenwoordigd; Antarctica kijkt toe. Dus veel variatie, wat niet 

onopgemerkt is gebleven: 

 

“Manche Dinge sind einfach schön, wie zum Beispiel die Startliste des Euwe-Turniers im holländischen Arnhem. 

Die Organisatoren hätten einen Schönheitspreis verdient, denn es gelang ihnen eine wunderbare Mischung.” 

(Prof. Ernst Strouhal – Wiener Zeitung)  

 

Naast de hoofdgroep wordt een groep van tien min of meer regionale talenten of al meer 

gevestigde namen gevormd. Voor hen is het meedoen de belangrijkste drijfveer, zonder 

condities. Winnen is voor elke schaker belangrijk, maar ze moeten het vooral hebben van de 

speciale sfeer om in dezelfde speelzaal vlak bij de internationale groep te zitten. Gaandeweg 

blijkt dat ook die mix goed werkt. Oscar Panno is bijvoorbeeld elke keer bereid en vindt het 

steeds weer leuk om ook met spelers uit de nevengroep te analyseren. 

Er moeten nog meer namen worden ingevuld. De arbiter is geen moeilijke keuze. Ons eigen 

bestuurslid Thomas van Beekum was de opvolger van Constant Orbaan als hoofdarbiter van 

het Hoogovenschaaktoernooi en bleef dat vele jaren. (Helaas is Thomas op 19 oktober 2019 

overleden.) Hij krijgt de eveneens ervaren arbiters Barth Plomp en Huub Blom als assistenten, 

waarbij Huub een IA-norm scoort. Onze lijst van namen in het commentaarschema zou bij 

een toptoernooi niet misstaan: Jan Timman, Genna Sosonko, John van der Wiel, Ruud 

Janssen, Lex Jongsma en Herman van Riemsdijk. Voor allerlei klussen zijn vrijwilligers 

beschikbaar. Schaakkunst verzorgt de aankleding in de entreehal. En niet alleen daar, maar 

ook bij de schaakminnende boekhandel Jansen en de Feijter in Velp wordt een etalage 

ingericht. Hans Ree geeft daar op de dag van de eerste ronde een simultaan. 

 



 
 

           Fietie (l) en Els Euwe (r) bij de opening. 

 

 
 

                       Hans Ree in actie bij de simultaan in boekhandel Jansen en de Feijter in Velp. 



Speciale sponsorprijs 

 

Essent sponsort het toernooi op twee manieren. Met een geldbedrag, en daarnaast zal de 

winnaar worden uitgenodigd voor het jaarlijkse Essent-toernooi in Hoogeveen, met 

vergoeding van alle reis- en verblijfkosten. Computerbedrijf Barisoft in Dieren is al jaren 

betrokken bij het Open NK en verzorgt nu ook de technische ondersteuning in Arnhem. En zo 

zijn er meer vormen van welkome sponsoring in natura.  

 

Players corner 

 

Alle spelers is gevraagd vooraf iets te schrijven in de ‘players corner’. Velen doen dat. Ik kies 

hier twee inzendingen, de eerste van Friðrik Ólafsson omdat hij ook in de historie duikt: 

 

Reflections on the Euwe Stimulus tournament 2007 

Written by Friðrik Ólafsson    

First of all I wish to thank the organizers of the Euwe Stimulus tournament in Arnhem for 

this opportunity to play once again in Holland. The last time I played in Holland was in 

1983 - almost a quarter of a century ago - so it was really high time that I was invited 

again! It is a pleasure and an honour to play in a tournament dedicated to the memory of 

Dr. Max Euwe, former world champion and FIDE president. It was my good fortune that 

he continued to be active in the affairs of FIDE after I succeeded him as president. I 

valued very much to be able to draw on his vast experience and wisdom. He was a warm 

and forthcoming personality, always ready to lend a hand – whenever a subtle advice was 

needed. He was truly an outstanding Ambassador for chess. 

The organizers have followed the line of Dr. Euwe´s vision – by inviting players of 

different generations and from all corners of the world. The tournament has therefore an 

interesting composition of young talented players and more routined campaigners on the 

64 squares. It is a pleasure to see among them Nona Gaprindashvili, the former Women´s 

World champion, whom I first met over the board in the International tournament in 

Reykjavík 1964. It is vivid in my memory how much interest her participation aroused in 

Icelandic chess circles because it was the first time a woman participated in such a strong 

chess tournament there. The Icelandic chess fans were curious to see whether Nona really 

could play on the same level as men, and she left no doubt about it. It was quite a 

revelation for many at the time - but nowadays quite a normal thing - as has become 

evident in recent years. 

