
Kerstquiz 2021 van het Max Euwe Centrum 
 

Wij wensen u veel plezier met deze ludieke kennis- en fotoquiz tijdens de lockdown! 

Met schaakhistorische kennis, logisch nadenken, samenwerking met andere schakende 

puzzelaars (clubgenoten?), zoeken op internet, in tijdschriften of in boeken moet iedereen 

een heel eind komen. Vanwege ons 35-jarig jubileum, zijn er veel MEC-vragen opgenomen. 

Er zijn dit jaar maximaal 160 punten te scoren. Graag het speciale Excel-formulier gebruiken 

om uw antwoorden in te vullen. 

De winnaar krijgt een boekenbon van € 25,00 en ‘eeuwige roem’. Nummer 2 en 3, plus twee 

inzenders door loting, ontvangen het fotoboek Max Euwe, his chess career in pictures. 

 

Uw inzending vóór zaterdag 15 januari 2022 mailen naar: euwemec@xs4all.nl 

 

Succes en prettige kerstvakantie! 

 

 

1) Wie is de winnaar (rechts) van het NK snelschaak in 1974? (1 punt) 

2) Van wie (links) krijgt hij de beker uitgereikt? (1 punt) 

3) Wie won het NK snelschaak in 1972 en wie in 1973? (2 punten) 

4) Wat was de volledige (sponsor)naam van het toernooi? (1 punt) 



 

 

5) Hetzelfde NK snelschaak in 1974: wie spelen er op het eerste bord? (2 punten) 

6) Wie spelen er op het tweede bord? (2 punten) 

7) Wie spelen er op het derde bord? (2 punten) 

8) Wie spelen er op het vierde bord? (2 punten) 

9) Bij welke schaakclub speelden vier van deze spelers? (1 punt) 

 

10) In welk jaar werd de ‘stichting Max Euwe Centrum’ opgericht? (1 punt) 

11) Noem alle bestuursleden van de stichting bij de oprichting? (6 punten) 

12) Op welke datum opende het Max Euwe Centrum haar deuren? (1 punt) 

13) Op welk adres was het Max Euwe Centrum bij haar opening gevestigd? (1 punt) 

14) In welk jaar verhuisde het Max Euwe Centrum naar haar huidige locatie? (1 punt) 

15) Wie is vanaf de opening ‘adviseur topschaak’? (1 punt) 

 



 

16) Training van de Schaakacademie ‘Max Euwe’. Wie zien we op de foto? (4 punten) 

 

 

17) Wie staan er op deze foto naast Max Euwe? (2 punten) 

18) In welk jaar werd dit kampioenschap gespeeld? (1 punt) 

19) In welke plaats werd dit kampioenschap gespeeld? (1 punt) 



is  

 

20) Wie staan er allemaal op deze foto? (7 punten) 

21) Bij wie van hen heeft Fischer in de zomer van 1967 gelogeerd? (1 punt) 

22) In welk jaar is deze foto genomen? (1 punt) 

23) In welke plaats werd het toernooi gehouden? (1 punt) 

24) Wat was de naam van het toernooi? (1 punt) 

25) Wie won het toernooi in dat jaar? (1 punt) 

26) Wie op deze foto namen niet deel aan het toernooi? (2 punten) 

27) Wat was hun rol bij het toernooi? (2 punten)  

28) In welke branche zat (zit) de sponsor van dit toernooi? (1 punt) 

 



 

29) Welke spelers zitten er achter het bord? (2 punten) 

30) Uit welke landen kwam deze twee spelers? (2 punten) 

31) Bij welk toernooi en in welk jaar is deze foto gemaakt? (2 punten) 

32) Wie zijn de twee aanwezige schaakjournalisten? (2 punten) 

33) Voor welke krant schreven zij de schaakrubriek? (1 punt) 

 

34) Wie is deze deelnemer aan het snelschaak- 

       toernooi van het MEC in Tilburg in 1995? 

