Sultan Khan
• Geboren in 1905
• Arme familie Punjab
• 10 broers
• Indiaas schaak
• Lage status, weinig scholing
• Vader hertrouwt
• Klein, zwakke gezondheid, introvert
• Sultan klopt in 1926, hij was 21 jaar, aan bij Sir Umar Hayat Kahn
• Dat was de juiste deur ..

Sir Umar Hayat Khan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landeigenaar, invloedrijke familie
Familie sluit traditiegetrouw aan bij machtshebbers
Zorgde goed voor onderdanen, ook voor hindoes
Rijk, moslim, feesten
In verschillende oorlogen gevochten voor de Britten
Groot, sportief, extravert
Zorgen om lot moslims na onafhankelijkheid India
Hij had een doel:
Samen met Sultan wilde hij de bewoners
van Punjab vertegenwoordigen tijdens de
onderhandelingen met de Britten.

Schaken in India
• Sultan wordt naast bediende ‘hofschaker’ en oefent het spel met
landgenoten.
• De Westerse wijze van schaken neemt het in India over van het schaken
met de Indiase regels. Het is sneller en moderner. Het is populair bij de
jonge mensen die door de Engelsen worden opgeleid om het land te
besturen.
• Voor Sultan was het een nieuw spel met een andere benadering. In het
Indiase schaak bestond geen theorie. Het was bijvoorbeeld niet eens
duidelijk wie het spel begon.
• Sultan heeft altijd geworsteld met de theoretische benadering. Hij hield er
niet van openingen en partijen diepgaand te analyseren.
• De opening en het gevoel van urgentie daarin is een probleem gebleven.

Kampioenschap All-India 1929
• In 1928 en 1929 wint Sultan een aantal kleine schaaktoernooien.
• De eerste bekende partijen van Sultan zijn uit het kampioenschap van
India van 1929.
• Hij speelt 9 partijen waarbij hij 6x wit heeft. Werd er geloot om de
kleur?
• Sultan wint 8 partijen en speelt er één remise.
• Het was tijd om naar Engeland te gaan.

Engeland
• Sir Umar verblijft in 1929 met zijn uitgebreide staf, waaronder Sultan Khan, in
Londen. Op deze manier kan hij zich maximaal begeven tussen de Engelse politici.
• Sultan speelt enkele partijen tegen sterke Engelse spoelers die vooral duidelijk maken
hoever hij achter loopt in opvattingen over het spel.
• Als kampioen van India neemt hij datzelfde jaar 1929, hij speelt dan 3 jaar het
Westerse schaak, deel aan het kampioenschap van Engeland.
• Enkele observaties:
• ‘Sultan Khan, I discovered was totally uneducated, rather lazy, and slow, ..
• ‘He always appeared in flowing white robes and was accompanied by two
attendants similarly clad, one to write down his score, and the other to supply him
with the limonade he drank ..
• De eerste partij verliest hij, maar gaandeweg het toernooi houdt hij steeds beter
stand en gaat partijen winnen.

Het is duidelijk dat Sir Umar het moment van de prijsuitreiking aangreep om een speech te houden
waarbij hij de verbondenheid tussen Het Oosten en het Westen van het Britse rijk onderstreepte.
Door verschillende sprekers werd de overwinning van Khan in een politieke context gezet.

Waar ligt de kracht van Khan?
Sultan Khan,Mir - Ahues,Carl Oscar [C28]

British CF-23 Scarboroug Masters Scarborough/ North Yorkshire (4), 26.06.1930
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.d3 Pc6 4.Pc3 Lb4 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 d5 7.exd5 Pxd5 8.Pe2 0–0 9.0–0 Le6 10.Ld2 Pce7 [10 …
Dd7 is natuurlijker] 11.f4 Pxf4 12.Lxf4 Lxc4 13.Lxe5 Ld5 14.c4 Lc6 15.Dd2 Pg6 16.Lg3 Te8 17.Tae1 Dd7 18.c3
Tad8 19.Pd4 Pf8? [Dit kost min of meer een pion. 19 … La4 was beter] 20.Df4 Pe6 21.Pxe6 Txe6 22.d4 La4
23.Txe6 fxe6 24.Dxc7 Dxc7 25.Lxc7 Td7 26.Le5 Lb3 27.c5 Tf7 [Wit staat een pion voor, maar de ongelijke lopers
maken de winst problematisch] 28.Tb1 [Torenruil vermijden] Lc4 29.h3 h6 30.Lb8 a6 31.Lg3 Kh7 32.Lf2! [32
Tb4? Tf1 33 Kh2 Ld5] Ld5 33.Tb4 Lc6 [33 … La2!?] 34.c4 Kg6 35.Tb3 [Volgende stap: de toren moet naar een
beter veld] Td7 36.Te3 Kf7 37.Te5 Kf6 [Zwart heeft d5 verhinderd] 38.h4 [de squeeze op de koningsvleugel
begint] La4 39.Te3 h5 40.Lg3 Lc6 41.Le5+ Kf7 42.Kh2 Kg6 43.Kg1 Kf7 44.Tg3 g6 [De loper staat op haar
droomveld. Nu moet de toren erbij] 45.Te3 Ke8 46.Ld6 Kf7 47.Te2 La4 48.Tf2+ Kg8 49.Tf6 Lb3 50.Txg6+ Tg7
51.Txe6 Lxc4 52.Te8+ Kf7 53.Te5 Kg6 54.Tg5+ 1–0
Na een matige opening weet Sultan Khan in het middenspel een pion te winnen en met een vlekkeloze
eindspeltechniek voert hij de partij tot winst.

