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Redactioneel
doorHarold van der Heiiden
Helaasmoel ik dit keer beginnenmet een triest 'commonpractice'.VandenHerik demonstreerde
bericht.Onlangsoverleedde heerJ.deHoogeuit eenÍiaai voorbeeld.Onduidelijk wasoÍ dc csreriRotterdam, ARVES-lid sinds de oprichting in schekeuze(de schoonheidvan stellingen oploss1988. Binnen cindspelstudie-kringenwas De ing) kan worden gedaandoor de computer,of
Hooge vooral befaamdom zijn gigantischecol- zoals als John Nunn bij diverse gelegenhcden
lectie schaakboeken.
Eenmaalleverde hij daar- heeÍi aangetoond,
door eeneenmensdie de commee eenbijdrage aanEBUR in het kadervan een puter als hulpmiddelgebruikt.Mijns inzienskan
onderzoekjenaareindspelstudies
van Shinkman. de computerechterwel degelijkop dit gebiednog
Recentelijkzijn tweeARVES-bijeenkomsten
ge- de nodige vorderingenmaken.Er wordt immers
houden.Graagwil ik het bestuurcomplimenteren al sindsenigetijd bij dc jureringvan rocmooien
voor haar inzet in deze. Naast de ARVES-ac- metenig succesgetrachtbepaaldeaspectenobjectiviteiten was het aanvullendeprogrammaextra tief te meten(spel,economie,originaliteit,etc.).
reden om aÍ te reizen. De najaarsvergadering, Dit moet gemakkelijk te programmerenzijn in
waarvande nieuwbakkensecretarisHansBuijs in parametersdie de keuze van een computer
dit nummerkort verslagdoet, werd na bemidde- bepalen.
ling vanGeurtGijssengehoudentijdens het Fon- Van den Herik ging eigenlijk nauwelijksin op dc
tys-toemooiin Tilburg. De andereARVES-sessie uitdaging van Mees. Zijn uiteindelijke voorin het Max Euwe Centrum in Amsterdam,een spellingdat de computeruiteindelijk wel eenstustudie-oploswedstrijd,Íok extra belangstelling die zou kunnen componeren, lijkt mij niet
doordatJurgenStigter schaakprofessor
Jaapvan onmogelijk, maar is nu nog op niets gebaseerd.
den Herik bereid had gevondentoelichting te De beschrevenmethodiek.het 'kiezen'van een
gevenop de standvan zakenrondom De Uitdag- eindspelstudie
uit eeneindspeldatabase
heeftniet
ing vanWouterMees:'Kan decomputerprogram- veel met componerente maken. Aan de door
meren?'(Hier vanwegeruimtegebÍekelderseen Wouter Mees gepropageerde
aanpak:het terugkort verslag van dit onderdeelvan de dag. De zÊïten' àjn de computer-goeroeshelemaal nog
oploswedstrijd komt verderop uitvoeriger aan de niet toegekomen.
orde).
Aan programma'sdie eindspelstudiescontrolHoewel veel interessantefeiten rond computer- eren, bestaatgrote behoefte.Tot nu toe moetenwe
schaaken kunstmatigeintelligentie aan de orde hetdoenmet normalepartijspelendesoftware,die
kwamen,bleekVandenHerik maarmatigingevo- natuurlijk wel steedsbeter wordL Maar er is grote
erd op het gebied van de eindspelstudie.Zo winst te behalenmet specialesnoei-technieken
vreesdeik gedurendelangetijd dat hij het vooral (hieropbenik a[ eerderingegaanin dit blad).Ook
over orthodoxeproblemenwilde hebben.Desal- dit kwam niet aande ordein de lezingvanVanden
nietteminging hij in de tweedehelft van eenbijna Herik.
3 uur durendelezinguitgebreidin op eindspeldat- TenslottemisteVandenHerik eenschotvooropen
abasesvan o.m. Ken Thompson(5 stukken) en doel, door helemaalniets te zog5enover de wijze
lrwis Stiller (6 stukken).Daaruit kan een com- waírop men kan beoordelenof een computer
puteÍprogramma in principe stellingen des- progÍammeÍ€nkan. Mijns inziens leent zich dit
tilleren,waarinslechtséénwegtot de winst leidt. gevaluistekendvoor eenTuring-testOok het computermatigopsporenvan wederzijd- In dit nummer opnieuw een artikel over
se zetdwangstellingen
in dezedatabasesis reeds toegevoegde
veldenvan Teun Balemans.U weet

2
zichnogmeerexperts
clatondcrdc ARVES-lcden
op dit gebiedbcvinden,en u kunt z.ichnu dan ook
al vcrheugcnop een al aangckondigdebijdragc
van Buijs en Hendriksin het volgcndcnummer.
MaaÍen de 7eeuw, inmiddeld crkcnd cookhuntcr, hecft zich in hct oeuvrc van Korolkov
vastgebeten,en onuzenuwdeen-passant een
mythe.WouterMeesgaatondanksde afschaÍling
vande dienstplichtnog steedsop herhaling.Alain
Pallicr.tcnslottc,feliciteertTheodorusKok in zijn

Wij sluitenons
bildragemct diens90everjaardag.
daarvan hartebij aan!
Wij wensenu Prettige feestdagen
en eenstudikoos1997!
Denktu a.u.b.aanhct insturenvankopii'lDitkeer'
i.v.m. dc planning van de voorjaarsvcrgadering,
heeftu de tiid tot:
l5 maart 1997

Van het bestuur
door lJans Buij s, sekretaris
In de stimulerendekontekstvan het Fontys-toer- Voor onze promol-iezal een demonstratiebord
nooi vond op 12oktoberonzenajaarsvergadering wordenaangeschaltOok komt er eenkleed met
kondenniet alle ledendeze de naamvan de vereniging.
plaats.Jammergenoeg
vergaderingbijwonen. Daarom hier een verslag Een vollcdig verslagvan de vergaderingvan 12
en besluiten. oktoberkan worden opgevraagbij uw sekrctaris
van de belangrijksteagendapunten
van het bestuuris gewijzigd:de (026- 3515378).
De samenstelling
plaatsvan Harm Benakals sekretarisis overgenomen door Hans Buijs. Gelukkig zal Harm Benak (Red:De voorzitterveÍzochtonsnog enkelemedte doen:)
zich op velerlei terreinenvoor de verenigingbli- edelingen/oproepen
jven inzetten.We kunnen al verwijzen naar de
samenstellingvan de kascommissie:dezebestaat l) Het bestuurverzoektde ledendie het boekvan
uit Olthof en Van Breukelen,met Benak als re- hetjaar toegestuurdwillen krijgen de portokosten
voor hun rekeningte nemen (f 5,-) en dit in het
serve.
Naar aanleiding van het voorstel om naast de bedragop dein dit nummerbijgeslotenacceptgao
statusvan lid ook die van donateurin te voeren te verwerken.
kwam ook de maximum leeftijd voor bestuursledenaan de orde. Navraagbij een notaris 2) Enkele leden hebben het boek van het jaaÍ
heeft inmiddelsaan het licht gebracht,dat beide gesponsorddoor het donerenvan een extra geldkwestiesvia de statutenmoetenwordengeregeld, bedrag.Het bestuu roept ook de andereledenop
dit te doen.
niet via het huishoudelijkereglement.
Voomaamstepunt op de begrotingwas het Boek
van het Jaar.Voor 1996is dat het Cortlever-bock 3) De volgendeARVES-bijeenkomstwordt waarvan Grondijs. Inmiddels is dat boek gedrukt,en schijnlijk gehoudenop 12april I 99?.Reserve-dadiverseledenhebbenhet op 30 novemberin on- tum is 19 april. Op die dag zal ook het eerste
tvangstkunnen nemen.Helaaskon de aankon- nummervanEBUR van 1997wordenuitgereikt.
diging van het boek niet meer in de uitnodiSing
wordenverwerkt.

De ToegevoegdeVeldenVoorbij (2)
doorTeun Balemans
In mijn vorigeartikel hebik aan- stelling zonder extra pionnendacht besteedaan de volgende tempi correspondeerteen veld
studie.
in hettcrritoriumvandezwakste
partij met eenveld in het territolvLZinar
rium vande sterkstepartij, alsde
1983
zwakste partij remise kan afdwingen door zijn koning naar
dat gewraakteveld te spelen.
Áangezieneenschaakpartijniet
naéénzeteindigt,dientdit principe betrekking te hebben op
meerdereveldenbinnenhet territorium van de zwakste partij.
Dit principe stelt specifieke
eisen aan de configuratie van
deze velden. Elke manoeuvre
van de koning van de sterkste
partij dient immen beanrwoord
Wit speelt en wint
1"wordenmet eenadeouatema-

w:,, b.r*ftl
:.u:t-::....uitul.
velden(e4re3,R' h5). Indiende

witwint
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2.Èd3' Éd7 3.Èe4 Èd6 4.ÈR
Ée7 5.Ée3 Éd6 6.Éd2 Èd7
7.É&t Èd6 8.Èc2! a4 9.Éd2l
Éc7 10.Éd3 Èc6 11.Ée2Èd6
12.ëf2 Èd7 13.Ée3 cbeT
l4.È8enwint.

langrijke secundairewinst. Dc
analyticusontleentíun zijn analyse informatie die hem goede
dienstenbewijst bij het bepalen
vande vitale veldenin de studie.

bizarre i<oninesmarsdient de alle vier de gevallenslechtsecn
zwaksreDartii een ann*oord t" tegenveld.Develdend2,e2,í2,
met
vinden. bit orincioe is ook dl, el en f I corresponderen
eeldis als het'om winststudies zoweld8 alse8,tweeveldendie
.'."Àiná"rt volstrekt equivalent zijn en
!uur;ï" steÍke parrij
dat de zwakste-partijnaar een bovendienook,nog aan elkaar

rkheb
deze
winstgang
uitvoerig
;"fStJ:1""ïL:ïL-#tr; f;ïiïl; ï.#iiffilï"ï3;

toegelicht.De meest elementaire vraag heb ik echter niet
gesteld.Mijn artikel ging over
toegevoegde velden. Men
spreektook wel van corresponderendevelden. De meestelementairevraag luidt: In welke
zinisindezestudiesprakevan
In
een
1"*tp"td:g..

