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tei. O73-r33049

R-ED^A.CTÏOI\UEEIOndanksde late verschijningvan dit eerstenummer in 1992 vallen er vele positieve
geluidente meldenuit de studiewereld.De belangrijksteis natuurlijk het op gang komen
vanEG. Onlangsmochtenwe nummer105begroetenen er zit meerin het vat.
What else is new? Wouter Mees meldde dat het Lommer Memorial Toernooi is
doodgelopen(zijn eigenJubileumtoernooi
sluit op 1 juli, dus opschietenals U nog wilt
inzenden)en Timman heeft in Linares als eerstehet eindspeltwee lopers tegen paard in
een officiële toernooipartijgewonnen.Zie DIAGRAM 1 voor de beginstelling.
ln SchakendNederland 199214en vooral ICCA Journal 199212geeft Jaapvan den Herik
het achtergrondverhaal,
terwijl Timman een en anderuit de doekenzal doen in zijn eigen
blad New ín ChessMagazine.
Ik kreeg een ideetjetijdenshet makenvan dit nummernaar aanleidingvan de weerlegging
van een all time classicvan Moravec.Misschienis het aardigeen soort ARVES Top 40
samente stellenop basisvan de lijstjesvan favorietestudiesvan onzeleden.Wellicht kan
het op de voorjaarsbijeenkomst
in Rotterdamnader uitgewerkt worden. Ik zal daar in
verbandmet verblijf in het buitenlandoverigenszelf verstekmoetenlaten gaan.
Wat treft U aan in de komende18 bladzijden?Veel
weerleggingenen nevenoplossingen.
Harold van der
Heijdenheeft voor U verzameldwat er zoal ter tafel
kwam de afgelopentUd. WaarvanAkte!
Harrie Grondijs slaat hardhandigtoe met een paÍu
leukebijdragen.Leuk vooral voor de redactie,omdat
ze kant-en-klaarop diskettewerdenaangeleverd!
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Het begint er op te lijken dat steedsmeer mensenin plaatsvan met componerenzelf zich
bezig houden met kraken, weerleggenen aanvullenvan andermansarbeid. V/rj hebben
daar niets op tegen,constaterenslechtshet verschijnselnu we een stortvloedaan materiaal
op dit gebiedter publikatievoorgelegdkregen.Een willekeurigegreep:

Een onnodige correctie
Onlangsdeedzich het vrij zeldzameverschijnselvoor
dat een correctievan een studie gepubliceerdwerd,
terwijl de origineleopgaveop zich correctwas!
Wat was het geval? In Schakend Nederland,
september 1991 verscheen onder nr. 2266
nevenstaande studie van Wouter Mees
(DTAGRAM2).
luidde 1.Lb8 Kd7 2.Lh2 Kc6
De auteursoplossing
3.a7 Kb7 4.Lgl Ka8 5.a6 KxaT 6.f6 en nu kan niet
worden.
en passantgeslagen
Vanwegede weerlegging5...b3 6.Kc1 e3 (remise)
volgde in SchakendNederlandvan december1991bij
wijze van correctievan de auteur DIAGRAM 3 met
de oplossing1.Lb8 Kd7 2.Lb2 Kc6 3.a7 Kb7 4.Lgl
Ka8 5.a6l3raT6.f4 of 5...e56.de3.

diagram
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diagrarn
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Allereerst valt op dat in BEIDE studies de zet
2...Kc6? niet goed is. In de originele studie volgt
3.Kb2! Omdatwit het tempoin handenheeft-immers
Kb1-b2-b3 houdt de zwarte b- en d-pion tegen- zal
zwart op den duur ziin koning moetenspelenen wit
haaltdan dameop a8.
In de correctievolgt op 2...Kc6? 3.f41en zwart raalÍ
na 3...exB ep 4.Kf2 glD 5.Lxgl Kc7 6.Lh2+ Kc8
7.Kel in tempodwang.V/it haalt opnieuwdame op
a8.
In beide gevallenspeelt zwarÍ sterker2...Kc8. Het
juiste winstverloopin de originele studie is nu als
volgt: 1.Lb8 Kd7 2.Lh2 Kc8 3.Kb2t glD 4.Lxg1
Kb8 5.a7+ Kb7 6.a6 Ka8 7.Kb1(b3)I(xaT 8.f4. Doordatzwart vanwegezetdwangde
g-pionmoet opgevenis de weerleggingvervallen.De 'correctie'blijft ook na het sterkere
2...Kc8 met eendual zitten:3.f4t exB ep 4.Kn gld 5.Lxgl Kb8 6.LhZ Ka7 7.Lg3 Kxa6
8.KxfJ en wint.
Conclusie:De originelestudieis als opgavecorrect.De correctieis onjuist(dual)en was
bovendienonnodig.Nogmaals:eenzeldzaam
verschijnsel!
H.T. Brunt

zijn vooral onzeonvolprezenARVES-boeken.
voor de foutenjagers
Geliefd oorlogsterrein
Zo komt Jan van Reek zelf verderopin dezeEBUR met een waslijst van aanvullingenen
verbeteringen.Van Wouter Mees ontvingenwij eveneenseen lijstje, dat wij hierbij graag
het levenslichtlatenzien.
A Het Mann-boek:
a) Driezetnr. 2 op blz. 13 heefteendualna 1...e6,namelijk2.Dc4* of 2.Dd4+
b) Studie nr. 15 (Vandiest) op blz. 62 kan (volgens de oplossersin Probleemblad)
aanmerkelijkbekort worden, namelijk door 8.Dg3+ i.p.v. 8.De6+. verder gaat naast
l6.Dg2+ ook 16.De3+ (al duurt het dan wat langer).
na 1.Dfl+ Pf2l
c) Studie101op blz. 16 mijnsinziensonoplosbaar
alweer
is nr. 47 (Grin & Ikalin) op blz. 33 onoplosbaar,
B In 'A.P.Gulyaev-A.P.Grin'
volgensde oplossersvan Probleemblad;na 1.Ld4 blD 2.TbZ maakÍ zwart met 2...Da2t
remise.
van J.H.Marwitz:
op 'Eindspelkunst'
C Enig commentaar
door Gulyaev(nr. 9).
a) Nr. 8 (Bristolgevolgddoor trap) is geanticipeerd
b) De onoplosbarenr. 4 heeft Marwitz zelf nog verbeterd.
DIAGRAM 4

J.H. Marwitz
correctie(zie
ook Probleemblad,l99l I 4)
wit aanzet wint

Oplossing: 1.cxb7 Tb4+ 2.Ka2 (niet 2.Kc2?)
2 . . . r < h 13 .K a 3 (n i e t 3 .h 5 ? T b3!) 3...a5 ( 3...Tb5
4.Kxa4) 4.h5 Kh6 5.h3 Kh7 6.h4 Kh6 7.Ta8 TxbT
8.Th8 mat. (N.B. Marwitz dachter over de eerstezet
te couperen.Van J. van Atten is een bijna identieke
uitwerking bekend, eveneens in Probleemblad
geplaatst) Welke correctie heeft nu de voorkeur,
Marwitz of Van Reek?
c) Eenzelfde kwestie bU m. 64. Hiervan heeÍt
Marwitz mij in 1991eenverbeterdeversiegestuurd.
DIAGRAM 05
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J.H. Marwitz
correctie
zwarl aanzet. wit maaktremise

hebbenwij nu de vrijheid dat
Nog niet gepubliceerd;
wèl te doen? Marwitz had er mogelijk een andere
bestemmingvoor, en was in dezezakenerg precies.
Oplossing: 1...Lc4+ 2.LR+ (2.Ke1? Lxb5!)
2...Txf3 3.Ke1 Txe3 (er dreigde4.exf3+) 4.Lxe3
Lxb5 5.Pxa6Kxe3 (5...a26.Pc5+ Ike3 7.Pb3Lxe2
8.Pc1 alD(T) pat; of 5...La6 6.1*l en 7.Lb2:)
6.Pb4(6.Pc5?La4t)6...La47 .PA Lc2 8.Pcl:.

gebruiktvoor de WCSC in Rotterdam,augustus1991, en
d) Nr. 37 is in spiegelbeeld
wegens
moest toen
onoplosbaarheid
uiwallen. Na 10.Kg3 speelt zwart 10...Le6! en
remise.
11...Lb6,waÍuRaeenvestingis ontstaan:

