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Redactioneel
EBUR 5e jaargang nummer 3, november 1993

door Harold van der lleijden
Zover ik uit de contactenmet enkele prominente ARVESleden
heb begrepen, zijn de donkere
wolken rond ARVES weliswaar
nog niet helemaal opgetrokken,
maar luidt de verwachting voor
'opklaringen
de komende tijd
.l"ar
en
een
met hier
bui'.
Ikneem aan dat het bestuur in een
volgend nummer in de vorm van
b e s t u u r s m e d e d e l i n g e no p z i j n
minst de meeí noodzakelijke informatie aan de leden zal versrekken.
Wel meen ik te kunnen zeggen
dat het met ons blad EBUR vwr
de wind gaat. Weliswaar moet ik
ruiterlijk erkemen dat het (nog)
niet gelukt is om alle plannen
voor de redactie te concretiseren,
maar dat komt vooral door logistieke prcblemen en een tekoft aan
tijd. Misschien kunnen we de
volgende jaargang de puntjes op
de i zetten.
Het grote nadeel aan het redacteurschap van een clubblad is dat
het later nauwelijks nog interessant is om het blad in te kijken,
hetgeen de kans op het rechtzetten van fouten nogal verkleint.
Daar ik samen met Rene Olthof
EBUR al sinds de oprichting van
ARVES samenstelíde) moet de
kritische noot dan ook van u
komen.
Ik hoorde laatst op de bijeenkomst in Delft tot mijn grote verbazing dat sommige leden zo
zorgvuldig EBUR bestuderen dat
ze een achterstand van een paar
nuJnmers hebben. En dat levert
resultaatop! Ik ontving een

schrijven van mijn studie-correspondentie-vdend Alain Pallier
vanaf zijn vakantie-adres, alwaar
(! waar kun je rustiger EBUR
lezen?) hij uit het hoofd wist dat
een studie-achtig'partij-fragment' uit het artikel van Wiersma
in werkelijkheid een eindspelstudie was. En zelfs de componist, en p'laatsen datum van publicatie bleek Alain zich correct te
"Waarom
herinneren!
heb ik al
die moeite gedaan voor mijn
studie-database?", dacht ik nog,
maar in een volgende brief kwam
de aap uit de mouw. Toevallig
had hij net een artikel ovet de
'n
bewuste componist
EuropeEchecs (#414, juli/ augustus
1993) geschreven, met bovengenoemde studie uiteraard! Nog
aardiger was de reactie van
Robert Timmer, die over deze
kwestie en aanverwante gevallen
een buitengewoon leuk artikel
aanbood voor ons blad (zie blz.
1 4e . v . ) .
Anticipaties blijven de gemoederen bezighouden. In dit
blad twee randverschijnselen:
anticipatie door partijfragmenten
en auto-anticipatie. Natuurlijk
horen wij gmag uw mening!
Een geliefd onderwerp in een studieblad of rubriek is het kraken
van studies. Jasper van Atten demonsteert echterde edelere kunst
van het renoveren!
Een zeer belangrijk onderdeel
van dit nummer is het jury-rapport van het MEES jubileumtoernooi, georganiseerd door
ARVES ter ere van de J6e ver-

jaardag van Wouter Mees. Ge'lukkig
bleek de titel van het aftikel in het vorige nummer (Van
Uitstel komt Afstel) te refereten
aan het thema, en geen betrekking te hebben op het juryrappoft.
Maar dé klapper van deze en de
komende EBURts zonder enige
twijfel het artikel van Buijs en
'correHendriks. Het onderwerp
sponderende velden' is waarschijnlijk een van de meest ingewikkelde onderwerpen uit ons
vakgebied, en vele deskundigen
hebben hun licht hierop al laten
schijnen. Denk niet in de laatste
plaats aan het artikel (en boek)
van Teun Balemans ('Het geheim van de toegevoegde
velden', EBU R 199312).Tcrh is
de bijdrage van Buijs en Hendriks zeer vemieuwend gezien hun
wetenschappelijke, systematische aanpak Zj streefden ernaar een eenduidig en correct
systeem op te stellen, wat niet
alleen toepasbaar is op de dans
van de koningen in statische
pionnenformaties, maar ook op
stellingen waarin de verdediger
niet alleen behoeft afte wachten.
Hun methode is in principe ook
geschik voor andere eindspelen
(met stukken) waarin corresponderende velden een rol spelen. [n
het volgende nummer van ËBUR
nog een soortgelijk artikel, evenals een bespreking van hun zojuist verschenen boek: Spiegelen,
Sp ringe n, Schuiv en, Draaien. De
'Luister
materie is pittig:
en
huiverl'.

VanUitstelkomt Afstel(deel2)
doorWouter Mees

Hier volgt dan het beloofde juryràpport. Er gaan echter enkele
mededelingen aan vooraf.
- lnderrl"ad ontbreekt op diagram
4 van deel I een witte toren oo d4.
- Voons meldt de hoofdredacteur
dat de sprinlhaan (en naar ik aanneem ander gespuis) vooftaan
automatisch op diagram ingevoerd kan worden. EBUR ligt
daarmee dan vóór oo de rest van
de wereld. Niets staat thars de
intrcductie van de "fairy-studie"
in de weg. Nooit van gehoord?
Volgend maal!
- Verder moet het duidelijk zijn
dat de studies van diagram 2 en 3
van de hand van Conlever ziin.
- De ingezonden studies gtlm 14
waren ter oplossing aangeboden.
Doch tot op de sluitingsdatum
van I november had zich slechts
eén oplosser gemeld: onze expenningmeestet Henk Muzerie,
die alles nagenoeg goed had. Aan
de andere overige 88 leden de
vmag wat er aan schortte. Te
moeilijk? Te gemakkelijk? Te
koud geweest? Te warm? Geen
tijd gehad? Koudwatervrees? Of
gewoon geen zin?
Maar dan nu de resultaten. Als
uw geweten knaagt kunt u zich
revancheren. Door de commotie
van het afgelopen jaar is het
testen van de inzendingen er wat
bij ingeschoten, en kunnen er nog
best eens verborgen gebreken
aan het licht komen.
Om mijzelf het thema uit te leggen heb ik onderstaand miniatuurtje gecomponeerd; als dank

opgedragen aan alle deelnemers.
Zie het eerste diasram.

Hier tot op zekere hoogte een
bijkomsigheid; echter mer zichr
op zelfstandige mogelijkheden
tot uitwerking.
Voor de studies was het thema
nauw begrensd, met een verleiding type 1. Bij de problemen
kon volstaan worden met cen
verleiding type 2. Misschien zijn
er nog andere mogelijkheden; dit
vraagt om een liberale beoordeling!

1) W.J.G. Mees, eerste
plaatsing: wit maakt remise

Problemen en studies worden dus
afzonderlijk berecht. De inzendingen staan met auteuÉnaam
aan het slot van het fapport nog
eens afgedruk.

l.Kbl b52.Ka2 M 3.Kb3 (3.c4?
bxc3 4.Kb3 a2! -+) 3...Ke2 4.c4
(4.c3? a2 5.Kxa2 bxc3) 4...bxc3
(4...a2? 5.Kxa2 +-) 5.Kxc3 =
(niet meér dan elementaire eindspeltheorie!).

Bij de afdeling problemen krijgt
w.T,eenzeszet, een prijs. Zie het
tweede diagram.

Onder woorden gebracht: ln de
verleiding speelt wit de zetten
3.c4 en 4.Kb3 in de verkeerde
volgorde (type l), waardoor de
zwarte e.p.-slag roet in het eten
kan gooien. Door de juiste volgorde te kiezen: 3.Kb3 en 4.c4,
z.et wit zwart "voor het blok":
hetzij de e.p.-slag op het verkeerde moment uitvoeren, dan
wel deze mogelijkheid geheel
vetspelen.
Opgemerkt wordt dat ook 4.c3?
een verleiding is (type 2); dan
behoudt zwart de mogelijkheid,
op het gewenste moment op c3 te
staan-
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2) Jasper van Atten: mat in ó

f.e4 (1.d4?Kf7 2.Tcfl Keó 3.e4
fxe3!) 1.,.KÍ7(er dreigde2.Tcf1
Kf7 3.Tf4 Ke6 4.Tf5 etc.)2.d4

3
(2.Tcfl? Keó! 3.d4 cxd3!)
2...Ta8 3.Tcfl Ta5 4.Txf4 Tf5
5.Tf5 Ke6 6.T96 mat.

den om de promotie van g7 door
te drukken.

Een zuivere uitwerking van type
l, in tweevoud: twee pionnen
worden - in de juiste volgorde! zo vro€g mogelijk opgespeeld,
om de zwaÍe pionnen direct voor
de fatale keus te stellen: Nu niet,
dan nooit.

ó) mat in 3

9) wit wint

4) mat in 2

8) zelfmat in 7

(nr.S) is best een aardig pro,
bleem, met aan beide zijden e.p.spel. Maar het is niet thematisch
"uitstel
omdat
is afstel" nergens
aan de orde wordt gesteld.

