
Krantenknipsels over het candidatentoernooi 1952 

 

22 oktober: toernooi wordt geopend. 
 

1e ronde: remise tegen Chantal Chaudet de Silan 
 

2e ronde: partij tegen Josza Langos wordt afgebroken en later, 
na 78 zetten, remise. 

 
3e ronde: wint met zwart van Rowena Bruce. 

 
4e ronde: te sterk voor de Oostenrijkse Salomea Reischer. 
 
5e ronde: met zwart tegen Rubtsova, wordt afgebroken, maar 

Fenny verliest (3 uit 5). 
 

6e ronde: met zwart tegen de Tsjechische Hruskova-Belska, 
remise. 

 
7e ronde: met wit tegen Maria Berea de Montero, Fenny wint en 

staat met 4 ½ uit 7 op de 4e plaats. 
 

8e ronde: met zwart tegen Tranmer remise. 
 

9e ronde: partij tegen Belova (ziek) uitgesteld. Fenny wint 
daarna de partij.  
 
10e ronde: staat in afgebroken stelling goed tegen de Russin 

Olga Ignatyeva. Werd later gewonnen. 
 

11e ronde: met wit tegen Mary Bayne (VS). 
 

12e ronde: met zwart tegen Zworikina. 
 

13e ronde: tegen Elizaveta Bykova winst met wit. 
 
14e ronde: verloor van DDR speelster Keller-Hermann, die zeer 
sterk speelde. 

 
15e ronde: wint van Karff 

 



Slotstand:  
 
1.Bykova: 11 ½ uit 15  
2/3. Heemskerk en Ignatyeva, 10 ½ uit 15. 

 
Fenny heeft 9 partijen gewonnen, 3 remise en 3 verloren. 

Tegen de nummers 1,3 en 4 (3 Russinnen) haalde ze 100%. 
 

“Op uitnemende wijze heeft de Amersfoortse schaakster haar 
combinatoire kracht uitgebuit.” 

 
Interview met Euwe: “heel zwaar, maar er was tenminste eer 
te behalen. Natuurlijk ben ik tevreden over het resultaat, maar 
nog gelukkiger ben ik over het meeleven van zoveel 

landgenoten.” 
 

“Wat jammer dat u de winnares hebt verslagen, en zij toch een 
punt meer scoorde.” 

 
“Er moet iets te wensen overblijven”, waarna ze zich naar de 

laatste trein naar Amersfoort spoedde. 
 

Vader Heemskerk heeft het grootste deel van het toernooi 
bijgewoond. 

 
“Best naar mijn zin gehad. De resultaten zijn me enorm 
meegevallen, vooral als men in aanmerking neemt, dat ik me 
een paar dagen niet lekker voelde. Ik heb erg veel te danken 

aan Lodewijk Prins die mij secondeerde.” 
 

 
 