And then there are oldtimers like me and my good colleague of long standing, Oscar 

Panno from Argentina. His name inevitably brings back memories from our first 

encounter, in the Junior World Championship in Copenhagen 1953, when we were young 

and eager to climb the ladder of glory. We both qualified for the final-group of 8 players. 

The game between us in the first round ended in a victory for Panno after a wild time 

scramble. Panno tied for first with Klaus Darga of West Germany but was declared the 

winner on points and thus became the 2nd Junior World champion. I had to be content 

with third to fourth place. It is worth mentioning that all the finalists in this tournament 

became well-known players; the others were Borislav Ivkov, Yugoslavia, winner of the 



first Junior World Championship in Birmingham 1951, Bent Larsen, Denmark, Jonathan 

Penrose, England, James Sherwin, USA, and Dieter Keller, Switzerland. 

 

1953 – 2007:  54 jaar later 

These are the names of some of the young chessplayers that were in the process of making 

names for themselves in the post-war years. Noteworthy, however, is the total absence of 

players from the Soviet Union and other East European countries - with the exception of 

Yugoslavia - on this list. Of course this puzzled our young and sportive minds at the time. 

What was the cause for this? At a glance one would probably assume that some incident 

had happened that had aggravated the strained relations between the East and West in the 

post-war years, but it was not the case. 

The real reason was an internal problem in the Socialistic Domain. It so happens that at 

this juncture in history Yugoslavia was refusing to play a secondary role there, subservient 

to the Soviet Union. A retalitory action had therefore been undertaken to make the 

Yugoslavian authorities realize the seriousness of their attitude. Apparently all means 

were used, as in this instance by trying to prevent the participation of Yugoslavia in 

international sports events. The Soviet Chess Federation had made it plainly understood 

that if a player from Yugoslavia was allowed to take part in the Junior World 

Championship in Copenhagen 1953, all participation from the Eastern bloc would be 

withdrawn. Yugoslavia, FIDE and the organisers refused to bow to these demands, so 

Borislav Ivkov played and the players from the Eastern bloc withdrew. Actually, events 

had taken a similar course in the Junior World Championship in Birmingham 1951. The 

Olympiad in Dubrovnik 1950 was also boycotted by the Eastern bloc. It is interesting that 

such an action was never undertaken with regard to the World Championship cycle for 

individuals. There it was obviously too problematic and risky. Those were the politics of 

yesterday! Today they center around different things! 



Twin combinations 

The other day, when I was looking through Oscar Panno´s recent games, I came across an 

interesting finale in his game against the chess computer Shredder 7, in Buenos Aires 

2003, which looked very familiar to me. Panno had been doing all right in this game all 

along, but in the end he fell victim to a tricky combination. It immediately struck me that 

this combination was basically identical to a combination in one of my own games, played 

25 years earlier – in Las Palmas 1978 against Orestes Rodriguez from Peru. This type of 

combination is rare and has to my best of knowledge only occurred in these two games so 

far. Of course I stand corrected if this is not the case. 

I think it may be worthwhile to have a look at these two games. First we will see the 

position in the game Shredder 7 – Panno after the final move of Black, 42. ...Rd7. 

 
 

43. Qg7+!. 

Then we will see the game Rodriguez – Ólafsson and the position after white's last move, 

26. Rg1. 



 

                                26. … Dg2+!  

 

En de tweede van de in Nederland onbekende, jonge Puchen Wang (ingekort). 

 

 
 

Friðrik Ólafsson en Puchen Wang in gesprek met Eric de Winter 



Chess is my hobby 

Written by Puchen Wang    

Arriving in New Zealand in November 1997 from Shanghai, China, I was a joyful 7-year-

old, believing that all the beautiful things would lie ahead of me. Yet, reality is usually 

quite different. 

 

I represented New Zealand internationally on seven occasions. In 2000, I came 5th in the 

World Junior under 10 group. I came after such big names like Sergey Karjakin, who 

came second equal that year. Now I noticed that many of my peers have already become 

world famous stars. I am hundreds of miles away from them. 

It really puzzles me how these young chess players (I refer to my peers) rise to fame. How 

are they trained? Do they have to go to school to study? Is there any aid from their 

governments to support them? Are they simply the chess professionals? As for me, chess 

is totally a hobby. I have got no coaches. I can proudly and tragically claim that I have 

received 0 training and 0 funding from the governement agencies here in the last ten 

years. 

 

In spite of that, my focus here today is to express my sincere thanks to all people who 

helped me along the way.  