Europa
• Khan was de sterkste Engelse schaker.
• Hij speelde verschillende toernooien in Europa.
• Zo nu en dan waren er incidenten, niet in de laatste plaats met Indiase
vertegenwoordigers, of Kahn wel kon spelen in een Engels team.
Toernooi

Jaar

Score

Winnaar

Hamburg Olympiade

1930

11/17

Polen

Luik

1930

6 ½ /11

Tartakower

Hastings

1930/1931

6/9

Euwe

Tartakower (match)

1931

6 ½ /12

Khan

Praag (Olympiade)

1931

11 ½ / 17

Amerika

Kampioenschap Engeland

1931

7 ½ / 11

Yates

Hastings

1931/1932

4½/9

Flohr

London Sunday Referee Tournament

1931

7 ½ / 11

Aljechin

Cambridge Easter Congress

1932

5½/7

Khan

Bern International Masters

1932

11 / 15

Aljechin

Kampioenschap Engeland

1932

8 ½ / 11

Khan

Hastings

1932/1933

5½/9

Flohr

Kampioenschap Engeland

1933

9 ½ / 11

Khan

Hastings 1930
Sultan Khan,Mir - Capablanca,Jose Raul [E12]
Christmas Congress 1930/31–11 Premier Hastings Waverley Hotel (3), 31.12.1930
1.Pf3 Pf6 2.d4 b6 3.c4 Lb7 4.Pc3 e6 5.a3 [Kahn’s beperkte openingskennis faciliteerde nieuwe ideeën. Hij experimenteerde met a3 en
a6 en zelfs h3. Sloten deze zetten aan bij zijn roots in India? In dit geval is het een schot in de roos. 5 a3 werd later een hoofdvariant in
het Dame Indisch] 5 … d5 6.cxd5 exd5 7.Lg5 Le7 8.e3 0–0 9.Ld3 Pe4 [9 … Pbd7 is beter] 10.Lf4! [Sterk. 10 Le7 De7 bevrijd het zwarte
spel] Pd7 11.Dc2 f5 [Capablanca zei later dat hij 11 … Pdf6 had moeten spelen, maar 12 Lc7 Dc7 13 Pe4 Dc2 14 Pf6 Lf6 15 Lc2 wint wit
een pion] 12.Pb5 Ld6 [12 … a6 13 Dc7! ab5 14 Db7 Pdc5 15 dc5 Pc5 16 Lc7! Pb7 (16 … Pd3 17 Ke2 Dd7 18 Kd3 en 16 … Dd7 17 Pe5 zijn
goed voor wit] 17 Ld8 Tfd8 en wit kan kiezen tussen nemen op b5 of f5 met voordeel] 13.Pxd6 cxd6 14.h4! [heel sterk, wint ruimte,
verhindert g5, de witte koning is veilig in het midden] Tc8 15.Db3 De7 16.Pd2 Pdf6 17.Pxe4 fxe4 18.Le2 Tc6 19.g4 Tfc8 20.g5 Pe8
21.Lg4 Tc1+ [Capablanca verandert de materiaalverhouding. 21 … T8c7 22 Kd2 of 22 Dd5 was het alternatief dat hij niet aantrekkelijk
vond] 22.Kd2 T8c2+ 23.Dxc2 Txc2+ 24.Kxc2 Dc7+ 25.Kd2 Dc4 26.Le2 Db3 27.Tab1 Kf7 28.Thc1 Ke7 29.Tc3 Da4 30.b4 Dd7 31.Tbc1 a6
32.Tg1 Dh3 33.Tgc1 Dd7 34.h5 Kd8 35.T1c2 Dh3 36.Kc1 Dh4 37.Kb2 Dh3 38.Tc1 Dh4 39.T3c2 Dh3 40.a4 Dh4 41.Ka3 Dh3 42.Lg3 Df5
43.Lh4 g6 44.h6 Dd7 45.b5 a5 46.Lg3 Df5 47.Lf4 Dh3 [Om door te breken moet wit zijn loper op g4 hebben. Dat dwingt zwart
uiteindelijk tot Lc8 en dan komt Tc6 binnen] 48.Kb2 Dg2 49.Kb1 Dh3 50.Ka1 Dg2 51.Kb2 Dh3 52.Tg1 [Dreigt Lg4 Dh4 f3 ef3 Lf3 Dh3 Lg4
Dh4 Th2 met damevangst] Lc8 53.Tc6 Dh4 54.Tgc1 Lg4 55.Lf1 Dh5 56.Te1 Dh1 57.Tec1 Dh5 58.Kc3 Dh4 59.Lg3 Dxg5 60.Kd2 Dh5
61.Txb6 [Nu alles volledig onder controle is pakt Kahn de pion] Ke7 62.Tb7+ Ke6 63.b6 Pf6 64.Lb5 [Verhindert Pd7 om de pion te
stoppen] Dh3 65.Tb8 1–0
Dit was een sensatie, Capablanca verloor nooit een partij. Achter Max Euwe, de rijzende ster die een paar jaren later wereldkampioen
werd, en Capablanca werd Sultan Kahn derde in het toernooi. In het algemeen heeft Sultan Khan het tegen de wereldtop Capablanca,
Aljechin, Euwe, Rubinstein moeilijk gehad. Hij ontbeerde de diepe kennis van deze mensen. Tegen iedereen daaronder was hij echter
opgewassen!

