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Redactioneel
door Harold van der Heiiden
Onlangsbracht Timothy Whit- visedEdition.ISBN 0 9509173 Pallier, heeft dit nummer weer
worth in eigen beheer een 2 X, ook direct verkrijgbaarbij veel moois te bieden.De heren
Buijs en Hendriks bieden u,
herzieneuitgave van zijn boek de auteurvoor l0 f : T.G. Whir
uit 1987over Mattison'seind- worth, 8 Sedley TaYlor Road, natuurlijk in samenwerkingmet
spelstudiesuit. Mattison hield Cambridge,CB2 2PW Eng- het feestvarken, een zeeÍ
lezenswaardig interview aan
van natuurlijkestellingen,zoals land).
veel komponerendesterke Par- Een anderopmerkelijkeuitgave met onskersverseerelidWouter
tijschakers(OverigenswasMat- is van voormalig ARVES-lid Mees. Op verzoek van de
tison al een goede comPonist JoaquinPerézdeArriaga,die ter auteursis met e€nknipoog naar
voordathij eensPelervan inter- gelegenheidvan de 500e ver- Rietveld een schreeflozeletter
nationale klasse werd). Zijn jaardagvan Lucena'sberoemde gehanteerd.
oeuvreomvatuitsluitendstudies werk Repeticiónde amoresy el Op de volgendepaginavindt u
met beperktmateriaal;niet alle- Arte de ajedrez, een fraat de uitnodiging voor onze voormaal miniatuurtjes, maar een uitgevoerdecassettemet daarin jaarsbijeenkomstin Amersfoort
U komt
studiemet meerdan l0 stukken eenherdrukvan datboeken een op 18 april aanstaande.
zult u alleen bij wijze van besprekinghierover van bijna toch ook?
van
een
artikel
uitzondering in het boek aan- 600 pagina's (helaas in het Een
je
niet
ook
wereldtopper
krijg
De
verschijnen.
deed
spaans)
treffen. Een ander oPvallende
vanMattison'swerk prijs is aandeforsekant ( I 6.500 elke dag. Daarom ben ik best
eigenschap
trots dat ik een bijdrage van
is de accuratesse. (Slechts Pta).
enkelestudieswerdenincorrect Sindsik in Deventerwoon, heb Emilian Dobrescu ontving als
bevonden,enbij eenrecenteuit- ik van de nood een deugd ge- gevolgvan mijn testwerk.
gebreide controle die ik voor maakt,en menigverlorenuurtje Volgens Schaaknieuws heeft
Whitworth met behulP van een doorgebrachtin de oude Athe- TeunBalemanseennieuweJancomputerProgramma naeum-bibliotheek met het boerefluitjes-Methodevoor de
sterk
uitvoerde, werden alleen een doorspitten van de schaakru- aanpak van eindspelen met
velden
aantal onnauwkeurighedenin briekenvan Cor de Feijterin het corresponderende
dat
in
relatie
Hoe
ontwikkeld.
Afgezien
Dagblad.
Deventer
Deze
aangetroffen).
zijvarianten
eigenschapgeldt op een andere van'nieuwe' studies(daarover tot de titel van zijn artikel in dit
manier ook voor het werk van misschienlater meer) vond ik nummer moet worden gezien,
Whitworth. Het wekte dan ook ook wat wetenswaardigheden.moet u hem zelf maarvragen!
bij mij enige verbazingdat een 7n bleek bijvoorbeeld de Tenslotte mo€st vanwege
enkel
herziene uitgave noodzakelijk correctievan De Feijter van een ruimtegebrek een
was.De nieuweeditie biedt dan studievan Mattison(no.42)niet artikeltjeblijven liggen,hetgeen
ook niet erg veel nieuws; een voor het eerst te zíjn de schrijverservanrnij hopelijk
foto van Mattison en van een gepubliceerd in njdschríf't niet kwalijk nemen.Overigens
gedenkplaat;eennieuweinleid- 10/1949,maaral inhel Deventer betekentdit natuurlijk niet dat
ing en wat nieuwe wetens- D agblad van2O-8-I 949 en 3-9- de anderenniels meerhoevenin
te sturen,want ik kan voor de
waardigheden.Maar mocht u 1949(oplossing).
het boek uit 1987 niet in uw Naast de vaste rubrieken, de volgendekeer wel weer het een
bezit hebben.dan is dit nieuwe mysteriesvan Harm en de voor- en andergebruiken.Graagwel
boek een aanrader!(Mattkon's laaste aflevering van de Rinck- insturenvoor:
I juni 1998.
Chess Endgame Studies, Re- Kubbel confrontatiedoor Alain