De redactie houdt ondertussenook zijn ogen open, getuige het volgende verhaal van
Haroldvan der Heijden.
Jammer,maar helaas.-..
In de afgelopenmaandenheb ik in de vakbladenweer de nodigestudieszien sneuvelen.
Daarbijwarenheleoude,heleberoemde,en helemooiestudies.
Ook ikzelf hebdit keerniet stil gezeten.....
Om letterlijk maarmet het begin te beginnen,leesik
tot mijn schrik in L'Italia Scacchistica,in een artikel
van Enrico Paoli met de titel 140 anni sono
passati.... dat een studie van Kling en Horwitz uit
1851 incorrectblijkt te zijn. Zie DIAGRAM 6. De
luidde l.Pfi Ld8 2.Pe5 Lg5 3.Pg4!
auteursoplossing
Ld8 4.Pf6! en wint. Echterene Marino Scabinivond
de verbluffende verdedigingszet1...Lg5!! Daar
2.Pxg5pat betekent,komt wit niet verder:2.Pe5l(h1
3.Pg4I-d84.Pf6+ Kh8 en nu is wit in zetdwang!
diagram

6

Ene Pop S. Dvatian heeft zelfs een artikelen-serie
over incorrecte studies in ChessInternatíonal. Als
voorbeeld (zie DIAGRAM 7) een versie van
Grigoriev van alweer een sfudie van Horwitz. De
bedoeldeoplossing: 1.Db5+ Dg5 2.DeZ+ Dg4
3 . D e 5 + D g 5 4 .D e 6 ! D g l ! 5.Df5+ Dg5 6.Df3+
Dg4 7.Df7+ Kg5 8.f4+ Dxf4 9.Dg6 mat. Inderdaad
wint 3.De8+! Kg5 4.De5+ Df5+ 5.Dxf5+ Kxf5
6.h3 eenstuk eenvoudiger.

diagram
d
iagram 7
Lars Falk schreefme in een brief dat hij vindt dat
maar wat meer sterkerespelersinteressein studies
moeten gaan tonen, oil zo de rotte appels uit de
fruitmand te kunnenhalen. Ze timmerendaar in Zwedenwat dat beneÍt flink aande weg;
de sterkestudie-groepin Uppsalabestaatuit AlexanderHildebrand,Jarl Ulrichsen,GM
Harry Schtissleren Lars Falk. Verder hebbenzij regelmatigIM Axel Ornstein uit
Stockholmin hun midden.Rond kerstmis,zo schrijft Lars, zijn ze flink aan het kraken
geweest.Kijkt u even mee naar de eerstedrie plaatsenvan het Spríngaren 1989
studietoernooi.
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Natuurlijk is de eersteprijs van Sochnieveen prachtstudie;echterLals Falk ontdekteeen
dual (DIAGRAM 8):
1.h5!95! 2.hxg6eph5 3.c4!! (3.Kg8!Lb4!! 4.c4 Ka4t 5.c5 Kb5! 6.Kf7 Lc3 7.Ke6 h4
8 . K d 6h 3 9 .c6h 2 1 0 .c7h l D l l .cBD DM+l I2.Ke7Dh4+ 13.Ke8Dh8+ 14.Kd7D g7+
1 5 . K e 8D xg 6 + 1 6 .K d 7D g 4 + 17.Kc7Le5* 18.Kb7Df3+) 3...Ka4!( 3...h44.K g8Lc 5
5.Kf7 Ld4 6.c5) 4.c5! Kb5 5.Kg8 Lxc5 6.Kf7 l-d4 7.Ke6 h4 8.Kd5 Lg7 9.Ke4 h3
10.KR, echterook 10.97!wint
Ook in eenzijvariantzit iets niethelemaallekker: 1.Kg6?KbZ2.c4 Kc3 3.h5 Kxc4 4.Kf7
Lc5 5.Kxg7 l-e3 6.Kg6 Kd3 is een theoretische
remise-stelling;
maar zwart heeft beter:
4...Ld6! en de zwartekoningkomt nu wel op tijd: 5.Ikg7 Lf4 6.Kg6 Kd3 7.KÍ5 Ke3
8.Kg4 LbB 9.Kh3 Kf2 en wint.
De weerleggingvan de tweedeprijs van Dobrescu(DIAGRAM 9) komt voor rekening
van Axel Ornstein.
1.La5+ (1.Tc4?Ktl 2.La5 Pe3) 1...Kfl 2.Tf4+ Pf2 3.Tc4Pe4+ 4.Kd4! Pc3! 5.Txc3
elD 6.Tf3+ Kg2 7.Lxel clD 8.Te3remise;maarook 2.U2t is voldoende
voor remise.
De studie van Ulrichsen(DIAGRAM 10) is waarschijnlijkcorrect, maar na de zetten
1.Pfl7a3 ontstaateenstudievan Makhatadze
uit 1977,zoalsikzelf in mijn studie-databank
vond. Vollediggeanticipeerd
dus.
De rest van de oplossinggaatoverigensals volgt: 2.Pd8!!a2 3.b7+ Kb8 4.Pc6+ KxbT
5.Pa5+ Kb6 6.Pb3Kb5 7.Kf5 Kb4 8.Pal Kc3 9.Ke4Kb2 10.Kd3Kxal 1l.KcZ remise.
De zweden verbazen zich wat over het feit dat
Makhatadzeverzuimdeeen volledige knight's tour
van hoek (h8) naarhoek (a1)te construeren.
Een grote verrassing in PostsjaklctRené Olthof
zorgdevoor eenkopietjeen riep: 'Een klassiekernaar
de maan'. Ik geloofdehet eerstniet, maarer is geen
speldtussende weerlegging
te krijgen...
Snik, snik, één van mijn favoriete studies aan
diggelen. De beroemde Moravec uit 1913
(DIAGRAM 11), waarje de pion moetlatenstaan.Ik
heb 'm vele malenvoorgespeeld
aangeïnteresseerden:
1.Kh7!h4 2.Kg6 h3 3.Kg5 lt2 4.Kg4 hlD 5.Kg3 en
de pion op g7 staatzwaÍ vreselijkin de weg.

diagran

3-1

kwam eneEivind Gjelsether niet helemaaluit. Hij vond geenwinst
* .." oploswedstrijd
voor wit na 4...g5!!5.Kg3hlP+ 6.Kf3 94+! (nu moetje datkrengtochnemen!)7.Kxg4
Pf2+ en het paardontsnapt,probeertu maar.
Ook ikzelf heb getrachteen aantalstudieste molesteren,die pr m.i. al enigszinsverdacht
uitzagen. Daartoede prachtigenieuwe EG's doorgekeken,en zowaar... twee kanjers
onderuitgeschoffeld.
Allereersteen derdeprijswinnaar(DIAGRAM 12) van
Kovalenko,(EG#8353):
Wit behaalteen moeizame(maar fraaie) overwinning
middels 1.Ke6 (1.h4? Kg4;' l.Ke7? d5) 1...KR
( 1 . . . Ke 42 .h 4 d 5 (2 ...K f43 .f3) 3.f3+ Kd4 4.h5 dxc4
5.h6 c3 6.hl c2 7.h8D+) 2.Kd5 Kf4 3.Kc6 Kf3 4.h4
(4.Kxc7?d5 5.cxd5c4 6.d6 ci l.dl c2 8.d8D clD*
9.Kd7 Kxf2 l0.Dh4+ Kfl 11.Dg4 Dc5 12.h4 Df8
1 3 . h 5 D f7 + 1 4 .K d 6D f8 + 15.Ke5Db8+) 4...Kg4
5.R+ (5.f4?Kxf4 6.h5Kf5) 5...Kh5(5...Kxh46.Kxc7
d5 7.cxd5 c4 8.d6 c3 9.d7 c2 10.d8D+) 6.f4 Kg4
(6...Kxh4 7.Y,,xc7d5 8.cxd5 c4 9.d6 c3 10.d7 c2
ll.d8D+) 7.f5 Kxf5 8.h5 Kg5 9.Kxc7d5 10.cxd5c4
11.d6c3 12.d7c2 13.d8D* en wint.
Wel zo simpelis 2.h4! Kg4 3.h5! Kxh5 4.f4 en wint.