5) mat in 2

Bijzondere vermeldingen voor
de nrs. 4, 5 en ó, waaóij aangetekend moet worden dat de beide
tweezetten (4 en 5) het maximaal
haalbare vertonen doch van eenvoudig karakter blijven. De
driezet (nr.ó) heeft originele
trekjes doch is qua uitvoering
m.i. wat onbeholpcn. Het zelfmat

En dan de studies. Hier waren
enkele teleurstellingen te incasseren. De inzendingen worden
stuk voor stuk besproken. Om na
te spelen!
Op zich zelf is nr. 9 een goede
studie. Wit heeft een wankel materieel voordeel, en de witte toren
staat slecht opgesteld. De zet
l.c4? zou direct beslissen doch
blijft een slag in de lucht zolang
1...dxc3mogelijk is. De zet moet
dus voorbereid worden; c4 is pas
effectief als de witte toren via M
naar de g-lijn verplaatst kan wor-

Dus l.Kh3 of l.Kh4; welke van
de twee is goed? Er dreigt nu
gxh6 met opmars van de wK, en
zwart moet dus op 95 slaan. Niet
met de pion natuurlijk, omdat de
zT dan na Kg4-h5 in de knel
komt, maar met de toren:
l...Txg5. Nu volgt 2.c4 dxc3
(wat anders? 2...Ke3 3.Te7+ of
2...Ke(D5 3.Tc5+ en Txg5 laat
zwaft geen enkele kans) 3.Tc4+,
en nu 3...Ke3 4.Tc3+ Kf2 5.Tf3
Ke2 ó.Tg3 en wint, of 3...Kd5
4.T94 c2 5.Txg5; en nu blijLt
waarom l.Kh3 wèI, en l.Kh4?
niet goed is: 5...hxg5 met schaak
zou zwart alsnog remise opl e v e r e n :6 . K h 5 c l D 7 . g 8 D K e 4 = .
Nog even de vraag wat er na l.c4
dxc3 en dan pas 2.Kh3 zou volgen. Dan zou 2...hxg5 wel goed
zijn voor zwart: 3.Kg4 c2 4.Kh5
Txg7, en remise. De zet l.Kh3
bevat een voorplan, volgens
streng"Nieuw-Duitse" principes.
Maar waar blijft nu het gevraagd
"uitstel
is afstel"? Het voorplan is
wel zuiver, maar berust op een
ander motief! Gelukkig is er nog
een verleiding: l Kh3 Txg5 2.c3?
Th5+ 3.Kg3 T85+ 4.Kh4 0f Kf2
dxc3 en =. Na 2.c4 betekentTh5+
indetdaad afstel van dxc3. Strikt
genomen voldoet dcze waarde-

4
volle studie niet aan het opgegeven thema (verleiding type
2).

10)wit wint

Bij nr. l0 is dat wel het geval.
Zwart dreigt met zowel KxhT als
K g 5 . N u i s 1 . g 4 ?( K x h 7 ? 2 . K x f /
en mat) voorbarig wegens
1 . . . f x g 3 ,b . v . 2 . L x e 4 T e l 3 . K f ó
Tfl+ 4.Ke5 f6+l 5.Ke6 Kg5
(6.Lg2Tfz), en zwart wint. Ook
l.Lxe4 Tel 2.g4? fxg3l (vooral
niet 2...Txe4? 3.Kf6, zie verderop) maakt geen verschil. Maar
l . L x e 4 T e l ( o f 1 . . . K g 52 . T x h 5 +
K x h 5 3 . g 4 +h x g 3 4 . L x h t ) 2 . K f ó t
is wèl goed: 2...'ïxe4 3.941 fxg3
4.Txe4; en na 3...Teó+ (of Kh7)
4.Kxf7 is fxg3 niet meer mogelijk. Een aardigestudie, met typi-

7
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sche "en passant"-effecten, zij
het nogal kort. Merk op dat de zet
g2-g3 in het verhaal nict vcnrkomt.
V a n n r . | | i s d e u i r w e r k i n gn i e t
zuiver; maar bovendienis er emstige twijfel over de correctheid.
Het opruimen van 92 door
1.Pxg2 Txg2 2.Ld5 heet niet te
gaan wegens 2...a3 3.Kxa2 Kgl
4.Lxg2 Kxg2 5.c4 bxc3 6.Ka3
K n 7 . b 4 K e 2 ( o p 1 . . . K x g 2 ?z o u
2.Lxf7, 3.Ld5+ en 4.f7 volgen).
Maar l.Pxg2 Txg2 2.bxa4 wordt
niet door de auteur aangegeven.
De auteursoplossingluidt: 1.Ld5
axb3 (of Tg3 2.Pxg2 axb3 3.Pel
Kh2 4.Lb3 Tg 1 5.Lxf7 =)2.Pxg2
Txg2, en nu is er een verleiding:
3.c4? bxc3 4.Lxg2+ Kgl! -+.
Aardigl maar wederom niet ge.
baseerd op "uitstel is afstel".
W e l g o e d i s d i r e c r3 . L x g 2 + K x g 2
4.c4 bxc3 pat, of 4...b2 5.Kxb2,
en bxc3 is niet meermogelijk. Dit
verklaart ook waarom 4.c3? zou
falen. Maar helaas, niet alleen
wegens b2+ doch ook wegens
Kf3; nog wel de door de auteur
aangegeven zet. Dit bederft het
'type
2'effect.

'lxe2
2.1're2
3.Lre2 l-e8 is de
positie op zich zelf wel duidelijk.
Na 4.h4 worclt gxh3 afgestraft
m c t 5 . a 7 L c 6 6 . 1 - x h 5K b 5 , o f h 2 ,
7 . 1 . e 8e n z . E n a l s z w a r t 4 . . . f 5
speelt volgt 5.a"1Lc6 6.kt3 Lb7
(weg van de diagonaal a4..e8)
7.Lxf5 Kb5 8.Lxg4 hxg4 9.Kd2,
in het kwadraat van 94, waarna
de witte h-pion dóór kan lopen.
Niet 9.Kd3? wegens Kb6 10.h5
KxaT I l.h6 tr8! Waar blijft nu
"uitstel
is afstel"? De auteur stelt
dat 9...gxh3 illegaal is en het
thema openbaart. Maar deze gpion komt van h5 en is pas later
ter plekke gearriveerd! Een
plaatsvervangende spijtoptant
dus.
Inmiddels is het helemaalnier
duidelijk waarom wit niet een andere zetvolgorde zou mogen
kiezen; 4.a7 t ó 5.h4 f5 ó.Ld3
Lbl 7.Lxf5 enz. De auteur geeft
aan dat 4.Ld3? faalt op 4...Lc6
5 . h 4 g x h 3 6 . L g ó K b 5 7 . a 7K b 6 = ;
of 5.Lgó Kb5 6.a7 Kb6 7.Lxh5
9 3 l 8 . h x g 3 K x a T = ; h e t g e e na l l e maal wel duidelijk is omdat wit
hier een tempo verliest. Maar dat
valt buiten het thema.
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l2) wit wint

l3) wit wint

Nog grotere vragen levert nr. 12.
Na de (in mijn ogen vrij overb o d i g e . )i n l e i d i n g L L x d 3 e 2

Wel een thematisch zuivere
uitwerking vinden wij bij nr. 13.
N a l . K f 7 b t D 2 . ' tx h l ( d r e i g t
3 . K g ó ) K h 7 ( o p 2 . . . a 2v o l g t

5
3 . T b 5e 5 4 . K g ó ) 3 . g 4 ! K h ó ( o f a 2
4.Th1 Lf6 5.g5 Lxg5 6.fxg5 etc.)
4.Tb5!; maar niet 3.Tb5? Khó
4.g4 hxg3. Ook gaat niet: 3.Th I ?
Lf6l 4.g4 Kh6 5.Th2 e5 6.fxe5
Lxe5 7.Th4+ Kg5=. Tot zover is
alles O.K.; 4.Tb5 kan niet met
hxg3 beantwoord worden, zodat
slechts 4...e5 overblijft. De auteursoplossing gaat nu verder
met: 5.Tb8 exf4 6.T98 Maar
Muzerie geeft aan dat 5.Tc5
(dreigt ó.Txc3 en 6.Tc6) ook
wint). De conclusie is dat de
studie tot en met de vierde zet
correct is doch dan een emstise
dual vertoont.

14)rcmise
Tenslotte de zeer interessante nr.
14, die een antivorm vertoont.
Het principe is duidelijk: Als de
witte c- en d-pion vastiopen of
gesiagen zijn moet de f-pion opspelen. Als deze dan geslagen
wordt is het pat; maar als de gpion dóórloopt (en de f-pion dus
ook; bereikt deze alleén remise
als de zK op c8 staat en bovendien de diagonaal h1-a8 verctopt
is. Niet goed is daarom b.v.: I .c4?
g4l 2.c5 c6 3.d3 Kc7 4.d4 Kc8
5.d5 cxd5 ó.c6 d6! 7.c7 Kxc'l en
zwart wint (8.f4 93 9.f5 92 10.f6
g l D I l . F 7D g 7 ; m e t z K o p c S z o u
het nu remise zijn). Of ( I .c4? 94)
2.d4 c5 3.d5 Kc7 4.dó+ Kc8 5.f4

9 3 6 . f5 g 2 7 . f6 g l D 8 . F / D g 2 m a t .
Goed is slechtsvolgens de auteur
l.d4 94 2.d5 dól (na 2.-.c5(ó)
3.dó zou wit nog winnen!) 3.c4
c 5 ( n a 3 . . . c 6 ?w i n t w i t m e t 4 . c 5 ! ) ,
en nu z-ou 4.dxc6? verlies opleveren; doch 4.f4 geeft na
4...gxB par omdat 5.dxc6 niet
meermogelijk is, hetgeen ook het
gevai is na 4...93 5.f5 92 6.f6
glD.... 8...Dxf8=.
"Uitstel
is afstel" geldt hier dus
voor wit, en is voor hem voordelig. Dat dit strik genornen niet
thematischis (in de omschrijving
was er sprake van een zwarte
e.p.-slag) moeten wij maar gauw
vergeten. Toch nog even de opmerking dat (1.d4 94 2.d5 d6)
3.f4? gxR? 4.c4 c5t.5.dxc6 voor
'type
een verleiding
I'door zou
kunnen gaan; doch 4...f2 gaat
ook en bederft het effect. Dat
1 c3? noch l.d3? na 1...g4succes
heeft laat zich gemakkelijk inzien. Blijft over de belangrijke
zet l.f3?l De auteur heeft zich
zeer veel moeite geffoost om te
bewijzen dat zwart dan wint.
Bijvoorbeeld 1...c52.c3 c4l1.d4

cxd3 etc. Maar de voortzetting
1 . . . c 52 . d 3 ! ( g e v o l g d d o o r c 3 e n
d4) wordt door hem metkwaardigerwijze niet genoemd. M.i. is
l.f3 wel degelijk een nevenoplossing, helaas!
Al met al blijven slechts de nummers 9,10 en 13 ter beoordeling
over. Géén echte prijskandidaten. Aan de nr. l0 ken ik een
eervolle vetmelding toe, aan de
nuÍnmeis 9 (goe4 maar niet geheel volgens het opgegeven
thema) ennr. l3 (wel thematisc[
maar met een gehavende staart)
beide een eervolle vermelding.
"toemooiGaarne mijn dank aan
directeur" René Olthof, die mij
de inzendingen anoniem heeft
toegespeeld. Nu pas ga itmijn op
de hoogte stellen van de deelnemers...
Toch best een interessant experiment, dat voor herhaling vatbaar
is. De uitslag wordt drie maanden
na het verschijnen van dit nummer van kracht.

