
Moeizame winst op Unk

Na de eerste ronde van de Avondcompetitie, waarin Eeuwig Schaak tot haar eigen verbazing
met maar liefst 3½-½ won van BSV B, leek de wedstrijd tegen Unk een eitje. Was BSV op 
papier sterker dan Eeuwig Schaak, Unk was op papier de mindere van Eeuwig Schaak. 
Maar papier en elo-ratings zeggen niet altijd alles. Dat bleek al snel in de wedstrijd tegen 
Unk. Eeuwig Schaak had het bijzonder moeilijk en lang zag het er naar uit dat winst tegen 
Unk er niet in zat. 
Jan Rijkse gaf wel het goede voorbeeld. Hij won de kwaliteit, kreeg een mooie aanval op de 
koning en hij won overtuigend. Maar op de andere borden was de situatie beduidend minder
rooskleurig. Kees van Hogeloon deed een wel erg ongelukkige loperzet, waardoor de loper 
ingesloten raakte en verloren ging. Kees ging toen doldriest in de aanval, wat hem nog wel 
de kwaliteit opleverde, waardoor het materieel weer aardig rechtgezet was, maar de stukken 
van zijn tegenstander stonden vervolgens veel actiever en Kees verloor. Ook Patrick Heijnen
leek op verlies af te stevenen. Hij verloor een pionnetje en kwam in een eindspel terecht 
waarin hij verloren stond. Door een misrekening van zijn tegenstander wist Patrick er even-
wel toch een remise uit te slepen. 
Door het onverwachte halve punt van Patrick zag het er ineens zonnig uit voor Eeuwig 
Schaak. Hans Otten stond al een poos iets beter, maar lang was het onduidelijk of het ge-
noeg was voor winst. Maar op het moment dat Patrick de remise uit het vuur sleepte was 
intussen duidelijk dat Hans gewoon op winstkoers lag. Hij had een pion gewonnen, won er 
nog één en in totaal gewonnen stelling voor Hans ging zijn tegenstander door de vlag. Zo 
gingen de spelers van Unk na uitstekend spel alsnog met lege handen naar huis. 

Unk buigt het hoofd

In de Verenigde Staten is iemand bezig met een bijzondere prestatie. Max Deutsch uit San 
Francisco leert zo snel, dat hij zich in korte tijd allerlei vaardigheden kan leren. De volgorde
van een stok kaarten onthouden in 2 minuten, een realistisch zelfportret tekenen, de Rubik's 
cube oplossen in 20 seconden, een achterwaartse salto maken, een gitaarsolo spelen, een 
conversatie in het Hebreeuws voeren, een auto zelf bouwen. Hij heeft het allemaal gedaan. 
Zijn nieuwste uitdaging: in een maand tijd zo goed in schaken worden dat hij wereldkam-
pioen Magnus Carlsen kan verslaan. Magnus Carlsen was wel benieuwd en hij was de be-
roerdste niet: hij ging daadwerkelijk een partij spelen met Max Deutsch. Max mocht met wit
spelen. Op de 12e zet gebeurde het volgende. 



12.Dd1-f3,Dd8-h4 13.h2-h3 (anders is het mat), Pg4xe3 14.Df3xe3?,Lg7xd4 en Carlsen 
wint het verder op zijn sloffen. Als je op deze manier stukken weggeeft verlies je niet alleen 
van Magnus Carlsen, maar ook op de clubavond van Eeuwig Schaak. Na 11 ambitieuze 
uitdagingen volbracht te hebben ging Max Deutsch hier onderuit, maar de poging was dan 
ook niet bepaald realistisch. Meer hierover kunt u lezen op en.chessbase.com/post/beating-
magnus-after-a-month-of-training. 

Max Deutsch (links) en Magnus Carlsen
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