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Redactioneel
door Harold van der Heii
Zojuist heb ik weer het laarsre
anikel voor dit nummer uit mijn
printer latenglijden, en rest mij nog
het schrijven van dit redactioneel.
Het komt regelmatigvoor dat ik op
zo'n momentdenk hoe krijg ik die
bladzijde vol? Maar uiteindelijk
komt het er dan toch weer op neer
dat ik het nodige moet schrappen.
Kort en bondig is nooit mijn stijl
geweest(helaas)....
Dit keer wordt het weer eens
ouderwets proppen, want er zUn
weer een hoop losse feitjes en
feiten te melden.
Allereerst moet ik tot mijn spijt het
verslag van de oploswedstrijd van
ARVES, die op 29 november in
Amsterdam werd gehouden, naar
het volgende nummer doorschuiven.Op bladzUde5 kunt u wel
alvast de eindstand zien. De
winnaar was overigens dit keer
Marcel van Herck. Misschien heb
ik de volgende keer in dit verband
een aardige verrassing voor u!
In de weergave van de lezing van
Av erbach (zie EB UR 199712) w erd
op bladzijde I I naar aanleiding van
een vraag van Wouter Mees
gerefereerd aan een man die zijn
vÍ:urg over Shogi beantwoordde.
WouteÍ schreef me dat die persoon
Dhr.Blommers is uit Den Haag.
Ook liet hij me weten dat Murray
inA History ofChessop pagina 147
enigevoorbeeldengeeft van Shogiproblemen. Waarvan akte.
Zoals u in het verslag van onz€
secretaris op de volgende bladzijde
kunt lezen werd Wouter Mees op

de najaarsvergadering tot erelid
van ARVES benoemd.Ook hierbij
zal waarschijnlijk in het volgende
nummer
uitgebreid
worden
stilgestaan. Namens de gehele
vereniging alvast van harte
gelukgewenst!
Op dezelfde vergadering werden
de aanwezige ARVES-leden door
de organisatie van het Fontystoemooi uitgenodigd om aan een
heuse VlP-simultaan
rcgen
Ljubojevic deel te nemen. Kijk,
daarin Tilburg weet men tenminste
op de juiste manier om te gÍranmet
ARVESI Misschien had men later
wel wat spijt. Want diverse
burgervaders en andere notabelen,
die al na een zetje oftien de koning
moestenomleggen,stondenenkele
uren later al nippendaan kostelijke
drankjes
en peuzelend aan
heerlijke vishapjeswat ongeduldig
over onze schouders te morsen.
Want Ljubojevic melkte nog een
beterT-P+L eindspelletjetegenmij
uit tot de winst op zer 5l (en hij
begreepnog niet waaropik opgaf!).
Jurgen Stigter wist, afgezien van
een fraaie dame die (vooral) tegen
Ljubojevic over beterecapaciteiten
beschikte dan schaak-te€hniek, als
enige de grootmeestereen remise
te ontfutselen.
Dat men in Tilburg de zaken op de
juiste waarde inschat,blijkt uit de
resultaten van een onderzoek dat
Ruud Lemmers in Schaaknieuws
van 27 september 1997 publiceerde. Op grond van de
gemiddelde KNSB-rating van
ratinghouders is ARVES de op-

twe€-na steÍkste schaakvereniging
van Nederland (gem. 1983), na
Panfox,/De Variant (2064) en
ESGOO (1998)!
Tijdens de (oplos!)-wedstrijd te
Amsterdam ondervondenwe dan
ook al de nodige belangstelling van
de media. Een weliswaar bescheiden filmploeg maahe opnamenom
op een later tijdstip op een lokale
aÍnsterdamsezender uit te zenden.
Het lokkertje was ongetwijfeld de
interessanle lezing van Hans
Bouwmeester over de Loper als
mede- of tegenstander in het
eindspel.
Het wordthoog tijd dat ARVES een
speciaal bestuurslid aanstelt voor
PR-zaken, want het kan niet lang
meer duren of we zitten .live' in de
'prime-time'
zondogavonduitzending van Studio Sport!
Overigens zijn we nog niet ooor
iedereen ontdelÍ, want Hans Ree
publiceerde in NRC Handclsblad
van 8 november 199'l een
overigens zrtÍ
lezenswaardig
verhaal met de titel 'Plagiaat in het
Eindspel'. Daarin wordt verhaald
over de rechtzaak die Kasparjan
tegen Nadareishvili aanspande
wegens plagiaat. Ree kent helaas
de studiesniet, maarhad natuurliik
bij ons aan kunnen (moetenil
kloppen voor naderonderzoek!
Kopij voor het volgende nummer
graag inleverenvoor:
I maart 1998

Verslagvan de ledenvergaderingenvan 1997
doorHansBuiis.sekretaris
De ledenvergaderingvan 12 april 1997
De voorjaarsvergaderingwerd ditmaal gehouden
te Amersfoort, in denkspoÍtcentrum "Het
Labyrinth." Een goedesuggestievan Ed van de
Gevel,zoalsde aanwezigeleden hebbenkunnen
konstatercn.

statuten zijn echter kosten verbonden, wat
sommigenop de gedachtebracht de statutenop
dit punt te negeren. Het is de vraag of dit
principieelte verdedigenis. Doordathet quorum
voor een statutenwijziging ontbrak zal de
wijziging in stemming worden gebrachtop de
Het voorstel van het bestuur om de status van najaarsvergadering,wanneer een meerderheid
donateurspcr reglement te regelen keeg geen van de aanwezige leden voldoende is voor
steun van de vergadering en werd voorlopig wijziging. Omdat de herverkiezing van
ingetrokken.
bestuurslid Ignace Vandecasteelemet dit punt
samenhangt,
zal de bestuursverkiezingeveneens
De overgrotemeerderheidvan de aanwezigenzag tot die vergaderingwordenaangehouden.
geenrcdenom de leeftijdsgrensvan 70jaar voor
bestuursleden
te handhaven.Aan wijziging vande

De ledenvergadering van 4 oktober 1997
Evenals vorige herfst vond ARVES gaswrij
onderdak bij het FONTYS toernooi, zodat de
aanwezigeleden na de vergadering zelf konden
vaststellen, of Kasparov inderdaad van die
eigenaardigegezichtentrekt.

De begrotingvan EG wordt licht gewijzigd, die
van ARVES onveranderdgoedgekeurd.Voor I 997
zal de kaskommissiebestaanuit Harm Benaken
Gijs van Brcukelen. De reserve zal in de
voorjaarsvergadering
van I 998wordengevonden.
Overigenswordt de bijdrageaande KNSB (voor
Het
voornÍurnste agendapunt was de ledendie geenlid zijn van eenanderevereniging)
g. Deze werd aangenomen,
statutenwijzigin
zodat van f 20,- naar Í 22,50 verhoogd. De
de lccftijdsgrens voor bstuursleden is vervallen. penningmeester zal
dezn
verhoging
Daardoorkon ook de bestuursverkiezingvol gens doorberekenen.
plan doorgang vinden. Met uiu,ondering van de
sekÍ€tariswaren alle bestuursledenaf tredenden Op voorstel van Rolf Hendriks werd WouterMees
herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten benoemd tot erclid van ARVES, vanwegezijn
gesteld, en daarmee was hun herverkiezing een 75ste vedaardag en zijn verdienstenvoor de
feitvereniging en de eindspelstudie.Het spreekt
vanzelf dat dit bij akklamatiegeschiedde.In een
Als datum voor de oploswedstrijd werd 29 komendnummer vanEBUR zal op dit heugelijke
november 1997 gegeven. Ditmaal zal Ward feit naderwordeningegaan.
Stoffelende regievoeren,vanafvolgendjaarheeft
RenéOlthof zich beschikbaarsesteld.
De volledige tekst van notulen en statutenis
opvraagbaarbij uw sekretaris.

The Rinck-Kubbelmatch - part 4
bv Alain Pallier
VBron,
N.Grigoriev,
ln 1929, the theatre of the com:
Rinck-Kubbel fight moved to M.Henneberger, T.Gorgiev, brothers
Rinck's country of adoption: Sarychev
Spain,but only after a soviet
skirmish: lronid Kubbel was Rinck was more successfulin
the judge of the Shakhmany Spain: two toumeys were
Listok 1928 toumey (second oÍganizel at the sametime: first
(a
Nau
Barcelona
1928 half-year)and among the La
studieshe had to rank one wasa newspaper), published in
Rinck composition!The award november 1929, then El No(a
Zaragoza
waspublishedin the april 1929 ticiero2
issueofS/raklrmatny Listok(and newspaper), with the award
it wasrevisedin thejuly issue): dated 15 decembre1929 and
for Rinck, it was one of the published in Jaque!!, february
worst resultof the decadesince 1930. Both were judged by
Rinck wasforestalledby no less Esteban Puig y Puig (1878than seven soviet composers. 1940),the afihor of kt doctrina
delfinal artistico.
Here is the award:
Soviet composerswere present
in both toumeys:for Rinck it
Shakhmatny Listok 1928 ll
was a revenge:
lst prize:A.Troitzky
A.Guwich
Zndprize:
La Nau 1929':
I
3rdprize:M.Liburkin
4th prire: A.Herbstman

1st prire: H.Rinck (motto: CassioÉe)

5th prire: M.Liburkin

Znd pi.re: H.Rinck (motto: Pemée)

lst hm: T.Gorgiev

3rd prire: T.Gorgiev (no motto)
mention:

L.Kubbel

(motto:

2nd hm: V.Bron

lst

3rd hm: S.Zhigis

Cmencita)

4th hm: H.Rinck

2nd mention: A.Herbstman (no motto)

so hm: YRauzer

3rd mention: Vde Bubieri

Rinck's studies will surprrse
nobody. 1929 was the most
prolific year in Rinck's career
(130 studiespublished,mostof
thesebeingRook+ minorpieces
versusQueenl)
H.Rinck
lst prize La Nau 1929
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Win
1.àc3+! Èc5! 2.trh5 Wn
(2...9h4 3.àd3(d7)+) 3.Eh4!
Ëyf7+ 4.àd7+, or 3...9f4
4.àa4(e4)+.
Three queen - sacrifices (on
f7,f4 and h4) are answeredby
threecounter-checks.

In the provisionalaward,3rd prize was awardedto HansCohn: the study was disqualifieddue
to an anticipationby Blathy. It seemsthat Rinck was unawareof the revisionof the award
since,in 1414,his study is creditedwith a 5th mention- thanksto Timothy Whitworth who, as
punctiliousas,pointed out this mistakeby funck).
The completeheadingof this toumey was:ConcursoIntemacionalde Finalesartisticosa la
del
memoriadel Ilmo Sr D.JoséEsponeraOrtiz de Urbina organizadopor los ajedrecistas
Casinode Zaras.oza

H.Rinck
2nd prue La Nau 1929

% % %

(4...9.a5
6.àxa5+)
6.àd8+.