VOORJAARSVERGADERING1998
doorHansBuiis,sekretaris
van ARVES zal worden Het adres is Eemstraat-Oost58, 3812 PB
De voorjaarsvergadering
gehoudenop 18 april 1998,evenalsvorigjaar in Amersfoort,033 465 1628.
"Labyrinth" te Amersfoort.
Denksportcentrum
Routebeschrijving
1. met openhaarvervoer:
VanafCS Amersfoortmet bus 10,1I,12,16,76of Programma
Daarnaongeveer100
103tot halteBrabantseweg.
meter teruglopenrichting spoorwegviadukt.De 10:00
Zaalopen
eerstestraatlinks is de EemstraarOost.De ingang
is aande achterkantvan het gebouw.
I 1:00
Ledenvergadering:
Te voetbereiktmen het Labyrinth als volgt (circa
I
openiag
10 minutenlopen vanaf CS): uit het stationlinks
2
notulenvan de vorige ledenvergadering
(tekstopwaagbaarbij de seketaris)
richting centrum;via de voetgangerstunnel
onder
het
spoor
door;
daarna
rechtsaf;
3
ingekomenstukkenen mededelingen
Amsterdamsestraat
oversteken.
4
financieelverslagen
verslagvan de klkommissie
5
2. met de auto:
beleid
a) op de A28 de afslag Amersfoort/Hoevelaken 6
rondvraag
nemen.Aan het einde van de afslag linksaf de
7
sluiting
Hogeweg op. Hogeweg en Stadsring blijven
volgen. Onder het spoorwegviaduktdoor en 14:00
VoordrachtdoorG.C.vanPerlo,
onmiddellijk rechtsaf.Achter het gebouw is een
auteu van eenserieboekenover het
groteparkeerplaas.
eindspelin de praktijk, onderde titel
"Spelenmeteindspelen"
b) via de Al de afslag Bunschoten/Amersfoort
nemen. Aan het einde van de afslag rechtsaf
richting Amersfoort.Rechtdoorblijven rijden tot Na afloop van de voordrachtis er gelegenheid
(oogt als een T:.splitsing). tot diskussieen informelekontalÍen
de Amsterdamsestraat
Daar linksaf en ongeveer50 metervoor de tunnel
linksaf de Eemstraat-Oostin. Om het gebouw 17:00
Sluiting
heenrijden.Parkeerplaats
en ingangvindt u aande
achterzijde.

VAN DEEENVOUD
DEWEELDE
door HonsBuiis& RolfHendriks
Eeninferviewmel Wouler Mees
BovensÍoonde uitsprook von Genit
RieÍveld korokÍeriseerl treffend ons erelid
Wo uter Mees.Hef isnieÍ Íoevollig,doÍ hef
huis woorin hij woont ontworpen is door
"Syrinx,"
Riefveld. Het droogt de noom
de titel van een werk von DebussY,en
doormee een verwning noor de muziek'

een ondere possie von de bewoners.
Begrippen als eenvoud, somenhong en
ekonornie spelen een cenÍrole rol in de
opvottingen von Wouter Mees, en
komen ook in zijnideeën over schoken
Íe/kensÍerug.

Hoe heeft hij hel schookspel leren kennen?
Toenik l3 joor wos leerdeik schokenvon heb je oon een potlood, popier en een
de voder von een schoolvriend.Doi gummetje voldoende. Hierdoorben ik
terechi
vriendje wos de voder von De HooP definiiiefin de schookkompositie
von het CDA. lk zot g e k o m e n .
Scheffer,Íroktieleider
ioen inmiddels op het Borloeus- Erworen twee klosgenolendie ieïsvon
Gymnosiumte Amsterdom,moor nietop schookoroblemenofwisten.lk hod een
een schookclub. OP school woren er probleemgemookf en een medeleerling
"lndiër"wos.
genoeg schokersvon gelijkekrocht om wistte vertellendot het een
je
door bij
Tegenwoordig moet
mee te spelen.
niet mee oonkomen.Díe
Von een oongetrouwde oom, oud-lid schoolkinderen
von de KNSB,kreeg ik hel boek De Kleine weten er nietsmeer von.
Schookkoning, door Hons Minckwitz Een medeleerlinghod met Sinterkloos
(1890).Zo leerde ik beroemde port[en. HeÍ Schookprobleem: ldeeën en
moor ook een oqnlol lweezetten Scholen von Weenink gekregen, en ik
kennen. De motch Euwe-Aljechin zette dil boek op mijn wensenlijsljevoor
bevorderdeeveneensde belongstelling mijn verjoordog. lk kreeg echler het
voor het schoken. lk ben toen oP Weenink-Gedenkboek.Zo kreeg ik ook
voor de schooksludie.
uitnodiging von een leroor von het inferesse
,|93ó
verscheen mijn
meisjeslyceumwoor Euwe les gof noor Op 5 december
een portij geweesl, die ik moor voor de eerste probleem in het Algemeen
helft heb meegemookl, wonl ik moesl Hondelsblod. Hel wos een driezet,vele
molen geonticipeerd.mqor toch wos ik
nqor bed.
een er trols op.
Eenswos ik onder de notuurkundeles
sludievon Grigorjevoon hel bestuderen, lk kon me de ongst voor schookverslomoor ikwerd ik betropt en noor de rector ving von mijn ouders wel voorstellen.
gestuurd. Toen mijn ouders von deze Dooromheb ik mijnkinderenhet schoken
misstopop de hoogte woren gebrocht, niet opgedrongen. lk heb ook tijden
nomen zij me voor enige lijd mijn verspeeld.Toenik nqor Delftging om te
schookbord en stukken of, omdot zij sluderen (scheikundige technologie)
bong woren dot ik schookversloofdzou ben ik lid geworden von de Nederlondse
roken. Die mootregel hod echler een Bond von Probleemvriendenen de
qverechlsefÍekl.Om te kunnenschqken studentenschoqkclub. lk kwqm in
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kontokt met Arthur Wijnons,die ik nog
von de logere school kende. Als speler
veel sterker don ik, mqor ook
geinteresseerd
in de schookstudie.Al vrij
gouw mookte de Duitse bezetÍing
normool studerenonmogelijk.lk heb mij
toen op het schokengestort.
lk korrespondeerdemel Kok, Selmon,
redokieurenvon De Schookwereld.Dot
wos echterdoor de bezettings-perikelen
gouw verholpen.Pos no de bevrijding
woren er weer nieuwe kontokten met
Goldschmeding,Vissermonen Schode
von Westrum.Moor het bleek ol sneldot
de belongslellingvoor de schookstudie
iqnende wos.
Arthur Wijnons hod de oorlog niet
overleefd.Kok wos geslopt. Wel heb ik
gecorïespondeerdmet De Feijter,die zijn
rubriek weer hod opgevot, en met
Burboch,de orobleemredokteurvon het
nieuwe blod Schookrnof. Selmon hod
doorin een incidentelestudierubriek.
No
een herdenkings-bijeenkomsï
voor Mr
Ruebvolgde een oontql joren long een
intensieÍkonÍqktmet Selmon,Mowitz en
De Feijter.Door teer ik op tot zekere
hoogte nog steedsop.
Toen ik getrouwd wos en bi.jHoogovens
werktewoonde ik in lJmuidenin een heel
kleinflotje.Op een gegeven ovondwerd
er gebeld door een mon die de groeten
kwom brengen von
een oude

