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Redactioneel
door Harold van der Heijden
Haddenwe de vorige keer een Op het vorige nummerzijn nog
(vanonsclub- enkele reacties van oplettende
heusdikte-record
De Boer
dit keer ledenbinnengekomen.
blad,wel te verstaan!),
moeten we het met heel wat en Mees lieten me wetendat de
minderdoen.Of een en ander studie van Eaton in mrjn
statistischsignificant gecorïe- redactioneelop deeerstezetnog
leerd is met andere record- wel conect is. De zet 1.0-0-0+
'is wel zo simpel', maar niet
waarnemingenuit De Bilt, ts
niet onderzocht.Vermoedelijk toegestaan!De zwane koning
heeft geen enkel ARVES-lid, kan namelijk nooit op gl zijn
luierendop het strand,ter teÍras, gekomen zonder dat de witte
of in de hangmatmaar ook een koning een zet gedaanheeft.
moment gedacht aan uw naar
Mees, op zijn beurt, wordt
kopij hunkerenderedactie.
Trouwensmijn verhuizing naar gecorrigeerd door een nieuw
het oostendes landsheeftmijn ARVES-lid (welkom!), Dhr.
eigen aandacht ook lichtelijk Izaks uit Voorhout.Het betÍeft
afgeleid van eindspelstudtes. de studie van Bondarenko
Alhoewel?Deventeris een stad waaroverMees in zijn rubriek
met een heuse traditie op het Herhalingsoefeningen 4 rn
gebiedvanstudies!Min of meer EBURl2van ditjaar, schreefdat
bekende studie-componisten Harm Benak met ó...àa6 een
die enige tijd in Deventer of weerleggingzou hebbengevondirecteomgevingwoondenzijn den. Dhr. Izaks komt met een
Korteling,Rawie lange variant, waarvan vooral
Kloosterboer,
(overigensook erkend 'Bosch het plan niet eenvoudigte weerschaakprominent'
) en natuurlijk leggenlijkt: 7.c5! h3 8.afi h2
De Feijter.Die rundejarenlang 9.492 hlt|+ 10.9xhl trxhL+
vanuitdezestadde eindspelstu- 11.óe2 trh7 12.Èd3 Éa4
die-rubriekin het Ttjdschriften (12...àxc5+ 13.*xc3 àa6
ook in het Deventer Dagblad. 14.Éb3 àc5+ 15.Èa3 àa6
Trouwens,de studiedie Harm 16.c3) 13.qbxc3Éa5 14.Éb3
Benak onder nummer 15 in àxc5+ 15.*a3 àa6 16.c4trh3
(Un)solvedMysteriesin EBUR 17.Eb8trxf3+ 18.Eb3en wint.
1995/1opvoerde,trof ik recent De studieis dustochcorrect.
aan in een oud krantenknipsel
uií heÍ Deventer Dagblad van Ook is er iets mis in het artikel
2-l-1941. De hoofdvariantis vanHusiákenVlasak.Ik hadzelf
al na publicatie een probleem
daar1...Èb6.
ontving
opgemerkt, en

vergelijkbareopmerkingenvan
verschillendelezers.De reactie
van Timothy Whitworth: 'In
theirarticleon VanReek'sC/ressmen (EBUR 1997/2),Husák
and Vlasák quote a study by
Gulyaev.Although the solution
they print appearsas the maln
line in Van Reek's book, it rs
actually a subsidiaryline. The
pointof thestudyliesin thetwin
variations ó...àb3 7.Ób6 and
6...9b3 7.trg5: the knight and
thebishopobstructeachotherin
tum on the samesquare.Mark
Liburkin describedthe themern
this way when he awardedthe
study its prize in the 1947
toumey of Shakhmatyv .SSSR.
The move 6...b14 introducesa
third variationandallowsWhite
a choiceof continuations:either
7,Éb6 or 7.Eg5 leadsto matern
threemoremoves.This dual has
beenknown for yearsand does
little damage.The question to
ask about a dual is whetherit
gives rise to a solution which
bypassesthe composer'sidea.
This dual does not. For a full
accountof thisstudy,seeNo. 20
in my Gulyaev-Grincollection
(ARVES l99l).

KopU voor het volgende
nummergraaginleverenvoor:
I december1997

(Un)solvedmysteries

"ryry
door Harm Benak

A. Perna (Casopis#349,1923)
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V. Kosek (Casopis#439, 1924)
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3f) Wit speelten wint.

31) Wit speelten wint.

33) Wit speelten wint.

Dit mysteriebleek wel heel gemakkelijk te zijn. Na 1.Èf2
stuurtwit zijn paardrichting 93
en hij wint wel (en op vele
manieren, zoals oplosser
Z.Wegerterechtopmerkt). E€n
voorbeeld: 1.Sf2 d5 2.àc3
9g4 3.àxd5 Af3 4.àc3 en
6.à93 mat. Dit mysterie is zo
gemakkelijkdat ik me afvraag
of decomponistdit wel bedoeld
heeft.

1..Ê'a6! Eh7 2,9e2t trf7
(2...8h33.b7 9e5 4.9c4 wint)
3.994! Dit dreigt4.4e6 en uir.
Zwart heeftdrie torenzettenom
dat tegente gaan:
a) 3...trf6 4.9c8 Exbd 5.9'f5!
Eb4 6.9h3 wint.
b) 3...trf8 4.9d7 Ef6 s.gh3!
trg6 6.9f5 wint.
c) 3...Ef44.9h3 winr.

J. Vancura (28 Rijen,1924\
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Z. Wegerweeserop dat er een
dual in variantc) zit; ipv. 4.9h3
Dat was dus nier al re lastig, kan4.4c8 ook. Ikzelf vondook
34) Wit speelten wint.
maar voor het volgende mys- een dual; in variant b) kan ipv.
terie moester heel wat subtieler 5.4h3! ook 5.4c8 gespeeld
gemanoevreerd
worden.
worden. Geen perfecte, maar
Veel succesbij het oplossenvan
tocheenleukestudie.
dezemysteries,en vergeetniet
de oplossingvoor de deadline
Dan nu de nieuwe mysteries.
op te sturennaar:
Beideziener niet al te moeilijk
uit.
Harm Benak
Rozemarijntuin
67
2353 PC lriderdorp.

ClassicCooking

Thiscollectioncontainsa handful of well-known studies that
must havebeenreprintedthousands of times. Unfortunately
this is no insuranceagainstunsoundness.
Gia Nadareishvili
Drosha 1965,lst Prize (Correction)
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1) White to play wins
The looks simple at first sight,
becauseafter 1.9.a4 there is no
way to stop the a-pawn, but
1...àg4! startsa mostsurprising
counterplay: 2.a6 cbg6l 3.a7
€h5 4.a8W 96 followed by
s...dlW and stalemate.White
counters with 2.4d1! ^n
3.9b3+ Égó (moving the
bishopfrom a4 to b3 with gain
of time. but to what end?) and
now the intendedsolutionruns
4.a6 àg4 5.a7 Éh5 6.a8E! gó
7.Eal (aha!)andwins.Unfortunately there is the cook 4.e5.
Now trying to implement the
thematic stalematefails miserably: 4...àg4 5.e6 Éh5 6.e7 96