diagram

L2

diagran
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Over het tweede geval ben ik niet 100% zeker
(DIAGRAM 13); maar zwart moet van buitengewoon
goedehuize komen om in mijn alternatieveoplossing
nog remise te rnaken. Deze studie van Kalinin
(EG#8456)won een3e eervollevermelding.
1.Dh1+ Kg8 2.Da8+ DfB 3.Le8 La2 4.Kb5 Lb3
5.Dc8 Kh8 (5...La2 6.Lf7+ LxfT 7 .gxf7* Kxfl/
8.De6+) 6.Db8Kg8 7.Da8en wint.
Maar het recht-toe-recht-aan
alternatief 3.Dc6! L,à2
4.Le61-dxe6 5.Dxe6+ Kh8 6.De4! Dd8 7.Dh4(1)+
Kg8 8.Dh7+ Kf8 9.Dh8+ Ke7 10.Dxg7+Kd6 ll.Da7
DeS* 12.Ka5moettochwinnen?!
Anticipaties tref ik regelmatig aan, dankzij mrjn
databank.Zo moestonlangseenmede-ARVES-lid
eraan
geloven.De studievan JulienVandiest(frouwenswel al
van 1965);zie DIAGRAM 14.
uit de Volksgozet
1 . K b 5+ K h 8 2 .D a 8 + D g 8 3 .Da1+ Dg7 4.Dh1+ Kg8
5 . D d 5+ K h B6 .D d 8 + D g 8 7 .Dd4+ Dg7 8.Dh4+ Kg8
9 . D c 4 + K h 8 1 0 .D c8 +D g 8 1l.Dc3+ Dg7 12.Dh3+
Kg8 13.Dc8+Df8 14.Dc4+Kh8 15.Dh4* wint.
diagram L4
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Helaasstond deze stelling biina 50 iaar daarvooral op
het schaakbordbij S.Kosek (Casopis Ceskoslovenslcy
Sach, 1919),maarmet de witte dameop b3 i.p.v. op
a2. Opmerkelijk genoegis de sleutelzeten de methode
hetzelfde;de oplossingis echteriets korter:

;%,"%,%
%,',r,ffir.,.1

1.Kb5+ Kh8 2.Dh3+ Kg8 3.Dc8+ DfB 4.Dc4+ Kh8
5.Dd4+ Dg7 6.Dh4+ Kg8 7.Dc4* Kh8 8.Dc8+ Dg8
9 . D c 3 + D g 7 1 0 .D h 3 +K g 8 l 1.Dc8+ DfB 12.Dc4+
Kh8 13.Dh4* wint

Zelf compongerik nauwelijksstudies.Dat je dan zelf
nog de anticipatie moet ontdekken van een van die
(DIAGRAM15).
(mis)baksels....
1.Pd6+ Kf8 2.Lh6+ Kg8 3.Pxc8 LxcS 4.a8P La6
5.Pc7 Lc4 6.Pe8 Lb5 7.Pd6 IÁ7 8.Ke7 Lc6 9.Ke6!
(hier gaathet om!) 9...1À7+ 10.Kf6 Lf5 11.Ke7Lg6
12.Pc8Lf5 13.Pb6Le6 l4.Kf6
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Dat had een mrjn onbekendeTsjechischecomponist
(A. Matus, 1951) al 36 jaar geleden bedacht
(DTAGRAM16).
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diagram
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diagram
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1.Kc5!Le6 2.Pe4Lf5 3.Pd6Le6 4.Kc6!Ld5+ 5.Kb6
Lb7 6.Pc4La6 7.Pe5Lb5 8.Kc5

RobertTimmer heeft in de Míkrogids eenstudie-rubriek
met de titel 'Man en Paard'. Hierin plaatst hij telkens
een (gedeeltevan een) studie, ter oplossing voor de
lezers. Onlangsmeendeiemand met behulp van zijn
computer een weerleggingte hebbengevondenvan de
slotcombinatievan een studievan de russichecomponist
M. Muchin (DIAGRAM 17). Die behaaldehiermeeeen
1-3 specialevermeldingin Sjachrunyv SSSR.
De bedoeldeoplossing: 1.Ta5 n 2.Kf6+ Le5+!
3.Lxe5 Te6* 4.Kg7t (4.Kxf7? Lc4! 5.Ixl4+ Te5+!)
4...T96+ 5.Kf8(h8) Txg8+ 6.Kxg8 Lc4
(DTAGRAM18)
Dit is de stellingdie Timmer in de Mikrogidsplaatste.
7.Lh8+ f5+! 8.Kg7!flD 9.Txf5+ Dxf5 pat.
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diagram
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van Th. C. Hofman speeldeechter 8...Kg5, hetgeenin zijn
De schaakcomputer
'en
ingezonden
brief vergezeldging van de opmerking wit kan ophouden'.Waarschijnlijk
en wordt gekozet v1?r de
valt het pat binnen de horizon van het schaakprogramma,
heeft, maar die na het simpele9.Ta1
variant waarin zwart weliswaareen materiaal-plus
is
niet
meer
voldoende
voor
de
winst.
Lxfl
flD 10.Txf1
is dat ze geeneindspelkennis
bezitten,
Het probleemvan de meestecomputerprogramma's
juist
hierop
Een
zijn
in
het
van
eindspelstudies.
uitzondering
oplossen
zodatze
erg slecht
het PC-programma
MChess.
is bijvoorbeeld
brief; maar
Nou was dit voor mij zo belangrijkom hieropte reagerenmet eeningezonden
plaats
genoeg
In
van
de patis er wel wat andersmis met deze studie.
opmerkelijk
remise-variant:
combinatieheeftwit eenminstenszo aantrekkelijke
wit
maar
weliswaareenstuk,
de koninggaatachterde zwartepion
Na 7.Ta1! f6+ verliest
aan: 8.Kg7! fxe5 9.Kf6 e4 en nu het grappige10.Kf5! hetgeenmat op hl dreigt en cle
zwarlepion aanvalt;remisedus(10...Kh611.Kxe4flD 12.Txf1Lxfl).
Naar aanleiding van mrjn brief, stuurde Robert
en correcties:
Timmer me eenaantalaanvullineen
"Doordat zwart in de orginele studie van Muchin
helaaskan winnen met l...Lc1l zag de componist
zich genoodzaakttot de volgende kleine ingreep
(DTAGRAM19):
De cook is er uitgehaalden de oplossingis bovendien
met één zet verlengd:1.LÍ4+ Ift5 2.Ta5 en de rest
koek.
is gesneden
Alles goed en wel, maar ik zie niet hoe zwart kan
winnen na het voor de hand liggende 1.Txe7!
Bijvoorbeeld1...n 0...Lxh2 2.'lxf7) 2.Txfl (dreigt
3.Th7 mat)2...Ld3(h3)+3.Kg4(e4)enz.

diagram 19

Gelukkig laat de studie zich eenvoudigrestaureren.
Mijn correctieziet er als volgt uit (DIAGRAM 20):
Door de toevoegingvan de zwartepion of f4 en de
witte pion op h4 is zowel de cook (1...Lc7) als de
nevenoplossing(7.Tal) uit de stelling gehaald.
Tenminste,dat hoopik. Er volgt:
1.LxÍ4* (eenweliswaarweinig esthetische
beginzet,
m a a r to ch ...) 1 ...K h 5 2 .T a 5 n 3.Kf6+ Le5*
4.Lxe5 Te6+ 5.Kg7 T96+ 6.Kf8(h8) TxgS+
7.Ikg8 Lc4 8.Lh8* (Door de extrah-pionheeftwit
nog een extra verleiding. Niet goed is namelijk
8.Lf6+? Kg6 9.Tal Kxfb 10.h5flD 11.Txfl* Lxfl
12.h6Ld3 enz.)8...f5+ 9.Kg7f1D 10.Txf5+Dxf5 pat."
Aldus RobertTimmer

diagram
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Haqoldvan der Heijden