nr.4) Jm Hcin V*duin, bijrcndrc vemclding
l.c4l
m. 5) Im Hein Verduin, bijrcndcrc vemclding
l.d4 dreigt2.Lbl
m. ó) Jreper vm Atrcn, bijandere vemelding
l.e4 dxe3 (fxc3dó) 2.Db6+ (Daó+, Db/a6)
u. 7) Jmprcrvm Atten, prijs
zie nppmt, 2e diagram
m. 6) Henk Boummter, niet thmatisch
nr. 9) Henk F:rerink, bijrcndoe vemelding
l.Kh3 Txg5 2.c4 (c3?) dxc3 3.Tc4+ Ke3 4.Txc3+ Kfl2 5.Tf3+ Krc2 6.T93 +
m.l0) Hmie Grmdijs, ewollc vcmclding
l.Lxe4 (1.g4?) Tel 2.Kf6 (2.94'!)Txe4 3.g4 Teó+ (fxg3) 4.KxfZ (Txe4) enz.
m.l t) Hmie Grondijs, orccthcid dubieu, niet thqnatisch
(c42)KxgZ 4.c4 (c3?) bxc3 pat
l.kf5 ub3 2.Pxg2Txg23.bg?+
nr- 12) Hmic Grondijs, thcrnatisch dubieu
l.Lxd3 c2 2.Txe2 Txc2 3.Lxe2 tr8 4.h4 (t d3?) f5 5.a7 l*ó 6.U3 lh7 7 JÁf5
Kb5 8.Ixg4 hxg4 9.Kd2 (Kd3?) en wint (9...gxh3 illcgml)
nr.l3) frepr vm Atten, bijrcndere vemelding
l.Kf7 blD Z.Txbl Kh7 3.g4 fib5?) Khó 4.Tt5 e5 5.Tb8 of Tc5, m wint
nr.14) Huold vm da Hcijdcn, incomct
l.d4 94 2.d5 dó 3.c4 c5 4.f4 gxf3 pat, of 4...g3... ó.f6 glD 7.f/ Dfl 8.ftD=;
maar mk l.R c5 2.d3 =

(Un)solvedMysteries
door Harm Benak

Er waren deze keer 7 oolossers en
die hadden alle dezelfde oolossing voor studie 3. Twee oplossers (van Oosterhout en Mees)
kwam deze studie bekend voor,
waarbij Mees zelfs nog een aantal
gelijksoortige studies wist; Birnov (1932), Raina (1932), Bron
(1950) en Skuia (195ó). De heer
van Donk vond uiteindelijk de
componist, namelijk dr. A. Wotawa. Verder had deze studie als
eerste plaatsing de Osterreichische Schachzeitung (1953). Uit
Wotawa's boek Auf Spurensuche
mit Schachfiguren komt de volgende oploesing:

met remise) 8,..g3-g2 9.Lgl-Í2
g2-g1D f0. Lf2xgl en wint.
Niet echt moeilijk, maar wel
mooi.
Zoals verwacht bleek studie 4 erc
lastig. Ik kreeg daarop 5 inzen-dingen die, wat de varianten betreft, voor het grootste gedeelte
met elkaar overeenkwamen
(maar niet helemaall). Maar verder liepen de meningen over deze
studie nogal uiteen. Mees vond
het bijvoorbeeld heel aardig
(maar tekende wel aan dat er
nogal wat duals in de vertakkingen zaten), maar Muzerie vond
dat dit eigenlijk nauwelijks een
studie genoemd kon worden (en
vond hem daardoor historisch
niet oninteressant). De uiteindelijke oplossing is een mengeling
van alle inzendingen, waarbij de
duals in de zijvarianten zoveel
mogelijk zijn geschrapt.

studie 3: Wotawa: wit wint

l.Kb6-a6 La3-c5 2.LfExdó
Lc5xa7 (of 2...Lxd6 4.Pbómat)
3.LdGbE! La7-.5 (of 3...Lb6
4.kxbóen5.Kc7)4.Lb8xe5k5a7 5.Le5-M La7-c5 6.Lb8g3l
Ir5-a7 (of 6...d3 7.Pxc5 d2
8.Pa4en mat volgt) 7.Lg3-Í2 9493 8.Lf2-gl (en niet 8.Lxg3 d3

studie 4: Van Sluiter: wit wint

l.Pd5{7+ Keó-fó ( l...Ke5/l-5
2.Df4 matl l...Kdó/7 2.De6+
KxcT 3.De7+ en wint; l...Ke7
2.De4+ Kf8 3.Df4+ Kg718
4 . D g 5 + K h S 5 . D e 5 +K h 7 6 . D e 7 +
Kh8 7.Kg6 Tb6+ 8.axb6 Dxbó+
9.Dfó+ Dxfó+ l0.Kxf6 en wint)
2.Dc4-Í4+t Kf6-g7 (2...Ke7
3.Dg5+ KÍ-/ 4.Dgó+ en wint;
2...Ke7 3.Dg5+ Kf8 4.Peó+ en
wint)
3.Df4-g5+ Kg7-h8
(3...Kf8 4.Pe6+ en wint: 3...Kf/
4.Dg6+ en wint) 4.Dg5-e5+
KhE-h7 (4...Kg8 5.Kh6 en wint)
5.De5-e7+ Kh7-h8 6.Kh5-h6
Tb8-b6+ 7.a5xb6 DaTxbó+
8.Pc7-e6 (8.Deó wint ook maar
niet zo mooi) 8...Db6{3+ 9.PeG
f4! De3xe7 l0.Pf4-g6+ KhE-g8
l1.Pg6xe7+ en wint.
Verder vond Muzerie iets interessantsoverstudie 1. Deze is volgens Bondarenko (Een galerij
van schaakstudles, no. 390)
namelijk van Fabricius-Lauritzen, Nationalttdende 19O6. ls
deze studie nu 'geleend' of heeft
Bondarenko het verkeerd? Wie
h i e r m e e ro v e r w e e t k a n n a a rm i i
schrijven.
Dan nu de twee nieuwe mysteries. Studie 5 is gecomponeerd
door F.W.B. van Eijsinga en gepubliceerd in E/seviers lVeekblad
( 1 3 d e c . l 9 ó 9 ) . D e o p l o s s i n gi s
nooit gepubliceerd, maar is waarschijnlijk niet al te moeilijk.
Studie ó is waarschijnlijk veel
lastiger en in ieder geval veel
ouder. Gecomponeerd door W.
Korteling en in novemberl9l3

gepubliceerd in het Trjdschrift
van de Nederlandse Schaakbond,
echter zonder oplossing. Wie
probeert tachtig jaar later alsnog
de oplossing te vinden?
Stuur Uw oplossingen en andere
opmerkingen naar onderstaand
adres. Let hierbij op de uiterste
inleverdatum voor de kopij van
het volgende nulrurlet.

Harm Benak
B.Bosmaweg12
7961CX Ruinerwold

studie5: Van Eijsinga:remise

studie 6: Kortelinp: wit wint

Thematischezuiverheid
doorHenkMuzerie

Een lastig begrip, in probleem en
studie, is thematische zuiverheid.
Wij kwamen een aardig voorbeeld tegen.

Halberstadt, 1953
wit aan zet wint (diagram 2)

diagram 3
diagram 2
diagram I

Liburkin, 1947
wit aanzet wint (diagraml)
l.Pc6+ Kb7 2.bxa7 KaE 3.Kf7
Kb7 4,aED+KxaS 5.Kg6 +.
De clou is de wederzijdsezetdwangaanhet eind (waz =; zaz

l.Pc6 d4 (andersK-{3, l-r8,
K---aó en mat) 2.Kgó! LhE (of
2...Lf8 3.Kfl7en 4.Ke8) 3.Ld3!
(zie diagram 3). Wit wint als
boven: 3..,Kb7 4.PdE+ enz.
Maaralswit hieraanzetzouzijn
wint hij op vrijwel dezelfdemanier: 4.Pd8 I,e5 5.Le4 enz. De
zet Pd8 wordt niet door Kb7

mogelijk gemaakl hij dreigde al!
Van wederzijdse zetdwang is
geen sprake, de clou is verdwenen, de bewerking is thematische onzuiver. Tegelijk een
aardige illusratie bij het thema
zetdwang-en-dteiging.

De Saavedra-sfudie
II
doorHsrold van der Heijden
Was de inkt van EBUR I993ll
nog niet helemaal droog, vond ik
me daar toch een prachtige studie
die er nog bij had gemoeten....
Helaas was er in EBUR 1993/2
onvoldoende ruimte, en leek me
deze eenling ook een beetje als
mosterd na de maaltijd komen.
Gelukkig bezorgde iemand van
mijn werk ('b"n jrj die Harold
van der Heijden uit KIJK?') me
een kopietje van de rubriek van
ons ARVES-lid Tim Krabbe in
de KlJiKvanseptember 1993. Dat
verschafte mij juist voldoende
stof voor een smakelijk toetje:
Dat Tim nogal begaan is met het
lot van de minderheden in het
schaakspel was u ook natuurlijk
al eerder duidelijk geworder; en
ik kan me dan ook voorstellen dat
een verhaal over m.inorpromoties
op zijn mins zijn aandacht trekt.
Zoook mijn artikel in dBURover
de Saaveedra-studie.Tim wijst
zeer terecht op het ontbreken van

de volgende studie van Troitzky
met het thema 90' gekanteld!