5.9d3+
5.9d3+

€b7
Éb7

H.Rinck
lst prize El Noticiero 1929-30
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the awardthe solutionis one
%a% % Inmove
'"ry,
with wÉ on f7 and
' 4%%%% t r bQ onlonger,
h6 insteadof 95: 1.Èf7
3.g5 etc. It wasdiscoveredlater

% % ' % %that 1.9c6 wasalsopossible.
'4,%e%
"ffi % The provisional award of E/
% %. Noticiero was rather curious

É

"ryr%'T,%%%
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since there were 4 (classical)
prizes,4'accessits'(an
old word
Win
translated in English by:
Win
certificatesof merit), I special
Ltrd5+ Éc4 2.9e6 Ëíe7! prize, and 6 mentions. In the 1.9d7+ cbb4 2,l';e7+ cbc4
3.3'98! Wg7/ a (g7) 4.trd8+ revised award, prizes and 3.4e6+ ód4 4.9fó+ Ée4
(Egs+),or 1...Èe42.4c6 Wc7! accessitswere mixed up.
5.Ée2! Sf4 6.8h4+ Ég3
3.9a8 Wb8/ c8 (a7) 4.trd8+
7.9'g4+ *h2 8.Éf2 9b6+
(trxa5+).
9.9d4 9xe6 10.fh4+ th3
El NoÍiciero ("Casino de
11.9e5+Shl 12.Exh3
Zaragoza") 1929-30
mate.
Kubbel's study is also a lst prize: H.Rinck
(pawniess) domination study 2nd prize: H.Rinck
H.Rinck
but with minorpiecesonly:
2nd pn El Noticiero1929-30
3rd prize: L.Prokes
4th prire: H.Rinck

L.Kubbel
l.bm La Nau 1929
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5th prire: A.Herbstnan

'%

6th prire: H.Rinck
7th prire: J.Maciel
sp pr: H.Rey
lst hm: L.Kubbel
2nd hm: H.Ginninger
3rd hm: VGandolfi
4th hm: H.Ginninger
5th hm: L.Prokes
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óth hm: L.Salkind

Win
1.àc6! 9d2! 2.Sxh7 Ae6
(2...9f5+ 3.sDg7Ae6 4.8_tab4+
9xb4 5.àxb4+ Èa5 6.àd3!
Oxa47.àc5+)3.àab4+! Axb4
4.3.c2! (Now nor 4.àxb4+?
Éó 5.àd3 gf5+!) 4...4e1

Excepted first prize, Rinck's
studieshaveshortsolution(4 or
5 moves):it is astonishingto
imaginethat it wasenoughthen
for collectingprizes...

Win
l.e7 trb4+ (1...8a82.Ea6+
trxa6 3.e89) 2.&al tre4
(2...trb83.8a6+ÉM 4.Eb6+
trxb6 5.e89) 3.trh3+ Sb4
4.trh4trxh45.e89.
The Platov brothers also
realisedthreesacrifices
of the
rook for promotinga pawn

5
(L'ltalia Scacchistica 1923,
conection1925)
H.Rinck
4th pr. El Noticiero 1929-30

H.Rinck
6th pr. El Noticiero 1929-30

L.Kubbel
lst hm E/Notrciero 1929-30
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Draw

2.&b3Ed4
r.d7trds(1...8c4+
3.àf5+) 2.àf5+ €h5 3.g4+
(3...É96 4.àe7+)
*xg4
(1...Éxh3 4.àe3+.

(1.3-93? and White
Lgn
doesn't control b6, allowing
1...9xb42.d6àb6! andBlack
wins.) 1...9xb4 2.d61(2.ëR?
Èg5
1.à96+
àel+ 3.6e2 àc2 4.d6 Axd6)
2.àxf4+) 2.àe5! 9b5(c2)
(2...9f13.d69xh3 4.àR+ Éf5 Kubbelentered
only onestudy, 2...àxd6+ (2...4xd63.q&Rand
now 3...àel is no longer
5.d7; 2...9.f5 3.àA mate) butwhatstudy!
possible,allowing 4.993 after
3.àR+ 9f5 4,6d4+.
3...^f4) 3.Éf3 àe1+ 4.Èe2
Q)c2 5.*d3 àa3 (5...àa1
6.9d4+) 6.9d4+ óÍ7 7.9.c31
9c5 8.9d4 Ab4 9.-8.cadraw.
Win

Eindstand ARVES Studie-oploswedstrijd 29-ll-199j
P l a a t s N a a m
l.
M.vanHerck
2
2.
P.v.d.Heuvel 2
3.
L.Palmans
2
4.
H.Benak
I
5/6.
A.v.Oosterhout 2
5/6.
J.Stigter
3
7.
JohandeBoer 2
8.
E.v.d.Gevel
2
9
H.v.d.Heijden 2
10.
JaapdeBoer
2
I l.
Buiis/llendriks
2

l 2 3
5 3
| 0
4 0
5 0
5 0
1 4 l
| 0
5 0
| 0
| 2

4 5 6
3 2%
6 3
2
2
I
1
2 2y2
I V 2 l
I I%
Z 0
0 V2
2 2

0 0

-

p n t
5 20V2
5 Ij
5 1 5
5 13
- IlV2
Il l v 2
5 lOV2
I l0
5 9%
- 9

2 5

'self-blocks'
The
black
condemn Black to positional
draw. A perfect gem: all men
havemoved.
After this spanishround three
yearspassedbeforea newdirect
fight (to be continued).

HERSTELWERKZAAMIIEDEN
door Teun Balemans
Sommige mensen houden er zwartekoning onbereikbaaris.)
zonderlinge
hobby'sop na. Het 4...Èe6 5.Èb3 Od7 ó.Èc3 en
is mogelijk om 'gewone' zwart heeft geen zinnige zet
schakersuit te leggen wat een meer.Het valt op dat wit over
eindspelcompositieis. Het een aanvalsveldbeschikt waar
wordt moeilijker als u uitlegt geenadequaatverdedigingsveld
wat er zo leuk is aaneindspelen tegenover staat, veld e2. Dit
met pionnen.Als u ook nog biedt
hem
ongekende
uitlegt wat corresponderende mogelijkheden.Zolang hij geen
veldenzijn verliesthet gesprek invasie
toelaat op
de
zich in eenmist vanonbegrip.In damevleugel kan hij naar
de herfstvakantieheb ik mij hartelust manoevrerenzonder
beziggehoudenmet het werk de winst op het spel te zetten.
eenvanZinar.Drie werkstukken Streng genomen is in deze
hadden
mrjn
bijzondere studie dan ook geen sprake van
belangstelling.
corresponderendevelden. De
ingetekende cijfers komen
Zinar 1983
slechtsde aanvallende
partij van
(naar Bianchetti)
pas.
In deze formatie is ook een
zettenreeks
denkbaardie eenzet
meer tijd neemt.In de stelling
wit Éb4 zwart óc7 volgt 1.*c3
&d7 2.*d2 óe6 3.Édl óÍ7
(De beperktegeldigheidvan het
schemaspringt in het oog. Als
zwart conform het schemanaar
f6 speelt, volgt een snellere
winst: 4.tbe2 €e6 5.Éd2.)
4.Sc1 Èf6 5.Éb2 €e6 6.ób3
Éd7 7.Éc3 etc.
Wit wint
Zinar geeft de volgende
winstweg:l.Ée2 Èf6 2.Éd1!
(maakt onmiddellijk gebruik
van het schema dat in het
diagramis opgenomen)2...sbf7
3.Scl
Èf6
is
\Zwatl
gedwongenveld f5 in de gaten
te houden.)4.Sb2 (Wit speelt
naÍr een ciifer dat voor de

Oplossing:1.Éc2! Sh6 2.Éc3
S96 3.Èc4 Sg5 4.ód4 Shs
5.Éd5 ,bg4 6.Ée5 s&g5
(6...Éh3 faalt uiteraard oo
7.*f4l) 7.E&e6
en wint. In her
diagram is niet aangegevendat
d5 met f6 conespondeert.Voor
een goed begrip van de logica
vandezwarteverdediging,dient
men hier echter wel rekening
mee te houden. Helaas heeft
zwart reedsop de eerstezet een
beterezet tot zijn beschikking.
l...Sfó! 2.Èd3Ée5 3.Èe3qbd5
4.Éf4!1 Èc4l 5.Éxf5 Èd3
6.Ée6 (6.94 *e2 1.g5 <hxf2
8.96Éel 9.g7f2 10.g8Wf19)
6...ëe2 7.<bd7q&xf2 8.Éxc7
rbxg3 9.Sxb6 f2 10.c7 f19
De volgendetwee werkstukken l1.c8W. Dit type stelling is
bleken in de oorspronkelijke tegenwoordighet domein van
de computer.Het is remise.
vorm incorrect.
Behalve evidente blunders
beschikt wit slechts over één
Zinar 1983
'gewone'
(zie diagram volgende kolom)
slechte zet. Na
11...9h1? moet wit 53 zgtten
ploeteren om een nipte
Witwint
overwinningte behalen.

7
De studie is niet te corrigeren
door eenwitte pion op b4 toe te
voegen.Wit kan op meer dan
een momenteen gunstig dameeindspelbereiken.De stellingis
evenmin te redden door naast
eenwitte pion op M een zwarte
poin op a7 toe te voegen.Men
zie: 1.ëc2 Éf6! 2.Èd3 Ée5
3.Ée3 Éd5 4.ÉxR Èc4 5.g4
fxg4 6.@xg4€xb5 7.f4 a5! (na
7...&xc6 volgt sterk 8.b5!) en
wit wint niet meer.Frn zwarte
pion op a7 plus een witte pion
op a4 ofa6 lost ook niets op. In
het eerste geval krijgt wit de
opmars a4-a5 kado, in het
laatstegeval wordt de opmars
van de witte koning naar d7
weer onevenredig sterk. De
enige mogelijkheid om de
studie te redden bestond(voor
zoverik heb kunnenvinden) uit
de toevoegingvan drie pionnen.
Na toevoeging van een witte
pion op a4 en twee zwarte
pionnen, op a7 en a5, ontstaat
een volstrekt adequatestelling.
Helaas illegaaMk heb één
legale stelling met drie extra
pionnengevonden,die aanmijn
opzetvoldeed.
Zinar (correctie Balemans)

%
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Wit wint

De oplossingkomt overeenmet
de orgineleauteursoplossing

13.Éxc6 Èxf2 14.d7 *p2
-n
15.d89 Éxh2! 16.Éb5!
17.c6 en wint het dameeindspel)9d4 11.Éxd7 Éd3
l2.c&e6 ëe2 13.d7 Éxf2
14.d89 en wint.) 7.Èd3 Éh5
8.Èd4! Sg5 9.Èe5 en wint.
Helaas kan zwart het sterker
spelen. Op de 7e zet volgt
7...Èf6! 8.Ée3 (8.Éd4 Ée6
9.Èd3 Éf6! =) 8...Èe59.ÉxR
Éd4 10.Éf4 Sxc5 I I .Éxf5 b5!
plusremise.