7.e8à! and mate next move.
Therefore4...àd3 5.Éc7! (but
not 5.a6Q)b46.a7 àc6+7.,ëc7
àxa7 8.tbd7 àb5 9.e6 Éf6
10.e7à,c7draw)àc5 (5...àxe5
6.a6 àg4 7.a7 cbh58.a8Y 96
9.9h1+) 6.9c2+ &fT 7.*c6
àa6 8.Èd6 and White queens
his e-pawn.
A verytypicalcaselThe original
versionof this study,which had
pawnsd3lg2 insteadof thepawn
e4, was cooked by an alert
readerof the Latvianmagazine
Scás, when the award was reprinted (the cook is 6.a89 96
7.9e4 dl9 8.9f-/).Theconection, which, of course, was
neversubjectto public scrutinity, superficially removed the
problem, but the nature of the
position changed drastically:
the innocent pawn d3 turned
into a beaston e4.
Zvi Cahane
Israel Ring Tourney 196365. Prize

A fine manoeuvrein a most
natural position: 1.Ed5! Sg7
2.8d7+ SA 3.Ed8+ Ée7
4.trb8! Ed6! and now the neat
trick 5.tra8 fó 6.trxa7 trxb5
7.Èc6+ wasintended.
However,
White_spositionaladvantage
is
so overwhelming, that there
mustbe otherwaysof winning.
5.fb7 a5 (5...a66.b6)6.fb8! is
particularly convincing. The
white pawn edges forward,
while theBlack a-pawndoesnot
provideevena traceof counterplay.
A little serial with 3 episodes
(but no happyend):
Jan Rusinek
Szachy197l, 1sí2nd Prize
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3a) White to play wins

% %
% % % A well knownstudywith a dra-
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2) White to play wins

matic solution and a bunch of
mutual sacrifices:1.h3+ qbh4,
and now 2.9e5 e2+ 3.<hh2
Wgl+! 4.óxgl Eal+ 5.Éh2
Ehl+! 5.Éxhl elY+ 6.Ëfl!
(6.Éh2?Yxe5+) Yxfl+ 7.Èh2

4
Wfl2 8.d88 Wgl+! 9.Éxgl
b l W + l O . W d !l ( l 0 . S h 29 g 1 +
and stalemate)
Ëxdl+ 11.Éh2
wasintended.This is obviously
cooked by 2.9xg5+ *xg5
3.d89+ with a simple,though
long winding, win: 3...Yxd8
4.9xd8+ trf6 5.h4+ €g6
6.998+ Éh6 (6...Èf5 7.Ëíg5+
and 8.8b5) 7.Wg5+ Éh7
8.Hxh5+ Èg7 9.995+ Éf7
(9...Éh7 l0.9xf6
bl9+
I l.gfl)
l0.Wd5+
€g6
(10...Ee6 11.9b7+ Ee7
l2.Wb3+and13.Éfl) 11.uíe4+
and White wins. One really
wonders how S4ocfry'ssolvers
couldfail to noticethis.
Some ten years later someone
probablyfound this, and Rusinek set to a correction.A lesser
mind (like me, for instance)
would simply add a bPh6 and
leaveit at that, but Rusinekwas
moreambitous:
Jan Rusinek
Studium Szachowew Pokce
1983
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6.Wd3+ ÉR 7.9d5+ Ée2
8.Ég2! (but not 8.Axb2 tíd6!
9.d8W Wg3+ l0.Wg2+ 9f2+!
I l.9xf2+ exf2+ 12.c&h2trh6+
13.É93 trh3+ 14.€xg4 flËí
draw) and wins. So Rusinek
gaveit anothertry:
Jan Rusinek/ A. Iwanow
Problemista 1988
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3b) White to play wins
The intendedsolutionis 1.9e5
etc., but now there is l.g3+
tbxh3 2.9f5+ 94 3.9xh5+
Éxg3 4.9e5+ Sf3 5.Wf5+ óe2
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% %'T % ' " #Another of Rusinek'sbrilliant
%Á

achievements.
In my opinionthe
% %^'ffi study
is a little undenated,but
Kasparyanennobled it by selecting it for his Remarkable
3c) White to play wins
Studies: A mate with 3 selfblocks: 1.àc3 (l.Axg7? Ee7)
Adding a knight on h2 is not Ad7+ 2.Éb8 tre8+ 3.Éa7, and
exactly an artistic way of deal- now3...àf54.b5+€c7 5.àd5+
ing with this elegantstudy,and, Éc8 6.àb6+ €c7 7.4d8+
whoops, what happenedto the ExdS 8.àó+ Èc8 9.àd6+
wPc2? Now after 1.4e5 e2+ àxd6 10.àe7+Éc7 I 1.b6mate
2.Éh2 Hgl+ 3.Èxg1 Blackhas was intended, but 3...€c7
3...blW+ (insreadof the in- 4.9xg7 Ac6 draws!
tended3...Ea1+)4.Éh2 Wht+
5.Èxh1 elV+ 6.9f1 Síxf1+
7.&h2 t8xg2+ 8.cbxg2 Ea2+
followed by 9...trd2 (pointed
out by Dirk Augustin in 32er
1996).
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Jan Rusinek
Ceskoslovensky Sach 1972,
lst HM

Jan Rusinek
Szachy1975,lst Prize (Correction)

Yuri Bazlov
Chervony Girnik 1981,
1sí3rd Prize
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Èc3 10.trd5 (10.trd7 \9a5+
1l.Èdó Hb4+ amountsto the
same,while l0.Edl comestoo
late: 10...9a5+) gb8 1f.Ed7
Ub4+ 12.Éd5 rUc4+ (up to
now all Black moves were
strictly unique) 13.Éd6 Èb4
14.c7Èb5 with a "book win".
Fortunately the study can by
savedby startingwith a white
knight on f4.
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5) White to play dràws

6) White to play draws

Intendedsolution: l.b4l gd4
2.àd5+ Èd3! (2...ÈR 3.àc3)
3.àf4+ &c4 4.fc6+ Éb5!
5.trd6! dl E 6.ÉeAëc4 7.\c6+
Èxb4 8.8c1! l9g4 9.fc4+!
Éxc4 with a most beautiful
stalemate.The study's soundnesshingeson 1...d1W2.bxc5
ëíR+ 3.Ée5 9g3+ 4.Éd5
Eíxc7 5.c6. The composercan
hardly be blamedfor assuming
this to be a draw. One sample
line is 5...9c8 6.Efl €d3
(please note, that even if the
queensucceededin picking up
the stray rook, the gamewould
still be a typical c-pawn-vsqueen draw) 7.trd1+ sbc3
8.trc1+ Éb4 9.trb1+ €a5
10.tra1+s&bó 11.trbl+ Èc7
12.íb7+ €d8 l3.Ed7+ Ée8
14.\b7 and Black hasn-t
The following excellent study, achieved much. However, the
which was highest rated in the databasemercilesslypoints out
l6th Championship of the thatBlack cancauseenoughdisUSSRfor Composition-1981- orderin White'scampto prevent
82. fell a victim to the database. him from swinginghis rook to
the first rank: 5...Wd8+ 6.Ed6
Wa5+ 7.*e6 Wc7 8.Èd5
(8.Èe5 Ve7+) ód3 9.Èc5+
Theintendedsolutionis 1,àc6+
ëa4 2.9xg4 trg8! 3.Exg8
Axf2+! 4.€xÍ2 e19+! 5.Èxe1
h2 6.9d1+ s&bS and now
7.9,a4+, when the merry-goround turns clock-wise after
7...€c5 8.fg5+ Èb6 9.trb5+
Éc7 10.trb7+Èd6 ll.trd7+
Èc5 12.Ed5+ Èb6 13.fb5+
after7...Èb6
andanticlock-wise
8.8b8+ €c5 9.trb5+ Éd6
10.8d5+ €c7 l1.Ed7+ Èb6
12.íb7+ Éc5 13.trb5+.Unfortunatelythere is a simple alternative draw: 7,Q)d4+ Èc5
8.AR àxB+ 9.àxfJ hlW+
10.Éf2 (intending trg8-d8-d4
or Eg8-g4-d4)h5 11.trg2 followed by íg2-h2-h4-d4 with a
rock-solid fortress. Did reallv
no-oneconsiderthis before?

