
 

 

 

Album 19 

 

In 1971 leerde ik de Joegoslaaf Ljubomit Ljubojevic kennen. Hij was toen nog meester en 

kwam in het kielzog van zijn veel beroemdere landgenoot Boris Ivkov naar Bladel, niet zelf 

om te spelen maar als secondant van zijn landgenote Milunka Lazarevic, die daar de halve 

finale van het Kandidatentoernooi uitvocht tegen Nana Alexandria uit de toenmalige Sovjet-

Unie. Het was een soort stage voor hem. Ik moest over die tweekamp een boekje schrijven in 

het Engels voor sponsor Therapeuticon een bedrijf in farmaceutische producten. Iedere dag 

haalde ik de Joegoslavische delegatie per taxi op in hotel ‘’t Silveren Seepaerd’ tegenover het 

station in Eindhoven en na afloop bracht ik hen terug.  

Onderweg en in de perskamer leerde ik Ljubo - zoals iedereen hem noemde - goed kennen. 

Hij was buitengewoon goed van de tongriem gesneden en zat boordevol talent. Hij was een 

echte spraakwaterval en dat in vele talen als het moest, een druk baasje, om het zo maar eens 

te zeggen. Ivkov zei me een keer, dat hij af en toe moeite had met het ADHD-gedrag van zijn 

pupil. Dat woord bestond toen nog niet, maar nu zouden we het ongetwijfeld zo noemen. 

Tegen het einde van de tweekamp over tien partijen had ik een levensgroot probleem. De 

partijen tussen Alexandria en Lazarevic waren van bedenkelijk niveau. Dat zag ik zelfs en in 

mijn wanhoop, want ik moest er een boekje over schrijven, deed ik mijn beklag bij Ivkov en 

Ljubojevic. Ik had iets nodig om de kwaliteit van het boekje, nota bene mijn debuut, op te 

schroeven. Twee dagen later kwam Ljubojevic in de perskamer naar me toe en liet me een 

fantastisch probleem zien, dat volgens hem ‘women’s emancipation’ heette. De auteur wist hij 

zich niet meer te herinneren. “Misschien is dit iets voor je boekje”, zei hij bescheiden en dat 

was opvallend, want ik had hem leren kennen als een blaaskaak met een grote mond. Het ging 

om dit probleem : 

 

(diagram) 

Wit : Ka6, Df4, a4, c4, e6, f5, g6 

Zwart : Kb8, De1, Pf2, c7, c6, c5, e4, e3, e2 

Opdracht : wit speelt en maakt remise. (Oplossing aan het einde van dit artikel). 

 

Tip : onthoud bij het oplossen de titel van het probleem. 

 

Mijn boekje werd geen succes, maar het probleem van Ljubo werd in een groot aantal 

vakbladen genoemd. Overigens is tot op de dag van vandaag niet duidelijk wie de auteur van 

dit prachtige geheel is. Het is tegenwoordig een echte ‘classic’. 

Na Bladel werd Ljubo snel grootmeester en wel één van de beste ter wereld, al slaagde hij er 

nooit in zich te mengen in de strijd om het wereldkampioenschap. In Nederland maakte hij als 

speler zijn debuut bij het Hoogovens-toernooi van 1972 in Wijk aan Zee. Hij werd met Jan 

Timman en Andreas Adorjan (Hon) voorlaatste (1. Lajos Portisch), maar hij liet het er niet bij 

zitten. Het jaar erop werd hij gedeeld zesde (1. Mischa Tal) en in 1976 schreef hij het toernooi 

op zijn naam, samen met de IJslander Fridrik Olafsson. En toen duurde met elf jaar voor hij 

weer terugkwam. In 1987 werd hij gedeeld zevende (1/2. Nigel Short (Eng), Viktot 

Korchnoi). Het jaar erop werd hij laatste (1. Anatoli Karpov). Hij kwam nog vaak terug naar 

het Noordhollandse kustdorpje, waar hij veel vrienden en vooral veel vriendinnen had, maar 

nu als toeschouwer, hetgeen hem er niet van weerhield het hoogste woord in de perskamer te 

hebben. 



Ook in Tilburg bij Interpolis was hij een graag geziene gast. Vanaf 1978 (gedeeld 10-de, 1. 

Lajos Portisch, Hon) deed hij regelmatig mee : 1981 (5-de, 1. Alexander Beljavski, USSR),  

 

 

1983 (gedeelde 2-de, 1. Jan Timman), 1984 (6-de, 1. Tony Miles, Eng), 1985 4-de 1/3. Robert 

Hübner WDu, Viktor Korchnoi, Zwi, Tony Miles, Eng) en 1989 (gedeeld 3-de, 1. Gary 

Kasparov). Ik heb hem in die tijd twee keer een interview  afgenomen voor het toernooiboek. 

Dat vond hij niet leuk, maar hij besefte dat het bij zijn status hoorde. We waren toen al 

bevriend.  

Hij werd nooit een zogenaamde Kandidaat, maar hij won wel overal belangrijke toernooi en 

was een veel gevraagd speler, omdat hij een scherpe, aantrekkelijke stijl had en een 

buitengewoon kleurrijke persoon. Bij analyses had hij altijd het hoogste woord in het Servo-

Kroatisch, maar ook in het Russisch, het Spaanse en soms zelfs in het Nederlands. Hij was 

een echte polyglot, die in vele talen magistraal kon schelden, als hij dacht dat hem onrecht 

werd aangedaan, maar hij kon ook heel charmant zijn.  