De mogelijkheidom dezestudie
te corrigerenis mindergrootdan
bij de vorige. Als de alijn met
Deze stelling verschiltop twee plonnen wordt geblokkeerd
wezenlijke punten van de vallen de beginzettenweg en
voorafgaande. In de eerste blijft alleen het slot over. De
plaatsis e5hetenigeinvasieveld enige
conectiemogelijkheid
in het centrum.zwart verdedigt bestaatm.i. uit de toevoeging
dit veld op 95. In de vorige van een witte pion op a5.
studie speeldeook de d-lijn en
Zinar (correctie Balemans)
het vrije veld op h3 een rol. De
ingetekendecijfers komen dan
ook niet overeen.Verderzijn de
a-lijn en de b-lijn van belang
omdat wit de damevleugelook
viadeze lijnen kan aanvallen.
oplossing:1.Éa2! Ég8 2.óa3
Qn 3.Èb2l (3.Èa42 Éf6
4.Éa5 Ée5 5.Éb6 Èd4 6.Éc7
Het altematief dat ook in
verband met de gecorrigeerde
stelling van belang is, gaat
verdermet 6.Éxb7 ëd3'7.cbc7
Wit wint
Ée2 8.Èxd7 Éxfl29.Éxc6 Èg1
rcij
n 11.d88 f19 en
l2.t8d2faaltopWg2=; 6...Èd3
7.sbxd7Èe2 8.Ée6 cbxf2 9.d7 De oplossingkomt oveÍeenmel
€g2 10.d89Èxh2!=) 3...Ég7 die van Zinar. In allerlei
4.Éb3 *f6 5.óc2 ó96 6.óc3 nevenvarianten waarin wit
É g 5 ( 6 . . . É h 6 ' 7 . È b 4 È g 5 aanvaltvia de a-lijn offert wit
8.Èa5 Éf6 (8...fa9.ga) 9.Èb6 eerst zijn pion op a6 om
Èe5 10.Èc7(of 10.Éxb?Èd4 vervolgenssuccesievelijkalle
11.Èc7 Èd3 12.ëxd7 &e2 zwartepionnente elimineren.

Themaen Variaties(1)
doorWouterMees
Een andere titel, nog steeds
hetzelfde onderwerp! Maar
zoalsgezegdkomt de nadruk nu
wat minder te liggen op wat
herhaaldwordt en wat meer op
wat daarbUverandert.Themaen
Variaties dus; dat moet toch
duidelijk genoegzijn!
De moeilijkheidis echter dat de
woordendie wij in de spreektaal
gebruiken
dikwijlsontleendzijn
aan een bepaaldvakgebied en
daar veelal een specifieke
betekenis hebben die niet
zomaar naar een ander gebied
worden
kan
overgezet.
Definitieszijn dus nodig.
De begrippen "Thema" en
"Variaties"zijn
ontleendaande
muziekwereld.
Themaheet daar(Wit*Jer Prins
Muziekencyclopedie):
"een
uit één of meer motieven
tot een organisch geheel
versmolten
muzikalegedachte",
en variatie:
"verandering van
een thema,
welke betrekking kan hebben
(volgt een
op.."
aantal
aspecten). Voor geoefende
luisteraarsblijft het thema bij
die
soms
ingrijpende
gen herkenbaar.
veranderin
Veel van dit alles zou men
rechtstreeksop het gebied van
de schaakstudietoe kunnen
passen,warehet niet dat er over
dezp
begrippen
geen
eenduidigheidblijkt te bestaan.
Wat zeggen de theoretici?
Merkwaardigerwijze bevatten
noch het Themaboek (van

Nanning en Koldijk) noch Het
Schaalcprobleem,Ideeën en
Scholen (van Weenink), noch
De Schaakstudie
lvan Rueb)iets
wat op eendefinitievan"thema"
hjkt.
Maar A.C.White zegt in The
Good Companion Two-mover
(1922):
"The
theme of a problem (or
study, voegt The Oxford
Companionto ChesseÍ aanÍoe)
consistsof the line or lines of
play which were uppermostin
the composer'smind when he
madetheproblem(or study)and
which presumablywill chiefly
interestthe solver."
En volgens R.C.Moore(IwoMove ChessProblems,1986)is
thema:
"The principle
idea of a
problem".
Duidelijk duseenruimerbegrip.
Gelukkig komt ons "boek van
het jaar" te hulp. In de
"Glossary"
bij ChargedMoves
and Progressionszegt Harrie
Grondijs hierover: "Theme: A
clearly distinguishablesubject
matterof thestudy:this canwell
"atomic"
be
an
chess
manoeuvrelike pinning...,but
normally it expressesa concept
on a higher, composite level
(like...asystematicmovement),
for which level the "atomic"
manoeuvres
constitute
constructivebuilding blocks.
The themecan be subordinated
to a suDertheme."

De term: "thema" kan zowel
betrekking hebben op een
bouwsteen(thematisch
motief),
het samenstelvan bouwstenen
(themain de gebruikelijkezin),
als op de combinatie van
thema's tot een "superthema".
Drie lagendus.
In de titel van dit opstel wordt
met "thema" bedoeld: het
(enkelvoudige) thematische
motief, dat aan variaties
onderhevigis. En nu: over tot
het onderwerpzelf!
Om de verwarringte vergroten
heb ik in "Herhalingsoefeningenl'(5) brj VSS (wat was dat
ook weer?)
de term: "thema' gebruikt voor
het samenstelvan bouwstenen.
En bij deze VSS waren wij
gebleven. De "Vergelijkende
Studiën-Srudie"had betrekking
op een vijftal uitwerkingenvan
hetzelfdegegeven:
A.Wotawa
Schach-Magazin 1948

l) Remise

1.b7 Eg5/trel 2.9f51 9c4 trxA
3.b89 9e5+ 4.Éd5/Éeó =.
A.P.Grin
4de e.v. Vetsjernjie Leningrad
1965

l.a1 Ídl/ trhs 2.9d4/ 9e5
trxd4/ trxe5 (A) 3.a89 9d5+
4.Èc5/ €d6 9xa8 5.Éxd4/
Éxe5=;
A 2...9h7 3.Èd5 trel/ trh4
4.3.e3,+l9f4+ trxe3/ trxf4
5.a89 Ae4+6.Èd4/Se59xa8
7.Èxe3/Éxf4 =.
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J.E.Peckover
lste pr. Problem 1958-59
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V.A.Koroljkov
4e pr. Sjachmaf r SSSft
1964
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1.e59xe5+ 2.Éa2 9d4 3.9b3
4.Ta5 9.c5 5.4a4 €d5
óe4
2) Remise
ó.tra6 gbó 7.Exb6 hl9
8.9c6r óc5 9.9xh1 óxb6
l.Ab2+Éh6 2.Èc6trxh5/trdl
10.h4.
3.9.'e519d4trxe5/trxd4 (A)
Nu maakt de componist van
4.a88qd5+ 5.ód6/Éc5=:
nr.3, IgnaceVandecasteele,
mij
A 3...4h7 4.*d5 fh4/trel
4) Remise
(*),
er
attent
dat
nr.2l
van
op
6.a89
trxf4/!,xe3
5.9f4+e3+
=.
1.ód8 trd6+2.9e7Ec63.Èd7 Grin, nevenoplosbaaris na
9e4+7.sbeÍlqbd4
Èf6(h8) 2.h6 en
fh6 4.9f6 Ab1 5.*e6 trhS l.9E+
6.495 trh8 7.9d8 trhS8.995 2-.gj5+ 3.Èxa6 €96 4.497,
I.Vandecasteele
of 2...a5 3.Sb6 .Qd5 4.Éxa5
EG 43,nn2 1976
€96 5.9'97, en remise. Zijn
à
studie (zie nr.3) is bedoeldals
coÍrectie van Grin. Er zijn ook
"kwaliteitsverschillen". Een
aspectom evenbij stil te staan.
Vandecasteele
zr.lf noemtin 64
studiesop 64 velden(no.l0) zijn
versie een veredeling van de
studievan Grin, en merktop dat
dezelaatstetwe€ pionnenméér
E
nodig had. Hij voegt er echter
éI
aantoe dat deoplossingbij Grin
ook één zet langer is. Die
3) Remise

8''%&

%

%
%
%

De studie van Grin werd mnvankelijk zonder pion h5 gepublicerd (en is in die vom ook teÍecht gekomen rn het
FIDE-Album over die periode); doch is dan onoplosbm wegens l.-Q.b2+Éh7! 2.slc6 trh6+ 3.q&c5Eh5+, en
zwaÍ wint.

10
verlenging is gegaanten koste verschoventen opzichtevan het
van de economie. Was die eerstepaÍf.
verlengingnu gewenst?In de Bij Peckoveris de thematische
ogenvan de "Nieuw-Russische lijn wat verder doorgetrokken,
Grootmeesters"
beslistwel; het zowel
naar
voren
gaater bij henjuistom het 'kale (themavoorbereiding)als naar
idee' aan te kleden, te achteren (de oplossing mondt
camoufleren dus, door een uit in een"slinger", in plaatsvan
inleiding.Een principedat ook dood te lopen). Opgemerkt
Marwitz
onderschreef wordt dat zwart op ieder
Daartegenover staat
de momentook de afwikkeling uit
(modemere?) opvatting van de vorige studies kan kiezen;
b.v.Benko,dat toevoegingvan maar"men" is gewendalléénde
materiaalpasverantwoordis als langste variant als hoofdlijn te
daardoor verdieping van de beschouwen.
thematische inhoud bereikt De studie van Koroljkov geeft
wordt. Eigenlijk ook al de de
meest
ingrijpende
opvattingvan Réti.
verandering te zien De
Ziet en kijk: de discussiespitst torenpaÍU slaagt er in de
zich toe op de vraag, wat nu remisedreigingte ontwijken.De
eigenlijk de thematischinhoud conventie(en niets anders!)wil
is!
dat dit met kleurverwisseling
Hoe dan ook, Vandecasteele gepaard gaat. Het spelverloop
heeft wel degelijk "gescoord" krijgt een logisch karakter: de
door betergebruikte makenvan verdedigende koning wordt
de in de stelling zelf verborgen buiten het vierkant van de hnuances:Na 1.a7 Edl 2.9d4 pion gelokt. Er is nu niet meer
Ecl houdt wit remise door sprake
3.Éd7!.Ê'ó4.9e3+en5.Axc1. van bijvariantenin de vorm van
U speelt dat alles toch na met vertakkingen;alle zijlijnenzijn
bord en stukken?
valsesporengeworden.
Wie heeft commentaarop het
Na deze uitwijding keren wij bovenstaande?Een detective
terugtot de VSS zelf. Er zijn dus onderde lezerskan eensnedige
nu vier studiesovergebleven,
ter opmerkingmaken.
vergelijking.
O, ja! In een vorig artikel
Bij Wotawais er nog nauwelijks ("Herhalingsoefeningen(4)",
sprake van cornplicatie. Het vit EBUR '9711) is al eens de
thematischemotief verschijntin opdracht verstrekt, een studie
parallel
twee
verlopende van Rinck te bewerken met
varianten.
verwisseldekleuren. Dat heeft
Vandecasteelegeeft een extra niet bepaald geleid tot veel
vertakking op de tweede zet, reacties.Nogmaals: *i" ',7yaagt
waardoor
een
tweede eenpoging?Zo'n ondememing
variantenpaar
on$taat, kan bijzondervruchtbaarzijn.