Leonid Topko
Shakhmaíy TSSSTR
1982,
1st/2nd Prize
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7) White to play draws

The intendedsolution is 1.Éc6
àb4+ (1...trh6+ 2.cbc'7àac3
3.Ed7+ draw) 2.Èc5 àa6+
3.Éb6 Ehó+ 4.Èa5 Aa3
(4...àc3 5.Ed6 Exdó stalemate)
5.trc1 q&e7ó.sDa4Eh3 7.Éa5
àb8 8.ÈM ódó 9.Ec3 àc6+
10.s&a4Exc3 stalemate,echoing the one after4...àc3. A lot
of studieswith this materialare
unsound (it seems that two
knights createtoo much confusion), but KyriakosFrangoulis
from Greece kept his cool:
5...àb8 6.1c7+ bg6 7.Qa4
(7.trc3àb1 8.trb3àc6+9.Èb6
àd2 10.trd3àc4+) trh3 8.trb7
àc2 (the move overlookedby

6
the composer) 9.trxb8 tra3+
andBlack wins.
V. Balanovsky
Shakhmtty ySS.Sft1985,
I 4th Thematic Tourney, 3rd
Prize
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This pawnendingwith irs stunning key was often reprinted:
l.ÉaE!! Éh5 2.<ba7 Èh4
3.*a6 sàh54.Éa5 Éh4 5.Éa4
(reciprocal zugzwang) Éh5
(5...hs ó.Éó!) 6.Èb3 Éh4
(ó...c5 7.b5 c4+ 8.Éc3 Éh4
9.b6 h5 10.Éd4 c3 ll.b1 c2
l2.b8W clW 13.9d8 mare)
7.Èc3 h5 8.Èd3 c5 9.Éxe3 c4
lO.qbd2c3+ ll.Ècl c2 12.e4
andwins.Obviouslyeverybody
was underthe impression,that
Black must restricthimself to
playing €h4-h5-h4 forever in
order to keep alive his threatof
self-immuration,
until someone
discovered2...*961 3.Èa6 c5.
when 4.b5 c4 leadsto a simple
draw(with his king on h4 Black

" f%
fi %^%
%"ryA%t
'ffi

would finally be mated by
l4.V94 after mutualpawn promotion), while after 4.bxc5
s&h5it turns out that Black has
plenty of time to sneakinto his
stalematecastle:5.c6 cbh46.c7
h5 7.c8W stalemate.This was
mentioned in Schach-Report
xii1996,butthemagazine
failed
to namethe attentivereader.
To be continued.

%
% %,L%'ru
8) White to play wins

Het Bestevan TeletekstBRTN (2desemester1990.

E. Pogosjants
Sjachmatnaja Moskwa 1964 le prijs

'%
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1.Èf6! Sh6 2.d6 àe8+!
3.9xe8 e3 4.d71e2 (4.9b52 e2
5.9xe2 pat) s.dEà! (5.d8tí?
eltU en remise)elD 6.àf7+
Éhs 7.Àe5+ Sh4 (Éh6?
8.àga#) 8.àR+ en 9.àxel
wint.
Ook 5...e1à helpt niet: 6.àc6!
en mat na 7.àe7 en 8.àg8#!
Met weinig materiaalis er wat
mooiste zien;klein maarfijn...

K,mK"ry,uuK
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F. Prokop
Shakmaty 1929
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2) Wit speelten wint.
l) Wit speelten wint

1.trg6+! Éxh5 2.trxg4! hlD
3.Eg7 Sh6 (Nu kan de zwarre

't
dame niet weg met schaaken
mag niet weg wegensEh2#)
4.trgg2We15.trge2YfL ó.Eh2
rbg5l6 7.gd'g2+ Èf4 8.trÍ2+
Twee torens tegen dame is
meestalremise,behalvezoals
oa.hier...
G.A. Nadareishvili
Tidskriftfor Schack 1969 - 4e
prrJs
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3) Wit speelt en wint.
1.e8à! (belet 9g7#) Exe8
2.dxe8à! (niet fxe8P? Ag7+!
3.àxg7 E'f8!) ExeS 3.fxe8à
9..d2(3.e3?4.h89.! win0 4.c8tr
(c8V? 9c3+ 5.9xc3 pat) Ae3
5.h89'! wint ft89? 9d4+
6.Wxd4weerpat!)
Vijf schitterendeminorpronoties, de eerstedrie (telkenseen
.paard!) om mat en de laatste
twee(torenen loper!) om pat te
vermiiden!

M.Liburkin
Schach rnrtv Listok 1928
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De befaamde"Tractor-studie".
1.àf6+ Èg7 2.àh5+ È96
3.9c2+ Èxh5 4.d89ll àfl/+
5.Ée6 àxd8+ 6.cbf5e27.9&
elP E.9d5!! c2 9.4c4 clP
r0.gb5 àc7 11.9a4 6te2
l2.gd1 àB 13.4xe2.

G.M. Kasparjan
Magtar Sakkelet 1964 - le
prijs

%

5-

4) Wit maakt remise.
l.Sg4! ëíc8+ 2.óR Wb7+
(valt de witte loper met schaak
aan!) 3,trd5!! (de schitterende
pointe!)tsbl (Wxd5 4.9e4 en
remise)5,Ea5en 6.Eb5+ en na
verplichtedame-torenruil is het
weerremise..!
G. van Breukelen
Schakend Nederland 1990
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6) Wit maakt remise.
1.trh8! €g7 (Ée72 2.9xa2 remise) 2.Eg8+ rbhT 3.9xa2
Exa2+ 4.Sb1! àc3+ 1fb2+
5.Éal ! t9xg8pat!)5.Èc1 Ea1+
(na Éxg8 weer pat) 6.ób2
fbl+ 7.óa3 tral+ (Sxg8 is het
derdepat!) 8.ób2 en remise.Na
3...8a2+schijntde witte roren
verloren, maaxzwart kan hem
niet slaanzonderde zijne te verliezen! Wit redt zich met pat of
eeuwigschaak! i
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5) Wit aan zet wint.
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The Rinck-Kubbelmatch (part 3 )
by Alain Pallier
1928is a greatyearfor Kubbel:
for the first time, he gets ahead
of Rinck in a tourneyof studies.
Kubbel is at his peakin the midtwenties,hedominatesin the soviet tourneysbut he still lacks a
first prizein a gr€atinternational
toumey abroad.The list of First
Prizes awarded to Kubbel's
studiesis impressive:
Chakhmaty 1924,ChakhmatyI
1925, ChakhmatyIl 1925, 64
I925. All-UnionChessSection
ry l 925-6 (afterthedisqualification of I st Prizeby Havel),Bakinsky
Rabochy (Bakou's
Worker) 1921-8, MoLot (the
hammer) 1928, Pravda 1928,
and a lesser known toumey:
M oravsko-SlezskiD enik 1927.
The Magyar Sakkvilag toumey
was then relatively new sinceit
was organisedsince 1925(Mar
tison was the first winner of the
tourney). As usual Rinck (first
prize with Heóstmann in the
1927 tourney) was among the
participantswith two studies.
The Kubbel study that won first
prize is one of the most original
he ever comoosed:

I
l\

L.Kubbel
Magtar Sakkelet 1928
lst Prize

H.Rinck
Magar Sakkilag 1928
2ndPrize

l) White to play and win

2) White to play and win
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1.Ha8+!! (1...àb7+ 2.Vxb7 1.à4c6+ Èb5 2.Eb4+ Éc5
Éxb7 wasthreatened)1...€xa8 3.àd7+ Éd6! 4.àe7l Wgl
2.*xc7l Q.cbc8?àf6! 3.d89 5.trc4Èe6 ó.Èe8!Wdl 7.Ec6+
Exe8 and Black wins) 2...abj gd6 8. àf8+! *e5 9.à96+
3.d8W+! àxd8 4.€c8! (With €e6 10.àf4+ Ée5 11.à796+
the threat 5.àe7 mate)4.,àe6
andwins
5.a5 àf6 6.stalemate
H.Rinck
In 1928, Rinck mainly comMagtar Sakkvilag 1928
posed3 minor piecesvs Queen
3l4Prue
studies;at the endof the yearhe
began composingE+2 minor
piecesvs Queenstudies:

,% % ' %
,%% % %
'%a % %
% % T .
e% ,,r&.%.
% % % " %

3) White to play and win

9

l.àa5+
€c3!
2.nb4ll
(2...9xb43.9d2+; 2...&xb4
3.àc6+) 2...Wg8 3.trb3+!
Wxb34.9d2+andwins
Magtar

L.Kubbel
Sakkvilag
314 Prize

1928

e % %%
% ' % %
ry.L'H
,".%.
% % %
%' % %
%%

,ry,

countryhesucceeded
in getting
ahead of the Lrningrad composer.T.B.Gorgiev
wasthewrnnerof lst Prize:
H.Rinck
64 Il 2nd Prize

1.Eg8 ÉxÍ7 2.Èe5+! Ée7
3.trg7+ ÉdB (Any other move
allows White to give perpetual
check.)4.*d6 3.c4! (Blackcan
now organizea counter-attack.)
5.9xc4 trdl+ 6.9d5 trxdS+!
7.exd5 (What now? Black
seems able to interpose the
Queen that is to be promoted
with a winningpawnending.)
7...e1Ë|8.trg8+ 9e8 9.EhEt!
(Zugzwang) 9...Wxh8 stalemate

,% "m%",mK
,%%a**t%
,ffi,
Black can refusethe capturebut
,% .,rru,%.,rry,%
after 9...b5 10.trxc8+! €xcS
11.Éc5 Whitedraws.

,%%%%ry"
5) White to play and win

4) White to play and draw

Kubbel had already used the
samemanoeuvrein a previous
study:

1.àe4+ Èd7 2.àe6+ Èd6
Another miniaturestudy, also 3.tra1! EÍc2 4.tra6+ Wc6+
L.Kubbel
with a miniaturesolution!
5.àe8+ Èd7 6.àdf6+ andwins Moravsko-Sleaki Denik 1927
lst Prize
Had VM Platoy been awareof
l.e7
the Magyar Sakkeletstudy by
a) 1...trxd6 2.e8Ëí+ Éc7 the sameauthor,would he have
(2...qd83.Wc6 mate)3.9b8+ rewardedthis study?
wlns
b) 1...9d4+ 2.\xd,4 tre6 L.Kubbelhadto share3/4Prize
3.Ed8+ Éc7 4.e8tr!! (And not with T.B.Gorgiev,
therevelarion
4.e8W+?Ea6+! 5.Èxa6 stale- of the toumey:
mate)
q
c) 1...Éc7 2.e8à+!! (2.e8ts?
L.Kubbel 64 ll3l4Prae
gd4+! 3.Exd4 Ea6+ 4.Éxa6
ll
stalemate.)

.,%

/,q

'%

%%

%
I

t'

I

Two minor promotionswith 6
menonly!
* Initially 2/3 Prizebut the orher
studythatsharedthehonour(by
S.S.lrvman) wasdisqualified.
The sameyear Rinck tried his
luck in a soviettourneyjudged
by V.M.Platov. In Kubbel's

%í"ry,4

7) White to play and draw

%ru
6) White to play and draw

%

I.e7l 9xe7 2.a4! 3'c5 3.d4!
9xd4 4.trxB b2 (4...Bxgl
5.Eg3tb2 6.8,g6+l;b6't.Eglbl/glW 8.8a7 9xa7 sralemare)
5.trb3 9xgl
6.\xb2 9n
7.trxf2 Clg
8.trf6+ Wb6
9.trd6!! Wxd6 stalemate
(to be continued)
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Het nieuwe promotienummer van EBUR
door Hans Buiis en Rolf Hendriks
studies om te gaan als uit- worden verteldover toernooien
gangspuntwordengenomen.De en over de kriteria die bij het
inspiratievoor dezeaanpakheb- vaststellenvaneenrangordeeen
ben we overigensopgedaanbij rol spelen.
Roycroft, in het onvolprezen
TestTubeChess.
Als dit allesin éénkaternmoet
Zn zljn we aan acht hoofd- worden ondergebracht,zijn de
stukjes gekomen, met de vol- onderdelendus beperktin omgende strekking. Allereerst vang.Voordeleesbaarheid
is het
moet het begrip schaakstudie beter een of twee voorbeelden
nader worden bepaa.ld.Waarin diepgaand te behandelendan
onderscheidteenstudiezich van eengrotehoeveelheidstellingen
Een promotienummer heeft drie enerzijds een partij en an- te geven met summier enlof
aspekten waÍuover je van te derzijds een probleem? Het technischkommentaar.
voren moet hebben nagedacht. tweede stuk
behelst de
Dat zijn de doelgroep, de vorgeschiedenisvan de studie.Het Wat verwachtenwe nu van de
mgeving en de inhoud. Wat de derde stuk legt verbandtussen lezers? Om te beginnenopdoelgroep betreft denken we aan het eindspelen de praktijk van merkingenoverde onderwerpen
clubschakers en ervaren huiss- de schaakpartij. Dramatische die we hebben uitgekozenen
chakers.Dus geen beginners op voorbeeldenvan gemiste kan- hun volgorde.En dannatuurlijk
schaakgebied. De vormgeving sen en zo. In het vierde stuk bijdragen aan de invulling van
kan het beste overeenkomen komt de studie als puzzel aarr bovengenoemd
schema.Bij het
met die van EBUR.Datwil zeg- bod. Hoe los je zoietseigenlijk samenstellenvan deze verlangen één katern (in principe 28
op? Zijn er tips te geven?Her glijst hebbenwe met een half
redaktionelepagina's) in de ons vijfde stuk behandeltde ana- oog gekeken naar het vorige
vertrouwde opmaak. Het lukt
lytische aspektenvan de studie. promotienummeren de arons wenselijk de inhoud van de Systematisch onderzoek naar tikelen in de regulierenummers
bijdragen op elkaar af te stem- een bepaaldtype stelling of een van EBUR. We zullen dan ook
men, om een zo volledig mobepaalde materiaalverhouding zelf leden benaderenmet wat
gelijk beeld te geven van de kan hier een plaatsvinden. Het meer gerichteverzoeken.Maar
wondere
wereld
van
de zesdestuk laat zien hoeeenstu- anderzijdswillen we alle leden
schaakstudie. Daarbij kan wordie wordt gekomponeerd.
In het in staatstelleneensteentje
bij te
den gedacht aan de ontwikzevendestukwordt duidelijk dat dragen. Vandaar deze oproep.
keling van scholen en stijlen, of studieslang niet altijd kloppen, Reaktieskunnenwordenopgesaan
materiaalverhoudingen. maar wel kunnen worden ver- tuurd naarde sekretarisvanARMaar het is afwisselender en beterd.Het achtstestuktenslotte VES. In de najaarsvergadering
aantrekkelijker, wanneer de ver- houdt zich bezig met het beoor- krijgt u eenverslagoverde stand
schillende manieren om met delen van studies.Hier kan iets van zaken.
In de voorjaarsvergadering van
ARVES kwam het nieuwe promotienummer van EBUR al
even ter sprake. Inmiddels hebben we er nog eens over gesproken met Harold van der Heijden
en ook zelfonze gedachten wat
verder aangescherpt. We zullen
ze presenteren in dit artikel, om
de leden van ARVES aan te
moedigen bijdragen te leveren.
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Ledenvergadering
doorHansBuiis
Op 4 oktober zijn alle leden van harte welkom bij
de najaarsvergadering van ARVES. Deze zal
(traditiegetrouw,mogen we bijna zeggen)worden
gehouden te Tilburg, in het Ondernemingshuis.
Daar vindt ook het Fontystoernooi plaats. Het
adres is Reitseplein l. Het programma:
1 1 : 0 0u u r

