
Drie nieuwe boeken, drie presentaties  
in het Max Euwe Centrum 

 

Op vrijdag 10 februari a.s. zullen vanaf 16:00 uur in het Max Euwe Centrum te Amsterdam drie boekpresen- 

taties gehouden worden. Iedereen is van harte welkom om deze presentaties bij te wonen. Vanwege de 

beperkte ruimte graag van te voren aanmelden via euwemec@xs4all.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
De O’Kelly variant 

van het Siciliaans 

ontstaat na de zetten 

1.e4 c5 2.Nf3 a6 die 

uitstekend als 

verrassingswapen 

kan worden gebruikt. 

Jan Boekelman 

schreef daar een 

intrigerend boek 

over. 

De bekende 

Belgische 

journalist Gert 

Devreese geeft 

zijn visitekaartje af 

met deze 

prachtige  

collectie van 35 

interviews, 

afgenomen in de 

afgelopen twee 

decennia. 

IM Herman 

Grooten doet 

graag uit de 

doeken hoe zijn 

twee series 

boeken “Begrijp 

wat je doet” en 

“Sleutelconcepten 

in het Midden-

spel” zijn 

ontstaan. 
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My Most Memorable Interviews – Gert Devreese 

De interviews in dit boek beslaan meer dan twintig jaar, meer dan twee decennia. Jarenlang ging Gert Devreese met 

zijn opnameapparaat naar toernooien als Wijk aan Zee, Frankfurt Chess Classic, Hoogeveen... vaak om de 

interessante speler van het moment te interviewen in een of andere hotelbar of stille interviewkamer. De meeste 

van de 35 interviews kwamen zo tot stand. Dat wil zeggen... tot maart 2020, toen uit het niets covid uitbrak. 

Plotseling werden er geen schaaktoernooien meer gehouden en was een live interview met schakers niet meer 

mogelijk. 

In het begin was Gert erg sceptisch over het doen van een online interview – hoe kon het in hemelsnaam zo diep 

gaan als een live interview met een schaker op een toernooi? Maar al snel ontdekte hij de geweldige mogelijkheden 

van het Zoom-interview. Geluid en gezichtsuitdrukkingen zijn in een Zoom-interview net zo goed als in het echt. En 

hoewel zo'n interview niet in dezelfde ruimte plaatsvindt, voelt het wel zo.  

Twee series boeken – Herman Grooten 

IM Herman Grooten had een populaire rubriek in Schaakmagazine, getiteld “Begrijp wat u doet”, het blad van de 

KNSB. Thinkers Publishing bood de auteur een nieuw platform om zijn werk verder uit te breiden en om te zetten in 

boekvorm. Het concept vond zijn weg in een reeks van vier boeken die inmiddels het levenslicht hebben gezien: 

• Begrijp wat je doet 1 – Spaans/Italiaanse structuren 

• Begrijp wat je doet 2 – Damegambiet structuren 

• Begrijp wat je doet 3-1 – Siciliaanse structuren Najdorf/Scheveningen 

• Begrijp wat je doet 3-2 – Taimanov/Kan/Richter Rauzer 

Al schrijvend kwam Grooten erachter dat sommige middenspelsituaties verder uitgediept moesten worden, maar 

daar was de ruimte niet voor. Vandaar dat het idee ontstond om een nieuwe serie te starten waarin typische 

middenspelen nader belicht konden worden. Inmiddels zijn er twee loten aan de stam: 

• Sleutelconcepten in het Middenspel 1 – De egel 

• Sleutelconcepten in het Middenspel 2 – Pionnenstructuren 

De firma Chessbase, waarvoor Herman wekelijks een video les opneemt, bood hem ook de gelegenheid om dit 

materiaal in videoformaat om te zetten. Inmiddels zijn er twee dvd’s over pionnenstructuren verschenen en de egel 

komt er ook binnenkort aan. 

 

The Modernized O’Kelly Sicilian – Jan Boekelman 

De O'Kelly-variant van het Siciliaans is het vijfde meest populaire antwoord op 2. Nf3 in het Siciliaans. Het is een 

degelijk wapen en bevat nog veel verrassingseffect. Dat valt te merken aan het tijdverbruik dat witspelers doorgaans 

nodig hebben voor hun derde zet als u op een van de internetplatforms speelt. Met wat algemene kennis over de 

Siciliaanse Verdediging en een goede theoretische voorbereiding, opgebouwd op basis van de varianten die in dit 

boek worden gepresenteerd, heeft de clubschaker een uitstekend uitgangspunt om goede resultaten te behalen in 

deze schaakopening, waarover Jan Boekelman een intrigerend boek samenstelde. 


