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Redactioneel
door Harold van der Ilei.iden
Mocht u Lijdens
hetdrukkesportseizoen
nog vrije gezamenlijkmet de probleemvriendenaanwordl
tijd ovorhebben,danhoeÍtu zichniet te vervelen. gewerkL Mocht u over ideeèn/ervaringbeschikNatuurlijkis hierdenieuwcEBUR,maardaarlaat ken, aarzeldan niet om met HaIm contactop le
u natuurlijkdesnoods
ocnwedstrijdvanhctneder- nemen.Trouwenshij is sindskort ook per E-mail
lanrJsvoetbalelftal
voor schieten.
bereikbaar;zijn adrestreft u aanin de colofon.
Hierin 's-Hertogenbosch
kunnenwe aanheteinde
vandezemaandhelemaa.l
onzeborsl.natmaken.
Ik In het najaar wordt er door ARVES weer een
heb goede hoop nog een paar toegangskaartjes oploswedstrijdgeorganiseerd
(zie de mededelinvoor deTour te kunnenbemachtigen,want anders gen vanonzevoorziner).Er zal ook eencomputer
schijn ik niet meer br1mijn eigen huis te kunnen meedoen!Latenwe hopendat de selectievan dc
komen.
op te lossenstudiesop beterewijze zal plaatsvinMaar dit nummer bevat meerderebesprekingen den dan begin dit jaar voor een intemationaal
van onlangsverschenenboekenop eindspelstu- oplostoernooiin Duitsland.Daar was éénvan de
diegebied.Dus als u ook geen liets- oi tenris- 'op te lossen'studiesde beroemdelosse-dame-zet
lieftebberbent,en u bovendiende olympische studievan Mitrofanov! !
spelenin Atlantaworstzullenzijn, danvalt er toch
hoclwat plezicrto bclevendc komcndemaanden. Uw medewerkingvoor het volgendenummcr
Op dezepaginatrelt u nogmaalsdeiÍbeelding aan wordt zeerop prijs gesteld.Kopij s.v.p.inzenden
die in de kal't van mijn boek Pawn Promotionío voor:
Bishopor Rookin theEn"dgamz
Studyis verwerkt.
Mogelijk wil ik ook in toekomstigenummersvan 1 september1996
EBUR met afbeeldingencn/of foto's van componistengaanexperimenteren.
De afgebeeLde
Ignazio Calvi (1797-1872)intoduceerdezowel de
loper-als de toren-promotie
in de eindspelstudie.
Verderedetailsvindt u in mijn boek op paginal6
en verder.
Tot mUngroot genoegenkan ik u ook nog verblijdenmet eenartikel van WalterVeitch.Die kennen
de meesteledenwaarschijnlijk nog wel van zijn
serieartikelenin EG. Of dedoorhemgekozentitel
slaatop zijn lange afwezigheidin de studie-wereld,of op de studiedie hij behandelt,
moetu zelf
maaruitmaken.
De progressie
op gebiedvan eenAIIVES studieweb-sitoop lntemetis magcrtc nocmen,maarwe
bclovenbeter!Zoals op de laatstebijeenkomst
door HarmBenakwerd aangekondigd,
wordt dit
waarschijnlijk
eencompositie-web-site,
omdater

4324- part 1
AIain Pallier
Akobiya'sheavyanthologyvolumeshavebeenwelcomedwith
some severity in EBUR pages
(seeEBUR lll995 4232 p20-21
rnd in EBUR 3119954a92 p912, also Minor and Ma.jorMistakes, EBUR V1995, p9-11).
This time,I'd like to testdiffercntly the third volumeof Akohiya's"worldanthology"(4324)
dcvotedto positionaldraw.
In a two-pagepreface,Akobiya
presents
his aims.At theendof
hispreface,
hewrites:'I amvery
sorrythatit is impossibleto collectall studiesfor theanthology
(approximately5-8% is absent)'.
Two yearsago,I collectedpositional draw studies in which
White, with one knight, draws
againstrook and knight (0395
GBR class).My idea then was
to makean analyticalbook like
Knighn Ahead! (devoted rc
0406drawstudies).But I never
found enoughenergyfor working on thatplan,despiteof having collectedall the available
material,thanksto Harold'sDB.
When I received Akobiya's
book,I thoughtthat it couldbe
interesting,in order to test the
book'svaluein a speciÍicfield,
to compaEthe0304materialin
4324 andin rhe DB.
The hrst positionaldraw in the
book is t!23. The positionat

onemomentis anequilateral
triangle:

in Akobiya'sbooks).Onestudy
lacksin thatgroup:
G.Zakhodiakin
[:0305.00e6b4]
shakhmaty
v sssR 1965hm

P923:BTM
The black rook is blockedby
black pieces:the only square
availableis thc one where the
rook attacks the white knight
(on e2),thathasjusr to jump to
c4 preventingblack's king from
moving on b2: 13 studiesare
grouped(#1158/ #1170,W23),
the first oneby Fritz (1955),the
latestoneby Mishin (1985).But
is #l 158Fritz (addwhiteking at
e4) exactly P923? afrer 4.^d2
Ef2, the black confrgurationis
the same(ëg2, trf2, àe2) but
not thc white configuration
(àd2 insteadof e4,Èd3 instead
of c3).
Another, one by Pogosjants
(#1248,1982)is a synthesisof
two positionaldrawsand#4310,
by Badaj is the samestudy as
#1161! (suchinaccuracies
in the
classificationoccursquite often

,%ru
1)Whltto playanddraw
1.àc2+ Èb3 2.àd4+! trxd4
3.Ée5 Edl 4.6f2 trd2 5.àc4
trdl 6.àf2 trf1 7.8:e4:.
Anotherrich positionaldraw is
P3138:a new trianglc(isosccles)is drawn:

'4"'.ffi
%

%,%%%%
'%
%rry,
"rz%T

%
D"^**%
%
% % ,
P 3 1 3 8B
: TM

%

Somcremarksare necessary:
a) in that position, the black
rook hasthreesquares:1...11a3,
l...Ec3 or 1...Hd3:after white
2.6b5 Ed3 3.Ée4! deprives
Black from the d3 square,forcing thc black rook to go backto
b3.In somecascsthewhitc king
is alrcadyon e4.
b) From a3, Black also has the
possibilityof attackingthewhite king from a5:comingbackon
2)Whitoto playanddraw
d4 sufficesfor White sinceEe5
is punishedby a fork on c6.This I.àce5+ ëg7 2,Àï3
is only possiblewhenthe white a) 2...trh13.àxd2 trh2+ 4.Éd3
king is stiJlon R.
àxd2 5.e7 €fl7 6.àfó €xe7
7.àg4 trg2 8.àe3 M(h)2
Akobiya makesno distinction 9.àg4 trf4 10.àe3 =.
between two positional draws b) 2...trc4+ 3.Édl tra4 4.Èe2
ofrcncombinedin thesestudies: tral 5.àxd2 Ea2 6.Éd3 àxd2
The isosceles
triangle
7.e7 &r7 8.àf6 Éxe7 9.àd5+
Éd8 10.àc3 Eb2 ll.àdl Ea2
12.àc3:.

H.Rinck
[:0304.11d4e2]
Chess
1938
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P3l38b:BTM

Studies#3621-3637(with the
exceptionof#3636,obviouslya
mistakesinceit's a 0460.00positionaldraw!)end with a simple P3138[amongthese#3631
wasunknownto mel andstudies
#3168-3773end with a synthesis of two P3138[unknownto
me:#377l,31731.

Again someremarksarenecesis also indexedP3138,but the
sary:
black rook only has one square
#3622 should be classified
insteadof two. Both are in the
amongrie P3l3tJx2.
following study - the first one
#3624is by J.Hannelius
andnot
historically:
by Hannemann
!
#3625is by A.Kopnin(it is duE.Zepler
plicated, see #3770, with the
[:0305.11e296]
right author!)and not by KaliNeueLeipziger
Zeilung
1932
nln.
lPr (#3768.143.241
#3626blackrook lackson h8.
Sevcralstudiesaisolack:

3) White to play and draw

1.fxe7 ge6 2.Èd5 trxe7
3.àrl4+Sd3 4.àf5 Ee85.àdó
tre76.àfs (B).
L.Prokes
g6]
[:0304.10d1
Sach1944

4) Whiteto playand draw
Lc7 gn 2.àf6 Èxe7 3.àg4
trh4 4.Ad !}É 5.àga Eg2
6.àe3gn 7.àg4 trr4 E.àe3=
(A).

A.Kopnin
[=0305.00c12a4]
Trans-Ural
champlonship
19502nd Pr

V.Bron
[=0314.12f8e3]
641983commended

A.Kopnin,in l9-56,madcuseof
tht'hadpositiona hlackrook in
a cornerit is anothcrpositional
draw(P3039):

%
%i

%
)
%
5) Whlteto playenddraw

7) Whlteto playanddraw

l.Èe3 Eg8 2.àa6 EcE 3.€e4
àc4 4.Éd4 Èb5 5.àf5 Èxa6
6.àc7 Ee8 7.àd5 Ec8 8.àe7
Ec7 9.àd5 = (A).

l.Axd4+ Èxd4 2.c7 àc{++
3.Se7 8-:xc7 4.Éxd7 Eb7
5.àc6+ Éc5 6.àd8 Ea7 7.àc6
tra6 8.àb8 tra7 9.àc6 trb7
10.àd8 = (B).