vÍa g E krijgen beslooiik áe
ste1iíg te *à'tyr"r"n waarin de
a_pion-isopses;eldnaara4.De
*inrt u- àËze'analyse
is de informatiedie de anaÉticuskriist
over de stellineenil" tunná
ontstaanals in-de looo van de
striid de formatie *o.d, u^t_
gelËgd.Er is echternog een be-

zow.ele8als8enfT.ESisbijna
altijd eengoedveld.Gestelddat
de pion nog op a5 zou hebben
gestaandan zou de opmarsa5a4 bij de gegeven koningsstellingop e8 altijd remise
opleverenals de witte koning
zich niet op een van de vitale
velden zou ophouden.Om tot

Ook 2.Èe3 Ée7 3.Èe4 met overgangtot de aangegeven
oplossingis mogelijk.

winst [c komcn moet wit een
smal pad bewandelcn.
Als we overgaannaarde stelling
waarin de zwarte pion nog op a5
staal dan kunnen wij hct volgende vaststellen.

l. Als de witte koning naar d3
speeltdan is Èd7 de enigeverstandigekoningszet.Als zwart
Èd6 speelt dan volgt éc2 a4
Èd2! en wit wint de slagom de
vitale velden (zie diagram A).
Als zwartÈd3 met Èc7 of Ée7
beantwoordt"dan volgt Éc2 a4
en Èd3 (zie diagramA). 2. Als
de witte koning naar R speelt
dan is Ée7 deenigeverstandige
koningszet.3. Op Ée4 en Ée3
heeft zwart echter maar één
tegenveld,d6. Wit kan dit dus
altijd winnen als hij er in slaagt
de dodelijke tegenstoota4 te
neutraliseren.De toegevoegde
of corresponderendevelden
voÍÍnen onmiskenbaar het
themavandezestudie.Dit principe dient men in het onderhavige geval echter ruimer te
formulercndan ik in het bcgin
van dit artikel heb gedaan.
Deze studie brengt mij bij een
werkstukvan eigenhand.

(evenminals dc studie van ZT,Balemans
4.c SchakendNederland1978 nar) aan mijn striktedelrnitic.
De studiegeldt m.i. ovcrigens
wel als studieen niet als 'leereindspel'omdatde winstvoering
volgenseenduidelijkcvolgorde
verloopt.
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Elke studiecomponiststaal op
de schoudersvan een of meerdere voorgangers.Soms is dat
'lln
heel aanwijsbaar.
zljn een
aantalstudiesvan Soukup-Bardon met het themadsche
mateWit speelten wint
riaal twee paaldenversuspion
niet goed denkbaarzonder de
Na 1.4f6 Aa5 ontstaat een theoretische onderzoekingen
stelling met wederzijdsetem- van Troitsky. Het ligt voor de
podwang. 2.Écl $c3 3.Éb1 handdat ook op het gebiedvan
Abó 4.Èa2 (of 4.Èal: 4.9h4 de pionneneindspelen voorÈd3 5.€a2 Aa5 6.9fó Èc3 beeldenzijn aante wijzen waar7.Èal vertraagtde oplossing bij een componist dankbaar
alleen maar) 4...9a5 5.Éa1! proflteert van het werk van een
Éc4! 6.Èbl 9M! 7.Èb2! Ac7 voorganger.Hooper gebruikte
8.Ècl en wint. Om dezestudie een ouderestudievan Maizelis
op te lossenkan men het vol- als ondergrondvoor een eigen
gendeschemaconstrueren.
produktie.Als volgt:
wÉ

z@

,-g

d1

d3

a5

cl

c3

a5

bl

c3

bó

c2

c4

a5

b2

c4

b6

I.Maizelis

Dit schema biedt zwart geen
sluitende verdediging. ln de
stelling wit *c2 zwartn sbc4
Wit speelten wint
ea5 beschikthij immersoverde
mogelijkheidÈbl. Wit wint her
dus altijd als hij niet tn nnlozn Wit aan zet kan dit winherhalingenblijft steken.In die nen.l.ÉeS êe7 2.h5! ÉÍ7
zin beantwoordt miin studie 3.Èd6! De witte koning is van
plan om de pion op h7 te graznn

5
te nerncn. 3...t9f6 4.hó ÉÍ7
(4...Éf5 5.Èe7 Èxf4 6.Éf6!
(6.Éf7? €f5 7.t9g7 Éc6) en
wint) 5.Èd7 Èf6 (5...rbf8
6.€c6 is niet moeilijkvoor wit)
6.ÉeE Ée6 7.ÈfB Éf6 8.Èg8
É96 9.f5 en wit wint.
Het is opmerkelijk dat de
stelling Íemiseis met zwart aan
zet. Het opspelenvan de zwarte
pion is altijd slecht.De remisemarge wordt yan z.eLÍot zEI Eemarkeerddoor de wederzijdse
koningsstelling en de reservetempivan de witte pionnen. 1...Èe7 2.Èe5 Èf7 3.h5
Èe7 4.hó ÈÍ7 5.Èd6 Èf6
6.Èd7 Èr7! 7.Èd8 Èf8! =
D,Hooper
5.p New Statesman1961

gewoncoppositiein tri nemen.) Er zijn studies waarbi.j dc
4...È97 5.h6Ég8 (Èh8) etcre- toegevoegde velden verder
misc. Om de cssentievan de doorlopen.Hier is dat uiteraard
stelling op het spoor te komen niet mogelijk omdat zwart ecn
doet de theoreticuser het beste tegenaanvalkan lancerenop de
aan om de tocgevoegdevelden witte pionnenals wit te ver naar
uit te knobbelen.Dezemethode links uinvijkt.
wordt ook door Henk Muzerie Het verdedigingsblokvan z-wan
gehanteerd,
die de stelling in valt ook groteruit dangebruikczijn boekjeOverZetdwangana- lijk. De veldenop f8 en g8 worlyseert.Een hulpdiagramkomt den op de zesdc rij
eveneensvan pas. Bij het con- gedupliceenl.Het grootstevcrstrueren van het hulpdiagram schil met veel klassiekestudics
ging ik in eersteinstantieuit van waarin een T-structuur voorkde velden e8 e1 e6 f8 f7 f6 als omt, wordt echtergevormddoor
verdedigingveldvoor de zwarte het feit dat het spel niet klakkoning, en de daarmeecorre- keloos eindigt met de veroversponderende aanvalsvelden ing van een pion. Na 8.Éxf5
voor de wine koning. Daarbij begint immers de fraaie studie
ontdekte ik al snel dat er sprake van Maizelis.De analyticusis
was van eenT-structuux, Dat is gehoudenom eerstdeze studie
niet zo vreemdals men in aan- te begrijpenvoor hij iiberhaupt
merking neemtdat zwart op de iets met Hooperkan uitrichten.
ondersterij moetuitgaanvande
normaleoppositieveldenterwijl Báhr maaktein de dertigerjaren
hij de veldene5 en f5 op paard- een studiedie door Zinar vijftig
jaar later als ondergrond werd
sprongafstand
verdedigt.
gebruiktvoor eeneigencrcatie.
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W.Báhr.1934

Wit speelten wint
Als de wine koning op f5 slaat
is het altijd uig tenzij zwartÈe7
kan spelen.Zwart kan een aanval op f6 met Éf8 paÍ€rcn.
Hetzelfdegeldt voor de invasie
op e6 waaropzwart Èe8 speelt.
Uitgaandevan het laatstevoorbeeld is de volgende virtuele
z€ttenÍeeks mogelijk. 1.Ée6
Èe8 2.Éf6 ÉA 3.h5 Ég8
4.Èe7 (4.Éxf5 Èf7 =, nu de
pion op h5 staatdient zwart de

Oplossing: f.Éc5 Èg8 2.Éc6
Ég7 3.Éds Éf8 4.Èd6 És7
5.Ée7 Ég8 ó.Èe6 Èftf 7.Éf6
Ég8 8.Ét'5 ÉÍ7 met overgang
naarde studievan Maizelis.

Wit speelt en winÍ
Het extra tempo van de witte
h-pion dwingt beide partijen re-

6
kcning tc houdcnmct hct vcrschijnselvandc uitgestelde
oppositic.Zo dient zwart Éf4 tc
beantwoorden
met Éc6 cn volgt
op Èc4 Éf6. Op hetmomentdat
wit dc h-pionopspeelt
wordthet
spel beheerstdoor de "gewone"
oppositie;alsdewittekoningop
e I staatdan is e? eengoedveld,
speclt de witte koning na.are4
dan doet de zwarte koning
goedezakenop e6. 1.h4?is dus
eenslechtezet.Ook l.Ée2? voldoet niet. Zwart speelt1...Ét7
2.*e3 (2.h4 Èe6 of Ée8;
2.@d3 Éc7 z.ic diagram)
2...Éf6 3.Éf4 Ée6 en wit komt
nict vcrdcr. 1.S12? voldoct
cvcnmin.1...Èfl (Ook hier een
gocdczet)2.ÈR Éf6 (Ook hier
een goedc znt) 3.h4 (3.ëf4
Éc6) €fl7 etc. De veldenf3 en
e3 zijn kennelijk niet erg
geschiktom het zwart moeilijk
te maken. Wit speelt 1,Èd2!
Èc7 (l...Èfl 2.h4!Èe8 3.Èe2
Èf8 4.Èd3 Èe7 5.Èe3 Èd7
6.Éf4 Èe6 7.Èe4 Èf6 8.Sd5)
2.Èd3 Éc6 3.Èd4! Éd6 (Èf6)
4.h4 en wint.