zee[ open

1 1 : 3 0u u r

Ledenvergaderíng

1

Opening

z

Notulen yan 12 apríl,1997

j

Ingekomen stukken en med.eà.e\ingen

+

Stetutenwizíging

5

Bestuursverkiuíng

6

Be\eid

7

Begrotíng AP'VLSen EG

8

Ver kíezíng ka sko mmí ssíe

9
10

Boek van het )aar
p.ondvreeg

11

5luíting

1 3 : j Ou u r

Daaromheefthet bestuurbeslotendezewijziging
op 4 oktoberopnieuwin stemmingte brengen,
wanneer een gewone meerderheidvan de
aanwezigeledenvoldoendeis. Ter herinnering:
hetbestuursteltvoor,deleeftijdsgrens
van70jaar
voor bestuursledente schrappen.Omdat de
bestuursverkiezing
met dit punt samenhangt,
is
ook deze uitgesteldtot 4 oktober.Aftredenden
herkiesbaarzijn de bestuursledenStigter, van
Oosterhout, Vandecasteeleen de Boer.
Tegenkandidaten
kunnen worden gestelddoor
schriftelijke aanmeldingbij het bestuur(zie onderstaand
adres)door tenminste5 leden,uiterlijk
eenweek voor de aanvangvan de vergadering.
De stukken (notulen van 12 april, gewijzigde
statuten)liggen ter inzageop de vergaderingen
zijn bovendienopvraagbaarbij ondergetekende.
Anderezakendieaanbodzullenkomen:deoplosdagin november,hetpromotienummervanEBUR
en de statusvan donateurs.

begín van de ronde
ín het Fon\stoernooí

Voor wijziging van de statuten was in de
vergaderingvan l2 april geenquorum aanwezig.
NUURG

r

OIDENqIXGNIA

GOtFtÉ
tNrll

HansBuijs, sekretaris
Bakenbergseweg
2-A
ó814MJ Arnhem(02635153 78)
116

,
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Pawn Promotion:Nieuws!II
door Harold van der Heii
Nog steedskomen er bij mij
reacties, commentaren en
aanvullingenbinnen op mijn
boekje Pawn Promotion. Enn
aantal daarvan zijn mijns

genoegom
inziensinteressant
met u doorte nemen.

Een eerder artikel met
aanvullingen en correcties
verscheen in EBUR 1996/3
(pag.l4 e.v.).

l. de geschiedenis van (minor)promotie

Zonder enige twijfel was de
belangrijkste reactie die ik
ontving van Enrico Paoli uit
Italië. Sowiesovond ik het al
een eer dat hij mijn boekje
genoegvond om er
interessant
een
o.m.in L'ltdlia Scacchistica
besprekingaante wijden.Paoli
stuurdeme een kopie van een
artikel van Adriano Chicco uit
L'ltalia ScacchisÍicavan april

'lgnazto beperkteinzichtin het italiaans
1971 met de titel:
Calvi'. Dat artikelbeslaatmaar dat toelaat, is het artikel
liefst vier A4-pagina's met inderdaad gebaseerdop zeer
allerlei informatie over Calvi, gedegenonderzoek.Misschien
helaas voor mij wel in het komt het nog ooit tot een
italiaans.Chicco, ook bekend engelstaligevertaling.
Enkele'nieuwe'feitendie nu al
als eindspelstudiecomponist.
wordt door Paoli bU mry vermelding verdienen:Ignazro
aanbevolenals 'the best chess Calvi werd geborenop 21-1historian known in the world 1797in ReggioEmilia,alszoon
along'. Voor zover m|n van Agostino Calvi en Maria
Teresa Zanoni. Hij studeerde
Pharmacie
tussen1816en 1819
in Moden4 maar raaktetussen
1819en 1821 in'politieke'
problemen (verdere details
staanin het artikel,maarzijn nu
nog onbegrijpelijkvoor mij!).
Ook daarom verhuisdehij in
1819naarFinale,en later naar
Frankrijk.Calvi overleedop 178-t872.
Paoli schreefme overigensook
datL'ltalia Scacchisticadit laar
geboortedag
de tweehonderdste
van Calvi viert met een
thematoemooi.
Inmiddelsis het
toernooi in volle gang, met
Alain Pallier en mijzelf als
arbiter (zie inzet op volgende
pagina).Ik reken natuurlijk op
veleARVES-inzendingenl

IJ

Concorsostudistico
MemoriallgnazioCalvi

lnternational
composing
tourneyon
Endgamestudies

L ' l t a l i a S c a c c h i s r i cpac r c c l e b r a r ei l b i c e n t e n a r i od c l l a n a s c i t ad i
Ignazio
CÀlvi (1797-18.7,2)indice e organizza il Concorso Int..n"rloirl
o, .o_p o s i z i o n cs t u d i . M e m o r i a l C a f v i " . L a s o l u z i o n cd c v e b " r r i r i í ' u n , . . u . . " , ,
p r o m o z i o n e a T o r r c o A l f i e r e ,e s s e n z i a l e
per il rema.
pallier
^ G . i u d i c i :H a r o l d v a n d e r H c i j d c n & A l à i n

igii::i,?ïil"t:
fiïf#ï''fi[f:tï:.ïiifi;i,'ï;:ii::iHfl
i:'ïï:

L a m a r m o r a 4 0 - 2 0 1 2 2M i l a n o
I P r e m i , 3 M . O . , t a r g h e ,I i b r i e m a t e r i a l es c a c c h i s r i c o .
L'ltala

Scacchistica to celcbrate the bicentenary of the birth of.lgnazio

i
9:!: so-e,
! !?! Studíà'
! ! | I II ioneer Qomposu intrteya a í,1t i ai,pii á i/,on,, u,,

if"á:#ti#:ï:ê:^f
:,":;:'E:;c:i:'i;;:;:,::1,"2?isb:;n'*

17/
McmorMt

Igr4zto.Calut" on End game Studicsshowing unde"rpromouoí
orr Kook: tn 4 st,ud) to uin ot to dra@, the playis oozoned by onc
ltfloPinderpromotion
rcal"
rcdt
underpromotton ftrhorc)
(or morc) to Buhoo
BuhoD or
or'Roà|
Rooh.
.Judges.:Harold van der Heijàen €, Atiin pallrcr
:loturc
( uale:
Closure
vtuth,
dale; t1997,
date:
1997,
z> / , !\
Noaember
Noaember
oaemoer JU.
J0. \-omposers
30.
Combosersare
Composers
fr, to
are Jree
rc submtt
submit morc
morc tba
tban
free
I!