L.Kopac
[:031 4.00e6a6]
Priboj1972

B.Lurye L.MitroÍanov
[=0304.4í b2a5]
Magadansky
Komsomolets
1985
special prize

P3039:
BTM
Black has no bettermove that
1...€h2 (1...Éh42.€g2) allowing2.àg4+:. Thereareonly
thrcestudiesfeaturingthatpositional draw in the DB: all thrce
are in Akobiya (#346813470)
but thethirdone,by Pogosyants
is cooked:Akobiya is unawarc
of that:
E.Pogosyants
[:0304.1 0h5f8]
Moscow Sports Committee 1979

6)Whlteto plsyanddraw
l.Ac6 àb7 2.9e4 àc5+ 3.Èf5
8) Whlteto playanddraw
trfl+ 4.Ée5 trel 5.Éd4 àxe4
6.àb4+ Èb5 7.àd3 Ee2 8.àf4 l.b8à+ &a7 2.&xc2 àxd4+
Ecl 9.àd3 : (B). Sameposi- 3.€c-j àb5+ 4.Èc4 5.Èc5
tional draw ls rcached after àxe4+ 6.èd4 Eg4 7.c7 Exh4
l...Abs 2.9e4 trel 3.Èd5 8.àc6+ €b7 9.c88+ rbxcS
9) Whlteto play and draw
4)c3+ 4.Èd4 àxe4 5.àb4+ 10.àe7+Èd7 I l.àf5 = (B).
intcnded solutlon: l.h7 àf6+
Èbs 6.àd3.

2.€h6 trhtt 3.ó96 àxh7
4.àd5 Èg8 5.àc7+ SfB 6.4d5
but 2...àxh7! cooks (3.Sxh7
ÈÍ7 -+).
Another schemcof positional
draw with this matcrial was
found by Gurvitchin 1947:rhe
crucialpositioncanalsobc descibedasa triangle(d I d3 h2) but
it is the king that harassesthe
blackrook (&92:f2), tied to the
defcnceof the black knight

P3110:
BTM

11)Whlteto playanddraw

Akobiyagives three studies: 1.àe4! àxa8 2.d7 Eal+
#1281(i981),#3.570(1980), 3.Èf2! fdr 4.Ée2 Ed4 5.Èc3
#3571 (l 982)butforgotthefirst gd5 6.4f6 Ed6 7.àe4 Ed5
one with this positional
draw 8.àfó Edl 9.Se2 trd4 10.Èe3
(P3110):
J.Lamoss
[:0704.20e1Í7]
Vestnik
Sachove
19758 Pr.

P805:BTM

P925 is represented
by #i 172
(againa mistakehere,thereis w
king on b3 and not a rook). The
final pictureis:

The four known examplesare
(P80-5).
all present,
1019-1022
A fifth schemecxists:herealso,
the white king atucks the black
rook, that seemsto have a certain freedomto manoeuvre:but
d6 is an undeterminedsquare:

The only differenceis that the
black knight is not involved in
thehnal picture.ThereforeAkobiya regroupsthis one with the
0301.01 positional draw
(P3108).

10)Whitoto playanddraw
l.cttW+ tbxcS 2.d7+ ód8
J.àc6+ Éxd7 4.Exb4 àc2+
5.ÈÍ2 àxb4 6.É93 trc4 7.€R
trh4 8.Èg3 =.
G.AÍanasyev (#3569)
[=031a.l0g1a6]
4th Place USSRChampionship1967

P925:BTM
Here, the threatof a fork on d7
paralyzesBlack.

6
'l'hc

last categoryis perpetual E.Pogosyants
check:it is PI064,andÁkobiya [:0305.00ds92]
o[lèrsthreestudies#l 360-I 362. Priziv
1980
A founh onc by Fritz (#2505)
canbe foundby chance(it is not
given in the ReferenceMaterial
section ar the bcginningof the
book): the very first examplcof
this draw, that clearly anticipates#1360,lacks:
A.Daniel
[=0304.í0d6b4
TheChessAmateuÍ
1926

%ffi%a

13)Whlteto playanddraw

D"*.ffi"'D%
% ' f f i .%

Ágain, Akobiya is far from having collectcdall thc studios:I
just give the (lBl{-codc andrhc
rcfcrenccs
of thoscthatlack:
S.Iscnegger t=0305.10d4h31
Shakhmatyv SSSR19552hm
J.l'cckovcr | =0305.2I d8g5|
Szachy1957
B.Badaj
I=0344.2tf5d'11
Shakhnnty
vSSSRl96l lpr
w.Korteling [=0314.31e2g6]
Schakend Nederland 1963
1/2hm
T.Balemans [=0304.10g4a61
Schakentl Nederland 1978

'?,r'ix%D%
12)Whlteto playanddraw
l.àf6 àxd7 2Êe7 Èc8 3.àe8
àc5 4.àd6+ Èc7 5.àe8+ =.
I couldn'tfind thelatestone:

Iuri Akobia

1.Àe2 àe3+ 2.ëd4 Exe2
It is time to draw a conclusron:
3.Èd3 Fel 4.Éd2 Én 5.àg3+
I count-50srudies(in Àkobiya)
Sf2 6.àc4+ =.
by adding only P805, p923,
Therearealsoother0304posi- P925, P1064,P3039,P3l 10,
P3I 38 out of a totalof 60. Thetional drawsin which a white
of the studieslack
pawn is necessaryin the final refore 16.'1Vo
(the percentage
is higheris we
picture:
take the remaining studicsinto
P830#1059-1060
account:16 lack overa total of
P2405#2801
74: 2l.6Vo\.Of course,this is
P2406 #2802
not an actual statisticalvalue,
P3tlI #3572
P3107 #3562-3564 only (in buta similartcstwith 0406-studies,showsthatAkobiyahas52
#3561,no white knight!)
out of 64 studieswith thatmateP3463#4055.
rial, a similar percentage.
[HvdH: it shouldalso be takcn
lnto accountthat my databasc
only containsroughly 60-70Vo
of all studieseverpublishedl.It
scemsthat the5-8Vaannounced
by Akohiyais ratherundercsrimatcd.

World Anthology of ChessStudies
Volume III
4324Studieswith Positional Draw
Tbilisi, Georgia 1995

4324- part 2
Zoalsu verderin het artikelvan
#0388:& A.Kiikovin
#0950:+wÉd4
Pallierkunt lezen,is hetdcrde
#0393:+bÉg6
#0951:bÈc3 - bÉc4
deelvanAkobia'santhologie
on- #0395:btrf8' bEg8,bQeS
#0968:b) wÉb5
- b9ÍX, +bÈe8
langsvcrschenen.
Opnieuwont#09'72:: #0797
dekteik bij de correctieeenfors #042i: bpc6- wpc6
#0982:wÉfl, -Q.R,àe2, b2
aantal(diagramlfouten,waar#0422:w*d2 * wÉe3
d7, 93; bÉ18, Ed8 .Q'a5Ac2
vandataantalwel in hetjuiste
#0435:= #0125
#0986: A.Taezluai* A.Golubev
pcrspgctieftot hetkolossaalaan- #0459:Kopnin- Koranyi
#0993:bÉh2 * wÉh2
tal studiesmoetwordengezien. #04ó5: Kos * Marwitz
#0995:wpt4 - bpt4
Ok, krassenmaar!
#0485:+b€t3'?
#1008:wEhó * wEh4
#051i: wpc3* bpc3
#1043:+bpa2
#0002:+w€d2
#0512:+wpd5
#l 139:+wpf4
#0022:bpc4- wpc4
#0549:btrh6 * bËh7
#1158:+wÉe4
#0065:+wpb6
#0570:bpg3- wpg3
#1172:wEb3 - w$b3
#0094:+w9e6
#0575:+wÈg7
#1286:Korolkov* Dolgov
#0115:bpg5- wpg5
#0578:Kichigin* Kaljagin
#1293:+bpc6
#0126:w6ei - wàe4
#0ó10:+wÉd5
#1309:wÉc8 * w$íc8
#0144:wÉh6 * wàh6
#06ó0:& Kondratjev
#1322:= #0580
#0173:wàc5 * w9c5; wàe2 #066-5:
+wpa3
#1341:bÉal * bàal
- w9e2
#0669:Kanonik- L.Ulanov
#1342: bsba4r wÈa4
#0188:+w9g4
#0709:& V.Shansin
#1406:+bAa3
#0190:this is a win study!
#0727:Froberg* A.Hildebrand #1422:+w9c3
#0209:-bpg7
#0729:Miller 1909- J.Mó#1450:+bàe5?
#0218:wAc5 - wAb6:
Ier 1907
#1492: +wE'd{
4.9d8!
#0731:+bpf6
#1523:: #1524(#1524nght
#0229: Yrkimschik- 2lemljaruky #0769: E.Planning
* F.Plonnings version)
#0230:Bondarenko#0172:wpg3 * bpg3
#1551:w$d6 - w€c6
AP.Kuznetsov
#0776:Marwitz - Moravec
#1604:wÉe6 * wÉe7
#0239: +wpa?
#0793:Lommey* t€mmey
#1653:wÉg6 - wEg6,
#0241:: #0097
#0798:bÉ07 - bÈd7
wÉh7 * wEhT
#0241:& V.Khortov
#0802:: #0805
# 1 6 8 0=: # 1 6 7 3
#0254: +wpb4
#0809:bË,17- bÉtf
#1703:Prokop* Prokes
#02-59:+bpa3
#0814:+w9a7
#1704:+bYd2
#tJ278:+wpe4
#0826:wÉhl - wÈ91
#1735:Tsurtsumia
- Curge#0291:+b&f4
#0836:wàb6 * w9b6
nidze+ Akobia!(#4231)
#0347:+wpa3,+wpa7,+wpb4 #0837:+w€h8
#1739:bpe2* bp|3
#0353:= #0282;van Reek#0840:+bH'??
#1805:+wË,t2
Vandc Endo
#0843:bÉhl - bËhl
# 1 8 1 0+: w È b 2
#0354:+w9a3
#0926:+wEf4 +wpg4
# 1 8 1 3+: w p h 6
#0355:wàd6 - wàc7
#0947:+wph2
# 1 8 1 9+: b p d 5
#0368:& A.Kazantsev
#0948:bÈcó * wÉc6, source #1823:+wÈ14
#0381:bt9c7* bÉt6
nol SchakendNederland
#1837:+wYcl