       (1 punt) 

 

35) Welk internationaal toernooi in Amsterdam 

       sponsorde hij enkele jaren?  (1 punt) 

 

36) Van welk schaakbedrijf werd hij eigenaar? 

       (1 punt) 

 

37) Wie heeft zijn bedrijf in 2021 overgenomen? 

      (1 punt) 



 

38) Bij welk toernooi is deze foto genomen en in welk jaar? (2 punten) 

39) Wie zijn de deelneemsters op de foto? (11 punten) 

40) Welke deelneemster ontbreekt op de foto? (1 punt) 

 

 

41) Uit welke film kennen we dit bijzondere schaakspel? (1 punt) 

42) Op welke - exacte - datum ging deze film in première? (1 punt) 

43) Van welk filmfestival was het de openingsfilm? (1 punt) 

44) Wie is de vrouw achter de zwarte stukken? (1 punt) 

45) Wat is haar band met Max Euwe? (1 punt) 



 

46) Wie zijn (zittend) uiterst links en uiterst rechts op bezoek in het MEC? (2 punten) 

47) Wie zijn de vijf aanwezige MEC-ers? (5 punten) 

48) In welk jaar was dit bezoek? (1 punt) 

 

 

Op de volgende pagina zes (bekende) cartoons. 

49) Hoe heet de cartoonist? (1 punt) 

50) In welk jaar heeft hij deze cartoons gemaakt? (1 punt) 

51) In welk schaaktijdschrift werden deze cartoons gepubliceerd? (1 punt)  

52) In welke plaats was (de redactie van) dat schaaktijdschrift gevestigd? (1 punt) 

53) Wie zijn de zes afgebeelde schakers? (6 punten) 

54) Wie van hen heeft in het MEC-bestuur gezeten? (1 punt) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55) Wanneer (maand en jaar) bezochten Judit en Sofia Polgar het MEC? (1 punt) 

56) Wie staan er nog meer op bovenstaande foto? (2 punten) 

57) Aan welk toernooi deden de Polgars mee ten tijde van hun bezoek? (1 punt) 

58) De (gedeelde) toernooiwinnaar bezocht die maand ook het MEC. Wie was dat? (1 punt) 

59) Van wie verloor deze MEC-bezoeker (zie vraag 58) in de laatste ronde? (1 punt)   

60) Hetzelfde toernooi: uit welke partij is dit slotstand? (2 punten) 

 

DmMmMmMm 
mamMmMmM 
MmMmMmfm 
mAmMIMga 
MmMmbmAm 
mMmCmAGM 
MmMmMmFm 
mMmMjMmM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

61) In welk Nederlands toernooi speelde Zsuzsa (Susan) datzelfde jaar? (1 punt) 



 

62) Bij welke interland is deze foto genomen? (1 punt) 

63) In welk jaar en in welke plaats werd deze interland gespeeld? (2 punten) 

64) Wie waren de spelers van het Nederlandse team? (10 punten) 

65) Om welke wisseltrofee (staat op de tafel) werd er gespeeld? (1 punt) 

66) Wie waren de spelers van het andere team? (10 punten) 

67) Wat was de einduitslag van deze interland? (1 punt) 

 

 

68) Welke drie MEC-voorzitters zitten hier (vlnr) aan tafel? (3 punten) 

69) In welke jaren waren zij voorzitter? (3 punten) 



 

70) Training van de Schaakacademie ‘Max Euwe’. Bij welk toernooi? (1 punt) 

71) In welk jaar? (1 punt) 

72) Geef de namen van de elf staande personen op deze foto. (11 punten) 

73) Geef de namen van de zes zittende / hurkende personen op deze foto. (6 punten) 

 

 

We hopen dat u genoten heeft van deze pittige quiz ☺ 

 

Mail uw antwoorden vóór zaterdag 15 januari 2022 naar:   euwemec@xs4all.nl 

 

Wilt u het MEC steunen? 

Via onze donatieknop op  www.maxeuwe.nl  kan dat heel eenvoudig. 

Doen! 