\Zer-saag

AR.\ZES

L99a-

kunnenwordenverdeeldin:
De verenigingsaktiviteiten
a- organiserenen houdenvan bijeenkomsten
b- publicitaireactiviteiten
ARVES bijeenkomsten
Dit jaar werden weer een tweetal bijeenkomstengeorganiseerd:de eerste in mei in
waarbij belangrijkeÍbrmele
Rotterdam.De ochtendwas gewijd aan een vergader-gedeelte
beslissingenmet betrekking tot de overnamevan EG aan de orde waren, alsmedehet
'Het componerenvan Miniaturen' door de
tweede gedeeltevan een spreekbeurtover
over de DataBase
Ook de middag-presentatie
BelgischecomponistIgnaceVandecasteele.
(met
demonstratie)trok veel belangsteldoor Harold van der Heijden
van eindspelstudies
ling.
De tweederegulierebijeenkomstgehoudenin novemberstondin het tekenvan de dit jaar
J.H. Marwitz. Een aantal voordrachten
vijfenzeventigjaar gewordeneindspel-komponist
en Van der Gevel
wÍren aan zijn werk en persoongewijd: de herenMees, Bouwmeester
gaf
de heer Muzerie
hielden boeiendevoordrachten-Btj ontstentenisvan Jan Marwita
voordrachtover de logischeeindspelstudie.
s'middagseengeimproviseerde
De afuezigheiddoor de (naarlater bleek fatale) ziektevan de heer Marwitz werd door de
aanwezigenzeer beheurd. Hij was zonder meer de meest succesvollekomponist die
Nederlandheeft voortgebracht.
Naast deze twee bijeenkomstenwaren er twee specialesessiesmet sterk internationaal
getint karakter bU gelegenheidvan de vergadering van de FIDE commissie voor
FIDE-week).De eerstesessiebehelsde
in Rotterdam(de zogenaamde
schaakcompositie
van
A.J. Roycroft inzake het onderzoek
de
engelse
expert
meer
een
uiteenzetting
onder
met behulpvan de computer,gevolgddoor een kort verslag
naarbepaaldeeindspeltypes
grootmeester
Nunn
over zijn ervaringeninzake componerenaan de hand van
John
van
schaakdata bases.Verder Harrie Grondijs over de kritische zet in de eindspelstudie.Dit
aangevuldmet hetjuryresultaatvan eenbelangrijkthematoernooidoor Lars Falk.
De tweede -kortere- ARVES presentatiebestonduit een spreekbeurtvan Wouter Mees
door JanRusinek.
slaan'en eenbesprekingvan eentoernooiuitslag
over 'en-passant
ARVES publicaties
De publicitaire aktiviteiten werden verder uitgebreid: het inmiddels zeer gewaardeerde
kwartaalschdftEBUR verscheenmet een keur aan artikelen,nieuw en 'pas ontdekÍ' ouder
werk.
van John Selmanwerd via zoon Frank aan de ARVES overgedraDe schaaknalatenschap
gen bleek een schataan vrijwel compleetmaÍu ongepubliceerdmateriaalte bevattenniet
alleen van Selman zelf maar eveneensvan J. Kok, de nestor van de Nederlandse
Een aantalpublikatiesuit dezevondst: de HippischeHogeschool:een diepschaakstudie.
gaandeanalysevan een fameuseindspelooit gecomponeerd
door Troitsky, en een boek
over wederzijdsezetdwang,beidevan de handvan Selmanwerdendoor Janvan Reekverzorgd(in de ARVES reeks).Een manuscriptvan Kok werd als nummer4 van de 1991
jaargangvan EBUR uitgebracht.

Een manuscriptonderde titel 'Eindspelkunst'van J. Marwitz werd (eindeldk)in een upEen boek waarnaardoor de liefhebbersrerkhalzend
to-dategebrachtevorm gepubliceerd.
was uitgekeken!De ARVES is er trots op dat Marwitz dit nog heeftkunnenbeie'en
gepubliceerd:
Ook buiten hc'tkadervau tie A[lVirS werd ur Nederlandop eindspeigebied
'I'imman,
SchaakwerkII van Jan
en twee boekjesmet ieder 64 geselecteerde
studies
verzorgddoor Josf immer.
Een tegenslagdeed zrcn vuor rnet betrekkingiot de pubfikatievan het boek over de
historischeontwikkeliÍlgvan de eindspelccn:positir
in rie Lnge | ánden,try:t.!;\e,el.dat de
geen
verhooptesponsoring
doorgangkon vinden. lnrnitldelszijn voldoendefinanciele
verkregenom de produktievan dit boekdoor te zetten.
toezeggingen
Het Mann-boekover de kleurrijkeschaakkomponist
Carel Mann geschreven
door Jan van
Reek i.s.m. Ir. J. van Donk trok veel aandachten waarderingin de Nederlandse
schaakpers.
Het boek Works of Simkhovichvan Harrie Grondijswerd door grootmeester
Ree op de
geplaatst.
ldst van de 10 meestopmerkelijkeschaakboeken
EG
Nadat de benodigdefinancielegarantieswaren verkregenleek niets een voorspoedigestart
van het nieuweEG in de weg te staan.Helaasbleek door een samenloop
van omstandigheden de voortzettingvan EG ernstig bedreigdte worden. Deze omstandigheden
waren
enerzijdsde verEagingvan de produktievan het laatste'Roycroft' nummer,anderzijdsde
logistiekeproblemenen tijdgebrekwaarmeede nieuwe hoofdredaktiegeplaagdwerd.
Beideproblemenwerdenvia eenspeciaalkomitteeopgelost.
Inmiddels is het laatsteRoycroft nummer verschenenen zijn de eerstetwee nieuwe
nummersverzonden.
Het ledentalvan ARVES steeglicht tot 87 leden.Financieelis de verenigingzeergezond.
H. Grondijs
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Tijdens zijn redacteurschap
van de eindspelstudierubriek
in het bondsbladvan de KNSB
heeft C.J. de Fedter enige malen een artikel gepubliceerd
onder titel'V.S.S.', wat
VergelijkendeStudiënStudiebetekent,eenterm die mr. A. Ruebhet eerstgebezigdheeft.
Ten behoevevan de verzamelingeinclspelstudies
die door Nederlanders
en Vlamingenzijn
gecomponeerd
ben ik nu hezig alle papierenvan de Feijter, die bij mij terechtgekomen
zijn, door te nemenen daarbijben ik door hem geschreven
artikelentegengekomen,
die
kennelijkook als'V.S.S.'bedoeldzijn geweest.Voorzoverik weetzijn deze,op éénna,
nooit gepubliceerd
en zekerniet in het bondsblad.Wel zijn incidentelestudieseruit in het
maargeenartikelwaarinde studiesmet elkaarwerdenvergeleken.
blad verschenen,
Het leek mij aardig wat meer bekendheidte geven aandezeprettig geschrevenartikelen
en daaromheb ik het plan opgevatsteedszo'n artikelvoor EBUR te bestemmen.
Bijgaand
het eersteartikel.
(H.J.van Donk)

Incorrect, en tbch winst
studievan I. Dmifriev, 64 1930ttok
De nevenstaande
de aandacht vanwege haar pikante oplossing:
l.Tc7-g7, f4-R. Zoalsbekendkan eentorentwee,tot
de zesde rij gevorderde pionnen niet alleen
tegenhouden.De wijze waarop het paard de toren
steunt is interessant:2.Pb7-a5t.Dit verhindert het
verderoprukkenvan pion R, want er zou mat volgen
door 2. ..f2''!3.TxgZ flD 4.Ta2 mat! Het paardop a5
beheersthet veld b3. Zwarr kan wegensmat op a7
het paardniet blaan,terwijl op 2...Ka3 3.Pc4 Ko
4.Pd2 wit gemakkelijkwint. Er rest zwart dus niet
andersdan: 2...f5-f4, doch nu forceert wit met de
diagram 2I
tempozet3.Tg7-g8! de winst, daar zwart nu niet
vermijden kan op een van boven vermelde
in te gaan.
verliesvarianten
Geendiepzinnigestudie,maar de natuurlijkebouw en de scherpewinstvoeringdoen de
is cloor 3.Pa5-c4
studieopvallen.Het is daaromte beffeurendat er een nevenoplossing
R-fZ 4.Pc4-d2en door de matdreigingop a7 wint wit eenvoudig.

Wr?;

àhry;
"')'r/"',u,Ku

Voor ik verder ga, wil ik eerstvaststellen,dat ik veel respectheb voor datgenewat de
presteren.Ik zou dan ook zeker geen incorrectestudie
vele Russischeeindspeltovenaars
aanhalen,ware het niet dat uit dezede gehelevolgendereeksis ontstaan.
Men kan daaruittevensleren, dat zelfs eenincorrectestudiehaarnut kan hebben.
nevenoplossingkwam de gedachteop, de idee van
Na de ontdekkingvan bovenstaande
Dmitriev in correctevorm tot uitdrukking te brengen.In het jaar 1943ontstonddaaruitde
op andere,nog meer
volgende studie (DIAGRAM 22), waarin de tempo-dwangstelling
geforceerdewijze, tot uitdrukkingkwam:
DIAGRAM 22

C.J. de Feijter (naarDmitriev)
Tijdschnft van de KMSB, nov.
1945.
V/it speelten wint.

In deze stelling is het paard uitgespaard.De winst
wordt op de volgende wijze verkregen: 1.Kc6-c5
Verschillendeschakerswelke de studieter oplossing
werd voorgezet,vingenhun pogingenaanmet 1.Tbl?
Daarop zljn de beide pionnen op de koningsvleugel
slechts door Koning en Toren gezamenlijk
onschadelijkte maken; in de tussentijdwordt de
diagram 22
a-pionjuist sterk genoegom remiseaf te dwirlgen.
Dit te onderzoekenis stellig van nut voor het
praktische
spel. 1...g3-g2De enigezetdie zwarlnog kansenbiedt,want op 1...f3 2.Tb3
gaat het anderszo sterkepionnenpaar
wegensde matdreigingop a3 verloren.2.Tb6-g6
geweldige
een
zet
van
kracht. zwaÍt heeft geen keuze, er moet
f4-t3 3.Tg6-g4l
stille
volgen:3...R-f2 4.Tg4xg2f2-flD 5.T92-a2mat.