8
#l li49: position'?
* l{t.52
#28U9:
l9-52
# 3 7 9 1 : b l l h l- b t b h { J
# l t l 5 l : b t 9 b 8* b W b 8
#2902:+bËrl6
#31.102:
+wdrb(r
- b9e7
#lti75: w-Q.e7
#2923:= #2'143
#3i303:+bpa6
#1899:+bÈh8'?
#2925:+b$tt
#3804:+wà?'l
#190-5:
+b!h8
#2975:
+bpc5
#3t155:F.Lazard- J.Lanr
# 1 9 4 1+: w É h l
#2995:
+w9dl
#3865:+b9,a2
#1954:+wpb6
#304tí:+bpd3
#3866: = #3'793
#1972:+btr?'?
- G.(lrzeban #3867:bÉctl ' btlbti
#3054:Rusinek
#1996:& V.Kirillov
- W.Sa#31l2: V.Sadikov
#3884:+wEe4
#2051: bÉg7 - wÉ97
dowski
#3932:+bÉa5
# 2 1 I 0 :+ w à c 7
#3118:+bEb2
#3942:: #3112
#2162:wÉc8 * wÈb8
* 1829
#3142:1929
#3943:: #3113
#2243:bëa4 - bEa4
#3171:
+wph7;
bAh8#39-52:
Pewit* Pavirr
#2266:b&h4 - bÈh5
bgal; 1.h8tíAxh8
#3968:= #2358
#2330:wpg6- bpg6
#3174:b-0b8* b-Q,a7;
#3969:wEgT* wEgl;
#2132:Vcnrait- Wrainwriphr 1 . . . 9 b 8 +
+wpa7;bWa8- bWc6;
#2337:V.Pirs- W.Pierce
# 3 1 9 8+:w E h 8
l.a8à+ Wxa8
#24(X):S.croOzensky
- S.Salkrnd #3199:
- VBron
Kuznetsov
#3997:Mrrrwiu - V.Kos
#2465:+bpc5
#3227:+bpe6
#4028:wÉb2 - wàb2
#2504:+wEb2
#3245:= #2479
#4034:+w9e5
#2-540:
position?
#327l: = #3054
#40-50:
Shansin' Shilkov
#2557:+bÉa4
= +f0981
#3281:
#4067:-bph6
#2559:= #2080
#3292:+bpf5
#408'1:= #0729: Melter #2568:+bpd2
# 3 3 1 8+:w 9 h 1 ?
J.Móller
#2571:wÉhl,I-c7, Lh3, b.5,
#3329:+b&c2'!
#4088:+ L.Mirrotanov
c6, e7; bÉe5, Dg6, Lb4, Pd6,
#3384:Wojar P.Farago
#4100:wHhT ' bWhT
ai, d7.
#3408:+wÈg5
# 4 1 1 1w
: p e 4- w À e 4
#2-573:
+w9fl
#3439:+bph2,+bEh1
#4116:= #115'7
#2580:= #1776
#3447:Dorogov- V.Dolgov #4127:+wÉd5
#2.594:+wpg5
#3453:source
is probably
not #4132:= #1635
#2628:+wEcl
DerTapt'ere
Springer(german #4135:- Salvio 1635
#264-5:
+wÉb5; bQdT r bpdT for'Thebravel(night').
#4170:Prokop* J.Moravec
#2666:+wÈc3
#3466:: +f0582
#4181:= #2765
#2681:4...Vxa7?!
#3538:+bpc5
#4200:wpa6* wpb6;bpcT- Manvelyan #3550:
#2716:Manyakhin
+wËg6?
bpbT
#2719: : #2194
#3557:-bAf2
#4208:wBf4 * wÉf4
#2732:solutiondoesnot lead
#3574:= #3554
#4231:= #1735
to P2338
* Hannchus #4235:: #1367
#3624:Hanneman
#2753:+wpb3
#3625:Kalinin- Kopnin
#4243:-- #2212
#275'7:+wëa3
#3640:wÉa8- bÉa8
#4260:A.Gofubcv
- A.Zhaez.hzai
#2765: Velikanov* Kasparjan #3659:= #0838
#4266:w*al * wÈbl
(vcnionby R.Missiaen)
= *t4181 #36ól: year'l
#4275:M.Liburkin- V.Ja#28t)3:+wpe5
#3707:+wpe(r
kimtsjik
#2850:+wpa7
#3'l12:= #3636
#42'76:+btre5
#2857:+bAg2;=#1271
#3732:= #1'193
#4282: -b$h7
#2868:+wàg3
#3748:wtrc?- wEc6
#4287:= #3635
#28'76:: #l2ll'1
: #3625
#3'7'70:
#4310::#ll6l

(Un)solvedmysteries
door Harm Benak
Dc mysteriesvande vorige afle- we hier op een klein tikioutje
voring leverdenop de ledenver- gestuitzijn,wanteenandereopgadering enkele vragen van lossinglijkt mij onzin.
ledonop. Ofde tekstennietverwisseld waren?Jaap de Boer
was een van de mensendie opgemerkthaddendat wit in de
eerstestudieniet aileenmakkelijk remisekon houden,maar
dat hij z-elfsnog kon winnen.
Speelmaarna:

% ' % ' %%
% %'% %*
L % % % ' , % 22)Winst(?)
% % %
Dcire studie(?)zal waarschijn% % " & lijk
wel altijd eenmysrerieblij-

nog steedsniet kan ircg,gcn).
Veel succesbij het oplossen,en
denk aan de uitente inzenddatum.
23) A. Olland
TijdschriÍt
1899.

à'%.i %,

ven. Iedercendie er mee bezig
23) Wit sp€€lt on wint
was geweest,was ervan overtuigd dat het hooguir remise 24)W.Leick
Schachblàner
1937
voor wit kon worden. Ook Deutsche
Z.Weger was van mening dat
(?)
2l) Remlse
dezestudieonoplosbaarwas.Ik
l.Àc2+ Ébl 2.àa3+ Sat
ben het heiemaalmet hem eens.
3.9c5 a5 4.4h8 a4 5.Ég7 àdr
Ik heber eenpaaruur naarzitten
6.É9ó+ ^b2
7.&f6 àdl
kijken, maar heb nog steeds
8.Èf5+ à,b2 9.Èc5 àdr
geenflauw idee wat de compo10.Ée4+ àb2 11.Èd4 àdl
nist hier voor ogenstond.Ook
12.Èd3+ àb2+ 13.Éc3 àdl+
heb ik gedachtaande mogetjk14.&c2+àb2 l5.9xb2 matheid dat cen van de zwartestukDeze oplossingis van de hand ken wit moet zUn, maar zelfs
van Z.Weger,en die geeft vol- dan zie ik nog niets.Maar snel
gens mij precies de bedoeling verSeten.
24) Wlt speelt en maakl r6mlse.
van de componistweer.Niks remisedus!
De nieuwc mysterieszijn beter
oplosbaar(ik heb er vluchtig
Zoals bekendkomendez-estu- naargekeken,en ik zagbij beide
dies uit de databasevan Harold studiesal een paar mogelijkhe- HarmBenak
(waarvoordank),en ik denkdat den; iets wat ik van studie22 Hogewoerdtto-A
2311

HN Leiden.
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Dead,But Won't Lie Down!

(from 1965-75a regularcommentatoron studiespublishedin
EG)

T , % %

A % % %
%, %
% '%%%l
%%'ffi'

',&.
% %A
Whlle to play and drew

EBUR,March 1996,p.8 presentedthis 1929A&K Saritsjevstudy with theintendedspectacular
solution: f.g} Axg3 2.9c1+
Èg4 3.ahr Ebl 4.óg2 trxcl
stalemate.This idea was the inspirationof a numberof 1930s
studies, but all have become
taintedby the discoverythat the
above position is a win for
Black.
I showedthis in 1969in a study
submittedto C/ressl,r/e,but then
withdrewit when RMissiaen in
Schakerul Nederland, April
1969, demonstratedthe same
win morc effectively.A remarkablecoincidence
of two simul-

kneousrefutations
produced
40
yearsfrom thedxteof theorieinal composition!
Re-examiningthe positionlater,
I found another,more concise
win, given in EG26,Oct,197l,
whichis: 4...4b8(not...Excl?)
5.9c3 Éf5, en route to e2,
6.491 .Q'e5,
waiting,7.Ac5Èc4
8.912Éd3 9.991 Éc210.4c5.
Black would have wclcomed
10.9h2 9xh2 ll.Éxh2 ÉÍ2
with a well-known book win,
which we shallmeetagainlater
on. 10...Ef1il.4b6.