27) E.Pogosjants
[+04l0.00dlal]
Shakhmatyv SSSR,1976

2Q A.Troitzky
[+O430.32d5a6]
5.p Ceske Slovo 1924
l.h7 Tg5+ 2.Kxd6 Txh5 3.Kc7
Le6 4.KbE LdS! 5.Txd5 Txd5
ó.h8T! Td6 7.Kc7 wint
Zoals ik de vorige keer schreef,
kon ik de shrdie van Gurgenidze
(nr 19) zeer waarderen vanwege
de onverleidelijke verleiding (of
is verleidelijke onverleiding een
betere term?).
De volgende studie van Pogosjants ldie dus nog niet in mijn
database voorkwaml) is zonder
meer in dit kader ook zeer
speciaal. Het is overduidelijk een
Saavedra, maar dan zondet de
promotie ! Sterker nog, er is helemaal geen pion te bekemen in de
beginstelling!

diagram2T

1.Ld4+!! Txd4+
3.Kb3 en wint

2.Kc2

Ta4

Normaal maak je met zo'n rudimentair gevalletje natuurlijk
nauwelijks indruk, maar u 21t
het met mij eens zijn dat dit de
spreekwoordelijke ui tzondering
op de regel is.

Herhaaldeopoep
Is oot êên Ían uw eerstc probeerseb:ecn Y,€tSi,e:::Vat ,'de
: . : : : ' t : : : : :
$ávedra*udie7

. .
Ketrt u nog heer Saavec&a'e die aan rnijn aafKtiicnt
z{n
oÍrtsÍrapt?
diagram 26

Stuurt u mii daneyeneenkaartjel

IIET BALLET DER KONNGEI{.
Korresponderende velden en de computer.
door J.Buijs en R.Hendriks

publiek bekendmaken, om twee
redenen.

l\:, t
I
K ,l l"L

7

% 1:Ll

f

... f\

l) Ebersz 1930: W aan zet wint

Wanneer men de gemiddelde
schaker met de stelling van diagram i konfronteert, en erbij vertelt, dat de zwarte koning na
I .Kb I I in zetnood is, reageert hij
met verbijstering en ongeloof.
Toch heeft de witte koning op
elke zet van de zwarte een antwoord dat de zetdwangsituatie
handhaaft, net zolang tot hij onvermijdelijkde zwarte pion opdó
of 93 verovert. Het lijk of beide
koningen een rituele dans uitvoeren, waarbij elke pas aan
strilde regels is onderworpen. De
schrijvers van dit anikel zijn
bezig met een uitgebreid onder,
zoek naar die regels, om ze ondubbelzinnig te beschrijven en
magie en mythe te vervangen
door logische verklaringen. Een
bespreking van alle systemen orrl
k o r r e s p o n d e r e n d e .o f t o e g e voegde, velden te ontdekken bewaren we voor een aparte publikatie. Eén systeem willen we
toch aan een zo breed mogelijk

Het traditionele terrein van de
toegevoegde velden, koningen
en pionnen, is te overzien en in
meetkundige termen te beschrijven. Maar zetdwang en
toevoeging kunnen ook in andere
eindspeleneen rol spelen. Klassiek zijn de voorbeelden van
paard tegen loper. ln dat soort
stellingen is het aantal te onderzoeken posities van de stukken
zcer veel groter dan in pionneneindspelen. Bovendien is de
vraag, welke velden voor een bepaald stuk vanuit een bepaalde
positie bereikbaar zijn, voor andere stuklien veel moeilijker te
beantwoorden dan voor koningen. De problemen zijn eerder topologisch dan meetkundig.
Nu is het systeemdat we de lezer
willen voorleggen speciaal bedacht voor de computer. In de
oorspronkelijke publikatie
(CLARKE; een naám in kapitalen verwijst naar de literatuuropgave) wordt de methode echter
gedemonstreerd aan de hand van
een stelling waarin de verdedigende partij kansen heeft op
tegenaanval. Daarom zullen we
ee6t, in het eerste deel van dit
artikel, een beschrijving geven
van dit systeem op grond van een
stelling waarin de verdedigende
partij volkomen kansloos is. In
het tweede deel zullen we
aangeven,hoe tegenkansenin het

systeem kunnen wotden verwerk1. Als er computerschakers,
of misschien zelfs wiskundigen,
zijn die kommentaar willen
leveren, nodigen we hen hierbij
uit. hun reakÍies aan ons oD te
sturen.
deel I
Om te beginnen keten we terug
naar diagram 1. ln navolging van
ZINAR hebben we de stelling
gespiegeld zodat wit de aanvallende partij is, terwijl zwart verdedigt. Daardoor kan in het vervolg steeds de afkorting W worden gebruikt voorde aanvalleren
Z vcrrr de verdediger.
Als W wil wirnen, zal hij ofwel
op d6, ofwel op 93 moeten slaan.
Z kan Kxd6 niet meer verhinderen, als de WK c6 bereikt.
Bijvoorbeeld WKcó, ZKeT:
1.Kc7l (Kb7? Kd7 ! remise)en dó
valt. We noemen có daarom een
kritiek veld. De WK kan c6 alleen bereiken via b5. Beantwoordt Z die zet met Kc7 of Kd7.
dan kan de WK het kritieke veld
c6 niet betreden. Op de koningsvleugel is 93 een kritiek
veld: na Kxg3 kan Z niet meer
voorkomen, dat de WK achter de
g-pion aan naar f5 en e6 gaal
waarna alsnog Kxd6 volgt. Om
Kxg3 te verhinderen, moet Z de
zet Kf3 beantwoorden met Kh4.
Omdat de afÍand van c7 naar h4
groter is dan de afstand van b5

10
naar f-1,moet de ZK Kb5 bcanr
woorden met Kd7, want na Kc7
k o m t d e W K o n g e h i n d e r do p 9 3 .
We hebben nu uit de kritieke
velden twee zetdwangposities
afgeleid, namelijk WKb5:ZKd7
en WKf3:ZKh4. Deze velden
noemen we korresponderende
velden. Als de koningen op
korresponderende velden staan,
verliest Z aan zet, terwijl W aan
zet niet kan winnen. Het soreekl
vanzelf, dat uit de korresponderende paren b5:d7 en f3:h4
nieuwe paren Lannen worden afgeleid. Zo verliesiZ aanzet in de
positie WKc4:ZKe7. omdat elke
zet de afstand tot d7 of h4 groter
maakt dan de afstand van c4 tot
b5 of f3. Z kan dus niet voorkomen, dat de WK op een van de
kritieke velden komt.
Door middel van de methode van
CLARKE kan nu worden vastsesteld, welke velden met elÈar
korresponderen, vanuit welke
posities W een gewonnen positie
kan bereiken, en hoe W moet
spelen om dat doel zo snel moge,
lijk te realiseren. Een gewonnen
positie wordt daarbij gedefiniëerd als een positie waarin de
WK aan zet dichterbij een kritiek
veld isdan de ZK, dan wel waarin
de ZK aan zet gedwongen is zich
ten opzichte van de WK van een
kritiek veld te verwijderen. Kern
van het sysleem is het terugredeneren vanuit bekende winstposities. ln de positie WKb5:ZKd7
verlies Zaan zet, dus elke positie
waarin W aan zet deze positie kan
bereiken leidt tot winst voor W
(aÍ'/Ka4lMlc4, ZKdT). Om een
volledig beeld te krijgen van alle
posities moet men de volgende
stappen doorlopen.
l Stel vast waar de kritieke
velden liggen, en vind de bilbe

horende zetdwangposities.ln de
íelling van Ebersz zijn có en g.l
kritieke velden. De bijbehorende
zetdwangpositieszijn WKb5:
ZKdl en WKf3:ZKh4.

b5 en Íf respekievelijk vier en
vijf zetten bedraagt. Op h8 staat
44, want de afstand tot d7 en h4
bedraagt respektievelijk vier en
vler zetten.

2. Noteer op elk veld bij W en Z,
in dezelfde volgorde, de afstanden tot respektievelijk b5, f3 en
d7, h4.

3. Vewolgens wordt een tabel
opgesteld, met van links naar
rechts de velden die toegankelijk
zijn voor de ZK, van boven naar
beneden de velden voor de WK
(zie tabel Ebersz 1930). In ons
voorbeeld hebben we bepaalde
velden buiten beschouwing gelaten om geen tijd te verdoen met
onrnteressante posities. In de
tabel komt bij elke positie waarvoor geldt, dat tenminste eén van
de afstandsgetallenbij W kleiner
is dan bij Z,aande linkerkant het
cijfer I (1.) te staan.
4. Alle posities, waainZ aan zet
niet kan vermijden, dat hij in een
voor W gemarkeerde positie
komt, krijgen aan de rechterkant
het cijfer I (.1). Als de WK