Two non-government organisations provided a portion of travel costs for me in some 

tournaments. Many kiwis helped me in different forms. The following Oceania chess 

officials showed their interest and much care to me in my chess development. They are 

Oceania chess president Mr Gary Bekker, GM Ian Rogers and Cathy Rogers, Jenny Oliver 

and Dr Virgilio de Asa. Special mention must me made of Paul Spiller (NZCF vice 

president) and Bob Smith (NZCF president). They offered me plenty of assistance in my 

growth. 

 

Thank you guys. You keep me warm-hearted and make me hang on there with my chess. 

After the Oceania chess tournament this May, I wished I hadn´t accepted this invitation. 

First of all, I lost the motivation to go for the IM title. Yet, more importantly, I am in my 

last year at the secondary school. I genuinely can´t afford the two weeks´ absence from 

the school. After all, my schooling will play a far more important role in my future life. 

Nevertheless, I wouldn´t go back on my promise. Even though I am such a lightweight 

and an amateur in this strong field, I have agreed to go and it is too late to avoid my great 

opponents now. I hope I am not so rusty by the time (hardly possible with the incessant 

exams) and give good resistance to my respectful opponents. 

 

Lastly, I must thank the organising committee members and IM Herman van Riemsdijk 

for offering me such luxurious hospitality and VIP treatment. And I wish this tournament 

a great success. 

 

Best regards, Puchen Wang 

 



De strijd kan beginnen 

Voor de lotingprocedure wordt gedacht aan een duik in de Rijn om de nummers van de 

bodem van deze eerbiedwaardige rivier te rapen, maar daarvoor staat het water momenteel te 

hoog. Daarom wordt uiteindelijk gekozen voor de ouderwetse Arnhemse methode: een blik 

Arnhemse meisjes (de biscuitjes) met onderop een lotnummer. 

 

Een paar minuten voor de eerste ronde zou beginnen, bedenken de arbiters dat de deur naar de 

speelzaal bij het dichtgaan te veel geluid maakt. De technische man van het hotel komt met 

een enorme boor aanzetten, waarmee hij mij de stuipen op het lijf jaagt. Heb je alles onder 

controle en dan krijg je dit. Gelukkig duurt dit oorverdovende intermezzo niet lang en kan 

Thomas van Beekum de bel luiden voor de eerste ronde. 

    

 

 



Peter Boel verzorgt in zijn levendige stijl, ook nog tweetalig, de dagelijkse bulletins op de 

website, met foto’s van Ria van Doorn. Zijn werkplek tijdens het toernooi is in de 

analysezaal. Daar is het elke dag weer bijzonder gezellig als de spelers hun partijen komen 

analyseren. Alles is terug te zien op http://euwe-stimulans.deze-site.nl/indexcdb1.html?lang=nl . 

We gaan ook live op internet en de uitslagen komen op teletekst. Internationaal trekt het 

toernooi ook de aandacht. Zeker in Zambia, omdat Amon Simutowe, de ‘Zambesi Shark’, het 

zo goed doet. Hij scoort zijn derde GM-norm en niet veel later overschrijdt hij de benodigde 

ratinggrens, waarna hem in 2009 door de FIDE de GM-titel wordt toegekend; de eerste 

grootmeester van Zambia. Daarmee is de doelstelling van het toernooi volledig bereikt.  

Amon Simutowe’s attainment of grandmaster has been heralded as the best sports 

achievement in Zambia in many years (Zambia Daily Mail) 

 

 

http://euwe-stimulans.deze-site.nl/indexcdb1.html?lang=nl


 

Amon noemt zijn succes de voltooiing van een missie: “It’s unbelievable. This is a great day 

for the black chess community and also a great day for Zambian chess. I can’t believe that I 

have achieved this goal, especially that I have done it without a trainer.” Hij had niet verwacht 

dat hij zijn derde GM-norm zo snel zou halen. Hij speelt inderdaad mee in Hoogeveen. Het is 

jammer dat we na 2010 weinig resultaten meer van hem zien. Studies in Dallas en Oxford op 

het gebied van economie, financiën en internationale betrekkingen leveren hem naast de GM-

titel ook de Master-titel op. 