studiegenool.Moor hij kwom ook om
een levensvezekeringoon te smeren.
Diehod ik ol.Tochprootteiknog zo'n drie
kworÍier met hem. Toen hij weg wos zei
mijnvrouw:"Je moei die mon nietzo long
binnenhouden.Je moet zorgen dot zo
iemond binnen een kwortierde deur uit
ts.
De volgendedog wordt er weer gebeld.
M'n vrouw zei: "Denk er om, over een
kwortlermoeten ze eruitzijn."Het bleken
ïwee mensenvon de schookvereniging
"Kijk Uit" te zijn.
Ze vroegen of ik mee
wilde doen. lk heb dus moor gouw jo
gezegd, moor onder voorwoordedot ik
niet meer don l0 portijen per seizoen
wilde spelen. lk ben een poor joor lid
geweesi von "KijkUit". De schookportij
wos voor mij toen ol een zijspoor.En dot
is het gebleven.lk heb heel oordig mee
kunnendoen. Het nivodot ik heb bereikt
zou heus niet hoger zijn geweest ols ik
oliijdgeschookthod. lkzotin de 2e klosse
vqn de KNSB.
De Elo-roting
bestondtoen
nog helemoolniet.Moor ik vermoeddot
mijnspeelsterkte
tussende 1900en 2000
zol zijngeweest.lk heb er een hekeloon
om dingennietgoed te doen. De dingen
woor je blijkboorlolent voor hebt, die
moet je voortzetlen. En met de dingen
die je er zo beetje bij doet, zonderdol ze
je volledig bevredigen,moel je stoppen.

ls WoulerMees nog oktief ols komponlsl?
Op het ogenblikben ik nog vrijoklief op
het gebied von problemen. lk heb mijn
leven
hele
long
vnj konstonl
geproduceerd. Zeker geen grole
hoeveelheden,op de beginjorenno. Nu
zo'n 2 tot 3 problemen per joor. Wot
betreft sludiesheb ik de lootste l5 joor
Íoch weiniggrote ideeèn gehod.
Het ging moeizoom.Het wos een soort
plichtsgevoelvon je moet meedoen. lk
kon nietzeggendot ik op het gebied von
studiesnog veel zol presferen.lk vind wel