I a) afstandsgetallen

In fig. I a staat op a I het getal 45.
Dat wil zeggen dat de afstand tot

Flbemz1930, vlgns Clarke (er zijn geen zwarte tegenkansen)
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bijvoorbeeld op c I staat, map de
ZK nier naar c87d8/e8ff87
g8lh8lc7ld7. Dar geeft immers
posiries waarin W aan zet wint.
Als de ZK op c8 of c7 staat, kan
hij alleen verliezende zetren
doen. Vandaar het cijfer I aan de
rechterkant op het kruispunt van
cl en cS/cl en c7 in de tabel. Bii
b5 zijn alle posities voor W qgmarkeerd, behalve d7. Dat beiekent, datZ aan zet verliest, tenzij
de ZK naar d7 gaat. Omdar d7
niet bereikbaar is vanaf f8/
g8 lh8| d7 (!) | fl | g7lh7 | f 6| 96 lh6|
g5lh5!aha,
krijgen al die posities rechts het cijfer l. Voor
elke positie van de WK geldt, dat
de ZK om niet te verliezen naar
een veld mo€t, wuur nog geen
cijfer voor W staat.
5 , . P o s i t i e s . d i ev o o r W n o g n i e t
z{n gemarkeerd, maar vanwaaÍ_
uit hij een ycx)r Z met I gemarkeerde positie kan bereiken,
krijgen links het cijfer 2. In de
positie WKd3, ZKf6 verliest Z
aan zet. De WK kan op d3 komen
vanafc2ld2le2lc3/c4. De posities
e2-fó en c4-fó hebben links al het
cijfer l, maar bij c2-f6, d2-f 6 en
c3-f6 staat nog niets. Daar xomt
aan de linkerkanr het cijfer 2. ó.
Nu moet opnieuw worden onderzocht, of de ZK in bepaalde po_
sities alleen verliezende zetten
kan doen. In de positie WKc3,
ZKg5
kan de ZK
naar
f6lg6lh6lhskah4. Dankzij de 2.
op fó kan de ZK alleen naar voor
W gemarkeerde velden. Daarom
komt bij de positie c3-g5 aan de
rechterkant een 2 te staan.
7. Vervolgens kijken we, of er
posities nog niet zijn gemar
keerd, vanwaaruit W een v<xrrZ
met .2 gemarkeerde positie kan
bereiken. Die posiries krijgen
l i n k s h e t c i j f e r 3 , z o a l sc 2 - e 5 : W

aanzet laat Z verliezendoor Kc3 !
Op deze manier gaan we verder
tot er geen enkel cijfer meer kan
worden toegevoegd.
8. Voor de duidelijkheid worden
er.dan nullen ingevuld bij posltles waar een cijfer ontbreek.
Vandaar 10 bij b5{8 en 0l bii
b5-d7. In het eerste geval betekent de nul (.0): Z aan zet verliest
niet; in het tweede geval (0.): W
aan zet wint niet. Anders dan
CLARKE vinden wij het beterde
linker nullen wel in de tabel op te
nemen. Deze maken het duidelijker zichtbaar dat het andere
getal rechts staat en bovendien
helpen ze bij het vinden van
korresponderende paren. Staat de
WK op c4, dan moe t de ZK op e7
gaan staan. Uit de rcst van de
kolom van e7 blijk dat dit veld
ook het enige antwoord is op
WKa4. Door koresponderende
velden in het diagmm bij W en Z
hetzelfde numÍrer te geven, kan
het resultaat van de tabel zichtbaar worden gemaak (fig. 1b).

z fr, z v%oB

lb) nummering van de
corresponderende velden
Voor het vinden van de optimale
zenen blijft echter de tabel het
eenvoudigstehulpmiddel.
We ncmen nu de proef op de som
met de positie die de langste zet
tenreeksoplevert, WKal, ZKgT

(80): l.Ka2: (07) Kf7 (70)
2.Ka3! (06) Ke7 (ó0) 3.Kb2 (4s)
(even goed is Ka4, 05) Kf8 (50)
4.Kb3! (0a) Ke8 (40) 5.Kc2 0 3)
(even goed is Kb4,03) Ke7 (33)
(even goed is Kf7, 30) 6.Kd2!
(t2) KÍ6 (2O)7.Kd3! (01) en een
gewonnen positie is bercikt. W
aan zet gaat dus steeds naar een
veld dat de positie met het laagste
cijfer (afgezien van nul) aan de
rechterkant oplevert, want dat
cijfer geeft aan, in hoeveel zetten
Z gaat verliezen. Z aan zel streeít
naar een positie waarin linls een
nul staat, of anders een zo hoos
mogelijk cijfer, want daaruii
blijkt, in hoeveel zetten W saar
winnen.

deel II
Als Z de witte plannen kan verijdelen dooreen tegenaanval is de
situatie minder overzichteliik.
Het isniet voldoendeom achteiaf
de tegenkansen te inventariseren
en op grond daarvan een aantal
korresponderende velden te
schrappen. De samenhang van de
korrespondentie wordt verbroken, zodat ook de cijfers bij
posities die niet direk met een
tegenkans samenhangen, onbetrouwbaar worden. Maar het is
mogelijk de tegenkansen in de
tabel op te nemen nog voordat de
overige cijfers worden ingevuld.
Deze aanpak zal worden gedemonstreerd aan de hand van een
stelling van Reti. Deze stelling
heeft nogal wat pennenin beweg-ing gebracht (CHERON nr. 749,
MAZELIS nr. 708, ZINAR nr.
756, ECE nr. 1266, WALKER).
Om ervoor te zorgen, dat Z de
verdedigendepartij is. hebben in
navolging van ZINAR de selling
gespiegeld. W probeeÍ te winnen, hetzij door 94 hg4 h5 enzovoort, hetzij door Kxb4.

l2

,/ z,
'"ffit%'/%
,r,

% "ryr,t%"m
2) Reti 1929, Z aan zet houdt
remise

Eerst worden de posities met
zetdwang opgezocht. Als de WK
op d3 *aat, moet de ZKnaar d5
gaan, anders volgt Kc4. De ZK
mag niet naar b5 ofc5, omdat dan
94 wint. Zo vormen ook
WKe3:ZKe5 en WKf3:ZKf5
korresponderende paren. Zie
bijvoorbeeld WKe2, ZKe5:
l.Ke3 Kf5 2.Kd4 Kg4 3.Kc4
Kxg3 4.KxM Kxh4 5.a4 en na
a8D wint W nog net door Dhl.
Maar Z kan in de tegenaanval
gaan door a2 te bedreigen. Dat
lukt alleen, als WKf3 wordt
beantwoord met ZKc3 (WKf3,
ZKc3): l.g4hg4+ 2.Kxg4 (als de
WK niet op R stond, kon W deze
zet gebruiken om de h-pion op te
spelen) Kb2 3.h5 Kxa2 4.hó b3
5.h7 b2 6.h8D blD rcmise. Op
WKR heeft Z dus twee verdedi
gingen: ZKf5 en ZKc3. Hieruit
volgen nog twee posities waarin
Zaanzetvedíest, maarW aan zet
niet wint, WKf2:ZKe4 en
W Ke2 :ZKd4. Bijvoorbeeld
WKl2, ZKe4: l...Kd4 2.g4 hg4
3.Kg3 en wint, maar l.Ke2 Kd4
2.Kd2 Ke4 3.Kc2 Kd4 remise,
want 94 heeft alleen zin als de
WK in staat is de zwarte vrijpion
tegen te houden.
Z kan ook proberen met Kg4 de
witte g-pion aan te vallen. W kan
dan op twee manieren reageren:

door b4 aan te vallen of dmr
gebruikte maken van de beperkte
bewegingsvrijheid van de ZK. In
het laatste geval verliest Z
(WKfl, ZKf5): l...Kg4 2.Kg2
Kf5 3.Kf3 en wint/(WKel,
Z K f 5 ) : 1 . . . K g 42 . K f 2 K h 3 3 . K f 3
l(h2 4.g4 en wint. Kg4 heeft dus
g e e nz i n a l s d e W K o p e l , f l , g l ,
e2, f2, 92 of e3 staat. Staat de WK
o p c I , d l , c 2 , d 2 o f d 3 , d a nb e s l i s t
de snelheid van de a-pion
(wKc l/d1/d2, ZKf5): t...Ks4
2.Kc2 Kxg3 3.Kb3 Kxh4 4.KxM
Kg3 5.a4 h4 ó.a5 h3 7 .a6h2 8.a7
hlD en 9...Da8 met winst
l(wKczld3, ZKf5): l...K94
2.Kb3lc4 Kxg3 3.Kxb4 Kxh4
4 . a 4 K g 3 5 . a 5 h 4 6 . a 6 h 3 7 . a 7b 2
8.a8D en 9.Dh I met winst. Als de
ZK op Ï5 staat, kan Z aan zet dus
zelfs winnen, als de WK op cl,
dl ofd2 staat.
Om er achter te komen hoe de
posities met zetdwang samenhangen met andere posities van
de koningen, maken we een tabel
volgens het systeem van
CLARKE. Omdat de posities met
zetdwang op de d-, e- en f-lijn
liggen, is het voldoende de cJijn
tot en met de gJijn te onderzoeken, met de WK op de eerste
tot en met de derde rij, de ZK op
de vierde tot en met de achtste.
Onmogelijke posities ftijvoorbeeld WKf3, ZKe4) krijgen een
stÍeepje.
Allereerst worden de extra kansen voor Z ingevuld: als de WK
op e2 staat, wint W aan zet niet
als de ZK op d4 staat. Hetzelfde
geldt voor WKf2, ZKe4. Deze
posities krijgen de aanduiding 0.
in de tabel. Verder houdt Z remise met Kc3, als de WK op f3
staat. Vandaar de aanduiding .0
bij de posities WKf3, ZKc4ld1.
Bovendien verhindert Z d^t W

wint (door zelf te winnen ), als de
W K o p c l / d l / d 2 s t a a te n d e Z K
op f5. Vandaar de aanduiding .O
hij deze posities. Het is niet juist
deze extra kans in een apaÍt systeem te verwerken, zoals bij
MAIZELIS: de zwarte mogelijkheden hebben geen zelfstandige betekenis, maar spelen alleen een rol voor zover ze delen
van het witte winstplan onbruikbaar maken. Als dat meteen
aan het begin wordt onderkend,
komen ook de posities die met de
verijdelde winstposities samenhangen, vanzelf konekt in de
tabel.