 

 

Euwe Stimulans toernooi, Arnhem, 17-25 augustus 2007 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

                  

1 Simutowe, Amon IM 

ZA

M 2421    ½ 1 1 ½ 1 1 1 ½ 

   

 

 1   7½ 

2 Barua, Dibyendu GM IND 2462  ½  0 1 1 0 1 1 1 1  6½ 

3 Wang, Puchen FM NZL 2348  0 1   1 ½ 1 0 ½ 1 1  6 

4 Gaprindashvili, Nona GM GEO 2364  0 0 0  ½ 1 1 1 1 ½  5 

5 Panno, Oscar GM ARG 2457  ½ 0 ½ ½   ½ 0 ½ ½ 1  4 

6 Hendriks, Willy IM NED 2420  0 1 0 0 ½  ½ ½ ½ 1  4 

7 Muhren, Bianca 

WG

M NED 2334  0 0 1 0 1 ½  ½ 0 1  4 

8 Ólafsson, Friðrik GM ISD 2452  0 0 ½ 0 ½ ½ ½  1 1  4 

9 Ziska, Helgi Dam IM FAI 2408  ½ 0 0 0 ½ ½ 1 0  1  3½ 

10 Rothuis, Vincent  NED 2441  0 0 0 ½ 0 0 0 0 0   ½ 

 

                  

 

 



 

Helgi Dam Ziska en Nona Gaprindashvili 

 

Het maximale schaak of New Age Chess 

 

De zevende ronde levert de merkwaardigste partij van het toernooi op, die wereldwijd de 

aandacht trekt. Vincent Rothuis speelt al voortdurend opzienbarend schaak met helaas weinig 

resultaat. Tegen Friðrik Ólafsson doet hij er nog een schepje bovenop: 

1.e4 g6 2.h4 h6 3.f4 Deze stelling zult u al niet in de databases vinden. Commentator Genna 

Sosonko zei: 'Normaal begin ik met te zeggen dat ik niet te veel over de opening zal vertellen. 

Dat hoeft nu niet, want de openingstheorie is al voorbij.' Rothuis zelf zei: 'Het idee om prof te 

worden heb ik opgegeven. Ik speel nu voor mijn lol en dan zijn dit soort partijtjes veel leuker.' 

Ólafsson sprak van 'New Age Chess'. 3...Pf6 4.e5 Ph5 5.f5!? 



 

 

 



 

 

De tweede groep wordt gewonnen door Mark Haast: 

         KNSB FIDE 

1. Mark Haast   SC Dongen   2238 2028 6½  

2. Anton van Rijn  SMB    2162 2201 6 

3. Tom Meurs   Schaakstad Apeldoorn 2103 2008 6 

4. FM Wouter van Rijn  ASV    2152 2203 4½ 

5. Lars Ootes   SG Amersfoort  2166 2064 4½ 

6. Arjen van Herwaarden Wageningen   2002 2133 4½ 

7. Bram van der Velden  SV de Toren     2131 2079 4 

8. Guust Homs   BAT Zevenaar  2179 2196 4 

9. FM Erik vd Dikkenberg Veenendaalse SV  2143 2135 2½ 

10. Léon van Tol   ASV    2217 2239 2½ 

 

 

                     Lars Ootes en Mark Haast in de 8e ronde 



Op 26 augustus, de laatste speeldag, is Herman van Riemsdijk jarig, dit wordt bescheiden 

gevierd. Hij wordt 59. Een goed moment om te overwegen het volgende toernooi in zijn 

woonplaats São Paulo te houden. Maar eerst koffie van Eric met gebak. Herman wordt 

gefeliciteerd door onder anderen Friðrik Ólafsson en zijn vrouw Auður. 

      

 

 

Jan Timman in de commentaarruimte van het NH Rijnhotel 



 

Oscar Panno en Tom Meurs 

 

 



 

Amon Simutowe heeft de top van de ladder bereikt. 

 

Nog één keer het woord aan Ólafsson, bij de sluitingsceremonie:  

“I want to say that in the Netherlands chess is a culture. It is not only a game, not only a sport, but it 

is a part of culture. Chess has deep roots in Holland. There has always been a high regard for chess.” 



Clube de Xadrez São Paulo 
fundado em 12 de junho de 1902 

 

Met plezier honoreren wij de wens van Herman van Riemsdijk om ter gelegenheid van zijn 

zestigste verjaardag ons volgende toernooi in zijn woonplaats te organiseren. Onze stichting 

wil er graag aan bijdragen, en ook in Zuid-Amerika komt een gevarieerd veld bijeen. De naam 

wordt aangepast aan het land: Festival “Ideal Max Euwe”, met daaraan gekoppeld een 

Torneio Internacional da Amizade, dit vooral ter viering van Hermans zestigste verjaardag. Er 

wordt gespeeld in de historische schaakclub van São Paulo. Herman heeft zijn hele familie 

een rol gegeven bij het toernooi, dat met medewerking van de Federaçao Paulista de Xadrez 

wordt gespeeld. Een leuk detail is dat zijn zoon Christian in 2020 president van deze federatie 

is geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cxsp.com.br/
http://www.cxsp.com.br/