positie.4.g4'l was daartocniet
gcschikt4...Éd75.Sc3 (5.Éd3
&e7, z.ie vorige studic) Sd6
6.Èd3 Ée7, zie vorigc aantckening.)4...Èe8 5.g4! plus
overgangnaar de vorige studie
na de eerstezet van wit. Niet
goedis 5.Èe2Èf8! 6.94(6.É12
Ée8!) 6...SÍ77.Ée3(na7.Éd3
is h5 8.g5 h4 9.Ée4 É96
10.Éf4 Éh5 I l.Èf5 pat mogelijk, terwijl ook het thematische zctje €e7 uit de vorige
studie tot een gelijk spel leidt.)
7...Éf6 8.Èf4 Èe6 en remisc.
I)eze studie beantwoordt,in
tcgenstelling
tot dc twee studres
Witwint
waaÍmecik dit artikcl open,aan
1.g4'lfaalt op €b7 2.qbb2Èc6 de striktedefinitic van dc concveldenzoalsik die
3.Éc3 Éd5 4.Èd3 Ée5 5.Èe3 sponderende
Èf6! 6.Éf4 (6.h4Ée7) 6...Ée6 in het begin geef.Na elke pionen remise,zie vorigestudie.Wit zet beschikt zwart over vclden
met
moet een koningszetdoen en die perfectcorresponderen
geletop de standvande pionnen de velden van wit. Hij hceft
ligt het voor de handom de op- alleen,en dat tot tweemaaltoe,
positiein te nemen.1.Éa2 Éb8 de pechdat hij aanzet is.
2.Èb2 Éc8 3.Èc2 Èd8 4.Éd2
(Wit moet op hetjuiste moment
middels de 'nt 94 overgaanop
eensysteemmet uitgesteldeopM.Zinar 1983

Correction
áy Haryl! van der Heijden
There was an unfbrtunate
misprint
in
the
text
accompanyingJohn Beasley's
dummypawnpromotionto win
(EBUR,september
1996,p.14).

I quotedJohnas sayingthat this tells me that "naturally'would
was"naturally" quiteeasyto do. imply
a
sneer, which
In fact he wrote that it was emphaticallyhe did not intend.
"actually" quite
easy to do,
which is rather different. John

fncorrectheidin het oeuvrevan Korolkov
door Maarten de Zeeuw
In een recent arlikel in New In keerde"knoedels" zwart mate- V.Korolkov A.Doloetsjanov
ChessMagazine[R. Cifuentes, riaal kunnen65 zettenlang een
l.p Moskou toernooi1936
M. de Zeeuw: "23 Selected evaluatie van -20 krijgen;
Troitzky Sludies", NIC Maga- bepaaldeelementaireeindspezine 199614pp. 78-80 en 88vl len (bijv. randpion + loper
werd gewezenop het belangvan verkeerdekleur, maarook ààsnelle computers voor het p) worden door de software
beoordelenvaneindspelstudies. verkeerdgeëvalueerd;
voor 6-en
ln Troitzl<y's360 Brilliant and meer-stukkeneindspelen konInstructive End Gameswerden den (nog?) geen databases
m.b.v.ChcssGcnius 3 draaiend gcraadplccgdwordcn;cr zijn alop een 120MHzprocessor2l%o tijd snellere computers denkvan de studies(75 stuks)te lichr baardan degenedie is gebruikt
bevonden.
(de Pentium-Pro is inmiddels
Een componistmet een bijzon- leverbaar);en in studiesdie mij
Wit speelten wint
dere reputatiet.a.v. corrcclheid maar matig konden boeien heb
is V. Korolkov."...No composer ik wellicht onvoldoende op- Een bekende studie. Wit kan
has a better reputation for gelet. Het waÍe percentagezou winnen met twee lopers van
soundness",
heeftRoycroft[TÀe dus nog hogerkunnen zijn - of gelijke kleur. Voor variantenzie
ChessErulgameStudy p.2371 misschien lager, want een H. van der Heijden: PawnProbeweerd,en dat intrigeert. Met enkele keer komt het voor dat motion n Bishopor Rook in the
welwillende medewerkingvan een stelling ten onrechteals in- EndgameStudyp.53.
de redacteurkon eensoortgelijk correctbestempeldwordt.
onderzoeknaar de correctheid Zoals een schaakpartijuit een 1.989 et'2+ z.Èfl
trxg8
van 326 Korolkov-studieswor- opening, een middenspel en 3.hxg89!! gfs 4.È)tr2 SM
den ingesteld. Dat onderzoek eventueeleen (al dan niet tech- 5.Èf3 Èc5 6.Èf4l Net op tijd
leverdeeenscor€van 76 (ofwel nisch) eindspelkan bestaan,zo om ...Éd6 en ...Èc7 te voor23Vo)rncorrectestudiesop, een bestaateen studiein de regeluit komen. 6...9h3 7.Èe5 gd7
met Troitzky vergelijkbaar per- een inleiding, een middendeel 8.b3 .Qg49.Age6 -Èdl 10.9d7
centagedus. Daarbij moet wor- dat de pointes bevaten een (al .Ê.R11.Èe6 Ag4+ 12.Èe7 AB
den bedacht dat Korolkov's dan niet technische)eindfase. r3.gc6 Ag4 14.9e6 9dl
studies vaak buitengewoon Zoals de liefdesdaaddoor een r5.Èd7 -Q.c2 16.Èc7 .Ê.dl
ingewikkeldwaren.
voorspel behoort te woÍden 17.*b7 .Ê.c2 18.Èa6 !.dl
Bij het percentage van 23Vo voorafgegaan,zo dient ook een 19.9c4 9.c2 20.46d5 Adl
moet nog het volgendeworden studiebij voorkeurop passende 21..8.d3!! Éxd5
22.Éxb6
aangetekend.
De gebruiktesofr wijze te wordeningeleid.Ik durf 9xb3 23.Éc7 Éc5 24.b6 Ads
warc weet geenraad met dolle de stelling aan dat in deze fase 25.9À6 Sf3 26.9b7 !:e2
torenstot ca. 6 of 8 zettenvoor- de meeste(maarook de gemak- 27.992 ga6 2S.gfl Ac8
dat zij weer tot zinnen kunnen kelijkst te herstellen) fouten 29.9e2 en wint.
worden gebracht; winnende wordengemaakt.
Maareriseendual:l.9fl exf2+
(1...trg1 2.fxe3 3'c4 3.h89
stellingen met grote gebloktrxfl+ 4.Èd2 f2 5.9a8+ Éxb5

% "'&
%s%
% %
%''mL%l
%
'% "'ffiL
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6.ËÍltl cn tempodwang;
wit wil
V.Korolkov
2,hm Troitzky MT 1956
zijn dame geven voor !"c4;
l...Exf22.h8W?Exfl+ 3.Éxfl
Ac4+ :; 2.g8ts!Exf l+ 3.Éxf1
th3+ 4.Ègl f2+ 5.Éh2 f19
6.h8W+-) 2.Éd2 Egl 3.h89
(3.Èe3!? Exfl 4.989 +-.1
3...Exfl 4.Ha8+Èxb5 5.9xR
trgl (5....Ê.98
6.Ye2+; 5...9:c4
6.b3) 6.Bxf2 ExgT 7.ëíe2+en
hct resterendeHp-trp eindspel
is gewonnen (Chenkin). Een
sundaardremedic
tcgcndualsin
de inleiding is het oplossWit speelten wint
ingsverloopmet een of meer
Tgtten ÍÊ, bekorten, maar hier
stuit dat op evidentebezwaren. 1.f4 h2 1àR hl9+ 3.àh4
(ForceeÍ mat in 9) 3...e19
4.Axe1 a5 5..Qb4!Eh3 6.9d6!
V.Korolkov
Whl 7.3.e5!fxe5 8.fó cxf4 9.f7
l.hm A chalgazdra Komu nisti
Hxc6+ 10.à96+ en mat.
1954
Dual: l.àe6 h2 2.àg5 hlV
3.É96 en i.v.m.4 àf/ matmoet
zwartdc damedirectweerinleveren; een aardigetweeling met
de voorgaande studie. Beide
studies kunnen worden gecorrigeerd door zB één znt in te
al
korten.

1.4c6 a3 2.Axclt €t^i 3.9h2
Èd4 4.-0f4 a2 5.4h6 AÍ6
(5...Éc5 6.497+ gf6 7.gfi
Éf5 8.e7 AxeT 9.9eu Èe6
10.!.al .Q.f6 11.4a4 9xal
12..Q.b3)
6.c7 altí 7.9xg6 en
zwart is niet in staatpion e7 aan
te vallen: 7...Vb2+ 8.Èfl
Wal+ 9.Ée2 9a2+ 10.Èfl
9a1+ 11.Èe29b2+ 12.s9Í1en
remise.
Er is weerdirect op de eerstczct
eendual: 1.4h2 gf6 2.4c6 (of
2.9x96 6:97 3.e7 a3 4.9f4 a2
5.4h6 alW 6.9xg7 =) 2...a3
3.Axe8 a2 4.e7 (of eerst
4.9x96) 4...a1W5.Ax96(zwart
heeft nu zelfs helemaal gecn
schaal<s)
5...4xe76.4e5+=.

,,rm ,%A
%"ry."ffi
%8%
"M
% %A%
^'%ffi%%
% % %L"ffi.L
% % t % %

% %
%'%L
L%
''ffi
^ % %

V,Korolkov
3.hm Armenian Central
ChessClub Ty 1955

."ry
È

A

É
Wit speelten wint
1.c5 dxcS Ld6 a(2 3.d7 ^f4
4.d89 àh5 5.9h8 (5.9c8+?
f5 6.9h8 c4 7.e4c3 8.exf5c2
9.9c3+ àg3+) 5...c4 6.e4 c3
1.eS A 8.9c8+ f5 9.ed6+ en
wint.
Weerlegging:
1...àc22.c6 àe3
3.c7àdl 4.c8H+ Ég3 en wit
moet de dame geven met
5.Hg4+.

V.Korolkov Y.Beljakin
A.Kopnin
l,p Al ma-Atinsk aja Pravda
t96l

% ^%
%

A'"%L

L"%L

"ffi.%e"ffi
Wit speelten wint

Wit speelten wint
1.àge3+ (1."8'xh2? clH+
2.sbe}Vxc4+t 1.9xc2? Wxc4+
2.d3 hxglH+ 3.Éxgl 9xg4;
l.àce3+? &c5 2.9xc2 (2.9xh2
clË+ 3.Èe2 Wd8 4.d4+Éxb5
5.4d3+ Éa4) 2...h19)1...Èc5
(2...hxg19+
2.9xc2 hlg
3.Aa4l
Wxgl+
3.Èxgl)
(3...9h5 4.d4+;3...Wd84.d4+)
4...Uxd4 5.cxd4+ 4.Èxgl
th2+! 5.Èfl! tsgl+! 6.Ée2!