dot ik mijn eigen werk moet bijschoven.
Wont vroegerheb ik niet met voldoende
kritische
zingepubliceerd.Endot luktdon
nog wel. Hetverbeterenvon ondermons
komposities is een heel ondere
bezigheid,doÍ is nouwelijkskreotief,dol
is in zekere zin technisch doordringenin
de moterie. Dot geeft don wel
bevrediging, moor de vonk von het
nieuwe idee ontbreekl notuurlijk.Chéron
en De Feijterworen door goed in.
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lk heb jorenlonghelemool geen studies Bij problemen heb ik ook wel
gemookt. Dqt
ligt oon onvruchtboreperiodesgehod, moqr het
meer
kleinigheden. De Feijter droeg de boeide mij toch de onïwikkelingente
sludierubriekover oon Spinhoven. lk blijvenvolgen.
mocht Spinhovenheel erg groog. Moqr En het lukt nog sieeds.Het gekke is dot,
op een of onder monierinspireerdehijmij ook ol ben je gepensioneerd,er geen
nieÍ. Ook ol omdot ik merkte dot hij sprokevon is dot je de hele dog ochter
bepoolde dingen interessontvond die een schookbord zit. Zo ongeveer een
mijn belongstellingniet zo hodden. Op holf uur per dog. Dot isdon nog long niet
een oÍ ondere monierhod hijeen onder oltijd de komposiiie,moor het bij elkoor
ideool voor ogen. En don speelje toch holen von stof. het kontrolerenvon
enzovoort.
op de mon. lk hod bij De Feijtervrljveel oplossingen
sukses.Moor bij Spinhoven niet. Dot lk gelooÍ dot het nivo von mijn
berhvloedtje toch wel, dot is menselijk. kompositiesdoor de joren heen vrij
Het is ijdelheidder ijdelheden.Als je je konstont is gebleven en nu zeker niet
noam zietstoon met een prijzendwoord s l e c h t e irsd q n l 0 o f 2 0j o o r g e l e d e n .
eronderdon stimuleertdot toch ook wel
weer.
Tilelsen loernooien
Misschienben ik in Nederlond beter supervisor.Dot wos een rijzigeblonde
bekend ols siudiekomponistdon ols dome, die ze op iijd noor bed stuurdeen
probleemkomponist.
Moor zorgdedot ze niet teveelWodko kregen,
internoïionoolligt dot ondersom. Wel wont ze moesienwinnen.Vooroplossen
werd ik benoemd tot internotionool k u n j e i r o i n e n e n d e e l n o m e o o n
geeft
een
hoop
orbiiervon studies.Dot hing somen met wedstrijden
de uitgove vqn de F|DE-olbums.v , v v v v v , , v v .
Omstreeks195óis dot ontstoon.Toende Moor het zijnbotezochte titels.Je kunt
probleemwereld zich verenigd heeÍi niets uitrekenen. Je kunt hoogstens
kwom er vonuii het Oostblok een zeggen,dot je kuntproberenin die Fidegeplootslle krijgen.
duidelijke wens om titels te goon olbums komposities
introduceren. Dot is voor portijschokers lk heb don ook olt'rjdbroof meegedoon
wel gebruikelijkmoor voor komposities zonder het erg belongrijkte vinden of je
eigenlijk onzin. Je goot ook geen er inkomt.Moor wel omdol ik vind dot je
symÍonieënmel elkoorvergelijken.Hel is met zulkedingenmee moet doen. lk heb
onzinte zeggen dot de eerstesymfonie in die olbumsocht keereen tweezetzien
von Beethovenbeter is don de eersle plootsenmoorde lootstejorenhelemool
symfonievon Brohms.Moor de Oost- niet meer,terwijlik echt niel ochteruii ben
Europeonenwildendie titelshoe dqn ook gegoon. En één keer een studie. Dus
hebben, omdol zij dqqrdoor een inlernolionoolgezienishet zo dot ik in de
mootschoppelijkestotuskregen.En dot sludiewereld nouwelijks meelel. Heel
hod een gunstigeffektop hun moteriële Nederlondtelt bijno niet mee. De enige
omstondigheden.De Russennomen de die meetelde wos Morwitz. In het
deelnome oon oploswedslrijdenook verledenhod je Kok en Monn, moor die
zeer serieus:die hodden (heÍ wos nog zijnniet in de olbumsvertegenwoordigd,
voor hel eind von het Sovjet-imperium)wont er wos iemond nodig die zorgde
een Monnschoft met een portijlid ols dot er werd ingezonden.En die wos er
nranaaanÀa
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zijn wel
niet. De probleemkomponisten
goed vertegenwoordigd.
Welke soorlen sludiesziin er?
De bewering doi de mooisteideeën in primitieve bezigheid. Doi zie je heel
de proktijkontstoonis niet woor. Je kunt duidelijkbij bijvoorbeeldKlingen Horwitz.
hooguit zeggen dot er een hint is De Russenzijn zo knop geweesl een
geweest.Veelideeën zijnin een studieof inhoud te geven oon dot voorspel,die
probleemvoorgekomenen doordot de eigenlijkdeed vergetendol het eindpunt
mensenhun zookjeskennenzienze don de clou wos woor het om ging. Moor je
dot ze ook toeposboorzijnin de proktijk. moet toch meteen zeggen dol zonder
typen von studies. het einde ook het hele voorspelweinig
Je hebt verschillende
Om te beginnen de studiesdie uitgoon zinzou hebben.
en door
von het beginmoteriool.Dot is eigenlijk Erisnog een derde soortstudies,
meer voor de onolytici. Die zeggen gool mijn voorkeurnoor uit,woorbij het
eindspelvon toren en pion tegen loren, spel,de kombinoiieen tegenkombinotie
wot is door de uitkomstvon. Grigorjevis in het centrum stoot. Het probleem
zo iemond, moor hij hod oog voor de doorvon is dot je vook eindigt in een
bilzondere dingen die hij oP een situqtiedie verder heel gewoontjesis,
esthetischverontwoorde monier ging woor dus geen goed slotoon zit.
Op dot front denk ik dot er zeker
verwerKen.
M o o r h e t n o r m o l eu i t g o n g s p u ni st ,d o t j e vooruitgongisgeboekt en dot het gelukt
von bijvoorbeeld een motstelling, is sludies te moken wooryon het
potstellingof een dominotie uitgoot. Je hoofdspelin iedergevol nietverwotertin
b e g i n t d u s o q n h e t e i n d . D o o r m o e t i e ietsdoodgewoonsmoor toch eindigtop
dus noodgedwongen een voorspeloon een monierdie tot het eindetoe boeiend
breien. En oonvonkelijkis doi een vrij brijfr.
Wol is eigenlijk een mooie sludie?
Dol perfektionismezil er in dot je een
Erzijn3 soortenschokers:
l. Mensendie willenwinnen.Ziiwillende idee tot uitdrukking brengl op een
om
onder olleen moor vernietigen,zools scherpemonier.De kunstis notuurlljk
zo zuinig mogelijk te zijn. Niel een poor
Fischeren Kosoorov.
2. Mensen die schoonheidwillen,zools pionnetjes erbij om een idee te
Liburkinen Morwitz.7e zjn er niet in de reoliseren.Het goot om de weelde von
eersteploots op uit dol de studiekonekt de eenvoud,zoolsRietveldzegt.
lk voel heÍ meest voor eenvoudig
is,woi een sludietoch wel moet zijn.
3. Mensen die woorheid willen, zools slrotegisch werk. Mijn meeste sludies
bestoon uil pionnen en lichle stukken,
Chéron en De Feijter.
lk zit heel duidelijkoon de kunstzinnige dot is misschieneen kwestievon luiheid,
kont. lk zol die in ieder gevol nooit omdot studiesmet bijvoorbeeldiorens
en dome-eindspelen
heelerg moeilijkzijn
vergeÍen.
lkwilin mijnstudiesdoozichtigzijnen niel le ongewis.
te uitgebreid. MooÍ ik ben ook Je moet zorgen,een mon olsProkeswos
oerfektionist.lk streef er noor dot de door een meesterin, om mef elkezetiets
konstruktieniet verbelerd kon worden. verrossendste leveren, elke zef moet