t' 4V0 r %
%L

2a) W < Z: W wint door KxM

Z heeft nies aan welke kans dan
ook, a'lshij M niet kan dekken. In
fig. 2a staat de afstand tot b4 aangegeven. Als het getal bij W
kleiner is dan bij Z, wint W aan
zet ( I . in de tabel). Hieraan worden alle posities toegevoegd,
waarin de WK ook ongeacht de
afstand verhindert dat de ZK M
deLr: wKd3, ZKcóld6; WKe3,
ZKíT le7le6
V/Kf3,
en
ZKe6lf6leT lf7le8lf8 ( l. in de
tabel). Deze posities vallen niet
allemaal samen met de winnende
posities op grond van d3:d5,
e3:e5 en f3:f5. Om ze in de tabel
te kunnen terugvinden zijn ze
daarom gemerkt met Í (= W aan
zet verovert M).
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Í = W aan zet kan b4 slaan zonder dat Z het verhindert.
0 = W aan zet wint niet,Zaan zet verliest niet.
.O = Z aan zet verliest niet.
0. = W aan zet wint niet.
Twee andere getallen = W aan_zetwint, Z aan zet verliest; het cijfer geeft aan, hoeveel
zetten het duurt voot
W eengewonnen positie bereik.
Nu wordt de tabel volgens het
bekende systeem verder ingevuld, uitgaande van de posities
d3:d5, e3:e5 en f3:f5- Het resultaat stemt overeen met de oplossing in ECE In de positie WKgl,
ZKd3 moet de ZK, in verband
met de dreiging 94, naar d4 (0) of
e4 (30): 1...Kd4! (0) 2.Kf2 (10)
Ke4! (02) 3.Ke2 (30) Kd4! (03)

2 b ) n u m m e r i n g v o l g e n sZ I N A R

enz. Maar 1...Ke4? (30) 2.Kf2
(02) Kf5 (20) 3.Kf3 (01)/ 2...Ke5
(20) 3.Ke3 (01). De nummerinp
van ZINAR (fie. 2b) houdr geei
rekening met de tegenkans Kg4:
in de positie WKel, ZKe5 moet
Z aan zer verliezen. Als hii
l . . . K f 5 s p e e l t .m o e t W v o l g e n s
de nummering winnen met Kd2;
dat blijk echter na 2...Kg41 de
verliezende zet. Afgezien daarvan werken de nummers ook niet
als de ZK dichterbij de kritieke
velden is dan de WK: als de WK
op de eerste rij staat, hoeft de ZK
slechts naar d5 of e5 te saan om
alle dreigingen te parJren. De
nummers van MAIZELTS (fig.
2c) zijn ronduit misleidend. In de
posities WKl2, ZKe4 (nr. 2) en
WKf3, ZKf5 (nr. I ) verliestZ aan
zet, terwijl W aan zel niet wint,
maar in de positie WKg2, ZKe5
í n r . 3 ) v e r l i e s tZ a a n z e t n i e t
(l...Keó!). In de positie WKf3,
ZKd4 (nr. l) verliest Z aan zer

2c) nummering volgens
MAIZELIS
niet (1...Kc3!), maar W aan zer
wint wel (l.gal). De fundamentele fout achter deze nurmenns
is, dat een defensieve moee-lijkheid (Z verhindert dat-W
wint) is behandeldals een agressreve mogelijkheid (Z wint, tenzij de WK op een korresponderend veld gaat Íaan). Er kan op
twee manieren worden bewezen
dat W niet wint: Z maakt remise
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of Z wint. Het laatste is on
getwijfeld minder prettig voor
W, maar dat doet voor de vraagstelling niet ter zake.Om de gegevens van de tabel in de praktijk
wat hanteerbaarderte maken zijn

'/., u
f,,/, r
2d) koningen op gelijke letters
-> W aan zet kan niet winnen
in fig. 2d de velden van W voorzien van letters. De korresponderende velden bij Z hebben dezelfde letters. Deze zijn gevonden door bij elk veld voor de WK
te kijken waar de ZK moet gaan
staan om een positie te krijgen
waarin het eerste getal een nui is.
Bijvoorbeeld cl = A; in de tabel
beginnen de cijferkombinaties
met een nul op c7. có, c5, d5, e5
en d4, Daar komt dan eveneens
een A te staan. Zolang de ZK op

dezelfde letters als de WK gaat
íaan, kan W niet winnen. Als de
ZK in de loop van dat proces de
ABG op 94 bereikt, wint Z zelfs.
Deze uiteenzetting was wellicht
wat diepgravend, maar omdat het
systeemvan CLARKE het enige
is dat niet alleen aangeeft of Z
verliest of niet, maar ook bij elke
positie de optimale voortzetting(en) geeft, leek het ons de
moeite waard dit prachtige systeem voor zoveel mogelijk stellingen geschikt te maken.
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Task
doorHarold van der Heijden
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De 8 paarden van Cheron. de
superdoorbraak van Cathignol,
een eerste poging van Rusinek in
de richting van de Babson-task,
de studie van de eeuw van Kolesnikov en Pervakov (zie EG
104#8320); de gerealiseerde
studietasls zijn dun gezaaid (in
mijn geheugen).Hoeveeltijd zou

'rrru,

Hurtig voor bijgaande studie
hebben gesteedna Het ldee? (en
hoe zag de eerste prijs van dat
toernooi er eigenlijk uit?).
2.p Schac kvcirlden 1943
l.aEL+ Kc8 2.b7+ Kd7 3.Dd5+
Ke7 4.De5+ KfIl 5.Dxg7+ KxgT
6.h8L+ K- pat!
la

EenE:ap

t5

door Rohert Timmer

In het augustusnummer van
EBURlas ik een aardig aftikeltje

Het Eindspel
Manuel Bosboom

-%
% ffi,!
''%,
?,
%L/&

% %L"m

[) Bosboom - Pieterse.
De contouren van de g(ert)
variant zijn nog evident aanwe
zig. Met veel banaal geoffer
ik de zwarte monarch naar
koningsvleugel teruggejaa
waat de'beslissing' zal vallen.
l.Da1 Lh8 2.Da3+ Kg7 3.Dg3

Kh7 4.Dd3+Tf5 5.Dxf5+!Hi
Gert een wenkbrauw op, bi
wijze van lichte verbazing.
5...exf5 6.Kh5 Schroeft zowe
de tegenstander als zichzelf

6...Kg7 7.h4 Kf8 8.Kh6 Lg7
9.Kh5 Lh8 10.Kh6 Lh7!?
1 0 . . . K e171 . h 5 =
ll.LxhT Lg7 r2.h5 Lh6
l3.Kxh6 Kg8 pat. Mooi heur
dat dubbele looeroffer.

van Gerrit Wiersma, getiteld
Schaakstukken in de verschansing. Hierin wordt een aantal
studies getoond met het enigszins
macabere thema 'zelfpat'. Vol
trots besluit Wiersma zijn artikel
met een prachtig fragment uit de
partij Bosboom - Pieterse, 1987
(?).
Alleen al door het feit dat er onduidelijkheid bestaat over de
plaatsnaam en hetjaaÍal van de
desbetreffende partij, zou bij
menigeen een belletje moeten
gaan rinkelen of anderc een lichtje moeten gaan branden. Zo niet
bij de goedgelovige Wiersrna, die
zijn artikel afrondt met de woor'Uit
den
dit laatste voorbeeld
blijkt het eens te meer fascinerend wanneer realiteit en fantasie elkaar ontmoeten in een
strijd op ó4 velden'.
Ik denk dat de heren Bosboom en
Pieterce na het lezen van Wiersma's artikel in hun vuistje hebben gelachen, want na een klein
onderzoek ontdeke ik dat het
vermeende partijfragment gewoon ordinair jatwerk isl De
stelling die is afgedrukt in EBUR
behoort namelijk toe aan de
Russische componist Vitold
Jakimtsji( die met deze schitterende studie in i966 een eeste
prijs verwierf in het blad Sjaclrmatnaja Moslcva.
Waarschijnlijk heeft Wiersma
zijn informatie gehaald uit het
onlangs verschenen jubileumboek van de Amstelveense
schaakvereniging S V ZukertortAmstelveen. Onderhet kopje HeÍ

Eindspel doet Manuel Bosboom
net alsof het hier een echre panij
betreft (Red: zie kader). Nergens
laat hij doorschemercn dat het
hier gaat om een grap, en dat is
eigenlijk een kwalijke zaak.
Hoeveel argeloze mensen hebben dit fragment bijvootbeeld al
overgenomen in een clubblad of
plaatselijk krantje? Op die manier komen helaas de fabeltjes in
de schaakwercld. Jammer!
Er zijn in de pralcijk meer voorbeelden bekend van mensen die
geènsceneerde partijen of andermans studies naar schaaktijdschriften hebben gestuurd om er
zelf beter van te worden. Een
veelgebruik foefje is om studies
in spiegelbeeld te zetten, waardoor de kans op opsporing natuurlijk aanzienlijk wordt verkleind.
Maarzelfs die i-nsparuring kost de
HH. oplichters soms nog te veel
werk, getuige het voigende 'partijfragment' dat ik vond in het

2\l-arau - v. Both. Nice 1934
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lxtk l)o.s unsterbl.iche Spiel van
Werner l-auterbach.
(zie diagram vorige pagina)
'Schwarz
hat soeben mit Behagen durch seinen Turm auf eó
die WeiBe Dame gefesselt und
háumt von Damengewinn. Er
wird jáh aus seinen Tráumen gerissen', schtijft Lauterbach in
zijn onschuld.
De'patij' ging verdermet l.b6+
Kxb6 (1...Kb8 Z-th8+) 2.Thó!
en wit won.
BatL wat een ongegeneerd staaltje van diefstal, want kennelijk
was Lauteóach niet op de hoogte
van het feit dat Josef Kling en
Bemhard Horwitz reeds in l85l
op eigen kracht de volgende
studie hadden gecomponeerd:
(zie diagram volgende kolom)
ChessStudies l85l
1.Tbxe6 Txe6 ( 1...Dxeó2.TxI6)
2.M+! Kxb6 3.Th6 en wit wint.
Ere wie erc toekomt!