,ffi
%
%

seemsinevitableas Whitemust
guardagainst...El2+.
matingby
...9h2 or winningby ...Eh2+.
But after d8, so Black waits:
lI...AbE t2.Ac5 Ac7, again
waitingas e7 is alsoa goodcscapesquare.13.9d4 Af4! Now
thereis no goodescapesquare!
Ilelativelybestisl4.gb2. Orhor
moveslosequickly (If 14.4h8
El2+, or 14.497gf3, or 14.4Íó
Ef2+ 15.Éh39b8, or 14.4c3
ER). Now 14...trR 15.Égr
Eg3+ 16.992 Ae3+ 17.Èh2
Éf2, when the other wB hasnir
good escapesquare!Relatively
best is l8.Ad5. Quick wins
otherwise(if l8.gf1 Af4. or
I8.9h3 Eg5,or l8.Ae4trg4.or
18.9c6 Eg6, or l8.Ab7 gg5
19.Éh3 Eb5, or 18.4a8 Af4
19.9d4+Ég1).
r8...9f4!
19.9d4+ Èc1!
20.Éh1 Ed3. Finis.

%e% So Saritsjewis a win for Black,
E'%È but I venture to predict that it

will still long be presented
and
admiredfor the spcctacularstalemate.In chess,as in religion
Black's piecesare in place for
and politics, an attractivesupcrthe final phase.He would like to
ficial idea doesnot die merely
play I 1...4f4,sorharif 12..8.c5?
becauseit has beenproved falER 13.Égl Ae3+ 14.Axe3
se!
Exe3 with the samebook win
mentioned above. The win
posltlonafter11.Ab6

li

Oproep en Mededelingen
4qqr.lurggnStieter
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Op do laatsteledcnvergadering
werd tret "boek Cortleverwas een vooraanstaand
comDonisten
van hot ilar" van de hand van Harold van der ^RVEs-lid - leek het mij een bijna uitgcmaa,k.te
Heiidcn,Pan'nptorttotionto Bishopor Rookin the zaakdat ARVES deircpublikatiemoetondersteu_
Endgume
Studygeprescnteerdcn
uitgereiktaan
de nenen als "boekvan hetjaar" aande ledenaan_
toenaanwezige
Icden.De overigeledenkregendit bieden.Maar ... dit is financieelgezienmoeiliik.
ecÍsteelektronische
cindspelstudieboek
thuisge- Wil ARVES 100exemplaren
afnemen,
danal cr
stuurd.(Als u dit nietonrvangen
heeli laatdit dan ergensminimaal1000,-vandaanmoetenkomen,
s.v.p.weten).Op de najaarsvergadering
werd er of er zou een sponsoÍ(of sponsors)gevonden
overlegdoverhet instituut"boekvan hetjaar"en moetenworden.Daaromvraag ik u bij dezeom
gesuggercerd
dit te handhaven,met een eigen donaties
! U kunt mij hiervoor bellen (0 l5bijdragevande lcden,en wel de verzendkosten
(/ 213831'1)of schrijven(Molslaant68,261t C7.
5,-) indienhet niet ter plaatseuitgcreiktkan wor- l)elft). Ik hoopvan u te horenl
dcn. Deze bijdragezou met de contributievan De volgendeledenvergadering
is op zaterdagl2
volgend jaar geheven kunnen worden, in oktoher1996in Tilburg.'s Middagsis er gelegencombinatiemet die voor het volgende"boekvan heid bij hetnieuweroernooiin Tilburgeenkijkje
hctjaar".
te nemen.
Naaraanleiding
vaneenvraagop devoorjaarsver- Taterdag30 november1990houdt ARVES een
gaderingheb ik contactopgenomenmet Harrie "schaakcomputerdag",
waarschijnlijkin het Max
GrondijsovereenboekmetallestudiesvanNico- Euwe-centrum.Vast staatdat er voordrachtvan
laasCortleverdat hij aanhet schrijvenis.
Prot. dr. H.J. van den Herik komt,en eenoDlosHet boekis praktischgereed!Hierondervolgteen wedstrijdwaaraanook een schaakcomputei
van
koíc beschrijvingvan wat u hiervankunt ver- TASC zal deelnemen.Voor verdereideeënhoudt
wachten.
ARVESzichaanbevolen!
Mogelijkvolgrdanook
(iezien het belangvan dit boek voor ARVES - de uitreiking van het
Cortlever-boek.

In voorbereiding:'N. Cortlever'

I
Cortlevcrwaardeerde
in de studievooralhetpuzrcl-clcmcnt.
Hij zochtde combinatievan een hogemoeilijkhcidsgraad
mct aantoonbare
analytische
correctheid.

Hij onderzocht
daarbijsituatiesdie zichnietlenen
voordc 'normale'methoden(volgensdegangbare
rcgelsdie geldenvoor partijstellingen).
Themati_
scheaspecten
berust(t)en
zijns inziensop toevalligheid.

IZ

I )atwasallecnmaarHineinintelpretierung
vandc
vooringonomcnbeschouwcr!Uit brievcn aan
J.Solmanovcr de Romeinscideebli.jktovcrigens
wcl dat hij gocdop dc hoogtewasvan de rheoric
op dit gcbiod.

Ondanksde hardeslagvanzijn plotsolingcovorlijdenhchik geenmomcntoverwogcn
om dit bock
nict tc schrijvcnl

l)it Cortlcvor-boek
hiedtelkc eindspcllicflrobbcr
zekorallcswat eentraditionclcstudieverzamcling
Hoe dan ook: de meestestudissvan Cortlever van eencomponistte biedenheefl lk schreefhct
staanin hettekenvande"schaakstudie-als-strijd".
in hetEngels,om eenacceptabelc
oplagetc halen
I)it maaktezijn werk voor mij inEressantals en om deroemvaneenvanNederland's
toD-comprocf-objectvoor dc thcoretischegerccdschappcn ponistcn,'origincct'
(Sclman),'bizirr'
(Fischcr),
'moeilijk'
dic ik in NeverEnding,VolwnzB, The Study-as- en
(de Feijter),over rJehclc wereldtc
Strugglega beschrijvenen toepassen.
helpcnverbreiden!
Op 5 April 1995schreefNico Cortlevereenbrief
waarinhij, na oorspronkelijkeaarzeling,zijn mc- 'N. Cortlever'start met een inlciding, gcvolgd
dcwcrkingbeloofdevoor eenboek(e) overen met door een uitgebreideglossary('vcrklarendelijst
zijn studics:'[] Als aan het verzamelcnvan die vantermen'),met voorbeelden,
cn behandelt
vcrstudiesvanmij geengrotekostenverbonden
zijn, volgenséénvoor éénalle bckendcstudics.
als je het echt de moeitewaardvindt om ze (nog Dezecompositieswordenin een viertalcateqoeens)te publiceren,
danvind ik datbesten wil irc rie0n ondergebrachr,'stijlen':
dc romantiscÁe,
met genoegen
nog eensnakijkenop foutenenz., analytische,
thematische
en de logischestijl.
wantfoutenzullener wel inzitten.En commentaar Het boek telt ongeveer22-5pagina'sen 200 diazal ik dan wel geven[].'
grammen.

Cassidy'sPionneneindspel
Plagiaatis ook in ons wereldje
een vrij ondenchat probleem.
N'Íenontmaskert
zo nu endaneen
notoire boef, maar de lijst met
v--rdue
hten is bchoorlijk lurg.
Waanchijnlijk zullen Alain pallier cn ik hierovernog eenseen
anikelschrijven,waarvanik nu al
kanvoorspellen
datheteniqestof
z.aldoenopwaaien.

%;

%

lijk ietsanders,met zÉd5 en c'xtra
wrtte pion op e5: 1 ób1 ! a3 2.b3!
èxe5 enz.
Deze studiczou volgenssommrge
bronnen zijn geplagieonl cloor
F.Dedrle. Waiuschijnlijk raadpleegde men zijn boek StuaLe
(Praag 1925),waar op blz. 6g als
diagram I 7 bovenstaande
stelling
is afgedrukt, zonder naam van de
componist.Uit nicLsblijkt echtcr
Ecn beroemdvoorbeeldwaann
dat Dedrlezich dezesrudictoe wil
var plagiaatgeensprakeis,iseche.igenen. Ook in Deutsc:hesliloWitspeelten tvint
ter de volgendepionnenstudie:
chenschach no.43 van 30-101.Éb1! (l.sc3? a3 2.b4 cbe5 l92l
in ecn artikcl ovcr
3.Éb3 Éd5 4.Éxa3Éc6 5.Éa4 pronneneindspelen geschreven
Éh6) I.r-3(1. èe5 2.Èa2gd5 door Dedrle, staat do bgtrsffendg
F.Cassidy
3.Sa3*c5 4.éxa4Èb6 5.Èb4) studie,weer zonderauteursnaarn!
TheChessl/onthly1BB4
2.bJ! *,c5 3.Sa2 Éd5 4.*xa3 Maar niet iederecn ging in dc plaÉc6 5.Éa4lèbó ó.€b4 en winr. giaat{heorie mec; Wouter Mcos
Overigensis de oorspronkelijkeschreefal in 1970: 'hij heeft zcll'
scttingvan Cissidy waarsch.ijn-de studie nooit geclaimed' (probleemblad l5)-