Als duwtje in de rug eengeheel
andervoorbeeld,vande meester
zelfr. Ter bevordering van de
zelfwerkzaamheid komen de
oplossingen
pasin eenvolgend
nummer.
H.Rinck
3de pn GeskoslovenskySach
1938
(publicatie in 1937)
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H.Rinck
De Schaakwerekl 1938
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Temacon Variazioni
door Hans Buijs & Rolf Hendriks

Proloog
ln een vorig artikel (BlV mct Baletnans) Eingen
we uiwoerig in op studie nr. 35 uit Balemans'
boek De compositie van het eindspel. Alles zag
er prachtig uit, maar helaas. Zoals de auteur ons
in een brief meedeelde, berust de studie op een
verkeerd uitgangspunt. De volgende stelling
kan onBtaan:

Dat viel dus lelijk tegen. Maar met de taaiheid
van een terrier ging Rolf Hendriks aan de slag
om op de koningsvleugel pionnenformatieste
vinden die kunnen worden gekombineerdmet
de opstelling van de damevleugelpionnenuit de
studie van Zinar die aan al deze variaties ten
grondslag ligt. De volgende voorbeelden
hebbenonze gemeenschappelijkeanalyseoverleefd.
Thema
Als allerlaatstestelling in het pionnendeelvan
Aveóach (nr. 761) gecft Zinot de volgende
oositie:

Nu zou wit niet mogen winnen, maar dat doet
hij wel: l.Èe? h5 2.Èxf6! h4 3.91 h3 4.cbg6h2
5.f6 hlg ó.fl#. In zijn brief geeft Balemans
ook een ouder voorbecld van dit motief, een
studie vanHorwitz uit 1879 (!):
De nummers hebben betrekking op de situatie
na ...a4.Omte winnen moet wit eerst door r&c2
de pionzet ...a4 afdwingen. Daarna gaat de Wsb
terug naar de d-lijn, en wel naar een
korrcsponderend veld, afhankelijk van de plaats
van de Zó. Doel is de positie WtbR, Zt&e7,
met zwaí aan zgl- Zwarl kan dan niet meer
verhinderen dat de W* via d5 of hó winnend
binnendringt.

Wit wint door l.s!f4 &e7 2.ëe4 sDeS3.Éd5
Ée7 4.Èc6Èe8 5.sbc5Èe7 6.tbd5sÈA7.Êdó
Èe8 8.Èe7!en verderalsboven.

Zinar geeft de volgende zettenreeks: 1.Èd2!
Èe8 2.sbd3 &d7 3.&eA Éd6 4.tbB! Se?
5.tbe3 Éd6 6.Èd2 Èd7 7.ód3 Éd6 8.&c2 a4
9.êd2 *c7 10.Éd3 Éc6 ll.she2 cbd6 l2.sbf}
Sd7 13.sbe3óe7 l4.SR en wit wint.
Het afdwingen van ...a4 en de verdediging van
c5 en f6 zijn elementen die in alle variaties

IJ

terugkeren.We besprekende stellingen echter
alleen voorzover ze andere aspektentonen. Dat
betekent, dat in de meeste diagrammen en
variantende zwafiepion al op a4 staat.

Variatie'l
In het archief van Rolf Hendriks bevond zich al
materiaal rond dit thema, waáronder deze
stelling:

De oplossing van de auteur: l.sbg4 s&l/ 2.SR
be1 3.&e3 Éd6 4.Éd2 Éd7 5.Éd3! Éd6
6.*c2l a4 7.sbd2l É.c7 8.Èd3 Éc6 9.*e2!
Éd7 10.Ée3! Éd6 11.tbe4 a6 12.ÈR ,be:'
13.t&g4r9f7 l4.Sh5 sbgT 15.h4 a5 16.h3 *h7
17.cbg4chg7 18.ÉR Én 19.óe4 Ée7 20.Éd5
en wit wint.

Variatie2

De achterliggendegedachte is, dat zwart een
tempo achter de hand moet houden voor het
geval de WÉ op h5 komt. Antwoordt zwart
met ...1b97,dan zou h5 Sh7 verliezen doordat
de Zs9 niet op tijd terug is om te verhinderen
dat de WÉ via d5 wint. Daarnaastspeelt ook
het motief uit Blíj met Balemans, de tocht van
de Wt& van h5 naar c2 om ...a4 af te dwingen,
vervolgens terug naaÍ h5 om ...sbh7 af te
dwingen, en dan pas naar ó om c5 te veroveren,in deze variatie een rol (Wtbh5, ZÉg7):
1.cbg4cbfl L&R *e7 3.Ée3 Édó 4.s!d2 Éd7
5.Èd3 Éd6 6.ebc2a4 7.sbd2 &c7 8.Éd3 Èc6
9.sbe2sbd6 l0.ef2 ed7 ll.Ée3 sle7 12.óR
a5 l3.sbg4 Éf7 14.Éh5 s&g7 15.h4 sbhT
16.*94sbg1 17.óR *f7 18.Se4 rbeT 19.Sd5
en wit wint.

In zijn al vaker genoemde brief gaf Balemans
een stelling (inmiddels gepubliceerd in
Schaaknieuws) die hetzelfde beeld laat zien als
deze eerste variatie, maar daaraan nog een
aantalpionzettentoevoegt:

In deze stelling (wit heeft ...a4 al afgedwongen)
wil wit doormiddel van 94, s&xg4 en s&h5 de
pion op h6 aanvallen.Dat lukt natuurlijk alleen,
als de Wlb op f3 staat.Als we de koningen op
de korresponderendevelden e4 en d6 zetten,
blijkt wit aan zet niet te winnen, terwijl zwart
aan zet vediest:
a. l.*R ëe7 2.94 hg4+ 3.sbxg4 Éf/ 4.s&h5
cbg7 5.ëg4 *f7 6.ÉR ëei '|.&eA Éd6 8.h5
s&c6 en remise, want h6 is voor wit
onbereikbaargeworden.
b. l...Cpc62.&R ëd7 3.g4 hg4+ (of r&e74.g5
fg5 5.fg5 hg5 en wit wint) 4.Sxg4 Se7 5.*h5
s&fi/6.óxh6 en wit wint.

l4
Variatie 3

13.h7&b2 14.h89a2 15.9h2+s&bt16.991+
&b2 17.Vf2+ r&bl 18.9e1+eb2 l9.Vd2+
Ébl 20.Ëdl+ Éb2 en wit heeftniet beterdan
eeuwigschaak,zie 21.Vxa4 al9 22.9xa1+
óxal 23.óf5 &b224.óe5Èxc3 25.*d5 ÉM
enzwartwint.
Variatie 5

Nu is f6 gedekt en zwart heeft de keus tussen
twee pionzetten(de derde, ...a4, is al geweest).
Maar wat er ook gebeurt, geen van die pionnen
zal een vrijpion worden. Toch is zwart ook hier
verzekerd van remise, mits de Z&
korrespondeert.Bijvoorbeeld (WSe4, Zsbd6):
l.SB óe7 2.g4 hg3epl 3.Sxg3 óf7! 4.*h4
961 5.fg6+ s&xg6 en wit moet berusten in
remise (6.É93 f5), want 6.f5+? 9xf5 7.Éxh5
*e4 8.S96 f5 9.h4 f4 10.hsR 11.h6n 0.hj
flg 13.h8sÍ9f5+ is niet aante raden.

Variatie4

Retrograde analyse bracht de twee laatste
variaties aan het licht. Na 94 h4 ontstaat de
stelling van variatie 4.We zullen zwart weer
eens laten verliezen (WsàR, ZÈe7): 1...Éd7
2.g4 h4 3.g5 fg5 a.fg5 hg5 5.s&g4Ée8 6.Éxg5
Éf/ 7.Sxh4 Sf6 8.Og4 sbe59.s!g5 Se4 10.f6
Sd3 I l.f7 sbxc312.f89 en wit wint.

Variatie6

Ook hier geldt, dat zwart (na ...a4) remise houdt
door gebruik !e maken van de toegevoegde
velden. In de meest interessantebewijsvariant
Ea t de Zë helemaal naat a2 (Wsbe4, Z*d6):
l.g5 hg5 2.fg5 fg5 3.f6 €e6 4.f7 &xf7 5.*f5
94 6.*xg4 É96 7.Éxh4 Éf5 8.9xh3 Ée4
9.$g4 sd3 10.h4$c2 I l.h5 Éb2 12.h6*xA

Weer een stapje verder terug, en nog steeds
verliest zw^rÍ (na ...a4) als hU de
korrespondentiemoet opgeven:

l5
a. (WÉR, Zcbe'l) 1...&d7 2.g3 ëe7 3.chg2
(g4? 9d6 4.g5 fg5 5.fg5 hg5 6.&e4 s4 7.ëf4
93 8.hg3 m 9.eR Se5 en zwart wint) tbf/
4.Éh3 hg3 5.sDxg3 sbfS 6.Éh4 s&g8 ?.Éxh5
tbgT 8.h3 Éh7 9.clg4 Èg8 10.ÉR Éf/
I1.r&e4sbe8 l2.sbd5en wit wint.
b. (WÉe4, ZÈd6) 1...h32.sbB (of 93, wat leidt
tot de vorige variatie, maar vooral niet gh3? h4
en ... h5 remise) h4 3.g3 h5 (hg3 4.Sxg3) 4.g4
hg4+ 5.9xg4 Se7 6.Éh5 en zwaÍ is te laat.