Wxf2+! 7.Èd3! He2+l 8.Èc2!
9.Éb3!
9d3+!
9xc3+!
10.Èa2! (Wit heeft de dolle
dame afgeschud,een briljante
prcstatie.)10...9b4 (Taaieris
natuurlijk 10...Hh8,al zal wit
het 9ààppp-H-eindspel winnen.)11.d4+Èxd4 12.àc2+ en
wint.

l.Èc2 axb3+ 2.Ébl Axh5
3.fxe8A! trxe8 4.dxe8A! AxeS
5.h8à! Axc6 ó.a84! Axa8
7.cEE!

Fraaievarianten,maarde auteur
heeft te weinig gelet op de
stelling die in de eindfaseoverblijft. Zwart redt zich met
7...9c6 8.8e5 (deenigezet,b5
Een voorbeeldvan een twijfel- moet gedektworden;8.tre7l6??
geval.2.Lxh2 is eenvermoede- Ab5 en mat) 8....0f3 (van nu af
lijke dual: 2...cl9+ 3.Ée2 kan zwaí altijd de kwaliteit
9xh2 (3...Wa74.b6 Ue7 5.b7 terugkrijgen op c2; in feite
WxbT 6.d4+€b5 7.àd6+ +-;
dreigthij nu àh8 te winnendoor
3...9d84.b6gh4 5.993! 9e7 9...9d1 10.Ec5.9c2+ ll.trxc2
6.êc8 +-) 4.3.d7! en de bxc2+ l2.sbxc?b I 9+ I 3.Èxb I
dreiging 5.d4 mat dwingt zwart -1xh8) 9.àg6 (9.9a3 Ég3
een dame voor een stuk te t0.Axb2 h3 =; 9.afl *e2
geven; het 9àppppp-9-eind10.àg59dl :) 9...Ég410.Ee8
spel dat dan ontstaatgeeft wit (10.9a3 h3 11.9e7 3.dl =;
zeer goedewinstkansen;de be- 10.àf4 gdl 11.Ec5€f3 =;
wijslastdat het niet zo is ligt in 10.4e7 Adl 11.Eg5+ Èf3
principe bij de componisL Na 12.àxh4+ Éxe3 :) 10...9d1
het afknippenvande tweedezet I1.trc8 h3 12.6e5+ Èf5
om 2.9xh2 te omzeilen is de 13.àd3 9c2+ l4.Exc? bxc2+
aanwezigheid van
zwarts 15.Éxc2Èe4 =.
tweede dame op het bord niet Als de eindfaseverkeerdbeoormeer gelegitimeerd.
deeldis kan de studievaakdoor
toevoegingvan een witte pion
V.Korolkov
worden gerepareerd,in dit geval
1234 Modern Endgame Sndeen pion op h2.
ies#974 1938
Het lastigst te herstellen zijn
fouten in de middenfase.

Wit speelten wint

V.Korolkov L.Mitrofanov
l.p Troitzky MT 1956

'ffiÈ%
% %
%
" f%
f i%%
'ffi %
e %,ffi%"M.
'%
%
%
Wit speelten wint
1.trc4+ 1.trc5 9d6
a) 1...Éb3 2.trc5 gd6 3.Eb5+
Èa4! 4.Eb6! 4.Exb7? Ac5+
5.9xc5
b) 4....Ê.b45.Èxb7 .8c5 6.trc6
Axe3 7.Exe3 en wint.
Opnieuw een twijfelgeval. Wit
kan geforceerdeen loper winnen, en de auteuris er van uit
gegaandat de voorsprongvan
eentorenvoor eenpion danvoldoendeis (vgl. ook het weede
voorbeeld). Dat is
niet
noodzakelijk het geval, bijv.
2...9;b2 (beheerst de zwarte
veldendie de a-pion nog moet
passeren:
a3en al) 3.Eb5+Éc2
4.Éxb7 a4 5.fc5+ Éb3 6.fc6
a37.trb6+ Èc2 =. of 4.trxb7 a4
5.8c7+ Èbl =. Echteronlangs
is bewezendat 727ovandetr$AA-eindspelen voor de torenpartij gewonnenis (Stiller); dat
betekentdat na 2...9b2 wit
misschientoch kan winnen met
3.Exó of 4.trxa5,maarook dat
na2...ed6mogelijk3.Exa5ecn
dual is.
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V.Korolkov
5.p ÁchalgazdruKomunkti
1951

% % % È/à
%e'%L%
% %L%
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V.KorolkovL.Mitrofanov
SchachEcho 196l

V.KorolkovL.Katsnelson
l/5.p Korolkov JT 64 198ó

,\
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% %t%
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\ilit speelten wint

K'#'*****
Wit speelten wint

Wit speelten wint
l.9bl! (Dreigt2 tral.+ ëb3 3
àc5 mat.) f...Èd4 2.trb3+ c3
3.trxc3 Èe5 4.8c4+ d4 5.trxd4
Èf6 6.trd5+ e5 7.trxeS Ég7
8.trc{+ fó 9.8t'6 9c4 10.Èe7
(Of ook 10.trb6+Èg8 I I . Èe7
en mat.) f0...flg 11.trd6+
9f6+ 12.trf6 hlY 13.8d6+
Ég8 14.trd8 mat
Een gigantischesystematische
manoeuvre met vele varianten;
Korolkov's meestingewikkelde
studieswerdenwel gekarakteriseerdals "schaak-wolkenkrabbers".Dezestoí voor de helft in
i.v.m.de dual6.8 94+e5 7.è:c7I
en 8.àe8 of àd5 mar Eigenlijk
is het een probleem:wit geeft
mat in 8.

1.h5 a4 2.àM+ Éxe5 3.h6 a3
4.Q:c4+(4.h71a2 5.àc4+ Éf4
6.h88 alW 7.t9h2+ Ée4
8.Hg2+ Éd4) 4...Èf5 5.h7 a2
ó.àe3+ (6.h88? al9 7.àe3+
Se4) 6...É96 7.h89 a19
8.998+ Éh6 9.àf5+ Éh5
10.Yh7+ Ég4 11.àe3+ Éf4
12.9f5 mat
Hier zijn twee zakenmis. Er rs
een dual (3.Sc4+ Éf5 4.àe3+
en 5.h6 +-) en er is eenweerlegging: 2...Èe4 (vermijdt
schaak door àc4) 3.àxa4
(3.6c4 a3 4.àxa3 Èf5 5.àc4
fxe56.àd6+ Èe6 7.ÈR f5 8.h6
Èf6 9.àxf5 È96 10.È94 e4
1l.Èg3 Èh7 r2.Èï2 94 r3.ëfl
É96 =1 3...Éf5 4.àc5 (4.exf6
Èxf6 5.àc3 Èg7 6.àe4 Èh6
7.^Í6 94 8.Ég3 Ég5 =)
4...fxe5 5.Q)e494 (ruiming van
veld 95, en voorbereidingvan
...f6,...Èe6en...Èf/; nietdirect
5...f6?6.àd6+ +-) 6.É92 f6
7.Èg3 Èe6 8.h6ÈÍ7 9.h7 È97
10.àxf6e4:.

Eeneindspeldat nog steedsniet
op CD-ROM is uitgekomen.
1.c6 trc2 2.€d5 trd2+ 3.Èc5
(Of 3.Ée6 Ée2+ 4.ëd7 trd2+
5.Èc8 Èb3 6.c7,wat eveneens
wint.) 3...Ec2+ 4.Èb6 Eb2+
5.Éc7 Èbl 6.a6 tra2 7.&b7
Eb2+ 8.Éa8 trb6 9.a7 Exc6
10.Èb7 cn wint.
Weerlegging:2...&b3la3 3.a6
(3.Éd6 Èb4 4.a6? Èb5 -+)
3...Éb4 4.a'7trd}+ 5.Èe6 trd8
6.c7 tra8 7.édl Exa7 =.
slagen
Met alle bovengenoemde
om de arm trek ik een aantal
voorzichtigeconclusies.
Het percentageincorrectestudies in het werk van topcomponhet
isten
uit
pre-computertijdperk is ca.
20Vo.D at stemtoveÍeenmeteen
andere uitspraak van Roycroft
[The ChessEndgamcStudy p.
2231: "...composers are well
aware that a high proportion,
maybea fifth, of all studiesare
unsoundat initial publication".
Het is niet zo verrassend
dat het
in de helft van de incorrecte
studies gaat het om een onvoorziene mogelijkheid voor

u
wit (d.w.z. cen dual, of cen werd minderdande helÍi vande
winstwegin een remisestudie), mogelijke busts gepubliceerd.
in de andereheltt om een on- Er is dus nog veelte ontdekken:
voorziene mogelijkheid voor meer dan l0o/ovan alle studies
zwart (eenweerleggingvan het van topcomponisten,
volgensde
witte spel).
schattinghierboven.
Afgaandop degegevensverkre- Conclusiesuit de pre-computergen van Harold van der Heijden tijd over de correctheidvan een

bepaald oeuvre zijn nict gcbaseerdop systematischeanalyse en dus onbetrouwbaar.
Soms(bij Korolkov zesmaal)is
hetjuist eenveronderstelde
bust
die niet deugt

Wetenswaardigheden
doorWouter Mees
Uit mijn correspondentiemet
TenCate(8 juni 1987)hebik de
volgendestelling opgediept:

daneenvoontel tot publicatieis Wit wint door l.c1 trgE+ 2.Èï7
het bij mijn weten niet gek- trc8 3.cxbE9!, en niet (?)
omen.Hoe zit dat in elkaar?
3.cxb8Ë omdatde dolle zwarte
Ten Catenam zo af en toe deel toren remise zou houden.Ten
aaÍreen oploswedstrijd.Bij een Cate heeft aangetoond dat
wedstrijdvanLloyd's Bank was 3.cxb8H wel degelijk wint en
de studie van Hennebergerop- dus een nevenoplossinggeeft.
gegeven:
Ook zonderde h-pionnen.
M.Ilenneberger
Basler N achrtc fu en#211311-1-1930

Zwart aan zet wit wint
Ik heb er bijgeschreven:"P.ten
Cate, naar Henneberger(1234
nr.590)".
Er zou uit kunnen blijken dat
Ten Cate zich althanséénmaal
met de studie-compositieheeft
beziggehouden; maar verder

Wit aan zet wint

Wie van de lezersbevestisddit?