L 2

Terloopszij opgemerkt,dat dezestudieweer eensde guldenregel van Dr. Tarrasch'de
torensbehorenachterde vrijpionnen'onderstreept.
Met het materiaalvan Dmitriev ontstondnadien
DIAGRAM 23

C.J. de Feijter (naarDmitriev)
fijdschrifi van de IWSB, jan.
t946
Wit speelten wint

in zich opgenomen
Iedereendie het bovenstaande
heeft zal zorider moeite de oplossing kunnen
aangeven: 1.Tc8-g8 f4-t3 2.Pb8-a6 Kb6xa6
3.Tg8-g5! en verder als in de vorige studie.
Natuurlijk werd naderhand verzocht ook de
in een passendgewaadte steken.Uit
nevenoplossing
de pogingenhiertoeontstond
DIAGRAM 24

b*\H',
'*rD_

ffi* t

%zw
'%t (

'ror'í;

di arTram ?,3

C"J. de Feiiter(naarDmitriev)
Tijdschrifi van de KNSB, april
t946
Wit speelten wint

Wanneer men een vergelijk trekt met de
ziet men, dat slechtseenpion op a7 is
uitgangsstudie
toegevoegd.Een kleine verandering,die evenwel
variantenwinst
bracht:
l.Tc1-s.7f4-t32.Pb1-a5
en nu:
a) 2...f4 3.Pc4 de vroegerenevenoplossing
3...n
4.Pd2en wint.
diagram 24
b) 2...n 3.Txg2 en het verdereverloop is weer
overbekend.
c) 2...a6 Zwart dreigt nu het paard te nemenen daarnaeen dame te halen, doch wit
verdedigtzich afdoendedoor 3.Pc4f2 4.Tg3t en het mat op a3 is niet te verhinderen.
Bovenstaande
studiesgevenniet veel nieuwste zien,
doch de volgendetweevertonenenigevooruitgang
DIAGRAM 25

H.G.A. Mesman
Tijdschrift van de KNSB, febr.
1946
Wit speelten wint

Ook hier is de eerstezet zeer eenvoudig:l.Tc1-fl
e4-e3.Met het nu volgende2.c2-c3lopentwit niet
slechtsde tweederij, maar voorkomt tegelijkertijd
een zet van de zwartekoning. 2...c5-c4En nu is het
aan wit een goedevoortzettingte vinden. Hij vindt
dezein de volgendezet'.3.Tf7-f6!! waarnazwart tot

diagrarn 25

1 3

de volgendeafwikkelinggedwongenis: 3...Ka6-a5(3...Ka7 4.Kc7) 4.Kc6-c5 Ka5-a4
5.Kc5xc4 Ka4-a36.Kc4-d3 en wint. Men merkê op, dat de matwendinguit Dmitriev's
studievoortdurendals dreigingaanwezigis.
De laatstestudieuit dezereeksheeft slechtszijdelingsnog met Dmitriev's studiete doen
DIAGRAM 26

H.G.A. Mesmanen C.J. de
Feijter
Tíjdschrifi van de KNSB, febr.
t946
Wit speelten wint

Opnieuwzijn het een paar ver opgeruklepionnendie
de strijd beslissen.Men is geneigdde f-pion met
schaakte nemen,doch dit geeftslechtsremise,omdat
wit weer eentempomoetverliezenom de g-pion een
halt toe te roepenen intussenrukt de b-pion zo ver
vooruit, dat de toren voor deze pion moet worden
diagran 26
gegeven.De oplossingverloopt als volgt: 1.Pg7-e6
b4-b3 2.Pe6-d4f3.-f2 Het beste; op 2...b2 3.PR
zo sterk, dat zwart wel kan opgeven.3.Pd4-b5+ Ka3-a4Wijkt de
wordt het aftrekschaak
Koning uit naar de tweederij, dan gaan alle pionnenverloren 4.Tg3-g4+ Hier ware
4.Txg6?een misgreep.Zwarl wint dan nog als volgt: 4...b2 5.Tg3 blP! Een zwarte
minor!4...Ka4-a55.Pb5-c3Ka5-a66.Kc5-c6Ka6-a77.Kc6-c7f2-flD 8.Tg4-a4+Df1-a6
mat.
9.Pc3-b5* Ka7-a810.Ta4xa6
Met behulpvan zwart kan men de verwantschap
met de Dmitriev-studievaststellen:1.Pe6
Ka4 2.Pd4ï2 3.Txg2 enz.
eigenschappen;
zij lerenons wel, dat bij
Geender gegevenstudiestonengrootmeesterlijke
diepgaande
studievan een eenvoudiggegevennog veel schoonste voorschijnkomt en dat
zlj zekerin staatzijn enigegenotvolleogenblikkente verschaffen.

C.J. de Feijter
Schoonheid wijst

de weg

Het haalbare
De goedecomponistprobeertiets te latenzien. Van heelbescheiden:
een leuk onverwacht
zetje(en waÍuomook niet) tot uiterstambitieus:eenbepaaldlogischthema,een systematischemanoeuvre,dominantie,you nameit..
Omdat het zo moeilijk is ilberhauptiets te componerenkan enige pretentiegeen kwaad.
nog net de moeitevan publikatiewaard.
Misschienis het bezinkselvan de inspanningen
De kloof
Tussenhet momentwaaropje 'iets' hebt dat er op lijkt en de realisatiegaapteen nauwe
maÍu verschrikkelijkdiepekloof.
van het 'geluk' dat je moet
Tijdens een van zijn spreekbeurtensprak Vandecasteele

hebben.Een woord van troost want wie zich rntensiefmet studiesbezig houdt ol heeÍr
gehouden,heeftweetvan de verbijsteringen wroegingals het maarniet wil lukken!
heefthet iets genrakkelijker,
Eenprobleemcomponist
in problernenis het kwaiiteitsvcriuop
gradueler,er is hoe dan ook produktiemogelijk.
In eenstudietelt eenbeetjegoedeigenlijkniet.
Een voorbeeld van een beetje goed
Het volgendegevalgeefik ter overdenking.
Ik beslooteenstudiete makenop basisvan eenideetjegenoteerd
tijdenshet werk aaneen
andere studie (DIAGRAM 27). Miin gedachte: ik moet een stelling kunnen
de vereistemotrvatie-energie
bewerkstelligen'die
bevatom dit waar te maken.Af en toe
werkteik eraan,met de detailsvan dit geploeterzal ik u niet lastig vallen. 1"oeneen pat
de stellingkwam binnenwandelen,
begonhet rnteressant
te worden.
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DIAGRAM 28 toont de studietoen zij bijna klaar leek te zijn. Oplossing:1...'Ifl + z.Ln
Txf2+ 3.Kxe3Kc6 4.Lxd5 Kxd5 pat. Alleen: zwart is aanzet dus 'eventjes'eeninleiding
verzinnen.Dit voert mij naarDIAGRAM 29.
Voor eengoedbegrip:
a) de zwarteh-pion is ongevaarlijk
b) wit mag zijn koningniet latenafsnijden.
Na 1. Kxf4? volgt 1...Txel 2.l{;r.g3Kxb6 3.Lxd5Kb5 4.Kf3 Kb4 etc. Ook na 3.KÍ3 Kb5
is zwartnog op tijd.... Dus: 1.b7!KxbT 2.Kxf4 en remise,omdatnaZ...Txel 3.Lxd5+
en 4.LR gaat(maarniet4.Kxg3wegens4...Tfl-+).
Maar nu zie ik.. dat als dit zo is na 2...Tfl+
(tempoverlies!)
niet alleen3.Ln remiseert,maarook
3.Kxg3 Txel 4.KR! Bovendienbedenkik nu dat
1.Kxf4Txel 2.b7 Tb1 3.Kxe3TxbTremiseloopt.
Maar..dan...denken,
denken,denken...
Maar kijk eens:de dualsverdwijnenals ik alles een
positie naar rechtsopschuif(DIAGRAM 30)! Dat is
er een voor ChessLiJe. Daw zal Benkovan opkijken!
Ik schrijf:

diagram 30

A subtle caseof Réti's manoeuvrefor the defence
It would seemthat after 1.c7 l(xc7 2.Ikg4 Rgl+ 3.Kxh3 Rxfl 4.Kg3 Kd6 5.h4 draws.
Obviously,the king's supportfor pawn R from e2 arrivestoo late, and after 5...Ke6
6.8d8 draws becausethe h-pawn supportsthe bishop after 6. ..f2 7.895 (but not good
would havebeen6.897 Rgl+ or 6.Bh8 f27.KgZ Rhl 8.Kxf2 Rxh4 9.897 Rh7 10.8f8
Rfl/+ -+). If Blacktries5...Kc5 6.h5 the attackon the bishopis not available(6...Rgl+
7.Kf2 :).
But insteadof 4...Kd6 Black can and shouldplay 4...Kc6 keepinghis optionsopenas the
move servestwo goalsat once: approachto e2 and crossingover to the king's side, all
dependent
on White'splay. Now White mustplay 5.h4 (5.Bxe5?Kc5 -+). After 5...Kd6
obviouslyV/hitè'sking is tied to its spot.Therefore,eitherthe bishopmust move:
6.895 Kc5 7.h5 (Whitecannotaffordto losetime), 7...Rg1* +-; or 6.Bh8Kc5 and the
bishopblocksthe way of the h-pawn; or 6.Bd8Kc5 7.h5 Kc4 8.h6 f2 9. Kg2 Rdl -+ ....
or the pawnmustmove:6.h5 Ke6 7.Bh4Kf7 8.h6 Kg6 9.h7 ?!
Bijna
Begrijpt u? Er valt veel meer over deze stelling te vertellen maar de essentievan mijn
verhaaltje is deze: Een stelling werkt voor 95% maar het ontbreken van het laatste
elementdoet het hele gebouwin elkaarstorten.
op het beton van de extra-logischewerkelijkheid
Hier stuit verstanden verbeeldingskracht
(de logischewerkelijkheidplus al datgeneerom heendat zich aan ons begrip onttrekt). De
gekoppeldesphaakkrachtvan alle grootmeestersen computerstezamen kunnen deze
werkelijkheidniet veranderen.
Alle schoonheid
berustop toeval:wat ik bedenkis mogelijk,als ik geluk heb, bestaathet
nog ook. Ik plaatsde koning maarin arren moedeop al of zo en mijn studieis klaar.
Gelukt is de oorspronkelijketaak en de wedren tussen witte pion en zwarte koning.
Verlorende Réti-zet4...Kc6 en het pat.
Geluk(t)
DIAGRAM 31

H. Grondijs
Eerstepublikatie,1992
Rernise

Oplossing:I.Ld3 en nu a: l...flD 2.Lxfl Tg1+
(2...Txfl?3.b5Kc2 4.b6KdZ5.b7etc. :, maarriet
3.Lxe5* Kc2 en de koning arriveert op tijd op e2)
3.Lg2 (3.Kxh3?Txfl 4.b5 Kc2 5.b6 Kd2 etc. -+ )
3...Tx92+ 4.Kxf3 : of b: 1...Kc3z.Lfl (blokkade,
de toren zal R niet 'zien') 4...Txf1 3.Lxe5+ Kd3
4.Kxf3 Tel 5.Kxf2 Txe3 6.Lf4 Te2+ 7.Kg3:, of
h i e r3 ...K d 24 .K xf3K e l 5 .L g 3:.

72, '% %

'?'t%%,xe,zr4
'ffi %a'%.e%
t,,ffi;
%, ffi,t%t
% '/e h
diagram

31

H. Grondijs
(met dank aanRob Bertholeevoor zijn analysesbij diagram30).
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FOUTEN IN BOEKEN
Jan vanfreek
Velenhebben
zichingezet
bii het corrigeren
van doormij geschreven
oí geproduceerde
boeken.
Hiernavolgteenoverzicht
van
het resultaat.

ER R A T A
o f " T h e u l tra mo d er nendgame
s t u d y"b y A d a mS o b e y
3.140
3.30
3.31lll
3.33
3.34
3.38
3.41
352
4.1

8. 0h8"h7t
alsodraws
8. Ke4.d5
20.BeB
ll 2. Bxc3
B. 6. a6.a7
A. 6. ....Sí6xd7
B. Bc7xd6
slalemate;
C.9. ....Bb6xa7
Diagram
addBSone3
ll)5. 0e7;V)4. .. Rd6;Vl)7. Ks8
Add5. Ka3.b4
Sblxd2
l) delete
0xc5once
4.la
4.Rsl-s8
4.lc
8 . 5 .K c 7 - d 6
Page
49:line9: his
line16:descending
4.5
il)
delete5. SxaSRe3t
4.6
lll)4. Kc7Sb5t
4.7
3. ......Kh7.h6
Page
54 line23 :
square

0 p r n erki n gbeinj " Mi n i a tu re s"
do0rTh.C.!.
Ko k
3.5(paS.
8)
3 . 1 1( p a sl l. )
4 . 1( p a s1. 3 1

"Draw"
"Win"
moetziin
ldem
3 .K d l - c 2

Nr. 20

Nr.23
0lr.?7
Nr.28

Nr. 30

Nr.32

N r .3 5

Nr. 36
Nr.43
Nr.52

Co-auteur
Henkvan Oonkschreefeennieuwebeschou"Carel
wing over
Mann". Hieraan
zijnmijnverbeteringen
toegevoegd.
J t l a d e rgee g e v e nosv e rd e s t u d i e sv a n M a n n .
Na het gereedkomen
van het manuscript
van het boek
"Carel
Mann"werdin de nalatenschap
vanJ. Selman
Jr.
eenverzameling
kaartenmet studiesvan Mannontdekt.
Dezeverzameling
leek eenkopievan die van De Feijter,
die evenveel
kaartenbevatte.
Bij het verwerken
vanbeide
verzamelingen
ten behoevevan het studiearchieÍ
van
ARVESbleek dat vooralSelmaneigenaanlekeningen
bijgeschreven
had en vele daarvanzijn voor een juiste
beoordeling
van eenvrij grootaantalstudiesvan belang.
Hiervolgende belangrijkste
van dezeaantekeningen
en
gegevens
ookenigeandere
dieaanhet lichtziingekomen.
Nr.5
[)ezeberoemde
studieis na bijna80 jaar gek r a a k t !Z o a l sH a n sR e e i n N R CH a n d e l s b l a d

Nr.56

Nr.59
Nr.72
Nr.75
Nr.76
Nr.78

vermeldt,heeÍt Harry Goldsteer'
de volgende
gruurrCen
nevenoukrssing
1" Lg11 Khl 5. LÍ2
U h 26 . 0 e 4 t D s 27 . t ) e l t K h 2L C e 5 tK h l 9 .
D a l t K h 21 0 .D x h S t0 h 3 I l D x í 8e n w i n t .
Volgens
Selman
is de dwangstelling
na 5. .. b5
6. Ld3t Kal 7. 0c3t Ka2 8. Lc2 niet meerte
winnenalszwart8. .. b4 speelt.
Uewitte loperstaatin de beginstelling
op d5.
geeítl. 0e6t Kdg 2. Lí5 als nevenopSelrna,i
lossing.
Dezestudiewas bedoeld
als eenverdieping
van
nr. 108. Beidestudieszijn volgens
Selmannevenoplosbaar.
ln nr. 28 komenwe door3. Db6t
i . p . v3
. . 0 a l t ) K a 84 . D a 6 t K b 85 . 0 c 8 t K a 7
6. 0c7t terechtin de nevenoplossing
van nr.
1 0 8 .Z i ea l d a a r .
0ezestudiewas bedoeld
alsverbetering
van nr.
ll6, maarvolgens
Selmanbevattedezestudie
geendual.ziealdaar.
0 e F e i i t egr e e f ta a nd a t w i t d o o r4 . D d 3 t K e 5
5 . P Í 7 t d e d a m ew i n t o Í n a 4 . . . K c Sd o o r5 .
Pe4matzet.
D e s l u d i ew a s i n g e z o n dzeonn d epr i o nh 2 . N a
de inzendtermijn
voegdeMann dezepion toe,
maardat werd niet geaccepteerd.
Zonderpion
h2 is de sludieonoplosbaar,
daardan op 10.
D b 5d e z e t 1 0 .. . D h l t k a nv o l g e n .
geeÍtaandat 8. 0d4t ookwint.Nr. 49
Selman
is eenverbctering
vanriezestudie.
In de hooÍdvariant
is er volgens
selman
na B. ..
Ka4L Ka2De6t 10. Lc40e3 geenoplossing.
De gegeven
standis gesuggereerd
doorSelman,
maarzij kan niet juist zijn,geziende varianten
bij de eersteplaatsing
in het U.D.In het diagramstondin plaatsvan het paardop c2 een
zwartpaardop e2, maaruit de varianten
bleek
dat dit een zwartelopermoestzijn.Maarde
studielilkt dan onoplosbaar
wegensde variant
l . P d 5 tK s 52 . b B Dh l D 3 . D Í 4 t K h 54 . 0 Í 5 t
K h 4( i . p . v4. . . . K h 6w a t h e t U . D .g a Í )5 . D h 7 ï
Lh5. Mogelijkis de plaatsing
van het zwarte
paardop c2 eenlaterecorrectie.
Na 2. .. Ka4 3. Ka2 0e6t 4. Lc4 De3liikt er

geenoplossing
te zijn.
Ook2. Db3twint.
Volgens
Selman
wintook1. DÍ4t.
6. 0c3t.6. 0c2ten6. Dclt winnen
ook.
plaatsing
Deeerste
was7 mei1920.
Volgens
Selman
wintook1. 0xe6alO 2. De4
0Í6 3. Kg2.In de gegeven
variant
winnen
zowel5. 0c8tals9. DeStook.