l

geloden zijn. Het is geen kunsï om
bijvoorbeeld longe oÍruilportijen en
koningmorsente moken ols door geen
pitinzit.
Mijngrote voorbeeldenop studiegebied
omdot zijvon A
zijnLiburkinen Mottisson,
t o t Z e e n g e h e e l v o n d e s l u d i em o k e n .
tte eerslc zci ol oeefi een zekere
venossingen bij het einde blijki dot er
nietsoon toegevoegd isom dot einde te
b e r e i k e nH. e te i n d ek o m i h e l e m o o l u idt e
stellingvoori.
In de beperking.toont zich de meester.
Doorom vind ik dot de UlÍro Moderne
Studie(deze term is eigenlijkniet goed,
wont voor je het weet is modern olweer
ouderwets)een verkeerdidee is.je plokt
immerseen brokstukqqn een brokstuk.
Een siudie moet één geheel vormen.
Eigenlijkis het ideoql dot de bedoeling
von de eersiezet pos monifestwordt op
h e t m o m e n td o t j e d e l o o t s t ez e tg e d o o n
hebi.
Zondertwijfelisde studiegeen kunstmet
een grote K, moor wel met een kleineK.
Het is zonder meer een individuele
scheppingsdood. Heï is merkwoordig
d o t j e m e n s e n i n h u n s t u d i e sk u n t
herkennen.Dot isbij mij blijkboorook het
gevol.In de zinvon de stondzoolsdie op
het bord stoot en het oontol stukken.lk
weet von mezelf dqÍ de meest
suksesvolle problemen 14 stukken
hebben.lk konstoteerdot bij mijde mooÍ
don volis.
Komoonerenvon een studieheefl veel
weg von het komponerenvon muziek.Bij
muziek ben je oltijd bezig met de
volgende moot, met de volgende
kombinotievqn noten. Een noot moet
possen bij dotgene wot eroqn