Epiloog
Tot besluit een stglling die op de snijtafel is
gesneuveld. Maar er zit nog zoveel leuks in, dat
we haar graag met de lezers willen delen:

Als de koningen op f3 en e7 staan, zou zwart
aan zet moeten verliezen. Dat gaat echter niet
door, als zwart ...g5 speelt. Die verdediging lukt
niet, als de koningen op e4 en d6 staan, want de
WÈ maakt ...f5 onmogelijk. Toch maakt zwaÍ
aan zêt nog remise, en wel als volgt OVÉe4,

zëd6):
l...tbc6 2.s!fi *d7 3.g4 ënh 4.ëg3 shfl
5.Éh4 g6lii 6.fg6+ Éxg6 7.f5+ Éf7 8.Éxh5
ëg7 9.g5lliv hg5 10.sbg4tbfT 11.g3!/vsbf8!
enwit komtnietverder.
i. Na hg4+?heeft wit het veel gemakkelijker:
4.ëxg4 ëe1 5.Éh5 Èfl en verderalsinii.
ii. 5...hg4?ó.óxg4 s9A 7.Sh5 Sf/ 8.g4 SÍ8
9.clg6Ég8 10.95hg5 ll.fg5 fg5 12.Éxg5Éfi
l3.sbg4lliii (geeftzwart geenenkelekans)Ée?
op d6 en f6,
14.ÊR! (zwartmoetverdedigen
maardie veldenglenrcn helaasniet aanelkaar)
Éd? 15.óf4 (of eerstÉe4) Èe7 (ook 9d6
16.Èe4 verliest) 16.t!e5 s9fl7 17.9d6 Éf6
l8.sDxc5r&xf519.Édó(Éó Éf6 20.Éd6Én

is niet verstandig) en de drciging c89+ kost
zwaÍ nog een teÍÍpo.
iii. Het altematief 13.Èf4? blijkt slecht: ...sDf6
14.ëe4 ëg5 15.Éd5 Ëxf5 16.Éxc5 95 en nu
zou l7.Só 94 18.c593 19.c6winnen, maar na
17...Éfó 18.Éd6 94 19.c5 93 ?I.6 92 21.c1
g19 22.c89 9g3+ aekt zwaÍt aan het langste
eind. Als wit daarom 17.Èd6 sÉlq lukt het
vangen van de dame op gl niet me€r.
iv. De zet 93 moet zuinig worden bewaard;
zwart dreigt straks op zijn beurt binnen te
dringen via h5 of e5.
v. Dit is het enig juiste moment voor deze
tempoz€t, want de ZÉ staat precies tussen e5
en h5 in. Maar zwart kan op zijn beurt de status
quo handhaven, zie zijn anwoord op dezezet.
Met wit aan zel zijn de varianten precies
dezc,lÍde,maar dan beginnend met l.ÉR Èd7
2.g4 enzovoort. We kunnen er een remisestudie
van maken door in de diagramstand de kleurcn
te verwisselen:

Wit speelt en maakt rcmise.
In 1819 stuurde de uitgever en komponist (van
muziek overigens) Anton Diabelli aan alle
bekende notenschrijvers van zijn tijd een walsje
op, met het verzoek er een variatie op te
aardige
schrijven.
Dat
leverde
een
verzamelbundel
op.
Alleen
Beethoven
rcageerde in eerste instantie niet, maar in 1823
venaste hij vriend en vijand met liefst
drieëndertig variaties op dat schijnbaar
onschuldige thema. Is er een Beethoven onder
onze lezers?

l6

Het Bestevan TeletekstBRTN (Lstesemester1997).
door FernandJoseph
G.M.Kasparjan
le prijs Kubbel-MT 1945146
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1)Wit speelt

V.Pachman
le prijs Havel MT 1961

r.d8g! àn (r.d89? 6fr;
dreigt àg3 maï;2.Vxc7 àe2l
3.b89/L àf4+ 4.9xf4 àg3+!
5.Wxg3 fxg6+ 6.Éxh6 pat!)
2.9xc7 àe2 3.b83.! fxg6
4.Óxg6 wint.
Tlvee loperpromoties (op
dezelfdekleur!) reddenwel, wat
twee damesniet konden..!

D*'DKà
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J.Capablanca& Em.Lasker
VossischeZeitung l9l4

2) Wit maakt remise.

2.h7trh6 l.trfl! c3
r.às7!trxh6(1..9b6
3.fh5 wintof 2...trc83.trg6 3.trg1+ óh5

2.fh1+!! Óg6
4.óf5 *h4 5.Sf4
gd4 4.4f5 of het meer Èh3 6.óe3 *h2 7.\n Qg2
vcnassende Ec6+! Ook een E.Eal! remise. Zwart is in
anderczwarte eerstezet verliest zetdwanà! Niet 2.Éf/? Óh6
3.Éf6 óh5 4.Óf5 Éh4 5.Éf4
snel na 2.àf5) 2.trc5+ ód4
3.trc4+! Ée5 (en niet 3.Exc7? Éh3 6.s!e3 ebh2l 7.tra1 ebg2l
remise) want hier is wit in zetdwangen
Eh2+ en 4...Éxó
4.trxc7 óf6 5.àe8+ ÉÍ7 6.trc8 verliest!
\96 7.àO trcó 8.*d2! e5 (of
H.Gininger
8...fc5 9.trf8+ qbxfS10.àeó+)
Shakhmaty vSSSX 1933
9.àb5! trc8 10.àd6 wint.
Nog aan te merken dat l.h7?
\e6+ 2.&f2 Eh6 slechs tot
remise leidt in deze moeilijke
studie!

%
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3) Wit speelten wint.

4) Wit speelten winL
2.EaE+!!
1.àxc7!
àxc7
(2.chxc7pal en ook na 2.Ec8?
wordt het remise)
àxb5
2...àxa8 (2...Éxa8 3.Éxc7
cbaT 4.<bc6 wint) 3.Èc8 àc7
4.Sxc7 sgaE 5.Èxb6 met
gekendewinst (5...Éb8 6.Èa6
Éa8 7.b6enz.)
Vooral de patvermijding dankzij
wits 2de zet is de moeite
waard..!
"studie" is geen
[Red: Deze
echtestudie.maarhet eindevan
tussen
vluggertje
een
Lasker.
en
Capablanca
Caoablanca vond de winst
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achterhet bord. De stelling is
later ook nog eens op een
postzegelafgebeeld.l
O.Pervakov
Shakmatistv Rosii l99l

R.Lemaire
Europe Échecs 1980
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6) Wit speelt en wint.

l.fxgó! fxg6 2.Eh7!! WxhT
3.àd8+ en 4.àf7 wint. Nu is de
5) Wit speelten wint.
zwarte dame opgeslotenen wit
trhl (1...!xal 2.h8W wint dank zij de vrije e-pion..!?
1..ê.a1!
Ebl 3.9e5+Sfl 4.9fó+ Èg1 Een prachtigevondst, maar de
5.997+ Éhl ó.9h8+ tbgl vraag is of wit nog wint na bv.
7.Wg8+en 8.Wa2wint) 2.h8W l...Wd6+ en 2.Qxf7 -Volgens
fxhS 3.Êxh8 c4l 4.4a1! de schaarseuitleg die ik vond
(9b2? is remise)4...rbd25.c3 haalt wit een dame - best
óc2 6.tba3óbl 7.9b2! alËí mogelijk, ma:r echt niet
gemakkelijk..!
8.Axal Èxal 9,q9b4wint.
Van een "marathonloper"[Red: bovendien heeft deze
gesproken..
I
studies één van de meest
verrassendeweerleggingendie
wij kennen:na 2.Eh7!! volgt
2...cba8ll en 3.Exd7 is oat!
Julien Vandiest heeft nog
gepoogd deze studie te
corrigeren door verplaatsenvan
het paard van c6 naar e8; maar
ook het einde van de studie
bleek incorrect:na l.fxg6! fxg6
z.llh7ll t{xh7 3.àd6+ luidde
nu de hoofdvariant: 3...Éc6
4.àfl7 Éd5 5.e3!! (niet 5.e4+?
Éxe4 6.àxg5+ *f4 7.Àxh7

s9g3 met remise) 5...ÍDc4ó.e4
cëd4 7.e5 Éó 8.e61 s&xeó
9.àxg5+ enwint- Echterna7.e5
offert zwart zijn dame met
7...9xf7+ met onmiddellijk
remise. Overigens kan zwart
ook 2...s9b6 spelen; hetgeen
ook in het origineel kan, om op
dezelfdemanierde wittc e-pion
te veroveren.
Bovendien is het idee van
M.Bordeniuk die maar liefst
vier verschillendestudies met
themamaakte.De mooiste:
M.Bordeniuk
2e prijs Rubinstein MT 1967

7) Wit speelten wint.
1.trh7 VxhT 2.trb7+t *xb7
3.cxd8à+Éc7 4.àfl/ Éc6 5.e4
Éc5 6.e5 ód4 7.e6 óe3 E.e7
óf4 g.eEg! (9.e8U? Uh8+
10.Ée79f6+ ll.Éd7 Yc6+
l2.cbe7V f6+ 13.Sxf6)9...óe3
10.9b5 qbd4 11.9xaó Scs
r2.gdt sbc6 133xg6 Uxg6
14.àe5+Prachtig!l
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(Un)solvedmysteries
doorHarm Benak
In
de vorige aÍlevering
behandcldeik een studie van J.
Hasck, en merkte daarbij op dat
wit subtiel m@st manoevneren
om te winnen. Het bleek echter
nog iets subtielerte zijn dan ik
had gedacht.
J. Hasek

worden door 5.9c8! Exb6
6.3.f5! trM 7..Qh3 en wint.
Bedanktvoor Uw reactiel
[HvdH: nijn computervondeen
dual in dezestudie:ook 2.9.c4!
wint: 2...8d7 3.9e21 trf/
4.3,941'of 2...trh5 3.4e2 ff5
a.Aga) ailes analoog aan
hierbovenl.

1.àe6 of l.àb5; of na2... c3
3.àb5+, 4.àd6 en 5.àfl7;of na
2...cbc23.ÈA Èd3 ook 4.àe6
met de bedoeling5.àd8/g5 en

6.^nl.
J. Vancura
2E Rijen,1924

V. Kosek

34) Wit speelten wint.
32) lVit speelt en winl
Ik had de volgende oplossing
gegeven:
1..Ê'a6! trh7 2Àe2l
trÍ7
(2...fffi 3.b7 Ae5 4.4c4 wint)
3394! en nu:
a) 3...trf6 43c8! trxb6 5.4f5!
Eb4 63h3 wint.
b) 3...trf8 4.9d7 trf6 5.4h3!
trg6 63f5 wint.
c) 3...trf4 4.9h3 wint.

33) Wit speelten winL

De oplossing van dit mysterie
bleek niet al te moeilijk te zijn.
Het enige moeilijke is dat je
even goed moet kijken waar het
paardnaartoe moet. 1.óf6 eh5
cbc2 (2...<bc33.àó+
2.*{
ëd4 4.4f6 wint) 3.ÉÍ8 Èd3
4.4d5 Ód4 5.àf4 wint. De
zwarteloperwordt hier dooreen
De oplettendeleznr E. lzaks zag goed samenwerkendkoning en
echter dat variant b) niet goed paard van de h5-e8 diagonaal
was, want na 6.9.f5 trgl+
verjaagd.Het mooie van deze
'dat
7.*xf2 l:d4+ 8.Ée2 trg8 kan studie is
dat hier op twee
wit niet meerwinnen.Dit wordt verschillendemanierengebeurt.
veroorzaaktdoor 5.9h3, en die [HvdH:
m.b.v. CD-ROM
moet dan ook vervangen gecontroleerd:
veel duals;bijv.