%%b
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Boekbespreking: EndgameMagic
dqor Harold van der Heiiden
ïren mijn bock cen halt jaar spelstudieboek
op zijn naam, componrstenonduidelijk etc.
geledentoewasaaneengrondi- uitgezonderd misschien een Beasleyen Whitworth
heboen
gecontrole,zegmaargerustcor- vingeroelèningin het speciale een goede oplossing
bedacht
rcctie,van mijn engels,dachtik nummcr van Diagramm.esIl8
voordebalanstussenhelderheiil
natuurlijk aan enkele britse (waarvanhij sindsenigetijd de en accurarcsse:
men heeft allc
schaakstudie-vrienden.
Aller- studie-rubriekredigeert),"[-e detailsrondomde studiein ecn
eerstmaarTimothy Whitworth zugzwangdansl'étude"(France appendixopgenomen.
Zo blijkt
gcvraagd,
die hadik immerspas 1995).Wcl hebik zijn eenboek mij nu dat de allerberoemosrc
gelodcnmet mijn databasc
ook overproblemcn
vanecninlríge- studievan Réti eenouderebron
nog bijgestaanop studiegebied. rendeproblemist A Selection
oÍ heeft dan algemeenbekcnd.
In ecn allcraardigste
brief anr ChessProblemsb1'Philip Kleu Bovendienbevateentweedeapwotrrdtlchij tr' moctcnwcigc- (St.lronardon Secl9?8).
pendixeen lijst met uitlcg mcr
ren, omdat hij net zell druk Het boekErulgameMugic is be- de (computer)stand
van zaken
bezig was mct een boek. Dan doeldvoor beginners
op hetge- rondom bepaaldemabriaalvermaar John Beasleybenaderd, bied van eindspelstudies.
Het houdingen.Dat is pashandig!
daarhad ik sindsonzeontmot:- hceft wel wat weg vaneenstrip- Na de behandeling
vaneenstuting tijdenshetPCCCin Rotter- boek. Per studie staanmeestal dievaneenbepaalde
componist,
dam,hcelgoedecontacten
mee. drie diagrammenonderelkaar, wordt deze soms in een Daar
Needus,ook al eenboek!
en in de kolom emaaststaatde kortetyperendezinnenzeertrelOnlangsontving ik echterhet oplossing,opgevrolijktmetleu- t.endgeintroduceerd.
boek End.ganrcMagic geschre- ke uitleg.Kortom,eenboekdat En de grappigheidis ook nier
ven door dezetweeprominente zichook in bedprimalaatlezen. ver te zoeken.Bij een
bekende
eindspelstudieliefhebbers.
De ruim 150studieszijn thema- studie van Kozlowksi met een
Whitworth behoeti als auteur tisch gerangschikt,maarjargon 'oplossing'(wieheetieenbetcre
nauwelijksintroductie,zijn zeer wordt bijna griezclig accuraar term?) van 3 zetten,lezen
we:
gedegen boeken: Mattison's vermeden.En toch wordt het 'Severalstudiesin
this bookare
Chess Endganus Studies ook voor de kennerer niet on- shortandsweet,butthisis
sure(St.l.conards
on Sea1987),Gl- duidelijker op. Wat dachtu bij- ly oneof the sweetest'.
'perpetual
Iyaev/GrinChessEndgameStu- voorbeeld van
Op dekaft staateenfoto vancen
dles (ÀRVES bock 7, l99l), harassment'in
plaatsvan'posi- schaakstelling.Met enige verThe Be,;t oJ Bent (Newbury tionaldraw'..lkstelvoorom per bazing herkennen
we stelling
1993),cn The PLatovBrothers, onmiddellijkdezerermte adop- 2.1lb. Ik concludeer
dat de berheir Chess Endgames(Cam- teren!
treffendcfotograafwaarschijnbridgo 1994) blinken uir door Ook de gevorderdesrudie-lief- lijk op het "moment
surprèmc"
accuratessc.
Bovendicnzouden hebberkan zondertwijfel nog in een zeer artistiekebui moet
er plannenzijn om zijn boek veel plezier beleven aan dit hebben vertoefï. Hij had het
Leonid.Kubbel's ChessDndga- boek. De auteurshebbenzich bordverkeerdliggen!
Gelukkig
nte Studies(Cambridge1984) niet bezondigd
aaneenmethode is de boel ook in vergelijking
mct ccn sclcctievan Kubbel's die helaasin amerikaanse
eind- met 2.1lb ge/ver-dnaid....
studicste latenvolgendooreen spelstudiepulp
nogaleensvoor- Met het volgendecitaat ben IJ<
'complete'
Kubbel.
komt: (fragmenten
van)studies, het zÉéreens:'ln shoí, a gamc
Boasleyhccft nog gecn eind- zonderbronvermelding,
namen is thechess
equivalent
ol'anepi-

1 Á

sodoirom rcallife, humdrumor
oxciting almost by accident,
whOreas
a st.udyhasthecultivatodintcnsityof a shortstory;and
if you concludethat the best
thing to do with a study is to
lorgetaboutrealchesslitè lor a
momentand play throughit tbr
sheerenjoyment,
you will beentirolycorrecL'
Raak!Ooit was het in de mode
om eindspelstudies
te presenterena.lsofzeuit eenpartij alkomstlg waren (en mdersom!).
I)aarnavondmen het nodig om
aan zo ongeveerelke eindspelrubriekeenoploswedstrijd
vast
te koppelen. Hele bladzijden
werden volgestortmet tabellen
met cijfertjesen dat oplosserA
te B voorde43emaalde 'ladder
hadbestegen'.
Gruwel!
Voor mij is de essentievan een
eindspelstudie
om ietsmoois te
letenzien.Dus gewoongenietendnaspelen.