voorofgooi. Moqr oon de ondere kqnt
moet een noot niel vonzelfsprekend
zijn.
Ermoet een zekeresponningin zitten.De
t o o k v o n d e k o m p o n i sits h e t m i d d e nt e
zoekentussenhet obsoluutonverwochte
en het obsoluut verwochle. Het
onverwochte moet wel binnen een of
ondere grens liggen. het mog niet
chootisch worden. Hei moet er
toch verbond mee houden.
uiteindelijk
Alsje de noÍen vergelijktmet de zeÍten
von een schookstudie
don moet een zet
ook onverwochtzijn,moor dot lukt niet
oltijd,dusje moet of en toe freewheelen
en je kuni dus qÍ en toe zien dot er een
poor zetten long onnozele dingen
gebeuren. Moor rustpuntenmoeien er
ook zijn.Het evenwichtisheel belongrijk.
Uitsluiiendknqlzettenook zou vervelen.
Je moest juisÍ de ofwisselinghebben
tussenrusïpuntenen knolzetïen.
O o k h e t e k o n o m i e p r i n c i p ei s e r g
belongrijk in de schookkompositie.
Ekonomieis niet olleen een kwestievon
moterioolgebruik
en von het benodigde
zetienoontolmoor ook een kwestievon
de zuiverheidvon een idee. Je kunt
onzuiverebijgedochtenhebben woorbij
de kombinotie ols zodonig wel loopi,
moor er een element bij is gehoold wot
de zook een beetje vertroebelt.
Je kunl kiezentusseneen tweezet met
veel stukkenof een driezetmet minder
stukken.Allebei ekonomie. De ene zet
die je hebt uiigespoord is ook een
kwestievon ekonomie.Weeninkzegt in
zijnboek HeÍ Schookprobleemdot een
viezel een uitingwqs von lhemotische
breedsprokigheid ols het themo
helemoqlgeen vier zetlen vroeg, moor
drie zeitenvoldoendeworen.

ó
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Wit wint
1.àe5àxb4 2.àR àd5 3.àel àc7 4.€c5àa8
5.Èc6Èe5 6.àcz(6.à92?95)6...gs(6)
7.h3(4)
Èe68.àd4enwit wint.
Mijn fovoriet is deze studie uit het
Tijdschriftvon 1942. Alle siukken doen
mee
en
het
sloi,
een
tempodwongstelling,is in het begin
helemqqlniel te voozien. Hei spelgeeft
er nergens blijk vqn dot
het
gekomponeerd is. lk ben op de
volgende monierop hei idee gekomen.

Morwiizhqd in het eersteoorlogsjoor
een
Íhemowedstrijduitgeschreven.Hij hod
twee themo's bedocht. Het ene themo
wqs isolotievon een stuk het ondere
themq wos wedezijdsen prisesioon.Dot
wilde ik uitbeelden.Hierstootietsen prise
en het ontwoord vqn zwort is doÍ hij
neemt en ook en prisesiool.Dot wos niet
de bedoelingvon Morwitz.Hijwilde dot
d e s t u k k e ne l k o o rk o n d e nn e m e n .l n d o t
gevol moet je eigenlijk spreken von
wederkerig en prise sioqn. Door dil
misversiondkreeg de studieslechtseen
EervolleVermelding.
Moqr dot doet er niei ioe. Hoe kwom ik
er bij? lk hod ol een schetsjeliggenvoor
de rubriek"EenvoudigeOpgoven" in De
Schookwere/d.Door ben ik Íoen oo
voortgegoon.lk ben er niei zo long mee
bezig geweest. Je hebi gewoon
beginnersgeluk.In 1941 wos ik nog
helemoolnietzo long bezig.Je zietvook
doi mensenin hun eerstejorenhet meesi
oÍfe werkleveren.lk ben er misschien
een
holve dog mee bezig geweest.Niet zo
long geleden heb ik onidekt dot pion b4
gemisi kon worden (zie EBUR,Revisie).
Blijvenschoven,is het deviesl

Fonfosieschoqk
Het foniosieschoqktreki blijkboor een
heleboel mensen. De regels voor hei
schookspelhebben zich ontwikkeld.Die
oniwikkeling ls
niet
rotioneel
doorgegoon, moor gestopt. De hele
kompositiewereldis oon die toevollige
regelsblijvenhongen.Eenhoog nivovon
ontwikkeling meÍ ollerlei kommerciële
belongenremt de ontwikkeling.
De schookregelskunnen beter. lk zou
beginnen mel de rochode qf te
schofÍen. Ook de en possontslog.De
dubbele zet vonuii de beginsÍondis bij
de plon helemoolnietnodig.De snelheid
i sg o u w g e n o e g o p g e v o e r d .

Von foniosieschookvlnd ik de CIRCE
voriont het meestinteressont:
olsje een
stuk sloot herrijsihet stuk weer op zijn
plootsin de beginstelling.
M.o.w.qlseen
witte loper wordt geslogen moet hijweer
op fl geplooist worden. Je krijgi hele
leuke effekten. Hel heeft een heel
behoorlijkefollow up gehod. Veel meer
don qnderevormenvon fontosieschook.
lk geloof doi het fontosieschookop
zichzelfheelzinnigis.Je kuntdie vorm en
die regelszoeken,die een idee het best
tot uiÍdrukkingbrengen.
Erzijnhonderdenstudiesgesneuveldop
de vondstdoi twee loperslegen poord
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gewonnen is, omdot men voor de
uitkomstenvon de computer docht doi
dit soortstellingenremisewos.Hoe red je
die studiesnu? Je kunter wel een pion bij
goon zetten, moor don is de hele
ekonomie zoek. De oongewezen

oplossingis om eenvoudig bijvoorbeeld
de voorwoorde te stellen dot er een
oontoonborewinstmoel zijnbinneneen
oontol zetten of winst von een stuk
binnen een bepoold oontol zetten.Zo
wordt de ortistiekeinhoudgered.