Herhalingsoefeningen(3)
doorWouter Mees
Ter herinnering:dezerubriek is derst"aandestudie van Bonbedoeld voor de aspirant-com- darenko'i
ponist. Dat is een soort Don
F.Bondarenko
Quichotmet(of zo u wilt, tegcn)
de schaakstukkenals wind5e EV ConcoursWjesojoesn
molens. Niets voor onze volkKFC 1948
saard?Toch is het niet geheel
uitgesloten
datdelezersmassaal
aandc slagzijn gegaan.Al moet
ik bckennendat ik er bar weinrs
van gemerktheb.
Nu is het lastig bouwenop drijfzand! In casuhetideologische
moerasvan de Sovjet-compositic. Twee studiesvan Koroljkov
ware u in het voorgaandeopstel
(uni '96) getoond.En u zult
zich misschienafgevraagdhebWit aan zet wint
ben wat Goerwitsj daar nu in
hemelsnaamop aan t€ merken
had. Het antwoord is met één Ter ondenteuningde inleidende
woord: Niets! Helemaal niets. zetten: 1.Ed8+ Éa7 (1...àc8
Beide studies zijn perfect. De 2.989 or 2.Exc8+)2.trh8 àg8
kritiek van Goerwisj had dan 3.trxg8 Eh7 en nu mag de lezer
ook betrekking op vroeger verder zoeken. Er is (dus!)
werk, waarin brilliante ideeën sprake van een korte manoeuop een wat stuntelige manier vre, die t€lkensmet een kleine
wijziging herhaaldwordt,enwit
gepresenteerd
waren.
Is een mogelijk misverstand (of is het ntartT?) blijkbaar
daarmeeopgeruimd?Heeft de voordeel oplevert. En nu weer
lezernu weervastegrondonder ecn serievragcn:
de voeten?Tochis het de vraag a) Waaruit bestaatde bedoelde
of perfectestudieseengoeduit- wijziging?
gangspunt voÍrnen. ont- b) Wat is het effect?
moedigingkan het gevolgzijn. c) Welke partij heeftdie nagesEen minder geslaagdestudie, treefd,en waarom?
wÍrar nog wat :rante verbeteren d) In hoeveel zetten is de
valt, is misschienstimulerender wijziging voltooid?
e) Welke siukken hebben
en leerzamer.
En om nu de daadbij het woord hieraandeelgenomen?
te voegen:Wat vindt u van on- Gecomplementeerdrnet twee
nreuwevragen:

'ffi.L"ffi,

,,ry

" f f i %^%
%^'ffi
"ry.%%^ %
%
% %

Í) Welkestukkenzijn verdernog
rechtstrceksbij dezemanoeuvrc
betrokken?
g) Welkc stukken hebben
(blijkbaar)geenanderetaakdan
hetcorrectmakenvande studie?
Wie zich wenstle bekwamenin
de kunst van hct oppoetsen
zal
vooralcategorieg) te lijf moeten
gaan.Denkt u dat er besparingen mogelijk zijn? Waarom
heeft Bondarenkohet zichzelf
zo moeilijk gemaakt,met het
voorbeeld van Rinck (zie het
tweedediagram)voor ogen?Of
vindt u dat eendommevraag?
Ik ben benieuwdnaar uw reacties. En, o ja, de studies van
Koroljkov komen in een volgenderubriekheuswel weeraan
bod!
H.Rinck
Las Noticias1926

E.

% %IL'"%t
% % %
%s%
'%^ %
% %
e'%
Wit speelten wint
Oplossing1.Sb8 .ed7 2.Éc7
9e8 3.Éd8 Af7 4.Ée7 Ag8
5.Éf8 .Q.h76.È97.

l3

ARVES-bijeenkomst
doorHarold van der Heiiden
De vorigjaarals experimentuitgeschreven
oploswedstrijd
kreeg <Iit jaar terecht een vervolg.
Ook aangelokt door het beloofde toede,De Uitdaging van
Wouter Mees aan Jaapvan den
Herik, traden een 16-tal individuele deelnemersen I team
(Rolf Hendriks,Ruud Hoogenboomen HansBuijs) aan.
Extra spectaculairwas de deelnirme vÍul twee compu@rprogramma's.Fln daarvan(DIEP),
wordt door de auteur Vincent
Diepeveeno.m. in discussiegroepen op het Internet
gepropageerd
alshetschaakprogrammawat hetbest/diepstanalyseert (wat dat dan ook moge
zijn). Bovendien was de opgestelde hardware bePaald
'state-of-the-aÍt'
te noemen(een
200 MHz Pentium). Het andere
progÍzmma, Chessgenius 3,
draaiend op een verouderde25
MHz 386 SX+omputer, was
vooraf een gevaarlijk outsider.

t

De selectievan de studiesdie ter
oplossing werden aangeboden
was gedaandoor Wouter Mees,
die een voortreffelijke prestatie
leverde.Het is niet eenvoudig
om corÍecte,onbekendestudies
te vinden met voldoendediepgang. Het enige dat ik op de
keuze aan te merken heb, is dat
drie studiesme tijdens de wedstrijd wel erg gemakkelijk

geschiktleken om met de comput€r op {€ lossen.

Dit driemansschapbleef het
computerprogramma
DIEP, dat
op de 4e plaatsbleef steken,dus
ruim de baas.De operator (en
ARVESí996 oplos
geestelijkevader) meldde ook
een incorrectheid,maar dan in
1. Bertholée . . . . 21
studie4 (l.trgl). Zjn bewering
2 . Y a n H e r c k. . . 1 6
'dat
dit absolutewinst, in één
3. Van der Heijden 14
4 . D | E P . . . . . . . 1 0klap uit'was,werdondenteund
met een variantvan maar liefst
5. Versmissen
8
6 . U i t e n b r o e k . . . . 7 17plies.Maaral vlak nadewedW s s m a n n . . . . 7 strijd werrdvastgestelddat de
8 . t e a m . . . . . . . 6 remisetoch nog achterde computer-horizonvoor zwart voor
B e n a k. . . . . 6
het grijpen lag.
10.ChessGenius3 5

11.VanOosterhout 4
Bij bestudering
vandeoplossinD e B o e. r . . . . 4
S t o f f e f e n . . . . . 4 genvalt meop dathetcomputerprog;amma vooral slecht is in
1 4 . O l t h. .o. f. . . 3
het kiezenvande optimalevariVan de Gevel . . 3
anc tenminstevanuit de studieS t i g t e .r . . . . 3
kant bekeken. Dat geldt
lT.Vandecasteele. . 2
trouwens logischerwijs voor
alle partijschaalsoftware. Zo
zal DIEP in studie I heus wel
De winnaar werd dit jaar Rob hebben gezien dat na 1.Éc8
Bertholée, vooral dankzij een Ah2 2.àb8 943.àa6 Ab8l wit
weerleggingvan studie5 die hij toch wint, en speeltdus 3...g3.
als enige vond (overigensvond Want dat leidt weliswaar ook tot
Rob nietde oplossing),en waar- een verloren stelling, maar dan
voor hij 6 extra punten kreeg toch met eenstuk meerLo.v.de
toebedeeld.Bovendienwas hij hoofdvariantvan de studie!
de enigedie kaaswist te maken
van studie 4. De tweedeplaats Het bestuuris voornemensom
ging naar Marcel van Herck die volgendjaar opnieuw een derevenalsHarold van der Heijden gelijke wedstrijdte organiseren.
studie 5 volledig 'oploste'. De
derde plaats wÍrs voor Hier volgen de studies, met
Iaatstgenoemde,
vorig jaar nog commentaar van Wouter Mees
winnaar.
en Harold van der Heijden
(HvdH):

t4
P.A.Larsen
Ttdskr ift for Sch ack 1896

Jenó Lamoss

Dr. A.Wotawn

%e% %
% % l
% ' %%
%

l) lilit speetten wint
f .ÉcE gh2 2.àbE (op weg naar
c/t) 2...94 3.àa6 9.b8! (een
"antikritische
zet") 4.àxb8 93
5.àc6 926.àd4! g19 E.àe2+,
resp. 6...Èxd4 7.b89 g19
&Ëxa7+. Op 2...a5volgt 3.àa6
a4 4.àc7 9xc7 5.Èxc7 a3
6.b89 a2 7.9h8+. Dit anticipeert een bekendestudie van
H.Rinck. De auteur (18691946) was de vader van de
beroemde probleemcomponist
ICA.K.krsen. Hij heeft zelf
heelwat gepresteerd;
en o.a.een
bekend patmanoeuvrcop zijn
naamstaan[3 punten].
HvdH: Vermeldenswaardis nog
de verleiding l.àb8: brjv
1...9422.àa6 en nu 2...9h2+
3.Éc8 is de hoofdvariant, en
2...g3 3.Èc8 etc. Maar zwart
speelt1...a5(6)!
en 2...9a7.
Alleen het team,Jaapde B oeren
Harold van der Heijden vonden
het zwartetegenspel(3...3.b8!),
en alleen laatsgenoemdeloste
de studiehelemaalop.