readingthc roxr...'.
Bah! En hii t)h8+ 3.!el6 c2 4.d1 ct -Q.
doetvorvolgons
ook nog hetzo- -5.d8à+!,maarholaaskanz.warr
genaamde
nut van de eindspr:l- tochbctcrl.ot.
damcpromovoron:
sÍ.udicvoor do prakrijkspclcr
uit 4...elW!5.d8V Ho3+! 6.t9xe6
dc docken. Bovendien meldt c3 7.Wd7+ Wc7. Ctrrrecriq
Chandlernog en passant'Enzi- bleeknietmoeilijk:verplaaLs
rie
gume Mugic is the lirst major zwartepion vane6 naare.5(zie
bookon studiesin Englishsince bijvoorbeeldI 234#0253).
JohnRoycroÍt'sTestTube
Chess Wat doct meer recht aan hct
in 19'72;Dat hij zelf hceli aan- boekdan u eenprachtigestudie
geschaft, bedoelt 'ie waar- eruit voor te schotelon;
één die
schrjnlijk. Voor zover ik kan ook u aan uw schaakvrienden
beoordelenis deze bladzijde kuntlatenzien.Hetcommentaar
verwijdcrblar zondcr enige moet u zelf maar in hct boek
schadetoetebrengenaande rest nalezen.
van dit boek.
S.Kaminer
De autcursmeldendat ze alle 2.p Shakmaty
Listok1927
studies hebben gecontroleerd
mct (panij)-schaaksoliware,
en
roepende lezerop evenruele
in'//////z
7////.t^'/.///Z
correctheden
tc melden.
7Zz7/z ,/hi/z,r/%,.
Welnu, studie 2.5 van J.Fritz
(Éc5, Ed7, Ab1; Égl, Ab3,
àg8; zoalsbijvoorbeeldgepubliceerdin 2545#0580)is nevenoplosbaar: 1.9d3! Ae6
Oplossenmíg best natuurlijk, 2.8e3 Aff 3.8t3 Ae6 4.4h7
maaris bijzaak.De bestepropa- wg2 5.8f8.
gandavooronsgelieldeschaak- l)at isjammerwantdebedoelde
dcclgcbied is
deskundige oplossingis fraai: 1.Èb4 Ac6
remise
bcgeleidingbij dat bekijkenvan 2.9d6 gf/ 3.996 àh6 4.Èc3t
1.Ec3+ Éb5l 2.trxcó trgt!
ecn studie. En daar zijn de Éh2! 5.4h5! Axh5 6.Ëxh6.
3.9Í3
trg3 4.Ebe2
trxR 5.Eh6t
schrijversvan dit boek nou op Overigens
wasdit al eencorrecvanhetjaar!(nauit ón in geslaagd.
Ceenkinder- tie, want in de oorspronkelijke I)e desperado
Iijkc uitlcg, maar wel nadruk standstondde zwarteloper op tuurlijkwordtditjargonvermcJcggen
op debijzonderheden
tij- dl, en de wirte koningop d5. d,enin EndgatneA4agic).
dons een oplossing.'Perhaps Bovcndienis r:r nog ccn andere
thisis you firstbookon endga- versiebekend,mct de witte komc studies.We certainlyhopeit ning op b5 (cn dc zwartclopcr
Magic(5/1996)
will not be your last'.
t-rpbl). Mer al dczc vcrsicsis Endgame
B T BatsÍord Limited, LonWaar ik het dan ook volstrekt wat mis.
mee oneensben is het voor- Ook de tbut in de studie van don
woord van partijspelerMurray ll.Alcxandrov(t5.1) is al lang Paperback e9.99
fsBN 0 71347971 X
Chandlcr:'À word ol' advicc: bekcnd(Éh5, .Q.a8,
d6, h6, h7 ;
do, always,try to work out the Éc8, àll, e3,04,e6).Spectacu\r)lutionsfor yourself before Ieir is l.Ab7+ \9xbT 2.Spr,
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Kubbel'sRochade
door Harold van der
Nuaraanleiding
van een origi- Dan nogeenpaarandereonrler- De rochade-in-de-eindspelstunele studicvan Kubbcl in dc wcrpcn ovcr dc rochadein de dieis onderwerpvaneendiscusBritish ChessMugazinevan au- eindspelstudic.
sie geweestin NIC Magu:ine
gustus19ltl schrijftde editor
zoals u wellicht hecft opgevan
de
eindspelrubriek Z-eeronlangstrof ik een derde merkt. ARVES-lid én schrijver
"An
"BoekbespreC.E.C.Tattersall: cxtremely studie aan (zie
van De Rochade,RobertTimbeautifbl and dilïiculr game, king: De Rochade" in EBIJR mer,wasvanmeningdatrochewhichwill becomca classic...." 199512,pagina l5) die faatt op ren in eenstudieslcchtsdan is
"....()nc
is remindedof a finc de rochadc!Helaasmoetik u nu toegestaan
als niet kan wordcn
study by J.Sehwcrs,
in which nog de naamvandc componist aangetoond
datdie in de bcwusllookandBishopwin a Rookon schuldigblijven,maardatwordt te stellingonmogelijkis, maar
its first rank." En geetïvervol- nog nagespeurd
!
dat voor dat bew{s alleen dc
gensdestudiediewij kennenals
stukken (nog) op het bord gezijndevan Kubbcl.
componist?
brulkt mogenwordcn.
Tcnslottede volgcndebelang- llltaliaScacchistic
a 711923
"We
wekkcnde
mededeling: beMijns inziensis er (nu) in de
licveMr Kubbelwith regardto
studiewereld
volstrekteconsenthis study, pointed out that it
sus op dat gebied(zie ook de
might be claimed that Black
CODEX): de vergedruktezer
could cscapeby Castling,and
hierboven moet worden gcsuggestedthat the position
schrapt.
shouldbereversed
from right to
left".
Het is wel wat merkwaardigdat
nou juist de schrijvervan her
Conclusie
:
enige thematische
boek op dit
l ) Á l i n 1 9 1 8( i . p . v1. 9 3 6 1, 9 3 8 )
gebied een anderemening rs
was hckcnddat zwart door rotoegedaan
!
chercnde studieweerlegt
Witspeelten maaktremlse
2)Opgrondvandezcinformatic
moeten we concluderen dat
l.tral Èd7 2.8a7+ Èc6 3.Ea8
Sehwers
dc oorspronkelijke
stu'm
al aankodie componccrde
en Kubbelde Axa8 pat.U voclt
corrcctic voorsteldc,alhocwel men: mijns inzicnswint zwart
'we
b c l i e v e ' n i e t e c h t s t e r k simpelmet 1...0-0!
klinkt!
Natuurlijkis ook hicr dc ccnvoudigeoplossing:spiegeling.
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Herhalingsoefeningen(2)
door Wouter Mees
Om te beginncneenkleinecor- Vandaag
dc dagkunnenwij mis- rreen duidclijk sprakois van
rcctic. In mijn eerste anikcltje sclricnglimlachcn
om hctonge- "herhaling".
ondcr de:retitel ontbreekt,op woon heftigekaraktervan deze
p.6, middcnkolom,van EBUR polemicklals wij dan bescl-fen W.A.Koroljkov
t3/1,hct woordje"niet". Er had dat deze zich inderrijd afge- 1e pr. Sjachmaty
w SSSR1947
modtcnstaan:"Maar dan niet spceldheeh trnderhuiveringnaasÍ.
clkaar,in parallellopende wekkend
bedreigende
CJ
varianten,..",etc. Er zou een omstandigheden.
'a
Letterlijkeen
7/////t
klcine taalkundigeuitweiding zaak van levcn of dood; men
7////t
'//////z
op kunnen volgen: mag het Ie;rcer Roycr()lt'snecrologie
Á^
"herhaling"
v////zw
woord
gcbruikt van Kasparjan,in het pas ver,r/%2.
wordenin het geval van gelijk- schenen nummer van EG
//////t
tijdigheid'iMijn anwoord daar- (no.120),maareensop na.Hoe
op is darde menselijkegeest,of dan ook, het past ons niet om
zo u wilt het.menselijkoog,zich onze neus op te trekkenvoor
maÍir op één punt concentreert, Koroljkov'swcrk omdatdit niet
en meerderezaken,ook indien altijdzoustrokenmetdeidealen
die gelijktijdig voorvallen(pa- vanGoerwitsj.
rallelle varianten,symmetrie),
1)Witspeelten maaldremise
rlLijd cn uisluirendgj elkaar Wat heeftKoroljkovonste verwaamcemt.
tellen?In ziin lzbrannieEtjoedi Oplossing:1.Éb2 Aa4 2.*c3
Wic dit maargezeurvindt moge ( I 958)komteenlndexnaarthe- àd6 3.d4àb5+ 4.*c4 cxd4 cn
bcdenkendat de componist-rn- ma voor,gelukkigvooronsver- nu 5.€b4 àc3 ó.Éc4 àb5
spe,op zoek naarde inspiratie, taald in The Chess Enrl9amt 7.9b4 Ac3 8.Éc4 àc2 9.Èd3
Adt to.Éd2 àca rr.Èd3 àc2
vcelalbestaandwerk op de kor- Slzly vanRoycroft(p.280-28
1).
12.@d2àc3 13.Éd3 =.
rel zal nemenom daarinte ont- De hoofdindeling
is:
dcklen, op welke manicr A. Strijdom de positic
"grenzen
Zie d,iagramnr.I van de grote
verlegd kunnen wor- I. Marfinale
meescrzclÍ'.Dc strijdcindigrin
dcn". Hij zal ontdekkcndat ge- II. Pat.hnale
positievan "eindelooshercen
lijktijdigheid een vorm van lll. Positioneel
remisc
halen".
Zoals ccn patstclling
herhaling
is!
IV. Systematische
manoeuvres
vergelijkbaar
is met een bceldEén van de grote voorvechtcrs van stukkenen pionncn
"herhalingsoefeningen"
houwwcrk,zo is ccn positionccl
van
(8. Strijdom materiaal
rcmlse te vergelijkenmot cen
was Koroljkov;en het is goed Cl.Diverserhema's)
mobile. Beweging rond een
om bij hem in de leer te gaan.
evenwichtsstand.
Zoalsbckendis zijn werk inder- Les I is dandat "positioneel
rctijd zwaar bekritisee
rd, met mise" en "systematischc
maname door Goerwitsj,die ccn nocuvres"allerminstsynonicm
andcrsoonstudicvoorstond. zijn, hoewcler in beidecatego-
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W.A.Koroljkov
4e pr. Slachmaty
w SSSR1964

Bij ccn systomatischc
manoou,
vrc zoalsin diagramnr. 2, is er
daartcgOnnooit "cvenwicht"
doch altijd "progrcssie";
vooruitgangdus.Telkcnsalseenbcpaalde positic zir:h herhaald
hceftis het doel ccn stukjcnaderbijgckomen.(ievolgvaneen
kleine wijziging in posiric.
waarmcede herhalinggepaard
is gegaan.Het accent komt
blijkbaarop de wijzigingte liggen.

In een volgcndnummerzullcn
dezeaspecten
onderde locpgcnomcnworden.lntusscnwil dc
ijverigelezer,aan dc handvan
de(hierenin vroegerc
nummcrs
vanDBUR'.zie hierondcr)gegovenvoorbeclden,
misschicnzell'
zijn antwoorden
formuleren'l

"Systematische
Bewegungvon
Irigurengruppierungen"
(Staudre), EBUR 414,maarl 1993.
Men kan z-ichnu achtcreenvol- "Vorstelijke
Wandelingen"
2)Witspeelten wlnt
gensafvragcn:
(Vandiest), EBUR 612, mci
a) Waaruitde wijzigingbestaat; 1994.
Oplossing:l.c5 -Èxe5+2.Èa2
h) Watheteflèctis vandc wrjzi- "Welke zet ging vooraÍl (3)"
.Q.d4!(3.11xd4?
hlW 4.9c4+
ging,en
(Mees), EBUR 614,december
rbc3-5.Axh1Èxd4) 3.4b3 €c4
c) Welkc panij dc wi.jziging 1994.
4.I{a5 Ac5 5.9a4 Èd5 6.4a6
"Voordracht"(Bouma),
hecftnagcsteefd;
IBUR
-Q-b6
7.Exb6 hl9 8.-Qc6+*c5
d)
Hoevecl
zcuen
de/.c
wijzi6/4,
december1994.
9.Axh1 qbxbó10.h4!cn wrnt.
"Welke ging
ging heeftgekost;
zet
vooraf?(slot)"
I)o ztb is buitcnhetvicrkantvan
e) Hoevcelstukken,van wit en (Mees),EBUR 7/3, septemhcr
de h-piongelokt.
vanzwart,aandit proceshebben 199-5.
deelgenomen.