De sludierubriekin Het Probleemblod
Toen ik de rubriek in Het Probleemblod
ben gestorl, zei Ten Cole tegen mij dot
dot best wel eens stimulerend zou
kunnen werken. En eigenlijk is het
tegendeel woi betreft de siudie het
gevol geweest. Het heeft juist de
kompositiedrong
een
beetje
verdrongen.Wont je bent in zo'n rubriek
eigenlijkvoortdurendbezigmet wot zolik
weer eensbrengen.Woorbijjede eisstelt
dot het verwerkboqrmoet zijnvoor de
doorsnee probleemliefhebber,doÍ het
betrekkelijkonbekend moet zijnen een
zeker nivo moet hebben en dot je ook
een beetje qkiueel moei zijnrondom het
qndere
schookspel zelÍ,
door

onderwerpenerzo'n beetjedoorheente
wurmen.
lk heb ondervondendot mensendie best
mee wilden doen. de oplossingniet
zogen. Die reoktiesworen heel nuttig
voormij,wont don merkje pos,hoe gouw
je te moeilijk wordt. Je kunt de
eenvoudigstedingen neezeiten, moor
ze zien hel niet. En don goot het om
eryorenprobleemoplossers.
De moeilijkheid
von de probleemschoker
is, dot hij de theorie niet kent, en dus
helemool niei weet, wonneer iets
bijzonderis en wonneer nieÍ. Dot is de
grote moeilijkheidvon de siudie.Je kunt
ook niet verwochtenstudieliefhebbers
te
vinden onder de zwokkereschokers.

CSVN
Rond 197óhield AlexonderMunninghof computerschookkringnodig wos in de
een lezing voor de Ruebstichting, Ruebstichting.
Die kwom er met Euweols
wooryon ik deel uitmookteols opvolger leidendefiguur.Toenwerd ik olstweede
von Selmon. Hij merkte op dot de mon oongewezen.Al gouw vroeg Euwe
siichting meer oondochl
moest mij of ik het roer wilde overnemen.Toen
bestedenoon de computet die toen in bleek doi er von diverse konten
opmors wos. In die tijd wilde Borend belongstelling
wos voor hel onderwerp.
Swetswot orgoniseren.Als enkeling kon We beslotendoorom te oroberen er een
hij dot niet en hij hod ook geen vereniging von te moken. Vervolgens
computertijd. Toen hebben wij twee hebben we een vergoderingbelegd in
dingen gedqqn. Op de eersteplootsiser Utrecht en een oontol mensen
vnj uitgebreid geproot over de uitgenodigd,von wie we wistendot ze
mogelijkhedenvon de computer.Op de belongstellinghodden, zools Vqn den
tweede plootszorgde Euweer voor dot Herik. We hodden noor Schokend
Swets computertijd ter beschikking Nederlondeen soort mqnifesigestuurd.
kreeg.Wontdot moeslgebeurenop een Op die vergodering woren zo'n 20
moinfrome von IBM in Rijswijk.De PC mensen. We hebben geproot wot hel
beslond in die tijd nog helemool niet. moesi worden, een verenigingof een
Toenwerd er gezegd dot er een oporte stichting. Toen is door ter plooise
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beslotende verenigingop te richlen en
werd ik voozitter en Ten Hove sekretoris.
Dot heeftzo'ntwee tot driejoorgeduurd.
lkweet nietveel von compulersof . lk heb
me voorql bezig gehouden met de
slotuten. Er z'rjn ollerlei mensen die
belongenhebben bij compulers,en don
isdot een bedreiging.Eenvon de token
die ik toen hod wos de stotuten zo le
ontwerpen dot ze okseptobel woren
voor iedereen. Er is een formulering
gekomen woorin er de mogelijkheid
bestond von een buitenoewoon

lidmoolschop, woorbij de rechten en
plichten dezelfde zijn, moor zonder
stemrechl:je doel wel mee moorje mog
niet het beleid meebepolen.lk heb door
voorql geleerd dot je niet te
demokrotischmoet zijn,wont je hebt nu
eenmool zowel in de probleembondols
in ARVES,
en ook in de computerwereld,
de
kolegorieën producenten en
konsumenten. Die konsumenten die
moeten het nietvoor het zeggenkrijgen,
wont die kiezen don tenslolfe olleen
moor voor buitenlqndsestudies.

