
Als de kat van huis is...
Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. De kat was in dit geval Ad Bruijns, die de 
eerste twee ronden van de C-manche niet mee kon spelen, wegens te drukke werkzaam-
heden. De meest succesvolle muis was John van Helden, die na 2 ronden koploper is. John 
werd dat door een overwinning op Cees Buurman. Verder won Jan Rijkse van Jan van 
Mechelen, versloeg Joost Asselbergs Jan Konings, was Ger van Aalst Matti Hurkmans de 
baas en won Wim Soeters van Louis van Mechelen. De stand aan kop in de C-manche is na 
2 ronden als volgt: 

1. John van Helden 58
2. Toon de Rooij 55
3. Kees van Hogeloon 48
4. Joost Asselbergs 35½
5. Jan Rijkse 35

Zondag 15 april was de sterfdag van de Duitse schaker Jean Dufresne. Hij is gestorven in 
1893, dus al 119 jaar geleden. Hij was waarschijnlijk de schaker met de grootste snor in de 
geschiedenis, maar is vooral bekend van de partij die hij 160 jaar geleden verloor tegen zijn 
landgenoot Adolf Anderssen. De meest beroemde partij van Anderssen was de 
“Onsterfelijke Partij” tegen Lionel Kieseritzky, maar ook zijn partij tegen Dufresne is zeer 
beroemd geworden en staat bekend als de “Immer Grüne”. Net als de Onsterfelijke Partij is 
dit een partij die iedere schaker eigenlijk zou moeten kennen. In het oude opleiding tot het 
Koningsdiploma waren zowel de Onsterfelijke Partij als de Immer Grüne zelfs opgenomen 
in de lesstof. Over de Immer Grüne kan een heel boek worden geschreven en met een korte 
beschrijving van de partij doen we dit juweeltje eigenlijk te kort. Op internet is een meer 
uitgebreidere beschrijving van de partij terug te vinden, o.a. op Wikipedia. De partij verliep 
als volgt (Wit: Adolf Anderssen; zwart: Jean Dufresne): 

1.e2-e4,e7-e5 2.Pg1-f3,Pb8-c6 3.Lf1-c4,Lf8-c5 4.b2-b4,Lc5xb4 5.c2-c3,Lb4-a5 6.d2-
d4,e5xd4 7.O-O,d4-d3 8.Dd1-b3,Dd8-f6 9.e4-e5,Df6-g6 (9...,Pxe5? 10.Te1,d6 11.Da4+! 
met stukwinst) 10.Tf1-e1,Pg8-e7 11.Lc1-a3,b7-b5 12.Db3xb5,Ta8-b8 13.Db5-a4,La5-b6 
14.Pb1-d2,Lc8-b7 15.Pd2-e4,Dg6-f5? 16.Lc4xd3,Df5-h5
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4 T +l+ T5
4OnOoJoOo5
4 Nj+ + +5
4+ + P +w5
4q+ +h+ +5
4B Pb+h+ 5
4p+ + PpP5
4R + R K 5
6777777778

 

Jean Dufresne



17.Pe4-f6+!,g7xf6 18.e5xf6,Th8-g8 19.Ta1-d1,Dh5xf3
1222222223
4 T +l+t+5
4OnOoJo+o5
4 Nj+ P +5
4+ + + + 5
4q+ + + +5
4B Pb+w+ 5
4p+ + PpP5
4+ +rR K 5
6777777778
20.Te1xe7+,Pc6xe7 21.Da4xd7+!!,Ke8xd7 22.Ld3-
f5++,Kd7-e8 23.Lf5-d7+,Ke8-f8 24.La3xe7#

Een sublieme slotcombinatie! Hoewel Dufresne 
beroemd is geworden door deze verliespartij, moeten 
we niet vergeten dat hij in die tijd wel degelijk tot de 
wereldschaaktop behoorde. In 1868 wist hij 
Anderssen in een tweekamp zelfs te verslaan. 
Daarnaast was Dufresne rechtsgeleerde, wiskundige 
en schreef hij twee romans. Een veelzijdig talent, 
dus! 

Adolf Anderssen


