Max-1 en Max-2
Ja lieve lezers, we hebben weer een wereldkampioen die Max heet. En wat voor één! En wat een
eindstrijd, tegen wat voor geweldige tegenstander.
Onze nieuwe Formule-1 kampioen noem ik Max-2. Wie Max-1 is mag u zelf raden.
Max-1 won in 1935 het wereldkampioen schaken. Tegen een zeer ervaren, gevaarlijke en gevreesde
tegenstander, die al meermaals wereldkampioen was geweest: Alexander Aljechin.
Max-1 had het in het begin van de tweekamp tegen Aljechin erg lastig en kwam op achterstand, maar
op het einde nam hij een voorsprong die zijn tegenstander niet meer in kon halen.
Dat Max-1 Aljechin zou kunnen inhalen werd door niemand verwacht, maar het gebeurde toch.
Max-2 had een safety-car situatie nodig om vlak achter Lewis Hamilton te komen en om in de laatste
ronde de inhaalmanoeuvre uit te voeren.
Ook Max-2 had een zeer ervaren, gevaarlijke en gevreesde tegenstander te bestrijden, die al
meermaals (7 keer!) wereldkampioen was geweest.
Aan het begin van de beslissende partij zei Max-1, die een punt voor stond, tegen Aljechin: “op elk
moment ben ik tot remise bereid”. Ook Max-2 had een soort voorsprong bij aanvang van de laatste
race, hoewel hij op punten gelijk stond met Hamilton. Als beiden geen punten zouden halen zou hij
(Max-2) de winnaar zijn omdat hij in 2021 1 race meer had gewonnen dan Hamilton.
Ik denk niet dat Max-2 tegen Hamilton heeft gezegd: “ik ben akkoord om samen met jou buiten de
top-10 te eindigen in deze race”.
Twee zaken in de titelstrijd tussen Max-2 en Hamilton doen mij denken niet zozeer aan de match
tussen Euwe en Aljechin, maar meer aan de matches tussen Karpov en Kasparov.
Overeenkomst 1: missen van de winst
Hamilton had de strijd voor de titel in 2021 waarschijnlijk kunnen beslissen in de race van Baku,
Azerbeidjan, de geboortestad van ... Garry Kasparov!
Max-2 kreeg daar namelijk een klapband en viel daardoor uit. Hamilton leek de zege bij de herstart
kado te krijgen, of in elk geval een hoge klassering. Maar in plaats van meteen na de start de bocht
naar links te nemen ging hij rechtdoor, een doodlopend steegje in. Hij eindigde ook punteloos.
Ongelofelijk, hoe kun je als wereldkampioen een bocht missen die je al tientallen keren hebt
genomen?
Ook Karpov kreeg de kans om de wereldtitel veilig te stellen tegen Kasparov. In de eerste match die
in 1984 begon moest de winnaar 6 winstpartijen boeken. Remises telden niet mee. Karpov boekte 5

winstpartijen en leek in partij 41 de winst te kunnen pakken.

In bovenstaande stelling had Karpov daartoe 33. a5-a6! moeten spelen. Hij sloeg het stuk echter
terug met 33.Txd1 en de partij werd later remise. Ongelofelijk, hoe kun je als wereldkampioen een
dergelijke krachtzet missen?
Uiteindelijk zou Karpov nooit een match van Kasparov winnen.
Overeenkomst 2: ingrijpen van de wedstrijdleiding.
Aan het eind van de laatste Formule-1 race in Abu Dhabi was de safety-car op de baan. Eerst werd
door de wedstrijdleiding gezegd dat de auto’s die zich tussen Max-2 en Hamilton bevonden daar
moesten blijven. Echter Formule-1 wedstrijdleider Michael Masi besloot dat deze auto’s weg
moesten. De voorsprong die Hamilton in de wedstrijd op Max-2 had werd teruggebracht tot 1
wagenlengte. De safety-car verliet de baan en er werd nog 1 ronde verreden. Max-2 had echter veel
betere banden, haalde Hamilton in en won de wedstrijd. Daarmee was hij wereldkampioen. Hamilton
vond dat de regels niet eerlijk waren toegepast.
Aan het eind van de eerste match tussen Karpov en Kasparov greep de wedstrijdleiding ook in:
Campomanes besloot de tweekamp stil te leggen, omdat naar zijn zeggen beide spelers
uitgeputwaren na een marathon match van 48 partijen. De stand was 5-3 voor Karpov, maar
Kasparov had de laatste twee partijen gewonnen. Kasparov was woest, maar was de beslissing wel in
zijn nadeel? De nieuwe match, die ging over 24 partijen, begon namelijk met een 0-0 stand. Wel
moest Kasparov de match echt winnen, dus 12,5 punten behalen, om wereldkampioen te worden.
Hamilton kreeg niet de kans om vanaf een gelijke stand met Max-2 opnieuw te beginnen. Zijn banden
waren veel slechter.
Zowel Max-1 als Max-2 waren de eerste Nederlander die wereldkampioen werd in hun eigen sport.
Bij beiden vierde het land feest.
In 1935 werd de oorlogsdreiging uit Duitsland misschien al gevoeld. Nu, 86 jaar later, voelen we de
oorlogsdreiging uit Rusland. Ook weer een overeenkomst met de match Euwe – Aljechin.
Ik wens u allen alvast een vrolijk Kerstfeest!

