
In memoriam Alexander Münninghoff  
 
 
Op 28 april 2020 is ons lid Alexander Münninghoff na een lang ziekbed overleden. 
 
Schaken betekende heel veel voor Alexander. Toen hij in 2001 geïnterviewd werd 
naar aanleiding van de biografie van Euwe die hij had geschreven kreeg hij de 
overbekende vraag: "mijnheer Münninghoff, is schaken nu een spelletje of een 
sport?" "Mevrouw, geen van beide", zei Alexander resoluut op een toon die uit 
louter hoofdletters leek te bestaan, "schaken is een manier van leven". En dat was 
voor hem ook zo. Als hij zelf een partij speelde ging hij er altijd vol in. Elke partij 
was voor hem een avontuur waar de tegenstander met volledige inzet werd 
bestreden.  
 
Zelf beschreef hij dit heel mooi in het boek "150 jaar DD" in het verslag van zijn 
partij tegen Tim Krabbé (zwart). Zie diagram. 
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18. Dg4 En wel de sprong naar de noodrem die niet lijkt te bestaan. Of vergiste ik 
mij daarin? 18. .. d4! 19. cd4x cd4x 20. Ld4x? Plat en illusieloos gespeeld. 20. 
ed4x Td4x 21.f5! zou nog iets van wits oorspronkelijk gedachtegoed gered hebben 
(21. .. e3? 22. Ld4x+/-) Nu moet er een soort wondertje aan te pas komen. 20. .. 
Td4x 21. ed4x e3 22. Te2 Dd4x 23. Td1! Nu zag ik mijn redding opeens duidelijk 
voor me: 23. .. Le2x 24. De6+ gaat niet, dus: 23. .. Tf4x Wit lijkt te worden 
weggevaagd, maar dat is slechts schijn. Eén welgemikte handgranaat is voldoende 
om de onoverzichtelijke bunker te veranderen in een plechtstatig mausoleum 
waarin een dolende zwarte dame haar gemiste kansen bejammert, stoïcijns 
gadegeslagen door twee pilaren die niet meer zullen wijken. 24. Df4x! Df4x 25. 
Td3x en hier nam Tim mijn remisevoorstel aan. Na 25. .. De5x 26. Tde3x Da1+ 27. 
Kf2 Df6+ 28. Ke1 komt zwart niet verder en heeft eigenlijk wit, als er al een oordeel 
geveld moet worden, de betere kansen. 
 
Hoe hij onze grootmeester John van der Wiel in een simultaan te slim af was kunt u 
lezen in zijn verslag op deze website van 1 januari 2019. 



 
Alexander was een gedreven journalist en begenadigd schrijver en in de 
schaakwereld vooral bekend vanwege zijn meeslepende biografieën over Euwe en 
Donner. 
 
In 2002 heeft hij het door gebruik te maken van zijn Russische contacten mogelijk 
gemaakt dat DD - dat toen haar 150-jarig jubileum vierde - een internetmatch - toen 
nog een gewaagd experiment - kon spelen tegen een team uit Leningrad. 
In 1970 nam hij tijdens de jubileumvierkamp van het LSG de Russische 
deelnemers Botwinnik en Spasski onder zijn hoede.   
 
Rond 1972 heeft Alexander 24 uur achter elkaar vluggertjes gespeeld in het 
gebouw van de Haagse Courant. Een publiciteitsstunt. Schaken was toen door de 
opkomst van Timman populair bij een groter publiek geworden. Halverwege de 
nacht dacht ik ook wel een kansje tegen hem te wagen. Ik verloor en moest me 
troosten met de gedachte dat dat logisch was. Hij was immers veel beter 
ingespeeld dan ik….. 
 
In de externe competitie heeft Alexander jarenlang regelmatig voor DD 2 en DD 3 
gespeeld. Daarnaast is hij drie keer uitgekomen voor het DD-team dat deelnam aan 
een wereld of Europees kampioenschap voor senioren. 
 
