Schaken en de Olympische Spelen
Afgelopen week werd er geen interne competitie gespeeld bij Eeuwig Schaak, maar werd er
gesnelschaakt. Dat levert vaak amusante partijen op, maar omdat ze niet genoteerd worden,
is het zowat onmogelijk daar naderhand leuke partijfragmenten van te laten zien. Verder
zullen veel schakers net als anderen de week doorgebracht hebben met kijken naar de Olympische Winterspelen.

Even is er sprake van geweest schaken deel uit te laten maken van de Olympische
Winterspelen, maar men koos er voor de Winterspelen toch te reserveren voor sporten die
specifiek met ijs en sneeuw te maken hebben. Op zich logisch. Maar wel is het
onbegrijpelijk dat een sport met zo'n oude, rijke traditie, die wereldwijd door zo velen
beoefend wordt, ontbreekt op de Olympische Zomerspelen. Dat is niet altijd zo geweest. In
1924 (Parijs), 1928 (Amsterdam) en 1936 (Berlijn) was schaken een demostratiesport op de
Olympische Spelen. In 1924 scoorde de Let Hermanis Mattison goud op de Olympische
Spelen, in 1928 ging de Nederlander Max Euwe er met de gouden plak vandoor. Dat deed
hij door o.a. Mattison in een rechtstreeks duel te verslaan. De partij was een episch Olympisch gevecht en daarom hier de volledige partij. Max Euwe speelde met wit.
1.Pg1-f3,d7-d5 2.c2-c4,Pg8-f6 3.c4xd5,Pf6xd5 4.d2-d4,e7-e6 5.e2-e4,Pe5-b6 6.Pb1-c3,Lf8e7 7.Lf1-d3,O-O 8.O-O,c7-c5 9.d4xc5,Le7xc5 10.e4-e5,Lc5-e7 11.De1-e2,Pb8-c6 12.Tf1d1,Pb6-d5 13.Ld3-e4,Pd5xc3

14.Le4xh7+!,Kg8-h8 (14...,Kxh7? 15.Dc2+!,g6 16.Txd8) 15.b2xc3,Dd8-a5 16.Lh7c2,Da5xc3 17.De2-e4,g7-g6 18.Pf3-g5,Dc3-b4 19.Pg5xf7+,Tf8xf7 20.De4xg6,Tf7-g7
21.Dg6-h5+,Kh8-g8 22.Lc1-h6,Le7-f8 (22...,Tg8? 23.Dh7#) 23.Lh6-xg7,Lf8xg7,Td1-d3
Zwart geeft op. Er valt niets meer te doen tegen de dreiging Tf3, waarna Dh7 mat volgt.

Max Euwe
Opmerkelijk is overigens dat Nederland in 1928 naast de Olympische Zomerspelen aanvankelijk ook de Olympische Winterspelen kreeg toebedeeld. Het was toen namelijk gebruikelijk dat die door hetzelfde land werden georganiseerd. Naast het probleem dat Nederland
geen bergen heeft, was er toen ook nog geen kunstijs, zodat bij een niet al te strenge winter
geen enkel onderdeel van de Winterspelen zou kunnen doorgaan. In alle wijsheid heeft men
toen de Winterspelen toch maar naar het Zwitserse Sankt Moritz verplaatst.