De oplossing van deze studie
leek mij niet zo moeilijk. Ikzelf
dachtdat het iets moestzijn als:
1.4e6! óR 2.bd7 *f4 3.h4
cbe54.cbe7en wint. Dat dacht
ik totdat de inzending van de
heer Z. Vy'egerop de deurmat
plofte.
Hij dacht er namelijk heel
andersover: l. 9g2! cbe32.cbd7
<bf4 3.cbei Èg5 4.Éfi Éh6
5.Ég8 È96 (5...Égs 6.Èg7
cbg4 7.sbg6 Éh4 8.h3 Èg3
9.Èg5 en wint) 6.3.R Èh6 7.h4
tbg6 8.h5+ Sh6 9.Éh8 Èg5
10.É97en wint.
Aangezien beide oplossingen
mij corïect lijken, is het
duidelijk dat de studiegekraakt
is. Nu wordt het natuurliik
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interessant
om te bepalenwie de
"kraker" is. Ik denk dat die eer
aande heer Z. Weger te beurt
valt, want ik denk dat de
componistvastgeendual op de
eerstezettoegelatenzou hebben
(1.Afl ! wint namelijkook!).
[HvdH: ik vermoed dat de
componist dat zelf ook
gevonden heeft, want hij
publiceerdeook een corïecte
versiemet de witte koning op
c3:1.9d7! cbe32.h41*e4 3.h5!
Ée5 4.h6€f6 5.êe8: zgt4 en 5
wel
verwisseld
kunnen
worden].

M, Chodera
Casopis#562,1925

J. Moravec
Casopsist1600,1926

%%"ffi
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35) Wit maakt r€mise

36) Wit maakt remise
Veel succesbij hetoplossenvan
deze mysteries,en vergeetniet
de oplossing voor de deadline
op te sturen.

Dan nu de nieuwe mysteries.
Beidezien er niet al te moeiliik
uit.

ClassicCooking
doorHarold van der Heiiden
Ongeveereen halfjaar geleden
werd ik
benaderd door
Professor Emilian Dobrescu
met het verzoek om een flinke
bloemlezingvanzijn studiesaan
eengedegenconectheidsonderzoek te onderwerpen.Aan dat
verzoek voldeed ik met veel
je maakt het per slot
genoegen;
van rekeningniet elke dag mee
dateenwereldtoppereenberoep
op je doet. Bovendien gaf
Dobrescume toestemmingom
mijn bevindingenin EBUR te
publiceren.
Even wat statistiektussendoor:
In mijn databaseheb ik 364
studiesvan Dobrescu. Van 4l

daarvanwasal bekenddat er iets
niet klopte. Dat aantal is relatief
gering; en dat verbaastme niet
omdat veel studies van
Dobrescu
buitengewoon
ingewikkeldzijn. "Uit het blote
schaakhoofd" valt het niet mee
daar de ongerechtigheden
in te
ontdekken. In totaal onderzocht
ik van de rest ongeveer 200
studiesen vond toch nog in 7l
gevallen, die volgens mij en
Dobrescunogalscorrectte boek
stonden, grote of kleine
defecten.
Natuurlijk gebruikteik bg mijn
onderzoek
de
fameuze
Thompson
CD-ROMs

(inmiddels 4 CD's); Dobrescu
heeft nogal wat studiesmet o.m.
het materiaal 9-A+!, op zijn
naaÍn staan. Verder heb ik
behalve van mijn eigen
schaakintuitie vooral
ook
gebruik
gemaakt
van
schaaksoftware(o.m. Fritz) in
combinatiemet (nu) up-ro-date
hardware (233 MHz MMX
Pentium met 32Mb intern
geheugen).
Ik presenteerhier een overzicht
van een aantal opmerkelijke
vondsten:
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E.Dobrescu
2Bp Szachy 1965
lvl Bulletin Problemistic 1997

verstoppen! E...9h3+ 9.Éd8 In het algemeenzijn vondsten
tra2 10.êf8 Helaasvoor zwart met de CD-ROM wat minder
kan nu 10...trh2niet! 10...tra8+ spectaculair.Van het volgende
1l.Se7
voorbeeld geef ik alleen de
Een mooie .,u6;". llslaes kan hoofdvariant:
wit toch winnen in de variantna 1.9e2+ Éh6 2.9e3+ óh7
2.tbh4. In plaas van blind 3.8e4!l Wd8 4.Wh1+ Èg7
vooruit te storÍnen. besluit de 5.992+ óh8 6.Wh3+ Èg7
witte Koning tot eenplotselinge 7.994+ SÍ8 E.9gE+ óe7
terugtocht:2...892 3. 9;h6\h2+
9.Wg5+ óe8 10.Wg6+ Èe7
4.tDg5trg2+ en nu 5.9f4! trf2+ 11.9f6+ sbe812.9f7 mat.
6.tDg3 en wint. Eigenlijk Echter ook wint 1.9fl7+! Éh4
simpel!
2.t8c4+ Éh3 3.994+! Sh2
Deze dual wÍrs nou niet al te 4.t9e2+ Èg3 5.tse1+ óh3
bijster intercssant, maar dat 6.9f1+! ëh2 7.*8f2+ óh3 en
1) Wit wint
geldt zekerwel voor het tweede nu eenÍrardigestille zet: 8.9e6!
probleemwat ik in deze studie 9g3 9.tbf6+! *h4 l0.Wd4+!
ln deze studie probeert wit de vond: Zwart maakttoch remise. óh5
I1.9d5+ óh6 l2.gh1winst af te dwingen door de h- In plaatsvan 2...9f1+ speelthij
Bovendien wint
in
de
pion te promoveÍen. Daartoe 2...9c8+! 3.Éh4 fg4+! 4.Éh5
hoofdvariantnog: 4.9c4! Èh8
moetde witte Koning in de door Eg2 5.9h6 en nu lijkt zwart 5.9h1+
Èg7 6.992+ Èh8
de
componist
bedoelde uitgepraat.Maar er zijn eenpaar 7.Wh3+ Ég7
8.Wg4+ ÉE
hoofdvariant
halsbrekende spectaculairercmisewendingen 9.998+ Èe7
10.9e6+ r&E
toerenuit halen:
na 5...4g4+!
1l.Wf7 mat.
r.h7 fg6r 2.Èh3!! (Na2.óh2? Na 6.óh4 trh2+ 7.óg5 Eh5+!
hceft zwaÍï opeens een 8.tbg6 9.f5+! 9.óxh5 exhT is Naar
sommige zetten kijk je
oveÍhoedseaanvalmet 2...Èf2 het remise,en na ó.É95 is er de eenvoudig
niet:
3.h89 fg2+ 4.Éhl trgl+ verrassing 6...4e6+! 7.*f6
5.Éh2 trg2+ en de koning kan trg8!
E.Dobrescu
niet ontsnappenwegens6.9h3
9.hm IseneggerMT, National
9c8+; Ook na 2.*h4 Eg2
E.Dobrescu
Zeitung 1966
3.ghó Eh2+ 4.óg5 Eg2+
I.hm Revista de Sah#544
5.Èf6 Ef2+ 6.Ée7 Ee2+ en wit
rut965
hccft twee slechtekeuzcs7.Éd7
Ab5+; of na7.ód8 eenenfilade:
7...E,b2)2..3f11+ 3.Éh4 trg2
43h6
EM+ 5.Ég5 llez+
6.Èf6 (niet 6.Éf4? W+7.&e4
Ee2+ 8.9e3 en zwart's toren
pakt de hJijn met 8...trh2)
6...fn+ 7.*A Q.*e6? 9c4+
8.Èt5 fe2+) 7...Ee2+8.Èd7ll
(8.Èd8? tra2 9.9f8 trh2) Nu is
er de zelf-obstructie door de
3) Remise
witte toren;de loperkan nu niet
op b5 schaakgeven,en ziet zich
Wit moet de g-pion stoppen;
2)Witwint
daaromgedwongenom op zijn
maar hoe? Zwart dreigt
beurt de hliin voor de toren de
natuurlijk ook nog een
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2l
torenschaakop de eerste rU.
Lgh4+ Èd6 2.9f6+ (2.Hh6+
Èd5 en er is al geen
aantrekkelijk schaak meer)
2...Èc53.Wf2+ en alsde zwarte
koning de b-lijn betreedt dan
kan pion g2 geslagenworden,
en andersblijft de dame toch
schaakgeven?3...àd4l 4.V xg2
Ebl+ 5.Éd2 trb2+ 6.óc3 Dit
was wit's bedoeling, want
6...trxg2betekentnu pat. Zwart
heeft echter het venijnige
6...1e21Detorenis gedektdoor
hetpaard,en als de witte dame
de2e 14 verlaatvolgt er mat op
c2. Ook dreigt zwart het pat op
te heffen middels een
op b5 door het
tussenschaakje
paard.Wat nu?7.UÍf2!! Penthet
Paard! 7...tbb5 Opnieuw is
goede raad duur. Weliswaar
dreigt er nu ge€n paardschaak,
maar na het onvoorzichtige
8.Vh2? sba4! heeft wit geeft
tegen
verdediging me€r
dreigingen.Na
bovengenoemde
9.Vxe2 àxe}+ 10.Èc4 àf4
behoudt zwart zijn laatste pion
en wint. Echter met 8.9g2ll
redt wit zich. Op 8...sba4volgt
een reddend schaak op a8 (dat
kanniet vanafh2),en na8...qbc5
is er de posiÍonele remise
r0.Wg2 =.
9.Wf2 Éb5
Prachtig!
Maar wit heeft een verborgen
dual:3.d4+!!Die pionkanzwaÍt
op drie verschillendemanieren
slaan.Aan elke keuze kleeft een
nadeel:na 3..pxd4 wint wit de
g-pion: 4.Wg5+, evenals na
3,..Èxd4 4.Vf2+ of ook
3...Éó 4.9R+. Op 3...àxd4
volgt echter eeuwig schaak,
o.m.omdatde zwartekoning de
bJijn niet betreden kan op

sftaffe van veÍlies van de toren
met schaak: 4.9xe5+ €c4
5.Wc7+! Éd3 6.993+ €c4
7.Vc7+ €d5 8.9d7+ Ée4
9.Wg4+=.
E.DobrescuV.Nestorescu
D e utsche Schachzeitung 1966
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4) Wit wint
Opnieuw moeten de witte
stukken alles uit de kast halen
om hier de winst af te dwingen:
l.E{+
óh8 2.-ê.c3! gf6
3.a8W! (3.9xf6? 9xf6 4.trb7
9e5+) 3...9xa8 4.4)d6 9a6+
en nu komt het allemaal zeer
precies: 5.Èf2!! (Niet 5.ëd2?
h3! 6.fa7+ óg8 7.fxa6 h2, of
S.tiel? h3! 6.ëA h2 7.,&92
9e2+ 8.Èhl Wf3+ 9.sbxh2
9xf5 l0.9al Wf4+. of 5.Ée3?
Wb6+ 6.ÉR c5 7.Aal 9xM
8.9f6 h3 9.&g3 h2 l0.fg4+
Éh7 11.trg7+ of 10.Èxh2
r9h4+ ll.Axh4 *xg7 12.9e1
Éf6 l3.Sg3 óxf5) 5...t9b6+
6.tbg2! c5 7..Ê.a1! (7.3.e5?
9xM
8.Èh3 9e4 9.Aal
9xf5+ 10.*h2 en zwart blijft
nu diagonaalschaakgeven:10...
9f4+ ll.Éhl 9R+ 12.Éh2
Vf4+: 7..0'c3? cxb4 8.trb7+
bxc3 9.fxbó c2) 7...9xb4
(7...9c6+ 8.ógl) 8.Èh3! Een
opmerkelijke zetdwang. Wit