Ook in de interne competitie was hij regelmatig van de partij. Alexander en ik 
hebben elkaar daarin zes keer bestreden met een soort remise als resultaat: we 
wonnen beiden twee keer en twee partijen eindigden in remise. Hieronder twee 
voor Alexander typerende partijen: 
 
Henk Happel - Alexander Münninghoff 
DD-intern 1993 
 
1. d4 g6 2. c4 Lg7 3. Pf3 d6 4. Pc3 Lg4 5. Lf4 Pc6 6. d5 Lf3x Gewoon 6. .. Pe5 
kon natuurlijk ook, maar Alexander kiest een eigen weg. 7. ef3x Pd4 8. Ld3 e5 9. 
Le3 Pe7 10. O-O O-O 11. f4 Pef5 12. Dd2 Dd7! Zie diagram.  
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7zppzpq+pvlp' 
6-+-zp-+p+& 
5+-+Pzpn+-% 
4-+Psn-zP-+$ 
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2PzP-wQ-zPPzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 



Stelt een verraderlijke val waar ik - vol van positionele overwegingen - totaal geen 
erg in heb. 13. Tac1?? Pf3+!! Niet gezien dus en ik kon het meteen opgeven want 
na 14. gf3x Ph4 is mat of dameverlies niet te vermijden. 
 
Henk Happel - Alexander Münninghoff 
DD-intern 1997 
 
1. d4 g6 2. c4 Lg7 3. Pc3 d6 4. e4 Pc6 5. Le3 e5 6. Pge2 ed4x 7. Pd4x Pge7 8. 
Le2 O-O 9. O-O f5 10. Dd2 Ik had nu goed opgelet en zwarts volgende zet had ik 
zien aankomen. 10. .. f4!? 11. Pc6x fe3x 12. Pe7x+ De7x 13. De3x Een gezonde 
pion meer, dus wat kan me gebeuren? Maar tegen Alexander was nooit iets 
eenvoudig. 13. .. c6 14. Ld3 Le6 15. f4 Kh8 16. Tae1 Niet 16. f5 Lf7! En zwart 
heeft gratis veld e5 gekregen. 16. .. Tfe8 17. De2 Ld4+ 18. Kh1 Dh4 19. Dd2? Zie 
diagram.  
 

XABCDEFGHY 
8r+-+r+-mk( 
7zpp+-+-+p' 
6-+pzpl+p+& 
5+-+-+-+-% 
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Juist was 19. Dc2 en nu werkt 19. .. g5 niet wegens 20. Pe2 Lf2 21. g3. 19. .. g5  
20. Pe2??  Lf2 Dat ging toch niet? 21. g3 Le1x Niet gezien en dus opnieuw gefopt. 
Er blijft weinig anders over dan met een kwaliteit minder door te modderen en 
hopen op missers in wederzijdse tijdnood. 22. De1x Dh6 23. f5 Lf7 24. Dc3+ Kg8 
25. Dd2 Df6 26. Pg1 h6 Sterker was 26. .. d5. Nu kan ik nog enigszins een vesting 
opbouwen. 27. Pf3 Lh5 28. Pe1 Te7 29. h3 Tae8 30. g4 Lf7 31. Pf3 Kg7 Zwart 
had er ook voor kunnen kiezen met 31. .. Te4x de kwaliteit terug te geven. 32. Dc2 
Tb8 33. Kg2 Tbe8 34. Tf2 b5 In vliegende tijdnood doet zwart nog een poging om 
zijn kwaliteit meer tot gelding te brengen. 35. cb5x cb5x 36. Lb5x Tb8 37. a4 Teb7 
38. Dc3 Tb6 39. Dd3 a6 40. La6x Tb2x 41. Lb5 Tf2x+ 42. Kf2x Db2+ en met de 
tijdnood voorbij en de emoties gekalmeerd besloten we tot remise. 
 
Alexander. We zullen je missen. 
 
Henk Happel 