T

:

2) Rcmise
l,àa6l e2 (Of 1...Éxa62.9xfl/
=) 2.Éb7 Ac5! 3.àb8 e19
4.àcS+ Éb5 5.àe5+ Éa5
6.àc6+ Éa4 7.àe5+ Ëb3
E.Axf7+ Éc2 9.Agó+ Èdl
10.4h5+ =. Lamoss (19111982)waseenHongaarse
componist [3 punten].
HvdH: Verschillendeoplossers
probeerden hier 3.b4+, maar
overzagen dat na 3...4xb4
4.àb8 el9
5.àc6+ n,taÍÍ
5...Èa4 kan spelen. Het bedoelde aftrekschaakje van het
paard: 6.àd4+, waarna de
zwarte koning inderdaad geen
vluchtveld heeft, faalt op
6...9xe8.
Volledig goede
oplossingenwerdeningeleveÍd
door DIEP, Koen Versmissen,
Genius3 en VanOosterhout.

3) Wit speelten wint
l.Ehl

Éh3 (1...92 2.Áxh2+

ëg3 3.trh6n18 Ér2 4.trf6+
Ée35.Eg6Éf2 6.àe2;1...È94
2.àe2 ÈR 3.àxg3 Éxg3
4.4d3 Èg2 s.an) 2.6d3!
(Niet2.àe2?92 3.6f4+ ë93
4.àe2+ ëh3) 2...ëe2 (2...e2
3.àf4+ Èg3 4.àce2+ ÈR
5.fxh2) 3.àf4+ Èxhl 4.àce2
e,25.493+ Ég1 6.àh3 mat.
Destudieis vrij bekend;
o.a.uit
Áuf Spurensuche
demonografie
mít Schachfiguren(1965).
Wotawa(1896-1970)
was een
Oostenrijkse
componist
[4 puntenl.
HvdH:Hier wist alleenMarcel
van Herck het volledigepuntenaantalte oakken.

l5
Antonio A.Prada
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4) Wit speelten wint
Niet 1.d7?Ec5+ 2.Èb3 Eb5+
3.K(a)c4trd5 =; l.Èb3? Eb5+
2.Éc4 Ed5 :; l.Egl+? Éa2
2.trd1 trc5+ 3.Éd2 Ed5+
4.Éel Ee5+5.È12Ee8; l.ff6?
trc5+ 2.Èd3 Ed5+ 3.Èe4 Èb2
:; l.Eg8? Ec5+ 2.Èb3 trb5+
3.Éc4 Ed5:. De sleutel is:
l.Eh6! EcS+ 2.Éb3! trbS+
3.Èc4 R 4.E;f6n s.trlf2 trds
6.trR! Exd6 7.Èb3! Edr
8.Èc2 en wint. Of: 1...tre8
2.8h5 Ea8 3.di trA+ 4.ëcl
Ea8 5.d89 trxd8 6.tra5+;
1..&a2 2.trh3 Ë,a5 3.d7 fa8
4.9h5 Èa3 5.Éc3; 1...8 2.!h3
Ec5+ 3.Éb3 etc.. of 2...8e2+
3.€d3 trel 4.trxB fdl+ 5.Éc2
enz. Moeilijk! Een achterneefje
van "Saavedra". De studie was
opgedragenaan J.Mugnos, en
was opgenomenin diens Mis
Mejores Firnles, 1957. De argentijnse auteur is verder vrij
onbekendgebleven[6 punten].
HvdH: De kraker van de middag! Ikzelf zag vrijwel onmiddellijk de Saavedra-achtige
truc,
maar wist vervolgens niet de
oplossing te vinden. Want na
I.d1'! Ec5+ 2.Éb3 fbb5+
3.Éc3! Ec5+ 4.Èb4 fd4

5.Ëg5! ExdT 6.Éb3 speclt
zwart niet 6...9d1? zoals ik
dacht,maarnatuurlijk6...trb7+.
In de hoofdvariantkan dat niet
omdatwit zwartdwingt de pron
op d6 te slaan!Danstaatpionc6
in de weg voor ecn schaakjeop
de bJijn. DIEP speeldezoals
gezegdl.Egl ? maarzagniet op
tijd dat in de variantzoalshierboven gegcven, dc zwarte cpion uiteindelijkook wit zijn
toren kost. Rob Bertholéevond
als enigede sleutelzeten ook de
slofnanoeuvre,maar laat zwart
niet helemaal optimaal tegenspelen (3...trd5 4.trh3 Exd6
5.Éb3 enz.).

heeft veel samengewcrktmct
(geb.1932).Zoudc
Koeznetsov
computerdit allesaangeven?
[6
puntenl.
HvdH: Deze studie werd goed
opgelostdoor MarcelvanHerck
en Harold vander Heijden.Rob
Bertholéevondeenweerlegging
waartegenniets in te brengen
vah: 2...àg2l Later bleek in
mijn databasenog cen wccrlegging opgenomen: l...gh4 !
2.9d4 àxe3+ 3.Èe4 694 4.h7
àf6+ 5.9xf6 9xh7.
D.Goergenidze
le prijs hobleml9T2

B.A.Sacharov
& An.Koeznetsov
Sjachmdnaja Moskwa 196l

6) Remise
1.9f7+ Èb2 2.E;g2+l \Uxgz
3.Uf2+ Èb3! (3...Uxf2 pat)
(Niet
4.Yxg2?
4.9xb6+
wegens 4...Exbl+ en Eb2+)
5) Remise
4...Èa2 5.9eó+ Èxbl 6.9b3+
Dit is een venie uit 1979. na2 Ëb2 7.I9c4!! Ea2 8.Ub4! Èal
(Of 9.9c3! Èbl 10.9M! gal
zetÍÊn. l.g6
àxe3+
1...àd6+ 2.Èf4! 9g3+ 3.ÉA 11.t9c3,positioneleremise,c.q.
9ó+ 4.Èe2 :) 2.Ég5 (niet pat als zwart de dame slaat.
2.Èe4? Q:94) 2...àd5 3.h7 David Goergenidze(geb. 1953)
(3.4b2 Ad2+ 4.Èh5) 3...4h4+ is éénvande huidigegrotenuit
4.Éxh4 àxf6 5.h89 a19
Georgië[5 punten].
6.S95+ àh7+ 7.Èh6 9xh8
HvdH: Veel oplosserskwamen
8.g7 en remise.
niet verder dan 3...Hxf2 pat.
Boris Sacharov (1914-1973) Dolf Wissmannwasdeenigedie
was jaren lang de Russische de hele oplossingvond.
afgevaardigdein de PCCC. Hij

ló

(Un)solvedmysteries
doorHarm Benak
Studie 25 van de vorige keer
bleekeen helefraaiete zijn.

II.Rinck

J. Mieses
Deutsche Schachzeitung 1896
E
I

F. Amelung
Deutsche Schachzeitung 1896
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26) Wit speelten wint
Het tweedemysteriewasvande
handvan J. Mieses.Ik vreesdat
de oplossinghiervan een mys(l..fxa3 terie zal blijven, want ik ben er
l.fxa}!
Éxa3
2.N3+ Èc2 3.Axfl wint) niet uitgekomen.
Làc2+ Éb2 3.fxb3+ Èxc2! Ik dacht eerstdat de oplossing
(3..Èxb34.àd4+ Éc3 5.àb5+ heel simpel l.fxg8E was,tot ik
l...Eg2+! zag. Ook paardproÈd2 6..Q'xfl wint) 43d1+!
Éxdl 5.Eb1+ Èe2 6.È93 en motie helpt niet (1.fxg8à
wit wint de zwarteloper. Vooral trxe6!). Het enigewat danover4.Adl+! is een mooie zel Vol- blijft" is loperpromotie,maarna
gens Mees anticipeert deze stu- l.fxg8ê Ég5 zie ik niet hoewit
die een beetje studies van verder moet komen. Wie biedt
Gorgieve.a-[HvdH: Dit betreft meer?
een correctie van een studie uit
RigaerTageblatt1895,waar de Dan de twee nieuwemysteries.
wT van 93 op e3 stond. Men Beide componisten zijn geen
vond een weerleggingmiddels onbekenden.Studie 27 is van
l...ExM! 2.994 Ae2! In decor- H.Rinck, en als ik zo eensnaar
Íectie is in deze variant de wQ het diagram kijk, komt onwillekeurig het woordje 'daop 94 voldoendegedektl.
mevangst'bij me op. Lijkt me
niet al te moeilijk.
25) Wit speelten wint

27) Wit speelt en wint
Studie 28 lijkt me heel wat lastiger, maar gelukkig staan de
langedecemberdagenweeÍ voor
de deur, dus heeft U hier tijd
genoegvoor.
E.Holm
D eutsche Schachzeitung l9l5

2E) Wit speelt en wint
Veelsuccesbij het oplossenvan
dezestudies,en vergeetniet de
oplossingvoor de deadlineop te
stuÍen nÍrarmij (pas op: nieuw
adres!;zie colofon)

t7

The study that defeatedthe rest of the world
óv Alain Pallier
Who. in 1934,hadeverheardof
the nameof a young dutchcomposer,bom in 1906,from The
Hague,with a shortname,Kok,
with a long hrst name, TheodorusComelisLouis?
Readerofthe T"ldschriftvanden
NederlandschenSchaakbond n
which Kok published his frst
studiesandarticlesin 1933,certainly,andabroad,BCM readers
thanks to two studies dating
from 1934(LeTemps,a french
newspaperwith
acolumnrun by
Chéron also hostedtwo studies
in the sameyear).Kok hadnever
enteredany study in a tourney
when heenteredthreestudiesin
the 1934 tourney of the renownedCzechmagazineCeskoslovensky Sach, organiznd by
the Bmo Czech Association'.
This toumey attracted many
leading composers:53 studies
were entered.of which 44 were
published from the februarymarch issue till the december
one. Rinck, Kubbel, Gorgiev,
Bron, Prokes, Fritz, Hasek,
Kosek, Ginninger, Lommer,
Lazard, there was a real crowd,
and an unknown composer(in
the award: 'a relatively littleknown composer') surpassed

th".,q!! __ _

The award,signedby F.Dedrle
and J.Kauder, was published
very quickly in the first issueof
1935:therewere5 priz.es,5 honourable mentions and 5 commendations. Prokes and
Gorgiev, 2nd and 3rd prizes,
'stars'Rinck
wereaheadofboth
and Kubbel, respectively 4th
and5th prizr. Kok's masterwork
wasaccompanied
by thefollowing comment(kindly translated
by J.D.Beasley):
"This
study standsout from the
restby virtue of its sriking idea
and faultless conslÍuction.
Therparenumeroustries,and it
is remarkable how the author,
using the bareminimum of material, arranges that such a
splendidkey is the only way of
bringing the distant knights to
the sceneof the actionin time".
[,et us havea close look at this
studv:

T.C.L. Kok
lst Prize Ceskoslovensky
Sach 1934
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White to play and win
In this position,one could think
that White has to switch his
force, especiallythe knights, to
the K-side: therefore,logically
seems l.àd5 but after 1...h3
2.9h2 9xh23.sbf2 !e6 4.àe3,
as in dre main line, Black has
4...9d7, imprisoningàa7. In
I 234 (#416),LommerandSutherland give: l.àd5? h3 2.àf4+
Èfl 3.àh5(e2) *g2 4.9h2
(4.àg3 h2 5.àhl Ae4! 6.àf2
gb7 7.àhl Sgl! :) 4...9941
5.àf6 Éxh2 6.Èfl2 3.d7! and,if
7.àxd7. 7..&hI 8.àf6 h2
9.àe4 stalemate.
The sameauthorsalso give anothertry: l.àcb5(e8) h3 2.!,h2

Sach for
Authorsdiffer aboutthe designationof this tourney:it is simply Ceskoslovensky
Rinck and Kubbel, respectivelyin their collectionsof studies,I4l4 andin 250, but ltokes, in
his 1951collection (623) givesTumaj Spolkuceskychsachistuv Bme'as doesGorgiev in his
1959collection ('Konkun spo\ ceskychsachistu').

l8
Èxh2 3.È12 Ad7(c8) 4.àc6
9.d7 and again, White is in
trouble with his knights.Therefore,thc brilliantkey movc is:
l.AaE!! Now all the threewhite
minor piecesoccupy the a7-a8b8 triangle, in the far west!
f...4d7. 1...h3is given as rhe
main line in 1234:2.9h2 3'd7l
3.àb6 Èhl 4.ÉR Éxh2 5.È12
Èhl 6.àc4 Èh2 7.àe3 Èhl
8.àfl
3.e6 9.6c6
3:c4
10.à93+ Éh2 11.àd4 .Ê.e2
12.àgxe2+-.2.àb6 h3 3.3'h2
Èhr 4.Èf3 Éxh2 5.Éf2 Éhl
6.àc4 9b5! 7.àe3 gd7 8.àn
Aa4 9.àg3+ Éh210.àcf gb3
11.àe7 9'eó 12.às6 Ab3
r3.àe5 9dl
14.àc4 Ag4
15.àe3 Ae2 16.àxe2 Èhl
17.àg4 h2 18.à93 mate.
(solution as given in Van
Reek/Van Donk's
book:
Endgame Sndy Composing in
the Netherlands and Flanders\.

A.Gurvich
Bakinskv Rahochi 1927

%e%
"/%L"%à,
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l.àaE!! (1.àa6'l b3 2.àc5 b2
3.àe4 Éel 4.àc3 Éd2 5.àbl+
ëc2 6.àa3+ Éb3 7.àbl c5
-+; l.àe6? b3 2.^d4 bz
3.Sb(03Èel(2) -+; 1.àc8?b3
2.^d6 cbe2l 3.6c4 Éd3
4.àb2+ ëc3 5.àdl+ Sc2
6.àe3+ Éd3 -+)
1...b3
(1...Èe2 2.àb6 cbd3 3.àa4
Éc4 4.Éb6 :) 2.^b6 b2
(2...Èel 3.àa4 c5 4.àxc5 =)
3.àc4! blU (3...b1à4.Éb6 =)

4.6&+
White to play and win
r.Ah8! (1.àd8+? ëd7 2.àc6
9e3+ and3...*xe8,or l.àg5+?
Èe7 and there is no win for
White) 1...Éd7 2.àf6+ &c7
3..Q'a6!gd4 4.àxd5+ Kc(d)6
5.à96! Ëxd5 6.e4+ Èxe4
7.9b7 mate.

ln Endgamc Vrrtuosíty, the recent book produced by
F.Chlubna.one can find three
studies with a knight move in
the comer; Israeli composcrs
like this motive:
Y.Afek
2nd comm. Thèmes-641978

A more recent study, by the
young swedish composer AndersGillberg, featuresthe same
Unquestionable,no other study key move; butthis time in miniin this lourney had such a bril- atureform:
liantkey mow andwe haveseen
A.Gillberg
that thejudgeswercparticularly
imprcssedby l.àa8ll Had they 3rd prwe Springaren Julturning 1986
in mind a study by Gurvitch
with a similar key? (despite of
not beingawardedintheBakinsky Rabochi tourney, fte study
White to play and win
was known through its appearance in Shakmatny Lisnk n
1.àc2! (l.Aa4? cxb4 2.c5 b3
1927\.
3.9xb3 àxb3 4.c6 àa5;
l.àa6? Èxdl 2.àxc5 àc2 -)
1...àb3 2.àal[ Sacrifyingthe
knight in the comer 2...àxal
3.9a4 Èc3 4.ód5 Èb4 5.9d1
and wins by zugzwang.
Draw

l9
lI.Aloni
3/4th hm lsraeli Ring Tourney 1988

(8.àb3? Èc2 9.àal+ Ébl)
8...b4 9.àb3! cxb3+ 10.€a1!
b2+ ll.Ébl! b3 stalemate.
N.Elkies
5th Prize Assiac MT 1988

%^i

White hasno morethana draw)
3...ÈS7 4.a4!! (4.Èf4? b5!!
5.€e5 Èxh8 6.Èd6 Èg7)
4...Sxh8 5.Èf4 Ég7 6.Éc5
Èfl 7.*d6 Ée8 8.Èc7 Èe7
9.Èxb6! Èd7 10.Èxb7 and
White wins.

%

T.C.L. Kok rarely took part in
studytoumeys:henevergot any
other first prize (except in the
1941 tourney of Tíjdschrifr,
which wasnot really an internationaltoumey:only oneforeigner, Rinck, managed to enter
Draw
studies). He - unfoÍunately gaveup the composingof studAn original distribution of maies somefifty yearsago.Today,
terial. I only give the main line
White to play and win
despite his retirement of the
of the solution: 13f5+! Èxf5
chess scene,he is one of the
2.àh4+ Èxe5 3.àxfj+ Éf4 l.àfl!
Ca 2.Éxg3 Ègó great seniorsof the study art,
(Switchback! with Kazantsex Parentiand Van
4.àxe2+ SxÍ3
and now 3.àh8+!!
5.àd4+ Èe3! 6.àc2+ Èd2 2.àe5+? Èf5 and 4...€e4; den Ende.
7.àa1! (7.Sb2? c3+ 8.Sb3 3.àd6? Èf6 4.Éf4 Ée6 and
Éc1 9.àal (9.€xc3? b4+ 5...Éd5; 3.Éd8? Éf6! 4.Èf4 'Bon anniversaire'. Mr. Kok.
10.9b3Èb1!) 9...Ébl 10.àc2 Ée7 5.àxb7 Éd7 6.Ée5 Ècó
7...Èc3 8.Sxa2 7.àd6 Éc5 and in either case,
b4 -+)

% l
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Toernooivan de KSFAH
door JulienVandiest
Het zal u al wel niet zijn ontgaan
datRogerMissiaen,IgnaceVandecasteeleen uw dienaar de
enige studiecomponistenzijn
die Vlaanderen(enzelfsBelgië)
op dit ogenbliktelr Dit is al zo
sinds de jaren 1950-52 (!).
Sindsdienis er inderdaadgeen
'vierde musketier' openkele
gekomen. Begrijpelijk stemt
ons drieënwat nostalgischnaar
'opvolging', en daarom
een
hebben we het volgende op
touw gezeL
Sedert kort ben ik de nieuwe
voorzittervande KSFAH (= Ko-

Toemooivan de KSFAH

duplo inzendennaar de prijsrechter: Julien Vandiest, Arthur
Matthijslaan 30, 8-2140 Borgerhout, België. Voorzien zijn 4
geldprijzen en 6 eervolle vermeldingen, plus een speciale
prijs voor de bestgeclasseerde
Belg. Voorlopigclassementop I
mei 1998 en definitieve palmaresop I augustus.

Voor eindspelstudiesin miniatuurvorm (hoogstens7 stukken) en met max. 3 werken per
inzender.Thema vrij. Vanaf I
mei t/m 3l december1997,in

Ik zou het natuurlijk zeer leuk
vinden,mochtende nederlandse
componisten(stukken talrijker
dan de Belgische!)zich niet onbetuigdlaten!

ninklijke Schaakfederatie van
AntwerpensHandel),en in die
hoedanigheidhebik het bestuur
kunnenwinnen voor het project
vaneengrootintemationaalstudietoemooi, volgend jaar in te
richten onder de auspiciënvan
de Federatie:
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Korte catalogusvan de ARVEs-bibtiotheek
ARVES bezit een schaakbibliotheek,vnl. bestaandeuit de eindspelboekenvan C.J. de Feijter. De
collectie staatbij H. van Donk thuis te vcrstolïen.Om dezebibliothcek bruikbaar te maken,volgt
hierondereenkorte lijst van alle boeken.De lijst is gebaseerd
op mijn Bibliographyon endgamcand
endgamcstudybooks (werk in uitvoering);H. van l)onk gaf op een uitdraai hiervanaan wat tot het
ARVES'bezit behoort.Een korte titelbeschrijvingmct een code van de belangrijkstebibliografieën
(zie aÍkortingenhieronder)van aI dezeboekenvolgt hieronder.
ARVES hooptdatdit leidt tot schenkingenom de lacunesop te wllen, en tot gebruikvandebibliotheek.
Voor dit laatsteis nog een schatbewaarder
nodig die toegangmogelijk maakt.D.w.z. iemanddie de
ruimte ervoor heeft,en ook wel eensthuis een belangstellende
kan ontvangen(en eventueelxeroxen
maken).(Overigenszijn ARVESteden altijd welkom om mijn eigencotlectiete bezichtigen.)Jurgen
Stigter(015-2138317)
Codes
A
Betts
Cu
K
Lusis

catalogusvan de schaakmllectie
/ AlexandsRuebstichring.Amsterdam(universiteitsbibl.),
l ggg
Chess.An mnotatedbibliographyofworks publishedin theEnglishlanguage,lg50-196g.
DouglasA. Betts.
Sacharcv,
Bibliographyof USSRchesslirtrarurÊmtil 1966.
Kofmanbibliographyof USSRliteratureon chesscompositionin Umnov 1983.
Ches. An mnotatedbibliography,1969-'1988.
lsequelto Betts]