mag pas de dame op M gaan
winnen als de zwartepion naar
a2 is opgespeeld,omdat anders
de loper het niet kan bolwerken
tegen a- en b-pion, omdat de
b-pion kan opspelen tot b2
8...h5 9.4f6! (9.4e5? t|Íe4)
9...9bó l0.Ae5 (l0.Aa1?
gM) 10...9b4 ll.9al! (Nog
ste€ds gaat I l.fg4+? niet,
omdat na ll...eh7 0.\xM
cxM l3.Ad6 sbgT 14.Axb4
wit's
Èf6
laatste pion
verdwijnt) ll...a2 en nu dus
eindelijk 12.\b7+
Echter een dual, die overigens
ook gepaard gaat met een
nauwkeurige
koningszet,
bederft deze mooie studie:
3.fb7! 9e8+ (3...4xc34.fb8)
4.9f1! (of ook als enigeandere
zet 4.Éd3!) 4...9xc3 5.fb8 a2
ó.Exe8+ s9g7 en nu natuurl|k
niet 7.a89 al9+. maar het
keurige magne€toffer 7.EeI !
9xel 8.a89 en wint pion a2
omdat veld al niet meergedekt
is.
De volgende eerste prijswinnaar staat in verschillende
belangwekkendeanthologieën.
Kijkt u even mee: 1357#0890
4324#3987 FIDE-aIbum 19687M187 Studii de Sah#O29
Compozitia
Sahista
in
Romania#761 en natuurlijk
EG#l529. Tochzagniemandtot
nu toe eenwat banaledual:
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E.Dobrescu
l.p Ianovic XI, Revistade
Sah 1967
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6)Witwint
5) Remise
d2 2.Éb3+ 9a5
l.fal!
3.trxa5+ *b6 43e7! sbcT
5.tré+ Èb8 63d6+ Éa7
7.tra5+ ób6 en nu opnieuw de
aardigezet E3e7! Er dreigt mat
op d8, enalszwaÍtde torenslaat,
volgt schaakop M gevolgd door
slaanop d2. Blijft over 8...Éc7,
waarna letterlijk en figuurlijk
herhaling van zctten volgt met
9.trc5+ enz.

l.hó ng 2.h7 ghl 3.h89+
9xh8 4.9xh8 f2 5.fe5+ Sd8
6.-0.f6+ óc7 7.Ec5+ ód6
9.f6+! óe6
E.gg7l *e7
11.tre5+ Éd6
10.cxd4 fl9
12.4Í8+ *c7 13.trc5+ *dE
14.9e7+ ÈeE 15.trc8+.

Ik kan me herinnercndat ik u
ooit bij een e€rder gelegenheid
een studie toonde waarbij in een
elke
stelling
bepaalde
Í€glementairez€twon (alsik me
Echter als de loper op d6 staat, goed herinner minstens l0).
gaatook heteenvoudige8.slMl
Hier is er voor bijna elke witte
elY 9.8b5+óa6 10.tra5+Éb6 zet in de hoofdvariant een
ll.fbS+ met eeuwig schaak. alternatief: 1.4f6! d6 2.fc8+
4.Ed8+;
Het moge duidelijk zijn dat dit Èd7 3.Èb7! fl9
niet
bcpaald
e€n 2.9d6! Ual+ (2...fó 3.Ec8+
nou
dual is.
zogenaamde'minor'
ÉfI 4.trf8+) 3.Éb7; 3.9f6!;
5.9.f6!; 6.Éb7!; 8.Èb6!;
Met enige gene toon ik u de 9.tre5+!; 9.cxd4!; 12.Èb6!;
l5..e'd6!
volgenderamp:

E.DobrescuV.Nestorescu
l.p Szachy1969
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D Witwint
1.àg5 tra5+ 2.È96 Exg5+
3.Éxg5 h3 4.Sh6 traE 5.fa1!
Eb8 6.fb1! Ec8 (6...faS
7.ffb6) 7.trc1! trdE (7...fa8
8.trfc6) 8.trd1! Ee8 (8...tra8
9.trfd6)9.tre1!Ea8 10.Efe6
Ook deze eerste prijs-studie
heeft een lek. Wit kan namelijk
ook op een andere ingenieuze
manier de torens verdubbelen
op een lijn tussenzwartetoren
en koning: 5.fg6! fc8 6.Ecl!
!d8 en nu 7.Ec2! waamazwart
niet veel beterheeftdan 7...trf8
(Want omdat de toren van c2
opnieuwpion 92 aanvalt,kande
h-pion niet wordenopgespeeld:
7...h28.f g8+! Exg8 9.hxg89+
rbxg8 10.Exg2+) 8.trf2 tre8
9.trgf6 en het is gelukt.
Dezelfde grap gaat natuurlijk
ook op zet 6, 7, 8 of 9 van de
hoofdvariant.
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2.hm HalberstadtMT,
Thèmes-641970
lcl : B ulleíin Pro blemisíic 17-8
t996
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8) Witwint
Dit soort studies maakte
Dobrescuin die periode nogal
veel.De materieis ongelofelijk
ingewikkeld, en het is daarom
razend knap dat een groot
gedeeltevan zijn studiescorrect
blijkt nu met de CD-ROM's een
definitieve uitspraak mogelijk
is.
1.Wf7 (1.9a1+? óh7 2.Ehl
trd4 3.gbl+ ,bg7 4.Vb7+
È96) 1...trg8+( I ...!,d2+2.Sh3
Ed3+ 3.Ég4 fd4+ (3...fg3+
4.Èf4) 4.ÉR Ed3+ (4...4d8
5.Èe3) 5.tbe4 !c3 6.ód4)
2.*f3 (2.Éh3? fg3+! 3.€h2
Eg7 4.He8+ Éh7 5.9h5+
Ég8) 2...trg3+(2...9.d83.óe4)
(3.ëf4?
3.Ée4!!
trgs!)
3...É,g4+4.Èf5 Egs+ 5.Éf4!
EaS 6.9fll+ &h7 7.*g4 tra4+
(7-.995 8.9b4 tres 9.9d6)
8.óhs trd4 9.9f7+ Éh8
l0.Wc7 Ee4 ll.Wb8+ Sh7
l2.Wb7+ tre7 13.9b1+ en
wint.

Allereerstblijken er een aantal 7.Èh8 (Via een systemarische
duals voor te komen:9.Wc5; manoeuvreis de witte Koning
9.Wh6+;9.9f5+ of I l.gb7.
ontsnapt aan de schaaks)
Maarna l...Ed2+l2.Éh3Ed3+ 7...Ha1! (Maargoederaadis nu
3.Sg4 trg3+! 4.ëf4 Eg5r.l duur;de zwartedamedreigtvia
ontstaatdezelfdestelling als na hl de koningopnieuwlastigte
wit's vijfde
zet in de vallen: 8.Èh7? thl+ 9.Ég8
hoofdvariant; met
dien 9d5+ of 8.9c7? ght+ 9.Ès8
verstande
dathier wit aanzet is. 9a8+ en 8.9e8? thl+ 9.€IS
En gezien het feit dat dit een (g.ghs
Wa8+) 9...Wdi+
wederzijdse zetdwangstelling 10.Éf8 9d6+ 11.È98 Eds+
is, betekentdat hier remisel
12.*h8 tsh1+ etc) 8.8b7!
É96+ 9.Sg8 9a2+ 10.ÈfB
E.Dobrescu
9a3+ 11.Ée8 \9a4+ 12.Èe7
l.p Solidarify Ty 1972
Ëía3+ 13.Ée6 tsa2+ 14.Sd6
Ea3+ 15.4c5
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9) Wit wint
1.a7! (Dit is de enige serieuze
winstpoging.Op 1.9d4+?È96
2.a7 elW 3.axb89 9e6+
4.Sd8 Wg8+ 5.Sc7 9c4+
6.Èb7 Wb3+ 7.óa8 (7.9b6
Wó+ 8.Éc7 9e5+) 7...9ó+
8.9b7 9d8+ 9.9b8 Wd5+ en
l.trgl? àxa6 2.4d4+ Ég6
3.9c3 àc5 4.Eal àe4) l...alW
(1...e1W
2.axb899c3+ 3.Èd7
alV 4.ER+ È96 5.We8+Èh7
6.Wf/+)
2.axb89
Wa6+
3.Éd8! $ía5+ 4.Ée8! (4.9.b6?
Ëó+
5.Éc7 9e5+ 6.Èb7
Wxb8+ 7.Èxb8 d2; 4.*d7?
9ó+
5.Èc7 9e5+ 6.Èb7
Wxb8+ 7.Èxb8 elW 8.4d4+
É96 9.Exd3 9bl+; 4...Wa4+
5.ÈE 9a3+ 6.É98 9a2+

op het beslissende
moment is er nog een zet die
zwaÍl
van een gunstig
aftrekschaak met de koning
berooft, en bovendienveld hl
onbereikbaar maakt voor de
zwarte dame: 8.Eg1! 9xg1
9.9d6+ met mataanval, of
8...Wc3 9.Éh7 en zwart heefr
geenschaakop de hJijn en gaat
snelmat.

Verdervond mijn computernog
een dual: 3.Èc7 Wc4+ 4.Éd6
We6+5.Éc5elg (of 5...9e7+
6.Éc4 9e6+ 7.óxd3 e19
8.Wf8+ È96 9.9h6+ Éf7
10.trR+ Ée7 ll.9f8+ Éd7
12.Íf7+) en nu g f de
componistslechts6.trf3+ É96.
Maar6.Vh8+! is eenbeslissend
mataanval: 6...É96 7.tsh6+
Éf/ 8.tr8+ Ée7 9.997+ €d8
10.trf8+ Ee8 11.9f6+ Éc7
l2.wb6+.