OverEBUR8/l
door lVouter Mees (renzi
j andersvermeld;
A) "And the Íirst Prize winner is....?"(Alain Pallier).
1) Àlain Pallier:"l got vcryconfuscdwhenI suddcnlydiscovercd that,I too,hadmadea terrible
blunder. 'My' olhcially right
awardis wrong!! Again F.Lazardrt'ccivr'd
four rcwards!Insteadof 8 t'r (30 fr) Kosekand
9 Pr F.Lazard,rcad:8 Pr (30 fr)

Kleindinstand 9 Pr (honorary) phasenvan zijn vertakteoplosKosek."
sing met succestegenemstigc
bedenking."Hier slaatRuebde
2) Overde oorspronkclijke
eer- plank dus mis. Op hct laatstc
ste prijs (E.Holm:$e7, 996. moment werd de nevenoplos6e3, a3,c6; Éa4, Eh6, a6, b5, sing l.9xe4 aangegeven,
waare4,h5;wil wint)zegrRuebin De op diskwalificatiegevolgd is.
Schaakstudie
I,p5 I dat:"hij ver- De studieis verbeterddoor toededigdc, krachtig bijgestaan voegingvan een zwartepion op
door Lamare,dc verschillende c4; in die vorm als "Original"
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alg0dÍuktin Holm's Schuck:;tu- í, Karstodt,3e b.v.(zic diagram nales Arti,sticos Ruzonatlo,s
dier ondcrnr.55.Zic ook Bon- l), wordt ook nog ín 1234 ge- ( M a d r i d 1 9 7 6 ) l
darcnko:TriuntfSSE,nr.243.
n ( ) c m d(,) n d c nÍ r . 4 8 i . l k h c r i n ,////,
v////t
ncr mc dat dc studie niet
3) In het .juryvcrslagwerd, ler hclemaalcorrcctmoct zi.jn.t)e
zake van Rinck, aangegeven: studiemoetnog in verbandgeTroitzky, Deutsthe Sthuchzei- bracht wordcn met Troitzky,
runs 1909: Ée2, Ëfa2, 9c5; DeuíscheSchachzeitung
l9l0
tbf4, Vd8. Afgedrukt in 2545 tgc1,trh6,e6,t2:&a2,Bl3, a5,
/%t "/%' 7,&z
onder nr.2230,maar dan ccn c3 (nr.34l in 360, z.ie 1234
kwartslagnaarrechtsgedraaid. nr.497).
l)ezesrutlieis zekcrinWatis nujuist?(500geeftonder corrcct, lattr door l)e Fcijter
nr.2de eerstestand).
verbeterd.Zie Bronnen van de
SchtukstutlieV, p.14.Ook nog
4) Latard'. In zijn eigen boekje B e t g h c/ 3
2)Witspeelten wint
, 38nr.llll.
(MesPnblèmeserEtudesd'Ec- lHvdH: de studicvan Karstedt
c6t)
hec,r)staande publicatiesmet bevateen dual: 2.Èd2! en nu 1.9c6 (1.4h3?a2 2..Q-g2
ondcrscheiding
genoemd.
De 9e 2 . . . S b 23 . È d 3 € b 3 ( 3 . . . 8 d 5 + 1...a2(1...g22.Axg2c6 3.l.d5
prijs ontbreckt![HvdH: zie op- 4.Ée4 Edl 5.trh2+)4.Éd4; of a2 4.&c2 cxd55.c6d4 6.c'7d3+
merkingll.
2...trd5+3.$e3 trdl (3...tre5+ 7.Éxd3) 2.êc21,92 3.Axg2 c6
4.Sd4) 4.E|2' o[ 2...Èb4 4.gds (4.Éb3? Èbl 5.Ae4+
Éal )
5) Hct is KJeindinsr,
níetKlein- 3.trh4+Éc-5(3...€b34.8h3+) Éal 6.Axc6 Èbl 7.-Q.c4+
4...cxd5 5.có d4 6.c7 d3+
dist- [HvdH: waarop is deze 4.Eh-sl
7.€xd3 Éb2 8.c8W atW
stelligheidgebaseerd?
Ik kwam
9.Vc3+ Èa2 10.Vc4+ €a3
als variantenook nog KJein- B) "Het beste van Tele1l.tía6+ Sb2 l2.Wb5+ Scl
dienst en Kleindiest tegen!l tekst" (Harm Benak)
Overigens,
wat is er verdervan 1) Nr.6 vanA. & K.Saritsjcv
is t3.Vc5+ Èb2 t4.VbJ+ óil2
dett, man bekend?[HvdH: rn na Lg3+ 9xg3 2.9c1+ Ég4 15.Éc2
mijn databaseis geenenkelean- 3.4h1 Ë.bt4.Èg2Ae5! gewonderestudievanhem te vindenl. nen voor zwart, op grond van C ) ' ( U n ) s o l v e dM y s t e r i e s "
analyses van Missiaen. Zie (Harm Benak)
Roycrotl, The ChessEndgamz l) nr.21 van Troitzky is ecn
*****
Study,p.207[HvdH: en de bij- winststudie. In zijn 500 lint!drage van Walter Veitch elders spielstudienuit 1924geel-thij de
stand:€h6, 9d2, àd4; Éa1,
in dit nummcrll.
Àb2,a2,a6.
"UM"
eldersrn
2) Inderdaad
is nr.7van Bonda- [HvdH: zie ook
dit nummerl.
renko ncvenoplosbaar;
bovendien in dezen.o. nog een dual:
"ln Memoriam
G.Kaspar9.Éll naasr9.€xe3.Wie corri- D)
jan" (Haroldvan der HeijBocrldczij studie?Mugelijk is
h.v.q9f2,Aal, f4; Éhl, a5,f7, den)
h2; l.A1ó2.t43.t54.Éfl;maar l) Alain I'allier: studie nr.4
1)Witsp€elten wint
dan kan c9fl ook vroegerge- [:0047.10e4c8]is van S.Kasparjan(en S.Varov).
spceldworden.
l.Eh7 €a3 2.€c3 Èa4 3.Éd3
hierovcris gcontwijlel;
Zie
volgende
de
studie [HvdH:
Éb3 4.Sd4 trc{ 5.trh3+ Èb4 IHvdH:
een
lbut
vanmijl.
van Mugnoscn Carlssonuit Fió.9c3
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Boekpresentatie:Pawn Promotion
door Harold van der Heiiden
(presontatio
trjdonsAI{VES-bij- dc histurischcparagraal,liet ilt
eonkomst to I)elli, 27 aprl| me wcer helemaalgaan.Ik kon
l 996).
gerusteen hele wcek kostbare
tijd bestedcnaan de vraagwat
Ondanksdat iedereenaltijd be- de voorletter,liefst voomaam,
weert dat het uitgevenvan een was van ene Sauldie toch echt
hockvcelmc\'rlijd kosrdanjc al ruim driehonderdjaar
doodis,
vooral'dcnkt, was ik daar wat en mc datechlnietmeerkwalijk
sceptisch
over.Het boekvanhet zou nemenals ik niet zou hebjaar 1995.Dat zou ik gemakke- ben ontdektdat hij Arthur heetlijk af kunnenhcbbcnin dc zo- tc.Maarnaenigetijd hervondik
mor van dat jaar. Ik had het mezelfen durfdehet zclfs aan
meostemateriaalal verzameld enkclcopenvraBcnr! latcnligcn dc studieszatenimmersrn gcn.
m'n computer.Ook had ik de Mijn boek gaatover Toren-en
ruwcsclictsvandeindelingal in Loperpromoties
in Eindspelstuhet hoofd. Evcntjesecn paar dicsen partijcn.
wcck.ir's
hrrd werkcncn klaaris
Kccs. Toch'?Nec, dus. Om tl: Dc paÍijcn
beginncnhad ik mczell'alstegcnstandcr(icsohooldcn werk- Hct boek was nog niet eendag
zaam als ondcrzookerh cen naardc drukkcr,of RenéOlthof
laboratorium
bcnik gcncigdom bczorgdemc al een partij met
ook op hct gcbiedvaneindspel- eentorenpromotiedie natuurlijk
studiesalle lcitjeste willen we- in het boekhadgemoeten:
ten,en die vervolgensook nog
op tc schrijven.'Voor de volledigheid',denkik dan.De besre
schaakschrijvers
pikkenjuist dc
krentenuit de pap, overgieten
M
ry
die met een smeuïgwoordensausjeen latende restvoor wat
hetis.
Maar voor dezeslechteeigenschaphad ik rl een nrachtige
oplossinghcdaclrt.
Dit boek is
6{ó
het ecrste eindspclstudieboek
met een computcr-disk.Dc
1)Zwartaanzet
krcntenin het boek,en dc pap
op flop, z.ogcz.cgd.
In dezestellinguit departijKhaIt4aarbi.jhoofdstukl, mct namc lomcjcv Gurin, Simfcropol

,,%

%
,,,m

1958wint zwarthier natuurlijk
eenvoudig
meteenschaakjc,
gcvolgddoorpromotie.Echrer,hij
raaktehier de pion en z.agtoen
tot zUnschrikdatop 1...glW??
2 . H d 1 + ! !W x d l p a t !v o l g t . ' A ha',dachthij,'eentorendus',cn
voerdede zet met veel aplomb
uit: 1...g18..Maar toen volgde
venassend
2.9b5+!! 9xb5 mer
opnleuwpat!
Gelukkigkon de meeststuclioachtige minorpromotiein cen
partij tot nu toe nog net wel in
mijn boek.Op 4 november199-5
gcspeeldin het VerenigdKoninkrijk (Bristol).Je zal maar
netje boekin handenhebbencn
dan geconfionteerdwordenmct
zo'n tiaaiepot:
Na een ongeloofelijkslechtc
partij, hct betreft hier bepaald
geenmeesters,waren Bonilàce
en Pughtochnog in eenmateneel venassendgelijke srelling
beland:
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2l Zwarl aan zel

20
l)ughspoclde
hier1...b2,
waama
Bonitacodc sluwe zt:t 2.adll
producccrdc.
Nu faalt 2...blg
ot 2...blE op 3.àc3+9xc3 par.
Een paardpromotie
is ook niet
voldoendevoor de whst, echter
hctgespeelde
2...blg!! wel. Het
eindspcl2B-Sis volgensde bekcnde computer-analysesvan
Thompsonin het algemeengewonnen(ook tlezestelling).Dc
partU eindigdeoverigensvele
z!tten latcrinrcmise.De partijscoreis mij niet bekend.
Omdatde winstin dit eindspel
nogniel zo langbckendis. zijn
er nog niet zo veel studiesmet
dit idce.In de volgendehebbcn
w0 0chtereenidentiekeslotstelling:
H.Kallstróm
TidskÍitt
ÍoÍSchact1984