We hebben tijdens Interpolis-toernooien in Tilburg aan de bar van hotel ‘Bosrand’ in 

Oisterwijk en Hoogovens-toernooi in Wijk aan Zee aan de bar van hotel ‘Sonnevanck’ vaak 

nachtelijke gesprekken gehad, waarbij hij altijd het hoogste woord had. Van het Interpolis-

toernooi in 1978 - gewonnen door Lajos Portisch (Hon. 7) voor 2. Jan Timman (Ned, 6,5), 

3/5. Roman Dzindzichasvili (VS), Robert Hübner (WDu), Tony Miles (Eng, 6), 6/8. Walter  

Browne (VS), Vlastimil Hort (Tsj), Boris Spassky (USSR), 5,5), 9. Bent Larsen (Den, 5), 

10/11. Ljubomir Ljubojevic (Joe), Genna Sosonko (Ned, 4,5) en 12. Zoltan Ribli (Hon, 4) - 

dateert de volgende foto. Zes van de twaalf deelnemers waren ook bij het voetballen van de 

partij. We voetbalden tegen de veteranen van het sponsorende verzekeringsbedrijf. Het was 

zonder enige twijfel het elftal met de hoogste gemiddelde rating, waarin ik ooit mocht spelen. 

Voor de aardigheid vermeld ik de ratings op het moment waarop de foto genomen werd. 

 



 
 

Staand van links naar rechts : GM Lajos Portisch (2630), Max Withuis (persdienst), Jaques 

Sibbing (persdienst), GM Tony Miles (2565), Jaap van Eijden (organisatie), Jan Rennings 

(organisatie), GM Zoltan Ribli (2585), GM Ljubomir Ljubojevic (2605), GM Walter Browne 

(2550), zittend Jules Welling, GM Bent Larsen (2620), GM Vlastimil Hort (2620) en Hans 

Böhm. (foto : Persburo Van Eijndhoven, Tilburg). 

 

Ik maak even een sprongetje in de tijd. Toen Gary Kasparov in de laatste ronde van het 

tweede Swift-toernooi (1988) in Brussel van Misha Tal won, voer Ljubojevic driftig uit. “Tal 

played like an idiot”, schreeuwde hij en enig gelijk leek hem niet ontzegd te kunnen worden. 

Ik zat er drie meter vandaan. Het kostte hem de ongedeelde eerste plaats.  

Nog erger ging hij tekeer bij de prijsuitreiking van het World Cup-toernooi 1989 in Barcelona 

en ook daar was ik bij. Ljubo speelde de sterren van de hemel en weer moest Kasparov in de 

laatste ronde winnen om gelijk met hem te komen, dit keer tegen oud-wereldkampioen Boris 

Spassky. Het lukte Kasparov na harde strijd voor het eerst van zijn leven van zijn voorganger 

te winnen en daarmee kwam hij op de valreep op gelijke hoogte met Ljubojevic, maar op 

weerstandspunten was Ljubo de winnaar. Bij de sluitingsceremonie in het chique hotel ‘Ritz’ 

kreeg Kasparov het woord. Hij prees zichzelf de hemel in en noemde Ljubojevic niet eens. Ik 

zat met een aantal andere deelnemers aan een ander tafeltje en we waren het er allemaal over 

eens, dat dit schandalig was. Eenmaal uitgesproken pakte Kasparov de enorme trofee op en 

zette die op de tafel van Ljubojevic. “Hier, dan heb jij ook wat”, zei hij. Dat was teveel voor 

de Joegoslaaf, die ontplofte in alle talen, zeker toen Viktor Korchnoi zich er ook nog mee 

ging bemoeien. De zaak liep hoog op. De hoge Catalaanse gasten verdwenen door een 

achterdeur, toen het echt scherp werd. Ik zat aan een tafeltje bij de Engelse grootmeester 

Nigel Short en die zei, dat Ljubo alle gelijk van de wereld had, maar het nooit van Kasparov  

 



 

zou krijgen. Zo ging het ook. Het is nooit meer goed gekomen tussen die twee. 

Later verhuisde Ljubo van Belgrado naar Linares in Spanje. Daar ben ik wel eens bij hem op  

bezoek geweest tijdens het beroemde toernooi van Louis Rentero, samen met de Sovjet-

grootmeester Valeri Salov, die ook naar Linares was verhuisd. Het werd oergezellig, maar we 

beseften wel, dat we onze grote dagen achter ons hadden. 

Ik heb Ljubo daarna nog vaak mogen ontmoeten, maar toen was hij geen echte topspeler 

meer. Qua karakter veranderde hij nooit. Hij bleef recht door zee en toevallig hoorde ik tot het 

beperkte groepje met wie hij graag omging. Dat is gelukkig nog steeds zo. 

 

Jules Welling 

 

De hoofdvariant luidt : 1. De5, - (dreigt mat op h8) 1. -, Da5+ 2. Kxa5, Kb7 3. Db2+, Ka7 

(dreigt 4. -, e1D mat. 4. Dxe2, - helpt niet vanwege 4. -, Pd2 met mat op b3 of c4) 4. Db8+, 

Kxb8 5. Ka6, e1D 6. e7, Da5+ 7. Kxa5, Kb7 8. e8D,  e2 9. Da8+, Kxa8 10. Ka6, e1D 11. g7, 

Da5+ 12. Kxa5, Kb7 13. g8D, Pd2 14. Da8+, Kxa8 15. Ka6, Pxf6 16. f6, Pd6 17. d7, Pxf7 18. 

a5 en zwart, aan zet, kan het pat niet opheffen ! Een werkelijk schitterende constructie met 

maar liefst zes gedwongen dameoffers.  

 

 

 

 