Avcórh,Jurl L (+8-2-1922,
Kaluga)

Lijst

K38 Cax73I
Kak reschat sjachmatrue etyud Moskva, 1957
Bihr.Wrhcr
A 1409LN228l
OppositionundkritischeFelderim Bauerendspiel.
Freiburgim Brcisgau(Selbíverlag),1936.125p.
Berdclcbcn, CuÉ von @erlin, t4-3- I 86I +3 I - I - I 924)
LN2234A14l I
DasBauenrendspiel
im Schach.Zweiteverbesserte
ud vermehíeAuÍlagc.Bertin(Kagan),tl920l.
Bcd6,Ód6n C{mgary 120{-1887,BeËttyóÉjfalu+27-2-1953,
Budapest)
LN2280
Bástyavégiátáokvezffionala ftástya és gralog konfrguráció).225 diagrammal.[Budapest],t1935?l
Bchtlng,C. und J. (*Kurland:*27-10-1867+28-3-t943,Riga;Janist9-5-1856+1945,Germury)
LN2729
Galotnesrmuzderumi.Riga,lg30.3lp.[Gmaned.:LN2728]
Bc{, Jcrry
Al4l5 LN2332
Eindspelen
uit de praktijk.S.1.,[ 1946,Limburg].50p.
Ecrgcr,Johrnn Nepomuk(Gw, Austria* I l-4-1845+lZ-10-1933)
A1414LN2l82
Thorie rmdPruis derEndspiele.Zw€iteAuflage.Berlin/teipzig(W de Gruyrer),1922.viii, 588p.
LN2628
ProblmeStudimundPartieÍrvon-, 1862-1912.
Leipzig(VeitundCo.),
19i4.252p.
Blenchcttl,RJnrldo(Italy r l7-l l-1882,Genova+2I -l l-1963,Ruradi Camogli)
Al416LN2252
Cmtributoallateoriadeifinalidisolipedoni.Firvre(L+ItaliaScacchistica),1925.141p.
Bondmnko, Flllp ScmcnovltsJ
(*21-10-1905,Tepikinskaya,
VoiskaDonskogo,USSR)
K74
Etyud v petsjechnomokontchani.Mo*oq 1973+636+
Brcfdcr, [f,,rnst]Bruno [Evdrdl (t24-7-1907,Viipuri=Wborg,URSS)
- / AameDrmder/ O. Kaila, 123zuomalaista
lopputehtávàà
1946-1971.
Helsinki,1972. +123+
-/AmeDunds/O.
Kaila"Toiset123zuomalaista
loppurehtàváà(1946-197't),[=19721+t23a+
Bmn, Vledlnlr AldmovttrJ(r I +9- 1909,Nikolajev,tlkraine +l - 10-1985,Sverdlovsk)
K6ó
lzbranji etyudi i zadatschi.Moscoq 1969.
Chémn, Andrc (r25?-9-I 895,Colombes,Seine,Frane +l 2-9-I 980,Leysin,Switserland)

21
A r430 l- N2r55
Nouveaubaitécomplerd'echrcs.I-a fin de panieL'le l yvesDemailly),tl952r. 783p.
Cunningron,Rev."*"a
+r+_ro-r9a2,Wilrsbridgej
-"::-.,,!r.sr-i,;21;;;r,ï"ïocs
Bctts2I - I 0 LN22I 9
Lesmrs in pawnplay.London(R;utledge),
I 9 I 3 iv, 98p. r e".. faiiil, "t "ss hmdbooks).
Dedrle,Frantirek (r I3_lG.I878,Tisn""i, iissn-*ï_à-ïnïiJr-o,
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Griwa,NikolaiWassiljewitsch:
5 FigUfen
yor?Rainer Staudte
(in Russisch), l. Hcft, Dncpropctrowsk
(Ukrainc), 1995, 32 Seiten, 104 Diagrammc,
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v c r l r c t c n ,S c l i ) l g t v o n V a n d i o s t( 1 0 ) , ' l s c h a h o w e r 1 t ) 1 .
Mann (8, vielleichtdurch sein I 99 I herausgcgobcnes
Wcrk

Mit vorlicgcndcmcrstcntlcft plant dcr Autor ci nc Scricyon

besondersgut repràscnliert),Troitzki (4) und Kiing und
I Iorwitz (4). Sichcrlichkann das llclichcn kcincn Anspruch

f\rblikationcn sciner Sammlung von Studien bis zu Íïnl

auf Vollstàndigkcit erheben. Jcdcnlalls steht .SecpÍr .y'

I:igurcn.Echandcltwird das (nach Aussagendcs ^utors im

ntirutrpiece erulingsnoch nicht im Litcraturucrzeichnis.

Vrrwort) klassischc Králicvcrhàltnis l)amc und Springcr
das llcltchen ausgewrihlt.Vom kijnstlerischenStandpunkl

lm russischgegcschriebenen
Vrrworl wird die Entwicklung
einiger ldmn kurz skizzieí und aul enrspr{hcndc l)iagramme verulesen. Ansonslcn ist das lleli ohnc

aus gcsehcn lohnlc dic Aulnahmc oiniger Sttjcke streng-

SpÍachkcnntnisse
lcichtzu vcrstehen.I)ic tmhnischc(icstal-

gonommen kaum, Idan und Manijvcr wicderholcn sich,

tung entsprichtdcr des in dcr letztcn Ausgabe von fBUÀ
bespÍmhencn zweiten Ilelios dieser Serie. l)ic

gegen l)me.

I04 der intcrcssantesten
Studien wurden liir

einigc Studien weisen l)elekte aul. Da jedrch auch der
Lcmcnde im Endspiel durch diese Sammlung untcrstiitzt

Beschrànkungder Lósungenaul die wesentlichenVtrianten

werdensoll, wurdc ein vollstàndigesBild der Methodenmit

eÍscheint angemessen.

dcm vorgcgebcncnMateÍial angcstrgbt.I)ic Anordnungdcr
Sludien in chronologischcr Reihcnfolgc gestattctes, dic
vcrlblgcn.

[)ie Ilcrausgabccrfolgte im Selbsrvorlag,beidc ]lelic cr
schcincn in eincr Auflage von 1000 Exemplren. l)a dic
Verbreitungvon Ken Thompsons Endspicldatenbasen
auf
(ll)-ROM die Priifung solchcr 5-Figuren-Endspiclc

Selbslvcrstàndlich
tieut uns Vereinsmitgliedernvon ARVES

geradezuherausfbrdert,erscheinteine Zusammenstellung

besondersdie Aulnahme eines Originals aus EBUR. lm

des bisherigenStandesdes Dndspielwissensniitzlich und

Autorenvcrzcichnisist Rinck (12 Studicn) am hàufissten

inlcrcssant.

Enlwicklung dcr Kompositionendieser Endspielklassezu

Y

O
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r/oar Harold van der Heijden
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l.hxgtlW+ ËxgÍti 2.fxgÍi$+ii àxg8iii
3.8h7+ árxh7 4.g7 mat.

' % % 'Hs"ffi
'f,ffi.a"rya
%
,rffi
'%a
,%%
%' % %
%,,ffi,
'ffi
,////z
7///t %
% %
'%
%
Wit aan zet wint

i) 1...4'rxgtl2.g7+ sh1 3.gxftà+t cn
w i n r .m a u n i e r. t . g x t x g l I e ó +4 . S I 5
4 xE 5.lxg8$Í++ Jxg8
ii) Vcrleidelijk is 2.g7+? fh7!'"
3.,&xg5!' cn zwut
lijkt gÉn
verdediging mccr lc hcbbcn. Zo faalr
3....è-xa7'l op 4.ttà,+!!ur LlxE
5.gxflt'|9, o1 3....Ê.c3+'?
4..fh5 .8.xh6
5.trxe7l AxgT'" 6.lxg8$+ Sxg8
7.*96 .a.A 8.8c8 mct winst. Echter
zwaí spelt: 3...Ëxg7+!! 4.hxg7
SxgT 1""' 5.Exe7 .Q.dti'*.
i i i ) 2 . . . È x g l t3 . t r a 8 +
iv) 2...8xg7'l 3.I1t9+
v) 3.Exe7 ,\xnli 3.1xg8g+ A',xg8!
maar niet 3...Éxg8'? 4.Ëxc7l 3.tt$Í
í'rc6+; 3.1ïlár+19xh6

Yi) Niet 4.itg'l 9e3+! 5.*h5 .O.xno
ó.Wxc7 .Ê,xg7mcl rcmiscstelling.
v i i ) 5 . . . 8 x g 7ó . 1 8 V í
viii) 4...€-xa7'l 5.1119; 4...-0,c3+'i
5.àg4 SxgT 6.Ëxe7.Q.c57.:c7 -0-bó
8.8b7 Ac5 9.,$f-5.Qd6 l0.Sc6 .Ê.lt
I l . Ë b 8 . Q . c 5I 2 . t r 9 8 +
ix) 5...srll 6.Êb7 9_d8+7.sg6
Tijdcns de laatste ARVES brj*nkomst heddcnwc Èn jarige in ons midden.
Voor
die
gclegcnhcid
componccrdcik cen studic.I)e hookl
vmiant is nogal tuw, maa er zit aarilrg
spel in cen onkclc zijvariant iii). I)c
top-oplossersvondcn hct nict (u,cl dc
hooldvuiant natuurlijk).
Rcné Olthol, nogmaalshartelilk gclelicitwrd I
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