De hoofdgroep speelt iets afgesplitst, achter glas; door John van der Wiel het aquarium 

genoemd. De open groep wordt gehuisvest in de zaal ernaast en ook in twee andere zalen. De 

omlijsting is een schat aan bekers en andere prijzen, en ook veel boeken met antiquarische 

waarde, of op zijn minst met die uitstraling. De toegang tot de speelzaal, tegenover het hotel 

van de deelnemers, is nogal wonderlijk: via een niet echt moderne parkeergarage en een 

krakende lift. John schrijft een vermakelijk stuk in Schaaknieuws: 

“Ik vrees dat de speelzaal in Nederland niet door de APK was gekomen, liggende aan een 

straat die in São Paulo vrij rustig genoemd zal worden en bij ons vrij druk. Zodoende leefden 

we met een enorm kabaal van verkeer en wat zich verder zoal op straat afspeelt. Zoals tijdens 

de slotronde, toen ’s morgens iemand op straat zo kwaad was op enkele anderen, dat hij zeker 

vijf minuten luid bleef tieren. Geluidsoverlast hadden we toch al. Met als hoogtepunt de eerste 

ronde, toen we midden in de partij ruw wakker geschud werden door een BANG!! –

spectaculaire botsing van twee auto’s in onze straat. De gevolgen daarvan bleven nog 

geruime tijd zichtbaar vanuit het raam.” 

Ik kan hier nog aan toevoegen loeiende sirenes, vuurwerk, politieke leuzen en ronkende 

motoren. Rustig is het nooit, waarbij het monotone gebrom van de wegens de warmte 

noodzakelijke ventilator de permanente factor is. De Uruguayaan Bernardo Roselli Mailhe 

wordt het dan ook niet kwalijk genomen dat hij zijn te late binnenkomst in de laatste ronde 

voorziet van een sympathiek en luid uitgesproken ‘buenos dias, damas y caballeros’. Arbiter 

is net als in Arnhem ons bestuurslid Thomas van Beekum, hij kijkt wat verstoord op, iedereen 

kan er om lachen. Roselli ook, maar hij schrikt wel als hij zich realiseert wat hij heeft gedaan. 

 

 

 



Herman slaagt erin om evenals in Arnhem een gevarieerd deelnemersveld samen te stellen, 

met dus John van der Wiel als Nederlandse ‘vertegenwoordiger’, en met uiteraard meer 

nadruk op het Zuid-Amerikaanse continent. Gilberto Milos is ratingfavoriet, net vóór de 

Australiër Zhao Zong-Yuan. Het kwartet GM’s wordt volgemaakt door de Boliviaan Oswaldo 

Zambrana. Twee Brazilianen: Felipe El Debs en Everaldo Matsuura. Matsuura klinkt Japans, 

en hij heeft inderdaad Japanse roots. Nu is São Paulo niet zomaar een stad, het is qua 

oppervlakte de grootste stad van heel Amerika en qua inwonertal (ruim 20 miljoen) de 

grootste van het zuidelijk halfrond. Er is een Japanse gemeenschap van 600.000 mensen. 

Onder de deelnemers ook een ‘echte’ Japanner, Akira Watanabe. Hij begint met een reeks 

nullen en is dolgelukkig dat hij op het eind nog wat punten bij elkaar sprokkelt. De enige 

vrouw in het gezelschap is de Argentijnse Carolina Lujan. Op het laatste moment komt er een 

tweede Argentijn in het toernooi, Nahuel Diaz Hollemaert. Hij valt in voor de Afrikaanse 

kampioen Robert Gwaze uit Zimbabwe. Iedereen is teleurgesteld dat visumproblemen zijn 

komst in de weg staan, tot aan de loting is geprobeerd hem naar Brazilië te laten komen.  

Naast het ‘Festival Ideal’ dus het Torneio da Amizade, met 87 deelnemers, en ook de hoogste 

ratinghouder van allemaal: GM Giovanni Vescovi (2631, Brazilië). Hij wint afgetekend met 8 

uit 9. Onder de 87 deelnemers de in Nederland niet onbekende IM Francisco Trois en 

Hermans broer Dirk van Riemsdijk. Ik speel zelf ook mee, op mijn 57e jaar mijn eerste 

buitenlandse toernooi. “Dan maar om de hoek”, dacht ik. Onder de bezoekers zijn onder 

anderen Jaime Sunye Neto, Oscar Panno en Hermans vriend Willem Hajenius. Willem heeft 

zelf ook lang in Brazilië gewoond en later in België. Hij is met Herman van Riemsdijk de 

coauteur van het boek ‘Veldjes tellen’, in het Engels vertaald in ‘The Final Countdown’, over 

pionneneindspelen.  (Willem Hajenius overleed op 30 maart 2018.) De verjaardag van Herman wordt 

bij hem thuis op uitbundige wijze gevierd met familie en veel (schaak)vrienden.  