"-.?:

Scacchrstica,
Mí^o,,ot óoíii Tou,nry

lryll:,!!r-:'",':ai!:2!;'t,tila
via Lamarmora
40 - 20122 Milano - Italy
3 prizes, 3 M.O., pLates,boohs, subsaiptíon b tbe magazine
René Olthof gaf me een kopie
G.C.Heywood
van een rubriek van E.Winter in
British Chess Magazine
King Pin 26 (1996). Onder de
'A
titel
Saveedra sidelight', al
referende aan het beroemde
artikel van J.Selman Jr. 'Wie
I A
iat
was Saavedra' in het Tijdschrift
van november 1940, en Tim
Krabbé's engelstalige samenvatting in Chess Curiosities
(1985) wijst Winter op de
volgende interessantekwestie:
Naar aanleiding van de dood van
George C.Heywood op 5 maart
1895 werd in het april-nummer
Wit speelten wint
van British Chess Magazíne d,e
onderstaande studie
gepu1.àd5 Exd5 2.c7 trd6+
bliceerd.Heywood beschouwde
3.Éxb5 trdS+ 4.€b4 trd4+
dit als zijn meesterwerk op het
5.Éb3 trd3+ 6.Éc2
gebied van eindspelstudies
(overigensis het de enige studie
Door toevalwerd het overlijden
die ik van hem heb in mijn
van zowel Heywood als Potter
database).

,%

,rffi. ,%

,,ry,

,%% %
% %
%,%% %
E%

iL

%

,%

'Suggested
by an Ending from
actual play between Messrs.
Potter en Fenton'. Winter
beredeneert
dan
ook
scherpzinnig dat dit alles best
Barbier later in dezelfde maand
zou kunnen hebben aangezet tot
de kiem van de Saavedrastelling ! Aan de anderekant had
het dan ook voor de hand
gelegen juist de studie van
Heywood te gebruiken.

%
%
e'ffi

op dezelfdepaginavanhetaprilnummer van British Chess
MagaTine gemeld. Bovendren
was de studie van Heywood
voorzien van het bijschrift:

Joachim de Aniaga maakte me
er op attent dat ik zo dom ben
geweest de stelling van Lucena
(zie diagram 5 in EBUR-anikel;
verkeerd af te drukken. Op e8
staat geen Alfil maar een Toren.
Bovendien klopt er niet veel van
de oplossing die ik gaf:
1.c7 tre6+ 2.àc6 mat
l.c7 trb8+ 2.àb7 mat
1.c7d1P 2.àb3 mat

1.c7tre42.c8Wmat

2. diverse errata/toevoegingen

niet wegens2.b4+ axb33.b88í
àxe2+ 4.bb2 (dreigt 5.Wc7,
'7.Va3lb4
mat)
6.9xe7 en
4...glW5.trxgl àxg1 6.Wf4en
7.tíb4 mat.
'Ik twijfel aan de correctheid (T.a.v. de presentatie: in de
hoofdvariant kan zwart mat
vande volgende11 studies.
langer uitstellen met 4...e5
5.àc6+ Éa4 6.fxe5 àxe5
p.38 diagram 23 (Rusinek)
'7.6xe5
b4 8.8d4 b5 9.àc6 ó
M.i. maaktde nevenoplossing
l.àxd7 wel zeer eenvoudig 10.àc6 en ll.9xb5 mat. Aan
remise:l...Eh82.àxe5+€xe5 het eind van de gegeven
(2...&e73.àc6+en4.àd8) pat. hoofdvariant
ís7.àa7 en 8.9b5
mat nl. snellerdan 7.cxb4 en
mat in niet minder dan 4 na
p.39 diagram 25 (Bakke)
na 5...9d5 7...e58.fxe5àxe5 9.bxó àc4+
M.i. is de slotstand
(zeer interessantis ook 5...c5 10.9xc4en 11.9d3mat.)
6.h89 qb6 enz., bijv. 7.€d8
€b7+ 8.t&e8AM 9.€d8 àc6+ 45 diagram 35 (Lommer)
10.Éd7 àb8+ 11.€d6 c4+ Een dual, met 2 loperpromoties
12.Èe5 àd7+) 6.h84 gewon- weliswaarmaartocheendual,is
nen voor zwaÍ: 6...Éb6 7.€d8 3.9-a6 trh5 (3...tra8 4.8b1+
Èb7+ 8.Se8àc4 9.Éd7 àb6+ +-) 4.d89 trxd85.exd89+ -.
1 0 . € d 8 ( 1 0 . È e 8 e 5 1 1 . È d 8 p.47 diagram39 (Lommer)
9e6 enalleen12.e8àvoorkomt Een dual is 3 d8WE \h514 4
mat; 10.Éd6 9b4+ ll.Ée5 W/Edxd2 (zware stukken
verdubbelen
op de 2e rij).Deze
8-ld1+12.ëd4 e5+ 13.€d3 àf6
en wit blijft vijf gezonde dualskomenterugop de 5e, 7e
pionnen achter) 10...àa4+ en 9e zeÍ, terwijl op de 12ezet
11.Éd7 (11.Èe8 e5 -+)
uiteraard12 ldxd2 een dual is.
I1...àc5+12.Èe8àe4 13.s9fi/ De enige recordhoudertoren(13.Éd7 àf6+ 14.Èd6 9b4+ promotiesis dusZinar [RR: nee,
15.Ée5 àc8 -+)
13...e5+ dit laatsteklopt niet: zie #800en
14.Èxg6 àd6 15.e8Ëí àxeS #8021.
ló.9b4 9xg8 l7.9xa5 f4
l8.sbxg5R l9.9el b4 en haalt p. 51 diagram 48 (Korolkov)
Na 1.9f1 gaatwit matin 5 door
dame.
1...trd6!, bijv. 2.e89 trdl
p. 42 diagram 31 (Kuznetsov) (2.-trd51 3.9xe6 +-) 3.Wb5
1.0-0-0is eendual,op 1...9b3 Ed5 4.Wxc5 trxc5 en 5...trh5
(of 1...h3)volgt2.b8à! en mat mat.
in 5 na 2...àc5 3.fxe5 Axd5
4.M+ axb35.tbb2glW 6.trxg1 p, 54 diagram 54 (Kralin en
en7.Eal mat.Ook 1...àxf4redt Pogosjants)

Maarten de Zeeuw stuurdeme
verschillende brieven met
opmerkingen, waarvan ik een
gedeelte
hier integraalopneem:

ZwarÍ houdt remise met
3.9a7+!4.Èe2 dlW+ 5.Éxd1
trxgl+ 6.Éd2 Eg2+ 7.@c3
17.9e2Eg8; de koningkan niet
naar de toren toe komen)
7...893+8.Èe4 fe3 9.àc6 en
9...trxe7 is al genoeg voor
remise.
p. 60 diagram 64 (Korolkov)
Zwart wint na I hSE (N.B.
dreigt geenmat) 1...f4+2.Éd2
trd6+ 3.Éc2 €g2l ! 4.Eg8+€f2
5.c8Wbxalëí en matin 6.
p. 61 diagram 67 (T[axler en
Dedrle)
1.trh1+ is vermoedelijkeen
dual:1...éb2(1...Éa22.9b1+)
2.E,hz+@a33.€h7 fxg6 4.gSW
Ee7+ 5.Èh6 Wf4+ 6.Èxg6
Ëíg4+ 7.Èf6 Wxg8 8.Eh3+!
(8.Éxe7? Wg7+ --+) 8.Èb4
9.Èxe7 (remisevolgensdeCDROM) 9...9g7/g5+ 10.Ée8!
V e 5 + 1 1 . È d 8=
!.
p.63 diagram 70 (Sackmann)
Deze studie telt niet één maar
minstens vier weerleggingen.
Behalve1...9g5zijn dat:
l) 1...Éd6 2.g8W 9xb2+
3.Wg7a3 4.Wxb2 axb25.sbg1
à96 6.Èxg6 blëí+ en zwarts
koning staatin de winstzone;
2) 1...a.32.988 a2 (wel erg
simpel);
1...a3 2.g8E 9xb2+ 3.Ê,g1
9xg7+4.ëxg1a2 5.h8H al Ël+
(een elementair Wà-9-eindspel,met winst in 8 volgensde
CD-ROM, bijv. 6.c&f7 Wa2+
7.<bg7 Vg2+ 8.q&f6 Wc6+
9.Èg5 Vd5+ l0.t&f6 (10.Éga

15
Wg2+!) 10...We6+ I l.€g7
àf5+ 12.Éh7ËÍf/+.
N.B. De variantdie na 2.g8W
wordt gegevenis onmogelijk,
3...a3 moet waarschijnlijk
3...Ée6zijn.

geen! voor 6.àd7. In variantd
is ook 3...Éh74.9xh5Exa6+5
Èbl trxe6 6.9xb4 Exf6 met
gewonnen 99p-trp
een
(In
eindspelfraai en essentieel.
Málaga 1981
Tal-G.Fernandez,
wist wit een soortgelijk,
gewonnen eindspel met bpionnen overigens niet te
winnen).

tempo remise. Heeft
componistdit gezien?

de

p.42 Neidze
De opmerking over 4.àf2 is
onbegrijpelijk,bijv. 4...Ée7 en
remise.De studielijkt conect.

p.66 diagram 77 (Rinck)
p.49 Monaco en Monaco
Zwarthoudtremisemet 1...€f3
Na 1.b8Ëí+?Èd5 2.998 kan
2.9xc6+ dxc6 3.a89 hlËí
ook 2...Ëíxb63.Wxf7+Éd6 en
4.Wxc6+Èe2 en 5.Wxh1 zou
niets,of 2...d1W3.Wxh7Wxb6
patzijn. Na andere5ezettenvalt p.36 Lommer
àh3, en pion e3 compenseert De versiemet p. f/ en trg8 is - + .
m.i. geencorrectiete noemen,
c5.
omdat er absoluut geen p. 52 Sumbatjan
p.19Brown
nevenoplossingte vinden rs. Na 3.b8à+ is 3...trd44.Ébl
Na 2.gxh8Etr4f3 3.tsf1+ Ég3 [RR: Daarom staater ook een trb4+ 5.cbcl/2 Éxa2 nog
achter!l
overtuigenderremise.
werktook4.Wg1+Eg2 (4...&f4 vraagteken
5.Wxg4+ enz.) 5.Ële1+! trff2
p.53 Korolkov en Doluchanov
6.We3+!(6.Wxb4?íe2 -+ ?) p. 40 Ttoitzky
6...Èh27.8h6+ Èg1 8.tsh1+ Zwart staat hopeloos,maar de Het slot (na22...9xb3)is na de
toevoeging"and mate" is niet komst van de CD-ROM
Éxh1 pat.
terecht,hij heeft6...Eh47 Ég3 nauweiijks meer relevant;
,l]nó.
p.25 Rajna-Lengyel
23.sba7en 28.9h3 zijn eenzet
"One file too closeto the king":
sneller dan wat de auteurs
aangeven.
legt de zaak verkeerd uit, het p.40Kok
probleem is dat de 6e rij de Op1.9.xh2?
volgtniet1...glW?
diagonaala6-fl snijdt.de 7e rij en zwart maakt ternáuwernood p.55 Hanneliusand Somerpu
niet. Zwart wint door met zijn remise,maar1...àxd5en matin Na 29...Ee4
niet3 1.9db5?!Ee5
koning naarde a-lijn te gaan,al 3, bijv. 2.e6+d6 3.9xd6+ Éc8 32.9ó vanwege32.Ec5+ en
washetmaarnaaral.
en mat op de volgendezet.
het geworstelgaat voort, maar
Zwart wordt hier tweemaal Op 2...h1sí3.g8Síth8 wint 31.Aó! en matin 3.
"White" genoemd.
ook 4.síxf7 àxd6 5.Wf8+ zeer
Na 75.tre6+ heeft zwart nog eenvoudig,daaromgeen ! voor p.6l Greenwood
4...Wg3.
tweewinstmethoden:
Na l.àh7 houdt ook 2.Ëíf7+
a) hij loopt via via cl naar al:
Éd8 3.9c7+ q&e8remise.Een
p.41 Rusinek
Ècl
75...ëd2 76.8d6+
betere presentatie is daarom
Èbl 78.trb6+Éal;
Een zeer fraaie variant is 1...hlE 2.6d6+enz.
77.9,c6+
b) 75...Éd3 76.trdó+ ëc2 3.hxg89 ëg2 4.9e5 hlE
77.trd2+ (77.8c6+ als boven) 5.9h7 (zwart heeft nu een p. ó2 Matous
en nu naareenzwarlveld langs dame, maar staat nog steeds 5.b8Ëí? wordt weerlegd met
de diagonaal a6-f7: 77...ëc3 muurvast)5.€fl2! 6.9e4 WR! 5...We6+ en mat, niet met
(ó...Éxel 7.9xh1 is hopeloos; 5 . . . É R ? ? .
78.trc2+&d4 79.\d2+ @e3
6...Vg2 7.9xg2 Éxel 8.Ea1
p.36 Hildebrand
àR 9.9b8 eveneens)7.9xR p.67 Kraemer
In varianta wint 6.à9ó trxh5 àxR 8.8e4 àxe5 9.Exe5 h2 Na 1...Éa22.g8Eis 2...c3veel
7.f7+ ëh7 8 Ècl ook. daarom 10.trh5€g2 en zwarthoudtop taaier: 3.892 (3.Ea8+? Ébl

ló
4.cl c2 5.c89 clëí+ 6.Èf3
We3+ en een dolle dame,
remise) 3.Éb3 4.c7 c2 5.trxc2
6.c8W l.ëi,3./\n
en
blW
vermoedelijk kan wit 15 zetten
later in de buurt van g8 de
schaaks afschudden. Heeft de
gezien en
dat
componist
bewezen?

