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Autobiografieën van schakers zijn er bij de vleet en het hangt af van de schrijver (of ghostwriter) of ze een succes zijn. Uiteraard is ook van
belang of de hoofdpersoon naast het schaken andere bezigheden of hobby’s heeft. Dat is zeker het geval bij het boek van Maxim Dlugy
Grandmaster Insides, verschenen bij Thinkers Publishing. De van oorsprong Russische Amerikaan werd geboren in 1966 en won in 1985 de
Junioren WK-titel en werd een jaar later grootmeester. Hoewel hij in 1990 voorzitter werd van de US Chess Federation ging hij later toch meer de
echte wereld in: Wall Street en een Russian Growth Fund (ik wil niet eens weten wat het is) maakten dat van een carrière naar de echte
schaaktop niets meer kwam al heeft hij nog altijd een ELO van 2518. Maar gelukkig gaat het mooi uitgegeven boek wel degelijk over schaken
al is het verrassend om ineens in het boek te stuiten op The drawings of Maxim Dugly, mooie kleurrijke afdrukken van zijn artistieke werk, naar
eigen zeggen door zijn moeder aangeduid als Maximatisme. Hij houdt er zelfs exposities mee in vooraanstaande galeries. Ook op
organisatorisch gebied was hij actief, bijvoorbeeld bij de campagnes van Kasparov. Veel eigen partijen met eigen commentaar waarbij hij
belooft zo veel mogelijk bij de gedachten te blijven tijdens de partij, wat andere grootmeesters vaak niet doen. Die willen nog weleens
bevindingen van de computer gebruiken of zichzelf allerlei uitgebreide en ingewikkelde gedachten toedichten. Ook aandacht voor het Blitz
schaken waarin Dlugy zelfs nr. 1 van de wereld is geweest, goed voor tactische vaardigheden. Het boek eindigt met partijen waarbij Dlugy niet
de technische analyse voorop zet maar zijn eigen gedachten erover. Zeker voor clubspelers een leerzaam boek (€ 29.95). Tegen Maxim kun je
met zwart beter maar niet Benko-Gambiet spelen want daarin heeft hij een eigen Dlugy-variant en dat wordt goed gedemonstreerd door twee
leuke partijtjes (gewoon naspelen). Tegen Gurevich: 1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5 het gambiet 4.cxb a6 5.f3 de zet van Dlugy, hij neemt het gambiet
niet aan 5..axb 6.e4 Da5 7.Ld2 b4 8.Pa3 leuk La6 9.Pc4 Dc7 10.a3 bxa 11. Txa3 g6 12. Lc3 d6 13. Da4† Dd7 maakt een combinatie mogelijk:
14.Pxd6† exd 15.Lxf6 Tg8? beter eerst dame slaan want nu 16.Lb5 Lxb5 17.Dxc8 Dc7 18.Ta7 en 1-0 Net zo makkelijk ging het tegen Sofia
Polgar, de sympathiekste van de Polgarzuster maar ook de minste qua resultaten al zette zij wel de hoogste toernooiprestatie neer. DlugyPolgar 1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb a6 5.f3 daar is-ie weer e6 Houdt de spanning er nog even in 6.e4 exd 7.e5 het is geen dammen dus
niemand hoeft te slaan 7..Ph5 8. Dxd5 Dh4† 9.g3 Pxg3 10.hxg3 Dxg3† 11.Kd1 Ta7 die moest wel even gered worden maar 12.Pe2 Df2
13.Pbc3 Lb7 deze zet zouden u en ik waarschijnlijk ook gespeeld hebben maar Dlugy is een super tacticus dus 14.b6!! Lxd5 er is niet veel
anders 15.bxa7 Ld6 hoopt op exd6 en dan zwart 0-0 maar wit kijkt verder 16.Pxd5 0-0 dat helpt nu niet meer 17.a8D en 1-0. Een niet zo moeilijk
maar wel grappige driezet van Higgie is probleem 2668: Wit: Kc1,De1,Te3,Ld7,Lf2,Pb2,Pe4,pi c3,d2. Zwart: Kd5,Dc4, Ld8,Pd6. Probleem
2626:1.Kh2!
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