 

 

São Paulo is dus een enorme stad. Onthutsend is het enorme, ook telkens zichtbare, verschil 

tussen arm en rijk. Prachtige musea, maar schrijnend op de weg ernaar toe is de aanblik van 



straatkinderen die huis noch haard hebben en aan hun lot worden overgelaten. Soms liggen ze 

de hele dag op een stukje karton. De favela’s zijn berucht om hun erbarmelijke omstandig- 

heden. Er is ons met klem afgeraden daar te gaan kijken. Lopend in de veilige gebieden valt 

het enorme woud aan wolkenkrabbers op, waar je regelmatig verplaatsing van de zakenlieden 

ziet per helikopter die soms de daken als landingsplaats gebruiken. De gewone man maakt 

vooral gebruik van het imposante metronet, niettemin lopen vele wegen in de spits helemaal 

vol.  

 

Een bijzonder uitstapje maken we naar de ‘Club 

Pinheiros’, een luxe sportcomplex waarbij 

vergeleken Papendal een speelveldje is. De club 

heeft 35.000 leden en is actief in bijna twintig 

sporten. Talloze Olympische deelnemers hebben 

hier getraind. Herman van Riemsdijk geeft er al 

heel lang schaaktrainingen. Ria en ik gaan ook zelf 

op stap, hoewel we door Nederlandse kennissen op 

de gevaren zijn gewezen. Je hoeft je er echter geen 

toerist te voelen omdat allerlei culturen zich in de 

stad mixen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfeerbeelden van São 

Paulo 

 

 

 

 

 

 



 

John van der Wiel 

 

Het toernooi wordt gewonnen door de goedlachse Australiër Zhao Zong-Yuan, een 22-jarige 

student farmacie. Hij valt op door zijn vechtschaak en weet steeds spanning (terug) te brengen 

in de partijen. Hij verliest maar één keer, van John van der Wiel, die een hem bekende variant 

van het Frans op het bord brengt. Over bord gesproken: Zhao Zong-Yuan valt verder op door 

zijn enorme eetlust… In ons hotel zijn er fantastisch verzorgde buffetten waar hij wel raad 

mee weet. Hetzelfde aantal punten als Zhao Zong-Yuan behaalt de ervaren Gilberto Milos, die 

op grond van een onbekende tiebreakformule tweede wordt. John van der Wiel blijft 

ongeslagen, maar speelt te veel remises om voor de toppositie mee te dingen. 

 

De winnaar, Zhao Zong-Yuan 



Festival Ideal Max Euwe, São Paulo, 22-31 augustus 2008 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

                  

1 Zhao, Zong-Yuan GM AUS 2561   ½ 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1  6½ 

2 Milos, Gilberto GM BRA 2598  ½  ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1  6½ 

3 Van der Wiel, John GM NED 2504  1 ½  ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1  5½ 

4 Matsuura, Everaldo IM BRA 2464  ½ ½ ½  ½ ½ 1 ½ 1 0  5 

5 El Debs, Felipe FM BRA 2440  0 0 ½ ½  ½ ½ 1 1 1  5 

6 Diaz Hollemaert, Nahuel  ARG 2419  0 ½ ½ ½ ½  0 ½ 1 1  4½ 

7 Zambrana, Oswaldo GM BOL 2458  0 ½ ½ 0 ½ 1  0 1 ½  4 

8 Lujan, Carolina IM ARG 2361  0 0 ½ ½ 0 ½ 1  ½ 0  3 

9 Roselli Mailhe, Bernardo  URU 2385  ½ 0 ½ 0 0 0 0 ½  1  2½ 

10 Watanabe, Akira FM JAP 2353  0 0 0 1 0 0 ½ 1 0   2½ 

 

 

 

                              Zhao Zong-Yuan en Herman van Riemsdijk 

 

Torneio Internacional da Amizade, São Paulo, 23-31 augustus 2008 

1. GM Vescovi (2631, Bra) 8 uit 9; 2. IM Perdomo (2376, Arg) 7; 3. FM Fusco (2392, Arg); 

6½; 4. FM Tsuboi (2356, Bra) 6½; 5. FM Rodi (2376, Arg) 6½ (87 deelnemers) 