3) J. Kling & B. Horwitz:wit
wint
Gelukkig zijn er ook onschuldige
gevallen bekend, waarin het
'plagiaat'juist
heel
plegen van
aandoenlijk werld. Zn berichue
Siep Postma eens in Schakend
Nederland(maatt 1989) over het
kampioenschap van Duckstad
1989. In een werkelijk grootmeesterlijke partij maakt de met
wit spelende Donald Duck korte
metten met ene Guus Geluk- Een
beetje schaker ziet onmiddellijk
dat het hier handelt om een variant uit de bekende paÍtij Karpov
- Joesoepov, USSR (ch) 1988.
Om dat nog eens te onderstrepen
besluit Postma ziin artikel met

'De
het zinnetje
analyses erbij
zijn van oud-wereldkampioen
Anatoly Karpov, met wie Donald
al jaren postzegels ruilt.'
Tot zoverniets aan de hand, maar
wie schetste mijn veóazing toen
ik precies een jaar later in de
combinatie-rubnek v an Sjac hmati Riga (nr.5/1990) een fragment zag afgedruk met het lach'Duck wekkende onderschrift:
Geluk, Holland 1989. Wit speelt
en wint.'
Mij dunkt, nu wordt het toch
langzamerhand tijd dat een
dergelijke'schaakgeschiedenisvervalsing' een halt wordt
to€geroepen. Tot slot een goedbedoeld advies aan Manuel Bosboom: Een grap is pas dan een
'grap'
grap als er
op staat....

Redactioneel commentaar

doorHarold van der Heijden

'partij-fragment'
Bosboom-Pieterse in het artikel van Wiersma vcnr EBUR 199312zzg, was
Toen ik het
'het
feit dat deze combinatie in een partij voorkomt is al zeer bijzonder, maar
mijn eerste gedachte iets van
'm
achter het bord vindt is mirakuleus'.
het feit dat de witspeler
Gerrit Wiersma had me nog wel gevraagd om te prob€ren de datum en plaas van het plaatsvinden van dit
wonderte achterhalen, maaronderde ca. 70.000 partijen in mijn computeÍ waren wel enkele partijen tussen
genoemde heren, maar niet de bewuste. Geen haar op m'n hoofd die eman dacht, en geen belletje of lichtje
dat me adviseerde om mijn eindspelstudiedatabase te raadplegen. Als ftrcpelijk) onervaren mystifi
had Bosboom niet eens de moeite genomen om een zetje of wat weg te laten, of om op z'n minst de stelli
te spiegelen. Toen ik onlangs op bladzijde 49 van het door Robert Timmer genoemde jubileumboek de
stelling opnieuw zag, was opnieuw mijn enige reactie een naieve blijheid om zoiets schoons. Bij dit artikel
fteft u ook dit stukje aan (voorheen gepubliceerd in het clubblad van schaakvereniging Zukertort-Amstelveen,L'Echec, nummer 72, 1988).
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Anticipations

ày Alain Pallier
The general problem of anticipations needs a large debate. Here
is a interesting case that is worth
adding to the file.
ln EG 19 the following study by
one of the greatest masters of
chess compositions, IGM
Vladimir Bron was reproduced.
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A nice study, isn't it? It was a first
surprise to see it again in EG 80
(No 5579) as I st Prize of a Sportivnaya Gazeta 1982 (Kiev) tourney (a mysterious tourney: it was
perhaps another name of the
same toumey). But the real swprise is the following position.
probably aiready identified by
connoisseuts;

in fact a correction, 34 years
later....
One can be surprised that such a
correction was awarded a FIRST
prize, one third of a century
later... True, the theme of the
1983 tourney was: "With no
more than 10 men, to show a
theme or themes discovered by
soviet composers". Unquestionably Bron was a soviet comPoseri.
But there is more: look at the
following study:

*

à'4

l) Bron 1983
Bron,V
[+0 I 40.22e5e7]
l.p Ukranian SSR Toumey, I 983
l.Bd8+ (l.Bbó? alQ+ 2.8d4
Bf4+ 3.Ke4 h2) l...Kf7! (Bur nor
l . . . K d 7 ?2 . R d 3 + l K c ó ( 8 ) 3 . R c 3 +
winning black's bishop) 2.RÍ3+
Kgó 3.h8S+ Kh7 (After 3...Kh5
wins 4.Kf5, followed by 5.Bfó)
4.Rxh3+ KgB 5.Rg3+ Kh7 (Still
avoiding black squares f8,h8)
ó.Rg7+! KxgT (lf ó...Kh6 7.Bfó
+- and if 6...Kxh8 7.Ra7! wins)
7.8f6+ KCB (Or 7...Kh7 8.Keó
with a similar line) 8.Kf5 Bh6
9.Kgó alQ lO.Bxal Bg7 (Hoping for I l.Bxg7 stalemate)
ll.Lf6! and wins after I l...Bxfó
l2.Kxf6 KxhS.

l) Bron 1949-50
Bron,V
l+o140.22e5e71
3.c ChigorinMT 1949-50
Differenceis minimal in the initial setting.There is a different
try: LBdó+?KdTl but lookat the
solution:
l.BdE+KÍ7 2.RR+ Kg63.hES+
Kh7 4.Rxh3+KgE 5.Rg3+Kh7
6.Rg7+KxgT 7.8f6+ KgE E.Kf5
Bh6 9.Kg6 alQ l0.Bxat Bg7
andnow:
ll.e5 BxhS l2.e6Rg7 13.e7Bf8
l4.eEB! Bg7 15.8f7+ Kf8
l6.Bxg7+ or 15.-Kh8 l6.Bxg7
mateBut why not, here: l l.Bfó! also
winning.So the 1983studywas

l) Bron 1974
Bron,V
[+0040. l0f5h8]
2.c Bulletin Problemistica, l9'74
1.fu6 Bg7 2.e6 Kg8 3.e7 BfE
4.eEB Ba3 5.897 and 6.8Í7
mate.
So Bron actually made the best
use ofhis 1949 study! An incorrect composition is not considered as an anticipation, neverthelessthat practice that consists
in entering in toumeys corrections of fragmens of previous
studiesseemsdebatable.
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Anti-AnticipatieII
doorHarold van der Heijden

Het is geenszins mijn bedoeling
op elk artikeltje dat ik voor EBUR
schrijf nog eens terug te komen.
Misschien is het een goed idee
om een en ander eerst eens een
tijdje te laten rusten alvorens het
aan de openbaarheid prijs te
geven.

sluitend met de bedoeling om dit
idee in een studie uit te werken.
Ook de studies in 64 gaaÍ vergezeld van een duidelijke referentie. Bravo!
Alle studies voegen iets fraais toe
aan het idee. Allereest de studie
van Grin waarbij naast de Szabozet in de hoofdvariant, wit's koning ook nog naast de b-pion
(5.Kaó! !) schuilt voor de aanvallen van het zwarte paard.

in The British Chess MagaTine.
En wat denkt u.... hetzelfde verhaal, maar twee andere studies!
E.Asaba
í+OOO3.2Qa7a2)
64,1986

A.Grin
[+O0l3.l0a7f3]
64,1985

diagram 3
diagram I

Maar het is alsof de duvel er mec
speelt (zie diagram 1). Zo schrijf
ik een artikeltje over een fraaie
een prachtig partijfragment dat ik
in een studierubriek aantref, doe
een uitputtend onderzoek in mijn
toch omvangrijke database, en
concludeer vervolgens doodleuk
dat het fraaie idee niet meer in
een studie is uitgewerkl. Verder
beschuldig ik en passant iedereen
die dat dan zou doen al bij voorbaat van plagiaat...
Gelukkig lieten de heren componistenzich in dit geval van hun
bestekant zien. Enkelejaren later
(in Magyar SakkeLet 1986/9 en
l0) blijkt Korányi een aantal
studieste hebben ontvangen met
hct thcma van de fraaie koningsz e t v a n S z a b oí R i n c k t . E n d i t u i t -

diagram 2

LLd4 Ke4 2.Lc3! (2.bó? Kxd4
3.b7 Pe5; 2-Lb2? Pe3 3.b6 Pc4
4.b7 Pa5!) 2...Kd3 3.b6! Kxc3
4.b7Pe55.Kb8!! Pc6+ (5...Pd7+
ó.Kc8)6,Kc7 PM 7.Kbóen wint
of 2...Ph6 3.b6 Pf7! 4.Lf6!
(4.b7? Pd8!) 4...Pd6 5.Ka6!!
Kd5 6.Le7! en wint
Het toeval wilde dat ikjuist vandaag ook nog een kopietje vond
van een artikel van Paul Lamford

l.b4 (1.f6? Pe5 2.b4 Kb3 3.b5
Kc4 4.b6 (4.Kbó Pd7+ 5.Kc6
Pxfó 6.bó Pd5 7.b7 Pb4+ S.Kbó
Pd5+ 9.Kcó Pb4+ l0.Kb6 Pd5+
11.Ka5 Pe7 l2.Kb6 Pd5+)
4 . . . K d 55 . b 7 K e 6 ó . K b 8 K i l 7 . n
Pc6+ 8.Ka8 Ke7) 1...Kb3 2.b5
Kc4 3.b6 Kds 4.b7 Pe5 5.Kb8!
Pd7+ 6.Kc8 Kd6 7.f6 Pb6+
8.Kd8 Pd7 9.f7
'.....
in the June 1986 issue of
Chess Life, I was surprised to
find a similar case of impeding
one's own passed pawn, but the
purpose in the second study was
different. White is unable to play
l.b7 immediately because
l . . . P e 5f o r c e s h i m t o f i n d 2 . b 8 P
in order to draw!...' Aldus Lamford over de volgende studie:

r9
R.Brieger
[ + 0 0 0 3 . 3I a 7 a 5 ]
l . p C á e s sL t f e , 1 9 8 4
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diagram 4

r . K b 7 ! ! ( 1 . b 7 ?P d 8 2 . b 8 P K b 4 )
l,..Pes (1...Pd8+ 2.Kc7 pe6+
3.Kd7 Pf8+ 4.Kc6) 2.Kc7 Pd3
3.b7 Pb,l 4.Kb8 Pa6+ (4...Kbó
5 . K c 8 P a ó6 . b 8 D + P x b 8 7 . K x b 8 ;
4 . . . K a ó5 . K c 8 P c ó ó . K c 7 ) 5 . K a 7
Pb4 6.b8P Pc2 7.Pc6 mat
Selivanov wist het voor elkaar te
krijgen om de witte koning twee
maal zich voor de oprukkende
b-pion te laten verschuilen.
A.Selivanov
[+0003.3I a7f6]
64.1986
(zie diagram volgende kolom)
l.b6 Pg4 2.b7 PeS 3.Kb8! Pd7+
4.Kc8 Ke6 5.e4 Kd6 6.e5+ Kc6
7.e6 Pb6+ 8.Kb8! en wint
Helaas is deze studie nevenoplosbaar,zoals ik in een artikel
van Shikril in het Bulletin van de
Centrale Russische Schaakclub