Khan – Tartakower, 1931
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Wat speelde Sultan Kahn?

Euwe – Khan, 1932
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Wat speelde Sultan Kahn (met zwart)?

Aanstaand vertrek
• De derde India ronde tafel conferentie in 1932 over de toekomstige bestuursvorm van
India leverde opnieuw weinig op.
• De bekostiging van de uitgebreide staf en de liefhebberijen van Sir Umar zoals politieke
bijeenkomsten, honden races en de trips van Sultan Khan werd een probleem.
• ‘I am tubercular, I cannot stand the climate, and I must get back to India where it’s
warmer, otherwise I shan’t live very long’- Sultan Khan
• Sultan was opgelucht. Hij was depressief en had heimwee. Hij was bijna 4 jaar
weggeweest. Hij was 28 jaar en wilde een gezin beginnen.
• Ook het cultuurverschil en het moeten presteren hadden een zware druk gelegd.
Weliswaar kon hij op het schaakbord in vrijheid zijn zetten kiezen, maar iedere prestatie
leidde tot hogere verwachtingen van Sir Umar. Sultan speelde niet alleen voor zichzelf.
De dankbaarheid om zijn talent te ontwikkelen is waarschijnlijk in conflict geweest met
het moeten presteren voor zijn meester.

Naar huis
• Op 29 december 1933 verlaat de boot Londen voor de reis naar Bombay.
• In Bombay geeft Sultan een simultaan met veel publiek, wint een match
met 9 ½ / 10 en reist door naar Punjab.
• Ofschoon hij blij was uit het leven in Londen te zijn ontsnapt was het lastig
te wennen aan het dagelijkse leven in het dorp.
• Zijn zoon schreef dat zijn vader zijn best deed om contact te hebben met
dorpsgenoten, maar:
‘In the vilage for him life was a matter of constant intellectual loneliness ..
He never had any communications at his level with anybody, so he was
short of company in that way.’
• Sir Umar gaat door met politieke activiteiten tot 1942. Hij draagt ze dan
over aan zijn zoon. Hij betrekt een mooi huis naast het dorp van Sultan. Ze
ontmoeten elkaar nog regelmatig.
• Sir Umar overlijdt in 1944 op 69 jarige leeftijd.

Thuis
• In 1947 wordt Punjab verdeeld over India en Pakistan. Het leidt tot
een massa emigratie van 6 ½ miljoen moslims naar Pakistan en 4 ½
miljoen hindoes naar India.
• Ondanks alle inspanningen van Sir Umar waarbij hij tolerantie
verkondigde vinden bloedige aanslagen plaats.
• Na het overlijden van Sir Umar en de 2e wereldoorlog in Europa was
er van schaken geen sprake meer. Sultan Khan kon terugkijken op een
tijd waarbij hij zichzelf was gebleven, en de beste schakers van de
wereld had ontmoet.
• Sultan verblijft de laatste jaren op het stukje grond dat hij van zijn
meester heeft gekregen. Hij houdt last van tuberculose en overlijdt,
61 jaar, op 25 april 1966.