 



 

      

  (van Reimsdijk ?!) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nog één toernooi 

We willen graag nog één toernooi organiseren. Maar de geldbron van de stichting is door de 

niet onaanzienlijke bijdragen aan twee toernooien behoorlijk opgedroogd. Er begint een 

zoektocht naar een sponsor, of enkele co-sponsoren. Een kennis gaat de boer op om te 

proberen twee keer 25.000 euro te krijgen, met veel minder zouden we het ook wel redden 

maar hij denkt groot. En… hij slaagt niet. De markt is niet erg scheutig als het gaat om 

sponsoring. Zo duurt het weer even voor we verder kunnen. Toch lukt het om een passend en 

mooi derde en laatste toernooi aan de korte reeks toe te voegen. Monique van de Griendt 

wordt de aanjager van het derde toernooi in deze korte serie, dat ditmaal de naam ‘Max Euwe 

schaaktoernooi’ krijgt. Wie anders dan Thomas van Beekum wordt weer hoofdarbiter. 

 



Er wordt gespeeld in de Simon Vestdijkzaal in de fraaie OBA: de Openbare Bibliotheek 

Amsterdam. De formule is een andere dan in de eerste twee toernooien: twee dubbelrondige 

vierkampen. In beide vierkampen twee vrouwen en twee mannen, de bezetting is opnieuw in 

elk opzicht opmerkelijk. Een aardigheid is dat de ‘B-groep’ een gemiddeld iets hogere rating 

heeft dan de ‘A-groep’. Friðrik Ólafsson ontbreekt ook dit keer niet, hij is inmiddels 76 jaar. 

Uit Zweden komt de nog altijd actieve Pia Cramling. De Nederlandse inbreng in de A-groep 

mag er ook zijn: Zhaoqin Peng, zij werd in de zomer van 2011 voor de twaalfde 

achtereenvolgende keer Nederlands kampioen, en Paul van der Sterren, die in 2001 was 

gestopt als wedstrijdschaker en nu voor het eerst in tien jaar weer een toernooi gaat spelen. Bij 

de opening wordt hem door uitgever Allard Hoogland het eerste exemplaar van zijn 

autobiografie ‘Zwart op Wit. Verslag van een schakersleven’ overhandigd, een 

hooggewaardeerd boek. In de B-groep zien we de Poolse Monika Soćko en de Schotse 

Ketevan Arakhima-Grant, beiden niet alleen WGM maar ook GM. Stuart Conquest was 

éénmaal Brits kampioen en is nog meer bekend als toernooidirecteur van het jaarlijkse 

Gibraltar Chess Festival. Het deelnemen van de vierde deelnemer in deze groep was tot kort 

voor het begin niet helemaal zeker, iedereen is blij met de komst van Robin van Kampen, die 

tijdens het toernooi 17 jaar wordt en op dat moment de jongste in Nederland geboren 

grootmeester is. 

 

               (vlnr) Pia Cramling, Zhaoqin Peng en Monika Soćko 



 

Het evenement begint met een simultaan door Jan Timman in de OBA. Zijn opponenten zijn 

tussen de 12 en 88 jaar. De 88-jarige Rien Quakkelaar van ‘De Zwarte Pion’ uit Lisse verliest 

weliswaar, maar geniet van de hele ambiance. Hij had in 1946 Max Euwe verslagen in een 

simultaan. 

On Wednesday, we finally saw four games in one room! No more sick or missing players 

in Euwe Tournament today. Even Robin van Kampen, who said that he often gets lost in the 

Dutch capital, obviously used his new city guide and arrived on time. It was a good day to 

play with the white pieces today, because all games ended in convincing wins for white: 4-0. 

 

In de A-groep gaat de strijd behoorlijk gelijk op. De dames nemen de leiding in de eerste drie 

ronden; de heren maken gelijk in ronde 5, en pas in de laatste ronde valt de beslissing door 

een overwinning van Zhaoqin Peng op Paul van der Sterren. 

 

Max Euwe schaaktoernooi, A-groep, Amsterdam, 14-20 november 2011 

      1 1 2 2 3 3 4 4   

1 Zhaoqin Peng GM NED 2379  X X ½ ½ 1 0 ½ 1  3½ 

2 Cramling, Pia GM SWE 2495  ½ ½ X X ½ ½ 1 0  3 

3 Friðrik Ólafsson GM ISD 2428  0 1 ½ ½ X X ½ ½  3 

4 Paul van der Sterren GM NED 2514  ½ 0 0 1 ½ ½ X X  2½ 

 

http://www.chessdom.com/euwe-tournament-three-draws-on-the-first-day
http://reports.chessdom.com/news-2011/vladimir-kramnik-dortmund-chess-meeting


De B-groep levert een mooie overwinning op voor Robin van Kampen, zijn vierde 

toernooizege op rij. Hij klopt zijn drie tegenstanders allemaal met 1½-½. Alleen Monika 

Soćko houdt hem bij. Stuart Conquest is nogal teleurgesteld dat zijn originele spel hem zo 

weinig oplevert. 