F.Lazard
.hm Sydsvenska Dagbladet
Sniillposten l9l4
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l. Alain Pallier zond mij
kopieën toe van l'Echiquier uit
1931 betreffende de studie van
a-\
Rinck op p. 66 (diagram 77).
Het blijkt dat Rinck 1...Éf3
2.9xc6+ dxc6 3.a8W hlW
Wit speelten wint
4.Wxc6+ Èe2! heeft voorzien
en zelfs met uitvoerige analyses Aangegeven
worden
de
aantoont dat zwart dan remise varianten1.b6
93 2.f3 gZ 3.b7
maakt. In plaats van 3.a8ëÍ had Éf2 4.b89.! glËf 5.4a7+ +hij de in het boek onvermelde
en 3...Èh2 4.b8tr1 ClE
minorpromotie 3.a89?? É93??
5.Eh8+.6.Eg8+en7.trxgl +-.
4.9xc6 +beoogd, daarbij Dat
zljn
de
twee
echter overziend dat 3...e21 minorpromoties;eendame-pro(4.9xc6+
4.ëd2
Èe3!+)
motie is te vind€nin de cruciale,
4...e1Ëí+! 5.€xe1
h 1 t s + ! niet aangegeven(en niet zo
verpletterendverliest. De studie fraaie) variant 1...€xf2 2.b7
93
blijft dus incorrect.
3.b8W a.óe4? glW 5.Wa7+

l

92
€fI 6.Ëxg1+ Èxgl 7.Éxf4
2. De laatste halve zin op de Éf2 8.Èe5 Ée2 9.Sf6 Èxd2
door
Pallier
gecopieerde
10.Ée7 Sc3 11.Èxd7 tbb2
bladzijden
meldt
dat 12.9e7 @xa2 13.d7 *b2
promotie
drievoudige
van
l4.d8g ^2 en elementair
eenzelfdepion in l93l nog niet remise, wit kan zwarts
koning
erg lang geleden voor het eerst alleen naar al dwingen
als hij
tot stand was gebracht, in een zowel a4 als, a5 geslagen
heeft,
studie van F. Lazard; de nadere maarjuistdanheeft
hetgeenzin
aanduiding in de tweede halve
me€rvanwegepat.
zin
heeft
Pallier
niet 2) 4.Va7+t Éfl
5.9xd7!
meegezonden. Op de diskette (5.8d4? g19
6.9xf4+ 9f2
vond ik inderdaad een studie 7.Wg4 en
nu bijv. 7...Wg3+
van Lazard van voor 1931 die
8.Ëíxg3patof 7...Wfl7)
5...glW
aan dat criterium voldoet.
6.Ëíf5 Eíg3+ 7.Ée4 Qion f4
gaat desgewenst verloren)
7...9e1+ (7...cbe2
8.d7 Wd3+
9.tbe5 Wxd2 l0.We4 + en
dameruil op d4; 8...tíg8

9.Wb5+ €el
l0.Ebl+,
i l.Wd3++-; 8...Wg2+ 9.Èe5
9g8 10.9e6 Eh8+ 11.Èe4l
+-)
8.€xf4 9xd2+ (de
bedoeling, maar wit forceert
dameruilop d4 of f4) 9.Ée5+
Éel (9...Ég2 10.994+ Èhl
11.9e4+ +-) 10.Síe4+Édl
11.8d4 metdameruilen winst.
Dezestudiedateeíuit 1914,en
datweerspreekt
destellingop p.
34: "HoweveqRinck's(#1104)
was the first study with three
different promotions:Bishop,
Rook and Queen", want
bedoeldestudievan Rinck werd
pasgepubliceerdinkt Stratégie
in 1915.'
Tot zover de brieven van
MaartendeZneuw.
Jtirgen Fleck denkt de
weerlegging te hebben van
studie #20: 'It seemsto me that
1.trh1is a dual(1...€b32.c8à
andnow 2...\xd7 3.e8WelEí+
4.Ëfxe1Ed5,or 2...e193.Exe1
ExdT 4.g8W), therefore the
versionwith 1.fxg8Wis likely
to be a correction'.
Bovendien heeft hij nog de
volgendeopmerkingen:
diagram 37: 'The refutationof
2.fxe8\9 is not 2...Exh5+
3.Wxh5 E'h8 (you guessedit:
4.e84!), but 2...8a1! 3.Axal
Eh5+ 4.Wxh5 stalemate.The
construction is brilliant, even
4.4d4 is unique.
diagram 39: 'Does this really
qualify for a world record. It
seems to me that White can
promotehis pawnsin any order
he wishes.Thesedualsdo not
exist in diagram 40 (brilliant
construction
again).'

t7
3. partijen
De partij Amelung-Erler is
'geanticipeerd' door
een
probleem
van
A;Barbe
gespiegelde,
(identieke,
stelling),gepubliceerdca. I 864.
T. Dawsonschreefeenartikel in
Br iti sh Chess M agazine A | 9 42:
'Problem Themes in Play: I.
Underpromotion'.
De part5 Kaminsky - NN uit
1903 is niet de enige partij
waarin meerdere paard-promoties voorkomen (zie pagina21
van mijn boek). Alain Pallier
wees me op het volgende
partijfragment dat hij in de
collectie van Lamare vond,
zonderveel anderedetails:

% % %
% % " m
% % %
% % %
% % %
Zwart aanzet
r...ë{l 2.96+ Èf6 3.g7 trbr
4.g8à+Éfl/ 5.h8à+ s&xg8
V2-W

Enig speurwerk door mrj
leverdehet volgendeop: Na de
tweedezpt is de stelling identiek
met een positie van Cozio (1t92
in zijn boek uit 1766); zie
bijvoorbeeld 250 Selected
Endgames#0237a\ 42 32ffi295
of 2500 Finale#0813. HeÍ
paÍijfragment zou bovendicn
gepubliceerd zrjn in De
Telegraafx 1914.Laterstuineik
op een referentie naar de
DeutscheSchachzeitung1913,
p.48. Daar stond dat hct een
partij betrof tussen NN en
v.Hillem-Flinsch, recentclijk
gespeeldin the 'City of london
Chess Club'. Verder zou de
stellinggepubliceerdzijn in een
boek van GuttmayeÍ. In Jiirgen
Stigter's bibliografre vond ik:
"Frans
Guttmayer (*18-121857 +13-5-1937Wien). Die
fe nig e Schachpraktiker; kurzn
Anleitung in derKunstSchachtexte richtig zu lesen(praktische
Schachstrategie)nach neuer,
sichrer Methode nebst einer
ausgesuchtenSammlung von
zirka
500
dramatischcn
Spielausgiingenaus Meisterpartien der Gegenwart, als
praktische Aufgaben dargeboten und gut commentiert.
(Curt Ronninger),
I*ipzig
[1921],198p.LNl375)", idem,
Zweite vóllig ver. Auflage.

(Curt Ronninger),
Í*ipzig
1923,160.p.LNl376 C.'
Tenslotte stuifie ik tijdens het
doorspittcn van EG op een
'nieuw' partijfragment
met
Toren-promotic dat ik voorhccn
blijkbaar overzicn heb (EG 12,
pagina334).
Fallone (Scotlqnd)- Vrenesic
(Cenede)
Round 6, Find Group B,
Havana Olympiad ri 1966.

Zwartaanzet
'75...h2+

76.ë92
En+
77.Ífl, gfl, 78.Srhjl fltr and
Fallonc rcsigned. Of coursc
78...ÉR also wins, and would
actually matc faster, which
makes the under-promotion of
no real valuc'. aldusEG.
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