t 7

geeÍtaandatwit na 7. .. b4 nietkan
Nr.79 Selman
winnen.
0p 8" 0xb4volgtdanB. .. 0e3en na
8. Lb3tvolgt8. .. Ka3.
Nr.82 Deauteursoplossing
was 1. 0xÍ60f7 2. DgSt
KÍ8 3. 0e5 Pd24 Ps5Pc45. Dc5t 0e7 6.
DcSt0e87. 0Í5t Ke78. De6tKdB9. PÍ7t.
geeftde weerlegging
Selman
4. .. 0fl met
remise.
Oankanechter
volgen
5. Pe6tKe76.
Pc5tKÍ87. 0d6t Ks88. Ds6tKÍB9. DsTt
K e B1 0 .0 d 7 tK Í 81 1 .P e 6 t
Nr.83 Deze
sludie
wasbedoeld
alsdeverbetering
van
nr. 82,maarvolgens
Selman
is hetna3. .. c5
4. De3tDd25. Dxc5t0c26. Dd40c8remise.
Nr.87 Ookwinrlq. OtOtKsB15.De6tKs7(15...
Kí816.Le7ï)16.Lf6tKsG17.teTt Kq718.
DÍ6tKh719.0Í7t Kh620.LÍ6.
piona5,
Nr.89 Hagakende
dezestudiealleen
zonder
die bii de eersteplaalsing
ontbrak.
Destudie
was z0 doorl. .. Db6tonoplosbaar.
Haga
trachlte
diestand
te verbeteren.
Nal. 0xÍ2tis
gewonnen
er danechter
eenmaterieel
stand.
Nr.94 In destandontbreekt
eenwittepionop96.
Nt.95 Zowelmetdewittedame
opÍ1 alsopÍ2 is de
gezien
studie
na l. Delt onoplosbaar
1. .. Kc4
2 . 0 b 4 tK d 53 . D d 4 K
t e6.
N r . 9 8 1 2 . . .a 5 1 3 .D h l t D h 31 4 .L g 3 tK g 4i s s e e n
weerlegging,
wantdoor15.DÍ3tKq516.LÍ4t
Kh417.Lg5twintwit dedame.
geeftaandatin dehoofdvariant
Nr.105 Selman
8. 093
direct
wint.
Nr.108 Volgens
is destudie
Selman
nevenoplosbaar:
2.
DcTtKaB3. KbG0h6t 4. Kb50s55. DcBt
Ka76. Dc5tKb7(8)
7. 0b6t KaBB. Ka6.In.
dien4. .. Dh5dan5. DdBtK-76. DdTtK-87.
Kb6Dh6tB.Le6.Indien
4. .. Dh'ldan5. DdBt
Kb76. 0e7tKb87. Dd6tKa7B.0d4tKb89.
Le4.
geeÍtaandat7. 0q4tookwint.
Nr.109 Selman
Nr.111 Volgens
Selman
winnen
ook 1. Dd6t en 1.
0í8t
Nr.114 Volledigheidshalve
herhaal
ik de correctie
van
VanReekin het septembernummer
l99l van
E B U RV.a r i a nBt m o e ltu i d e n
6 :. . . D b 7 ?7! .
De5t0e7(7... Kd88. 0d6t KeB9. Kh6!;7.
. . K í B8 . 0 h B t l8 . D d 5K í B9 . D Í 5 tK e B1 0 .
,|2.0Í3t
t ) c 8 tD d B1 1 . t ] c 6Kt í 8
Nr.115 Pionb6schiint
oph6te moeten
staan.
Nr.116 Volgens
Selman
is 1. 0d3t KcS2. Kc7geen
dual,
maar
houdt
2. .. Db2remise.
Nr.1l9 Deze
studie
schilnt
eenEervolle
Vermelding
te
gehad.
hebben
geeÍtaandat9. 0c4t Kd610.0b4t
Nr.123 Selman
K c 61 1 .D b G K
t d s1 2 .D b 5 tK d G1 3 .D e 5 t ,
r e s p1. 2 . . .K e 41 3 .D e 2 K
t f 41 4 .L c 7m a to o k
wint.
geeÍr4. Dcst Kb25. 0d4t alswin.
Nr.127 Selman
nend
aan.
np l o s N r . 1 3 0 V o l g eS
n se l m ai sne r n a 1 0 . . .K e 8g e e o

sing.
geeÍt13.LeStKí8 14.0Í6t Kg815.
Nr.133 Selman
Dí71KhB16.0Í8t Kh717.Lg6talsandere
winstmogelijkheid.
Nr.135 ln de hooídvariant
wint ook8. Da2t Kb49.
0b3t,aldus
Selman.
Nr.137 Volgens
Selman
wintook2. Dg30f7t 3. Kxa3
DaTt4. Kb2DgTt5. Kbl(c2)
0h7 6. Dí3t
Ksl 7. Ls3s5t 8. Kcl.
gaÍalsnevenoplossing
Nr.138 0e Feijter
2. 0h4t Kd6
3. Í)d8tKcS4. Da5t Kd45. DaTtKd56.
0xa2t.J.0.4.Fischer
adviseerde
daarom
als
beginstand
de positie
na 1. Pe5tKe72. DhTt
Kd6te nemen.
Nr.139 Volgens
selman
is hetin dehooídvariant
remise,
b i l v . 4 .L g 6D Í l . 0 o k d e e i n d s t ains dr e m i s e
door15... Dd6.
Nr.140 Dezestudieis eenverbetering
vannr. 118en
nr.124.
Nr.l4l In hetmanuscript
vanMannstondde oplossing
9 . D a 5 tD a 21 0 .D e 50 Í 2 l l . K b 3 tK b l 1 2 .
De4ten 13.Dhlt Selman
tekentaandat7.
0d40b78. De5Dbl 9. Kdzt Ka210.Da5t
Kb311.Db5tKa212.0a4tot matleidt.ln
gekozen.
hetboekwerddekortste
oplossing
geeít4. DÍ6t alsnevenoplossing,
Nr.143 Selman
bilv.
4. .. Kc45. DÍ4t Kc56. LaTtoí 4. .. Kc55.
Dc3tKb66. Dc7mat.
Nr.145 11.DcGtKd412.Db6twinttweezelten.
ln hetboekontbreken
devolgende
studies:
'l48
Nr.
Utrechtsch
Dagblad,
5 april1913.
Kal,Dg2,Pa3
Kel,Dh7,g6
l. PcZtKdl 2. Pe3tKel 3. Kbl Da7(oÍAl 4.
Pc2tKdl 5. DdStKe26. Pd4tKí2 7. DÍ31
Kgl B.Pe2tKh29. 0s3t Khl 10.0h3mat.
A. 3. .. Dh44. Kcl Dl25. PcLtKe26. 0e4t
KÍl 7. Pe3tKql 8. Dxq6ÍKhl 9. 0h5t Ksl
1 0 .D d l tK h 21 1 .P s 4 t
'1912.
Nr.149 DeSchaakcourant,
luni
Ks2,Db7,Lí8,í4
Ke6,DÍ6,1Í7,s5,s
6,h4
1 . D a 6 tK Í 52 . 0 d 3 tK x í 4( o íA ) 3 . D í l t K e 5
4 . L s 70 x s 75 . 0 a l t
A. 2. .. Ks4(2... Ke63. Í5t Ke54. tsTl3.
0Í3t Kí54. ÍxsStKxs55. Lh6t
Selman
vermeldt
ooknogeenstudieuit het Utrechtsch
0agblad,
1913,maarhij geeÍtgeenoplossing.
0it is
waarschijnlijk
nr. 17:
Kel,0a1.LÍ2
Kb3,Da8,a3,e4
0e studies
nrs.4 en 15 zijntweemaal
opgenomen:
nrs.
33 en50.
"Carel
Overige
correcties
in
Mann".
8lz.3, 4ealinea:
reconstrueerde
gehoorhallucinaties
8lz.8, regelnaGeestesziek:

1 8

waarschijnlilk.
Blz.10,10eregel:
"kan"moetworden
geschrapt.
Blz.ll,8e regel:
'l9e
regel:
indem
Blz.14,
geobsedeerd.
l0e regelvanonder:
5. .. KeS.
Blz.19,4eregel,
rechterkolom:
moetzijnontstaan
812.20,3e
regelvanB: ontdoen
Blz.28.16ezetvanzwart:Ke5xe6.
vanA: 7. De2+oÍ 7. Dc3+.
Blz.31,7eenBeregel
3 regels
lager:
8. Dbl mat.
8lz.37:Schachzeitung
geconslrueerd.
3eregelvanonder:
Blz.41,5eregelrechterkolom:
3. .. 0h7.
9. .. Dí8.
Blz.42,onderaan
linkerkolom:
7. PÍ2+
Blz.47,4eregelrechterkolom:
Blz.51:Tidskriít
Íór Schack.
neerwaartse.
Blz.52,voorlaatsle
regel:
Blz.53,6eregel: gebruik.
Deze
regelmoeteindigen
met

Nr.97: waarom
niet,i.p.v.4. Dd7,dadelijk
4. DeGt?
Bovendien
wint,na 12. .. Da7,óók 13. Kh6!
Kl7 14. Pg5t!KÍ7 15. PhTtKÍ7 16. Dg6t
Ke717.Ds7t,oÍ 13... Kh814.0d3!0e715.
0c3t Kg816.0g3t Tenslotte
is er, na 13...
[)al, ooknog14.Dg5!,metmatin vier.een
wd ergmanke
studie.

Correctiesenz. bii "Beciprocal
stalemate"
doorJ. deBoer
r.3v.b.- regel
3 vanboven
r.7v.s.- regel7 vanonderen

staat:
Dít noet zijn:
0p pagína
3,r.1
l-12v.b.
It was .. papers Weglaten
6.r.'10
v.b.
J.S.
J o h nS e l m a n
regellinkerkolom:
5. Dc4+.
Blz.56,voorlaatste
(now.. Viliandi) Kannu weg
6,r.I5 v.b.
3eregelrechterkolom:
7. Pc5+
Sexc4t
Sec4t
9,r.4v.b.
gemanoeuvreerd. 9,r.4v.b.
Voorlaatste
regelrechterkolom:
Kxc4
Kxc4or Sxc4
Blz.58,l4e regel
rcchterkolom:
11... Kd3.
0raw
Black to move;
l2,r.lv.o.
Blz.60,2eregelrechterkolom:
I 6. .. Ka4-b4.
Whitedraws
Blz.62:4. .. Ke5.Í4.
andWhiteis
andElackis
13,r.8
v.b.
15... Kg3.
7eregelrechterkolom:
13,r.2
v.o.
Rxg5t
Rxg5
B l z . 6 5A: R V E S .
Not
Nietdik gedrukt
l4,r.lv.b.
Nr.35:Stratégie.
14,r.9
v.b.
eÍíort
eÍÍorts
Nr.37:5. .. Ks8.
15,r.12
v.o.
1 .K s l
Nietdik gedrukt
N r .6 l : 1 2 . . K s l ( 3 1 .
I n N o .1 5
17,r.1
5 v.b.
N o 1. 5
Nr.66:5. Ke6!
13
t6
l 7,r.l9 v.b.
Nr.70:9. .. Kc8.
or S; ...,then
or S, then
l8,r.l2v.o.
'18,r.2
Nr.80:4. .. KÍ35. 0d5+
v.o.
three
two
alsin A:4. Dxh6+
Nr.115,zowel
in dehooÍdvariant
v.o.
m0ve
m0ves
20,r.10
ln dedual:
3. 0xh6+
20,r.9v.b.
c0ntenl
contents
Nr.80,A: 7. 0xh7+
u.o.
hxg5
hxg3
22,r.7
wor.
Nr.124:5. Pí4+KÍ54. Dí2+Ke6moetgeschrapt
23,r.8v.o.
Kh6
KxhG
den.
d7l
d7 ar e7l
23,r.1v.o.
Nr.l4l: "hinderlaag".
v.b.
Ks8
Kh8
25,r.12
u.b.
become
becomes
25,r.12
Vieronvolkomenheden
in studies
van Mannontdekt
u.b.
27
30
25,r.23
doorJulienVandiest
25,r..l
v.o.
29
31
Nr.1l: na 8. .. KgBwintwit op eenveeleenvoudiger 27,r.10
v.h.
Kd2
Kxd2
door9. Dí8t! Kh710.PgbtKg611.
manier
DÍ5tKh612.DÍ6mat,oÍ ll. .. Kg712.DhTt
Tenslotte
nogeenopmerking:
"However,
Weleenknaap
vaneendual...
metdamewinst.
...variation
0p pag.20 staatin regel3-4v.o.:
dualna 13... KÍ8,
Nr.29: hierontstaat
er eenkleine
(dl.'
14.0b4t,maarevenwantdanwintnietalleen
voortzettingen
leiden
directtot winst
Maarde volgende
eenshelrechtslreekse
14.Dxb3!
vooÍzwart:
zieik niethoe
Nr.93: metdebestewil vandewereld
In b)7. .. 0Í5 na7. 0c3;
winnen
na 13... 094!i.p.v.
wit nogzoukunnen
Inc) 5. .. 0s3na5. 0í6;
13... Dd8.M.i.dusonoplosbaar.
ln d)na5. 93:5. .. 0f7t 6. Kel 093oÍ .. Bxg3t

t-

De

r,va.re

D. Joseph
BCM

r922
Wit Wint
.2 2

Josepla

H. Grondijs
Original
1992
V/it Wint
4300.14

Een Romein is een 'ware' logische studie waarbij het voorplan ervoor zorgt dat de
oorspronkelijkeafdoendeverdediging tegen het hoofdplan wordt vervangendoor een
andere equivalenteverdediging die weliswaar nog steedsadequaatverdedigt tegen de
oorspronkelijkedreiging, maar een verzwakkingmet zich mee brengt die witte winst op
eennieuwemaniertoelaat.
De Romein wekt dus de indruk dat een incorrecteoplossingwordt omgebogenin een
correcte,nieuweoplossing.
DIAGRAM 32 de echteJoseph,is geenware Jozef, dat wil zeggenis geen Romein. Na
1.h8DalD 2.Dg8 (testplan
2.De8Dg7!) 2...DA 3.De8zounu 3...Dfl adequaar
(zij het
niet afdoende)moetenzijn, er volgt echter3...Da4 4.De5+ Kag 5.Dhg *-, dus er is
sprakevan Beugung:de adequateverdedigingwordt uitgeschakeld,een inferieure bliift
beschikbaar.
De versiein DIAGRAM 33 toont eenwareJoseph.1.Dh8 Dal 2.Dg8 Da2 3.De8 (helaas
met dubbeledreiging)3...DÍ7 (of 3...De64.Dxe6)4.De5en mat (4.Dxf/ ctD -*), of
1...Df5 2.Ke7* Dc8 3.De5 en mat. Testplan:1.De8 DfS 2.Ke7+ Dc8 en De5 is nier
mogelijk. Behalve'waar' is dezeJosephook 'compleet':zij bevatals het ware 2 incorrectestudies:a) met oplossingsverloop
l.De8 Dfl 2.De5 met als weerlegging1...Df5 en
b) met oplossingsverloop
l.Dh8 Dal 2.De8 met als
weerlegging 2...D97. Deze
worden aaneengesmeed
door
het logischebruggetjetussena)
en b). Dit paadjezorgt ervoor
dat beide weerleggingen
kunnenwordenvermeden.Dus
OeB
oplossing a) wordt alleen
gevolgdom in oplossingb) wit
de besturing te geven zonder
dat zwart iets heeft kunnen
doen tegen de dreiging: '2.'
De5.
Collega-componist!
Wilt u ook
eens een ware sfudie in een
completeomtoveren,of kunt u
Joseph's TÍue and Complete FoÍm
mrjn gedrocht verbeteren?[k
zal u graageen Romeintoesturen. Alle resultaten
komenin mijn boek.
H. Grondijs