I)o ccrstekecrworddat gerealisccrd door Ignazio Calvi, die
danook op dc kaft vanhetboek
staataÍgehccld.Zijn verhaal,en
zijn studiesnatuurlijk,kunt u
vindenin het bock.

ookeoncxtraloperop dc zwarlo
vcldenis nir:I.winncnd.Eohtor
arlswit ecnpaardkicstdanwint
het resterendeeindspel wel !
5.b8à+ Éb7 6.àd7 Sc8 7.€c7.
Bedenk,dathierniet wordIgekozenvooreenpaardomdatdic
Wie mocht denkendat hct ge- toevalligsohaakgeclt;maaralbiedvandeTorcn-en Loperpro- lecnomdathct nict de vcrLioalo
motiesis uitgcpur.die vt'rgist lijn bchecrst,cn omdathct rcszich. lk wil u graagéén voor- terendecindspclwel wint!
beelddemonstreren.
Als voorkennis is daarbij het volgende Na dezeintoductie wil ik u cie
vereist:Ik hebde Paard-promo- Valladao-taskvoorsÍellcn.Die
tiesgrotendeels
uit hetboekge- taskis genoomdnaardc Braziliweerd, omdat paardpromoties aanse componist J.Valla<lao
volgensmij meestalgeenechte Monteiro,die in 1964eentweemrnorpromolies
zijn.Men kiesr zetpubliceerde,
waarinalle bijvoor het paardvalwege deextra zondere schaakzetton: dc
eigcnschappr:n
t.o.v.dedame,in rochade,
en-passànt-slag
enproplaatsvan de mindcremogelijk- motie,voorkwamcn.
hcdent.o.v.eendame,zoalsbij Naar mijn icleezou dit thcma
ecnlopor-0í'torcn-promotic
wcl vcrder ingepcrktmootonworaltijd het gevalis.
den tot de minorpromotic,nec,
Tochis eenpaardpromotie
soms de échte minorpromotie.Tot
wel degelijkeen echte mhor- mijn verbazing
bleekgeenenkepromoties.Kijkt u eensnaarde Ie studiemet dit themate bevolgendestudic:
staan;we moetenhet docnmet
paardpromotics.
C.de Feijter
Hetvolgendevoorbeeld
heeftzo
Volksgazet
1960
zijn charmes:

%

I

A.Kurjatnikov
Shakhmaty
Riga1988

D7'ru'&%
3) Wit aan zet wint

1.trc3 b2 2.8b3 b19 3.trxbl
Axbl 4.b6 Ac4! 5.Axe4 àfl
6.b7àd8 7.b89.!
Dc Studies

7%"/i;(;ry
,%

4) Wit speelt en wint

Io hcbbcnwe dan dc ccrstc
rindspclstudic
gczien,cn dat is 1.d6 €b5 2.d7 gh8 3.d89
natuurlijkook het hoofdonder- .Exd84."Èxd8Èa6 en nu is towcrp van mijn boek.
ren-of damc-promotie
pat,maar

5) Wit speelt ên wint

2l
\ À ' i t $ i n t r l c t l . { f - 0 - ( } 1w
. rnt na
I Jidl+ tlrcl! 2.Jtxdír cxd(r
3.cl3P{Iib I wordt wit matgczot;
t l a t l u k t n i c t u l s d . ' w i l t r 'k o n i n È
op cl staat. 1...r+lc5!Maar dc
witt0 koning op cl goclt zwart
rcmisckans:
ccn
nicuwc
2.I1xdó! Érxdó Want nu laalt
3.cttW'l op 3...I1c6+. l)us
3.ctl4r+! trtcT 4,4:xb6 r!xb6 Nu
s t a a td L :z w a r t c k o n i n g . j u i s tv c r
gcnoegwog: 5.g4! Íxg3 on passrnt! ó.llx8.l ,treó7.g4 ,t,d7 tt.gs
r'retl 9.gó ,i,,lll lí).grh7 r'n wint.
lMarccl van Ilcrck schrccl'mc
e n k e l ct h g e n I u t e rd r t l t i i r l t i . i
dons dc d0monstrat-iozag dat
zwarl toch remisc kon makon
1 it moct ncmon,
m e t . 1 . . . 1 1W
\\'illma rwart alsnog hot paard
cral mcpt. Nu kan wit gccn vri.j
p i o n r n c c rn r a k o no p d c k o n i n g s
vlcugcl;
rtmlsc
IS
o n v er m i . j d b a l r l
Ilovendien liep ik Virn IIcrck
t ' r ' I l \ À t ' t ' 1l,t l \ ' r l \ ' Ë r ' nl t e t l i . t l t i . i
dcns hct Brabantsc stodcntocrn o , r i i n T i l h u r ! . c n t t t c l t l d el t i j
'ik
lovcr gccn
ondcr hot motto:
h a l l w e r k ' d r t d e s t u d i ce o n v o u tlig was tc conigcren door dc
zwarte pion van Í,1 naar h4 to
ve rplaatscn. Wccrle gging kan
nlot nloor, on cn passant zct
b l i . j l i b c h o u d en . K e u r i g! |
Zolls gczcgd ontbrcckt ocn ccht e V l i l a t l : r o i n s t u d i r ' s .B i . j d c z c
wil ik dc lcdonvan ÀltVES uit
dagcn 0m oen dcrgolijko studi0
to componoron! [Vror de vol
gons mi.j bestc inzcnding voor
EBUR kxrl'ik bi.jdczo ccn boek-

p r i . j su r t : ( ) s k i L r r ' sv c r t u l i n g v a n
llcrhstman's Sthuukytrtij en
Contposíríe (l9.1lJ) dat toch al
'drr.'l
g:tuu ruittt5 trt'rttj,'s
ln
antiquarisch0 schalkbochhan
del. I)e llap onr rlc kalt is ccn
tikje gchavcnd, de rost van hcl
hock is in pcrloctc staat.Llitorsto
i n z c n d d l t u m : l / 9 i I 9 9 6 .I
'Iot

slot schotcldc ik dt: aanwczige lcdcn nog cen arntal lcuko
studics voor, dit: u ochtcr mct
h c t z c l l t l c e ( r r n m c n t J i l r\ ) ( ) k i n
hct bock kunt i'indcn.
l ) i t b o c k i s h c t c u r s t oc i n d s p c l studieboek dat vcrgczcld galt
van oen dsik0ttc nr0t dtar()p oon
v e r z a m l i n g s t u d i c s .T i i d c n s d 0
hi.jccnkomst
demonstrccrcle
Ilcnó Olthol hct hijbclrorondc
progranrnrll.
cpikxrg
l S i n J s t h ' p u b l i r ' r t i cr u n m i . j n
hock hcb ik nu al con grotc hocv c c l h c i d a a n v u l l i n g c no p d i v c r sc onderdclcn van hct bock. Dcn
koíc opsomming:
Waltcr Stollcle n stuurdeccn stapcl li)tokopio0n met artikclcn
ovcr minolpromotios.
Huih l{rest vln In[rche ssvond
nog ccn parti.imct minurpromoti0.
M i h a i l M a r i n u i t R o o m o n i co n traloldo h0t mysterio Stancia Mozcs.

( iM lan Rogcrsuit AustrlliL rn
Alain l)allicruit Iirlnkrijk ettcn
dccrdcn mr) op hct bcrocmdc
l r a g n r o n t| ) c p a s q u e l c ( ' h u n , c r r
inmiddcls bcn ik vir intcrnct
r r o kn r t ' [( ' h r i s | ) r ' s p : r q u l rl r] r 'n t s e l l i n c o n t a c tg c k o m c n ,e n g a a t
zooktocht vcrdcr nailr
dc
K.K.(lhan in llung Kong. E,r
k l c c l - tn a m c l i . j kn o g c c n l u c h t j c
lan dczc zalk...
l)an Timothy Whitwurth uit [:n
g o l a n d m c t b c l i r n g w ek k c n d c
v c í a l i n g c n u i t d c p o o l s cb o c k c n
van liusinck omtr0nt dicns .l/.1
AtiW in ccn rcmrsestudio.
Aluin l)allicr had ook nog dt:
v o l l o d i g o n o L i l t i ov i t n l { c s h k o Kanrinsky.
l . t r u k i s o o k d c b i . l d r l g cv a n J o
achim dc Arrilgn uit Splnje die
mc attont maaktr tr1.rd0 0crste
l ) a m u p r o m o t i e.
V o o r k r p i ga l s l a a t s t oA t { V D S - l i d
l ) c t c r I J o l l d i c a a n t o o n d cd l t i k
mo bctcr had kunncn bcpcrkcn
t o t d c c i n d s p c l s t u d i c sw
. ant hij
vond in zijn databascvan bi.jna
I m i l . j o c n( ! ! ) p a r t i j e n n o g v i . j l '
tion (!!!!!!!l!Ml!!)'nieuwc'
partijon mct relcvantc Lopcr- ol'
lirren-promotics.
l)czc cn andcrc gcgcvens die ik
o n g e t w i . l í c l dn o g z a l o n t v a n g c n
zal ik verwcrkcn in ccn uitgt:
hroid artikol dat in hct volgendc
nummcr van /|BUR gcpubli
cecrd zal wurden. I
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