E.Dobrescu
l.p Magtar Sakkèlet llll976
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10) Wit wint
Dezeeersteprijs-wínnaar
is wel
eenzeerspectaculaire
studie.Na
de inleiding l.Àg2 trc4+
(1...€xg2
2.g8W+
Éf2
3.9f7+) is er al meteen e€n
belangrijke keuze: 2.Éh5!
Ec5+ 3.Èh6 trc6+! 4.àe6!
Èxg2 (4...fxe6+ 5.€h7 Ee8
6.àel) 5.gE9+ Éh2! 6.9b8!
elï{ (6...Èg1 7.c8W ExcS
(7...e1W8.Vg8+ Èf2 9.9f4+)
8.993+ Èfl 9.9R+ Èet
10.àd4; 6...Éh3 7.c8ÈÍ trxc8
8.9e5 trc2 9.àd4) 7.c89+
Èh3 Het is raar maar wa.ar:rn
deze gespannen stelling met
veelzwaarmateriaalwint alleen
e€nstillezet:8.WhE!!(8.tsg8?
!,xe6+ 9.t&g7 9c3+ 10.Sh7
(10.ÉA Wc5+ 11.É97gd4+)
10...Wd3+ 11.Èh8 !,h6+)
8...Exe6+ (8...\9e3+ 9.É96+
,bgz
lo.Vbh2+
Éfl
l1.W8h3+; 8...Wg1 9.Wbe5
trc4 10.àf4+) 9.óg5+ Sg2
l0.9hh2+ ófl 1r.9bf4+
Maar waarom kan dan niet
2.ëg5?. Dobrescu geeft de
volgende variant: 2...&xg?
3.g89 ExcT 4.9d5+ Én
5.Wf5+ tbgT 6.We4+ *n

7.Vf4+ Ég2 8.Ve3\c219.àe6
Èfl 1O.SíR+Ég1 enremise.Ik
doe er nog eenpaar: I l.Wg4+!
Èn
l2.Wf5+ Nu is het
probleemdat de koning niet op
de 2e rij blijven kan: l2...cbg2
13.Vxc2: dus 12...Ég1.Maar
nu de dame veld R heeft
verlaten, slaat het witte paard
toe:13.àd4e19 14.àR+.
E.Dobrescu
3.p Romania-Bulgaria
match 1974
{v} : B ulle tin Pr oblemisíic
1993

E.Dobrescu
6.p PeckoverJT, EG 1976
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12) Remise

1.Èb7! (l.ER+? *er 2.@b7
\ea2 3.Ëf1+ cbd24.9a4 &e2\
1...trd8 (1...tra5 2.trf3+ Éel
3.9xe2 &xe} 4.Exf8) 2.Sc7
^fT (2...\d5 3.fR+ Èel
4.9xe2 9d6+ 5.cbc6;Z...cbgT
3.9xe2 Ed2 4.994 ë:xg4
5.fg3+) 3.tr8+ Sel 4.ExÍ7
(4.3'xe2'! Ad6+)
4...Ea8!
(4...\ed215.trfl+) 5.Éb7 trea2
6.trf1+! (6.9a4? Ed8 7.Éc7
Ead2 8.4d7 Ea8 9.s9b7Eal
11) Remise
10.Exf8ExdT+)6...&d27.9a4
Ée2 8.trf71 (8.fg1? óf2!)
Dit is een van de positionele 8...Ed8 9.Sc7 trad2 10.9d2
remises waarin Dobrescu fa8 r1.ób7 trda2 (ll...Eal
uitblinkt:l.Éc2! ( I .à96? Eg5! 12.9b5+)12.9a4 trd8 13.*c7
2.àe5 àc3+ 3.t9c2àd5 4.Éb3 Ee,n zeer gekruide positionele
trf5 5.€c4 (5.à96 Éh7 6.àha remise.
trhs) s...àf4 ó.Èc5 (6.ó óxh8
7.d6 trxe5) 6...rbxh8 7.s9c6 Maar de weerlegging is ook
*e7) 1...Àxr2 2.696 \g5
behoorlijk gepeperd: 2...8d21
Q-.&n 3.àe5+ Èg8 a.àg6) 3.trR+ Ég2 4.3.xe2 (4.Exf8
3.4e5 trfs a.àg6 Èh7 5.àh4 trxe3)4...9d6+5.Éc6 en nu de
(5.6e7? ífl) s...lf4 6.à92 prachtigezet: 5...9e5!! en de
\g47.àe3 trg3 8.àfs (8.àfl? loper zorgt ervoordat het paard
Eg1) E...ER (8...Egs9.àd6! niet kan wordenaangevallenen
trd5 10.-Ê.es)
9.àh4
orngekeerd;zwart wint nog een
Echter3...trg2!.Dreigt nu wel stuk.
4...Èxh8 en op 4.4f6 volgt
àg4+. Verder commentaar
overbodig.
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E.Dobrescu
sp.pSachovéUmenie 1979
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E.Dobrescu
3.p Nordisk Postsjakkblad1978
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13) Wit wint

14) Remise

De twee lopers,gesteunddoor
detoren,drijveneerstde koning
naar de damevleugel:1.9f6+
Ég8 2.9h7+ €f8 3.997+ ÈeE
4.996+ €d8 5.9f6+ Éc8
6.9f5+ €b8 7.Éxa6 (7.Éb6?
fbl+ 8.Éxa6 (8.9xbl g1ts)
8...trb5!
9.trb7+ExbT 10.4e5+
E c 7 1 1 . È b 6g l 9 l 2 . 9 x c 7 +
Èa8) 7...tra1+(7...íe1 8.Eb7+
Éa8 9.8c7 Ee8 (9...tral+
10.Éb6)10.9e5)8.Éb6 trbl+
(8...trxa7 9.9e5+
Éa8
10.9e4+)9.Axbl g1W En nu
weer terug: 10,9e5+ €c8
11.4f5+ €d8 12.9.fó+ Ée8
13.996+ Éf8 l4.Ag7+ Èg8
15.9h7+! Èxh7 16.Axd4+

Watis er noumismet:Lc7 Efl+
2.9f4 9.c2+ 3.Èe6! trel+
4.9e5! Ab3+ 5.Éd7 Edl+
6.9dó 9c2 ennunogeventerug
7.Èe6 Efl 8.9f4! Eel+ 9.4e5
êdr 10.€f5 trgl 11..à93!trfi+

n.g:r4
Maar wel zo simpelis 10.Éd6!
en nu kan de torenniet naardl
en staatbovendienop eennogal
slecht veld; op 10...9.94volgt
i m m e r s1 1 . 9 c 3 + .
E.Dobrescu
l.p L'Italia Schacchistica
1979

à %^% % ffi.
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Hier zijn maarliefst drie duals.
De pointe uit de hoofdvariant
kan al een paar zetten eerder
worden gebruikt: 12.9:c7+t
Ée8 13.996+ &d7 14.ê;h2+. à
a
Bovendienis er een zet eerdeÍ
nog ll.Ec7+! Éd8 12.9f6+
Ée8 13.996+Èf8 l4.Ec8+,en
15) Remise
tenslotteis ook l4.Ed7! met
matdreigingmeteenbeslissend.
Op
14...d3+ volgt dan 1.àb5! àcb6 2.Eh5+ Éc6
3.àd4+ Èc7 4.9e6! 9.b1
eenvoudis
15.Éa6!
5.àb5+ Èc6 6.àd4+ Èd6

% %e% %

'*'**rK

ffi

% %.L/z%

7.9f5! 9a2 8.àb5+
9.àd4+ Éc7 l0.Aeó!

É,c6

Een interessante mogelijkheid
is echter l.trxc8 9xa3 2.Exa8
9c4+ 3.Éó 9c5 en nu geeft de
componist: 4.8c8 Egl 5..Ê-d7
Eal+
6.9a4 Ebl
7.8d8+
(1 .9d7 9b6+ 8.Éa4 tral+)
7...Éeó 8.tre8+ Éf7 9 9.d7
Eal+ 10.9a4 Exa4+ ll.Éxa4
ÉxeS, of 4.Ed8+ €e5 5.Ee8+
gf6.
Echter mijn computer, hoe kon
hU ook anders, vond een
typische computerzer; 4.gfl !
Hiermee werpt wit een soort
muur op waarmee voorkomen
wordt dat de zwarte toren op al,
a 2 o f a 3 m a t g e e f t .N a 4 . . . E g l
zou wit het liefst met 5.Ef8 die
loper op fl dekken, echter dat
veld is gedekt door de zwarte
loper. Middels 5.trdS+! éc6
6.8c8+! kan zwaÍ alleen verder
komen door 6...Èd6 te spelen
(Als zwart ergens een loper
tussenplaatst,kan de witte loper
fl weer verlaten, en als zwaÍ's
koning naar de e-lijn gaat, volgt
7 . t r c 8 ) .N u k a n w e l 7 . E f 8 l e n i k
zag niet hoe zwart verder komt.
Kortom; een nevenoplossing.
Nadat ik Dobrescu deze rreurige
mededeling had gedaan,keek ik
nogmaals naar deze stelling,
omdat ik niet kon geloven dat
wit met deze zner passieve
verdediging remise kon houden.
En inderdaad. Zwart heeft nog
een andere mogelijkheid om de
ondersterij te bereiken:7...8g7t
8.trd8+ Se5! 9.Ea8 trb7!!
10.9h3 en nu even subtiel
t0...8b5+ I l.Éa4 Ebl en snel
mat. Een kleine studie binnen
een studie!
(wordt vervolgd)
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A dip into the archives
by Timothy Whitworth
Yakimchik's study Presentsa
an
in
theme
difficult
exceptionallysimpleform. This
was the verdict of Rostislav
Alexandrov, the judge of the
1933 tourney in ShakhmatYv
SSSR.He certainly knew what
he was talking about,for a few
years earlier he himself had
composeda studywith the same
theme( I sG2ndprize, toumeYin
honour of A. A. TroitzkY,
Zadachi i etyud.y,1929).
V. Yakimchik
ShakhmatyvSSSX,1933
4thHM

stalemate. Instead, he plays correction by C.J. de Feijter
Tijdschrift van den fr,ISB,
seeingthathewill win
3...g1.0.!,
1938
after 4.f89 9c5+ 5.Èxc5
Nd7+. But one underPromotion
can be answeredby another:
White responds with 4.f8à!,
ruining Black's plans.
It was not long, however,before
Vitaly Chekhovercast a critical
eye over this study.In an article
August
in Shaldmaty v S,SSR,
1936, he pointed out that if
Black plays2..êc7, insteadof
2...hx92, he gains a decisive
advantage. The white king
cannotgo to d6, andafter3.gxh3
àd7+ the moves ...9d8 and
...sDe? will force White's
sunender. (ln the same article,
Chekhover questioned the
soundness of Alexandrov's
comparable study, but that is
anotherstory.)

White to play and draw

ln the amended sening, White
really doesdraw: 1.Èd6 (White
shuns Lf7 and l.gxh3, both of
which lose to 1...Éc7) 1...hxg2
2.fl/ g1A 3.4à.

De Feijter's correction was
Happily, Cor de Feijter found a drawn to my attention recently
neatway to rectify Yakimchik's by Harold van der Heijden.
Exactly the same modification
work.
of Yakimchik's position was
proposed by Paul Byway a few
White to play and draw
yearsago (BCM,htly 1994).Of
lightly
course, when a
constructedstudy of this kind
In Yakimchik's piece, the play
needscorrecting,it is not at all
starts with l.f7 àb6+ 2.Sc5
surprising that two experts,
hxg2 3.rbd6.Now Black avoids
working independently,should
3...919 becauseof the sequel
comeup with the sameremedy.
4.f8W 9c5+ 5.Éxe6 9xf8