L,%

A

diagram 5

diagram 6

(1989 nr. 7) ontdeke: 3.b8D!
Pcó+ 4.Kb7 Pxb8 5.Kxb8 Ke5
ó.Kc7 Kd5 7.Kd7 e5 8.Ke7 e4
9.Kfó Kd4 lo.Kfs

Hoe kan dat nou dat deze pracht
studie zo'n onbeduidend bestaan
heeft gehad? Het toeval wil dat
ik, toevallig net verlegen om
kopij, toevallig bladerend in enkele tijdschriften, het verhaal
weer oprakel.

En toen moet Selivanov een
prachtige
inval
hebben
gekregen... Het moest mogelijk
zijn om het thema zowel voor de
b- als voor de g-pion te laten
plaatsvinden. Daarbij was de
hulp van een tweetal collegacomponisten blijkbaar onontbeerlijk, maar het resultaat mag
er dan ook wezen.
V.Kaljagin
vanov

V.Kirillov

A.Seli-

[+0O03.63a7g4]
Magyar Sakkelet, 1986
(zie diagram volgende kolom)
l.M Pxf2 2.b5 Kfs 3.b6 Pg4
4.b7 PeS 5.Kb8!! Pd7+ 6.Kc8
Ke6 7.c4 Kd6 8.c5+ Kc6 9.Kd8
Pb8 l0.Ke7 Pd7 1l.KxF/ KxbT
l2.Kg8 PeS l3.Kxh7 Pg4 14.96
P x e 3 1 5 . 9 7P d 5 l 6 . K g 8 ! ! P e 7 +
l7.KfB Pg6+ l8,Ke8 en wint

EG geeft al sinds halverwege de
jaren ó0 een overzicht van de bekroonde studies in de belangrijkste tijdschriften. Mijns rnziens zou het voor de propaganda
van het door ons geliefde schaakgebied het zeer wenselijk zijn als
er in EG ruimte wordt ingeruimd
voor'de studiesmet een verhaal'.
Aan talentvolle schrijvers is geen
gebrek, evenmin aan dergelijke
studies. Was het Saavedm-verhaal al voordat we met deze eeuw
begonnen niet precies wat de opdat-moment-nog-niet-helemml
- g e i n t e r e s s e e r d e - l e e ks l i k t a l s
zoete koek?
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Kraken ennenovenen
door Jasper van Atten

In het bekende schaakboek De
Koning van l.H. Donner (samenstellers Tim Krabbé en Max Pam)
komt op blz 60 de volgende
stuole voor:

l) A. Kovalenko: wit wint

Soviet Chess Composers, 1947
l.b7 h3 Z.Lgll hxg2+ 3.Kg7 d5
4.b8L Kb6 5.Lbh2! en wint.
Deze fraaie studie bleek echter
incorrcct, zwafi wint als volgt:
l.b7 h3 Z.Lgl h2l en wint.
Deze voor de studie fatale zet
werd zoals Donner aangaf gesignaleerd in het franse schaaktijdschrift Europe Echecs.
De studie met verrassende minotpromotie vraagt om herstel.
Echter daar druk mee aan de slae
bemerkte ik dat er tenminste no!
een en mogelijk nog een derde
mogelijkheid voo. zwart aanwezig is om in ieder geval remise
te forcercn.

1.b7 h3 2.Lgtt hxg2+ 3.Kg7
Dh4! (i.p.v. 3...d5) 4.b8D DeZ+
5.Kgó De6+ ó.Kg5 De7+ enz.
Ook door met de witte konins
'onderen'te
naar
gaan is eeuwi!
schaak het resultaat. De zwane
dame kan via c2 altoos schaak
blijven geven. De pointe is dat
wit géen Ke4 kan spelen, daar
...d5+ een dolle (zwarte) dame
oplevert!
De derde incorrectheid is gebaseetd op dezelfde derde zwane
zetDh4:
3...Dh4! (i.p.v. 3...d5) 4.b8D
Dg5+ 5.Kh7 Dh5+ 6.K97 Dg5+
7.Kfli Dd5+ 8.K- Dxb3 en winsr
voor wit lijkt problematisch, de
zwarte pion op b4 lijk nauwelijks te stoppen (mede door de
ongelukkige stand derwitte loper
op g l), bijvoorbeeld 9.Dxdó Ddl
lO.Dh2 Dc2 enzovoort. Andere
mogelijkheden lijken wit nauwelijks meer perspectief te bieden.
Nu rnaakÍ het voor de studie
uiteraard niet uit of er eén of
meerdere fouten tevoorschiin
komen (eén is immers al voldoende om de studie te doen mislukken), maar als men zoals mii
overkwam al een geheel nieuwÀ
versie heeft gemaak dan ligt het
wel even anders!
De enige moge lijkheid die ik heb
kunnen vinden om tot een correct
versie te komen is om de studie
met eén zet te bekorten.
De zwarte pion wordt van h5 naar
f3 verplaat* (ter voorkoming van
2...h2t) en paard g2 naar al (ter
voorkoming van de studie
krakende damezet Dh4 in twee

varianten). Verder staat pion b3
verdedigd en kan de witte koning
nu wel aan eeuwig schaak ontkomen omdat ...Dc2 als moeelijkheid ontbreekr. Hier dan de
verbeterde versie van Kovalenko's studie:

-rvl'

'/./

^r7à.K
2) A. Kovalenko, versie J. van
Atten: wit wint

r.b7 fxg2 2.Lgr! d5! 3.bBL!
Kb6 4.LbM en wint
De pointe's van de studie: minorpromotie, opsluiting zwarte
dame, alvnede de fraai gepornteerdepat pogendezer d5 blijven
behouden zodat de inhoud van
de studie overeind blijftl
Eén variant waarin wit tot winst
tracht te komen op andere dan die
in de oplossing is nog vermeldenswaard. Na bijvoorbeeld
l.b7 92 kan wit i.p.v.2.Lg1! ook
2.b8D proberen. Echter zwart
houdt dan (net) remise door
eeuwig schaak of pat: 2...glD+
3.Lxgl Dxgl+ 4.Kf7 Df2+

2l
5 . K e 7 D e " l + l 1 . 5 . . . D e 2 +6' l. K d t i l
en u'int) ó.Kdtl (ó.Kd7 komt op
't
zelfde neer, de zwarte cLrme
k a n m c t ó . . . D h . ld e z e l f d es i t u a t i e
b e r e i k e na l sm e t 6 . K d 8 ) ó . . . D g 5 +
7.Kc1 Dg1+ 8.Kc6 Dg2+ 9.Kd7
Dg7+ (pion dó nemen is uireraarcl
wegens damverlies taboe, en tevens is de zwarte dame dan dol!)

l0.Kc8 I)e8+ ll.Kb7 l)d5+
l2.Ka7 Dc5+ (maar ook
l2...Df/+! l-l.Db7 d5! is vol
doende) l3.Ka8 Dcó+ l4.Db7
d5! en nu l5.Dxcó pat of 15.DxbT+ I 6.Kxb7 pat. ln feite is dit
nog een mooie verleidingsvariant.

Zu lrrt kan cleprrtclr
c'ir:cnrlez.etc15
ook op cen:rnder m()m('nt
ptoberen, bijvoorbeeld J.b7
D x g 2 + ( i . p . v . l . . . f x g 2 )2 . K Í 7 d 5
en nu: -l.btiD'l en clezwane dlrrrrc
is doll Maar 3.Lh4l Kb6 (andcrs
mat door 4.Ld8) .1.b8D+ Kco
5.Lg3 en mat volgt (of damewlnst).

Bladvulling
doorHenk Muzerie
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diagram I

Reti, l92l
wit aan zet maakt remise
Van dit beroemde eindspel heb ik
nog nooit een bevrcdigende uitl e g g e z i e n .D e w i n e k o n i n g i s t e
ver weg om de zwarte pion tegen

te houden of de witte te ondersteunen, dus lijkt wit te moeten
verliezen. De paradox is dat
beide coníateringen niet mogen
worden opgeteld. Als een dubbele aanval wordt beantwoord
met een enkelvoudige verdediging, slaagt (of wodt een tempo
gewoÍrnen voor) een van beide
aanvallen. De bekendíe vorm is
de vork.
Réti's studie toont enkele van
zulke tempowinsten achter elkaar. Vergelijk ook het volgende
diagram (2). Wit aan zet verovert
een van beide pionnen (minorpromotie niet toegestaan). Dat
ons mens€nverstandhier een fout
maah komt doordat dezc situatie
zich in het werkelijke leven niet
voordoet (daar mogen de pionnen tegelijk zetten).

diagram 2

De gebruikelijke explicatie zoekt
het geheim in de diagonale opmars van de witte koning. Deze
heeft er echtcr niets mÈe te
maken.
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