Max Euwe schaaktoernooi, B-groep, Amsterdam, 14-20 november 2011 

      1 1 2 2 3 3 4 4   

1 Robin van Kampen GM NED 2558  X X ½ 1 ½ 1 1 ½  4½ 

2 Monika Soćko GM POL 2479  ½ 0 X X 1 1 1 ½  4 

3 Stuart Conquest GM ENG 2521  0 ½ 0 0 X X ½ 1  2 

4 Ketevan Arakhamia-Grant GM SCO 2443  0 ½ 0 ½ ½ 0 X X  1½ 

                

 

 

 

 

Euwe Memorial 2011 – Peng takes 

Group One; Van Kampen Group Two 
11/21/2011 – The 2011 Euwe Memorial just took place, and was a fitting tribute to the Dutch 

legend. Aside from two tournaments, the event also   sawthe release of ex-Candidate Paul van der 

Sterren's biography, and simuls by Jan Timman and Jennifer Shahade. 13-time Dutch Women's 

Champion, Zhaoqin Peng, won Group One, and Group Two was taken by 17-year-old Van 

Kampen. Reports and pictures. 



Nevenactiviteiten 

In de Harry Mulischzaal vlak bij de speelzaal 

verzorgen Arno Bezemer en Ivo Timmermans het 

commentaar voor belangstellenden. Alle 

nevenactiviteiten leveren een aanzienlijke bijdrage 

aan het welslagen van het toernooi.  

De organisatie is er ook in geslaagd WGM Jennifer 

Shahade bij het toernooi te betrekken, tweevoudig 

kampioen van de VS, en op allerlei fronten actief 

in de schaakwereld, en ook als performer en 

kunstenaar. Zij geeft een simultaan aan kinderen; 

Eddy Sibbing geeft een schaakles en ook de 

vertoning van de film ‘Lang leve de koningin’ van 

Euwes kleindochter Esmé Lammers ontbreekt niet. 

Hans Ree en Jos Uiterwijk houden interessante 

lezingen over Max Euwe, computerschaak en 

kunstmatige intelligentie.  

 

 

 

Spectaculair slot 

 

 

 

Tex de Wit, treedt op als 

stand-up comedian 

 

 

 

 

 

 

Een mooi toernooi verdient een spectaculair slot. De prijsuitreiking vindt plaats in ‘De Kring’, 

de beroemde sociëteit voor allerlei mensen uit vooral de culturele sector, waar in vele jaren 

ook schakers hun weg naar toe vonden. Jennifer Shahade tovert de vele genodigden op de 

slotavond een curieuze performance voor van Naked Chess, naar Marcel Duchamp. Zij geeft 

zelf een simultaan aan drie naakte artiesten. De lichteffecten maken het nog specialer. 



 

 

 

Hans Böhm praat de avond aan elkaar. David Levy, autoriteit op het gebied van 

computerschaak, gaat in op zijn gesprekken met Max Euwe op dit gebied. Tex de Wit treedt 

op als stand-up comedian, en niet in de laatste plaats brengen Hans Ree en Alexander 

Münninghoff de ‘Euwe-marsch’ ten gehore. (Alexander Münninghoff overleed op 28 april 2020.) Alle 

deelnemers en ook alle betrokkenen worden in het zonnetje gezet.  

 

Einde van de stichting 

De Stichting Euwe heeft met plezier, en de doelstellingen respecterend, drie bijzondere 

toernooien financieel en organisatorisch kunnen ondersteunen. In 2012 wordt de stichting 

opgeheven; het bescheiden restsaldo wordt geschonken aan speciale doelgroepen in de 

Nederlandse schaakwereld.  

 

Bas Beekhuizen heeft in 2011 veel foto’s gemaakt. Op de volgende pagina’s volgen enkele 

fraaie portretfoto’s van hem. 

 

 



       Stuart Conquest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Monika Soćko 

 



 

   Paul van der Sterren 

 

 

 



Ketevan Arakhamia-Grant 

 

 



Friðrik Ólafsson 

 



Zhaoqin Peng 