ARVES
wos een besiuurzonder
De Ruebstichling
ochterbon, een onding. Op een
gegeven ogenblik stelde Theo Rueb
voor,nodol de kiemwos gelegd voor de
de zqok moor op le
Mox Euwestichting,
hetfen. Moor de vertegenwoordigers
von
de
schookkunst in
hei
kwomen doortegen in
stichtingsbestuur
"ter
opstond.Hel deviesvon de stichting,
von
de sludie von hel
bevordering
schookspel,"sloegloch ook zekerop de
Zoontstondhet idee voor
eindsoelsiudiel
ARVES.Er woren wel bezworen tegen
vereniging
voor
een
oporte
Moor ik vond het befer
eindspelschokers.
iels le orgoniseren voor eindspelschokers,een kringbijvoorbeeld,die don loter
weer zou kunnen opgoon in de
probleembond. Wont de mededeling
dot de probleembond oon studieszou
goon doen, zou olleen de leden von de

probleembond bereiken, niet de
mensen doorbuiten mef belongstelling
voor het eindsoel.
Er werd ol een dotum voor de
gekozen. Moor
oprichtingsvergodering
nog long niel iedereenwos erin gekend.
Dol wos nogol overhoosl.Uiteindelijkkon
toch
er
een
bestuur worden
somengesteld.
No een bijeenkomst
in het
Mox Euwecenlrum is ARVESopgericht.
Het is jommer dot er geen intensiever
kontokt is met de probleemschokers,
wont je kunl toch heel veel somendoen
zonder direkt je identiteit prijsle geven.
Het verschil in omvong is wel een
probleem:
probleemschokers
de
geen
hebben
voor
oog
de
gevoeligheden von de eindspelschokers,en die voelen lch weer bedreigd.
Zo isARVESvoor zichzelfbegonnen.

De loekomsl
lk pleil voor somenwerking met niel
olleende probleembond,moorook mel
de konespondentieschokers,de CSVN,
de dombond, de go-bond en de
bridgebond. Omdot je doormee
gezomenlijkde werving op dot gebied
kunt koórdineren. En je zou kunnen
komen lot hel uilgeven von een eigen

tijdschriftie in de tronl von de
denksportbloodjes. Don komen de
mensenerweer mee in oonroking.Wont
door ontbreekl het oon. Als mijn vrouw
zegt, dot hoor mon problemen mookt,
leidf dot tot misverstonden.De mensen
welen niet woorover hel gool.
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Je moet wel beseffen, ols je ol die gekolligrofeerddiplomo en dot leg je in
mensenbij elkoor hoolt, dol ze ollemool een ro.
eigen liefhebberijenhebben. Je moet Hel irriteertmij dot er von de kont von
niet verwochlen dot ze ineens liefhebbers geen pogingen worden
belongstellinghebben voor je eigen gedoon om het wot uil te drogen. De
Moor hoe don ook, we zullen probleembondzit noor mijn gevoel een
liefhebber'rj.
er stopje voor slopje wel komen. Kijk beetje op een verkeerd spoor.Die lt op
moor noor de oploswedstrijdin het Mox een veel te hoog nivo te proten. Eriseen
Euwecenlrum, woor ook probleem- soortvon idee:w'rjzijnde elile,wij moeten
bij de top behoren. Dot is heel goed,
schokersmeededen.
Als problemisten en lieÍhebbers von moor je moet wel beginnenbij de bosis.
studies ooit weer willen somengoon, Mon en Poord die hebben de goede
moet je een situotiehebben woorinje lid toon te pokkengehod. wonl die boekjes
wordt von het probleemdeel, von het stellenop het goede moment vrogen.lk
studiedeel,of von hel geheel, en don ben bong dot de studieook een beetje
krijgje het ene blod met een inloy von op de verkeerde ontwikkeling zii. Te
hel ondere blod of niet. Dot is ollemool longdrodig,te gekompliceerd,te weinig
te orgoniseren,moor je moet beginnen het doel in ogen gehouden. Het moet
met erover te denken. Dot is niet kompokl zijn.
ben ik begonnenmei een poging
gebeurd. Nu lopen bijno olle dingen InEBUR
ongelijk:de bloden hebben verschillend in ieder gevol de kompositiedrongte
slimuleren.Moor de reoklies zijn op de
formoot en verschi.inenniet even vook.
Ook binnen de eindspelwereldmoeten vingers von één hond te tellen. Het
de mensenelkoorweer vinden.Hetgool probleem is dot er een belrekkelijkklein
ten kosle von de ontwikkeling, groepje oklief is.Moor die hebben het zo
notuurl'rjk
ols er groepjes noost elkoor blijven druk met hun eigen onderwerp dqt ze
oon een onderwerpvon een onder niet
bestoon.
Je moet eerstsiudieshebben voordof je ioekomen.lk moet eerlijkbekennendot
bespreken. Er moeten ik EBUR betrekkelijk vluchfig bekijk.
ze goot
mogelijkheden komen voor nieuwe Misschien zouden er meer voste
komponisten om le publiceren, zools rubriekenmoetenzijn.Enmeergerichlop
vroeger de iolloze rubriekenin kronten. de foekomst. Wont het is vook
Eensoortzondbokwoorin ze ongestoord relrospeklief,zoolsde vergelljkinglussen
kweek je Kubbel en Rinck.Hel belongrijksteis,dot
kunnen spelen. Belongstelling
door hel oonbieden von sÍellingenler er nieuwe komponistenbljkomen.
oplossing. Volgens Horold von der
Heijden moel je sludies niet oplossen,
moor nospelen. Door heefi hij noluurlijk Voorofgoond oon het interview hod
gelijk in, moor je moet de wervende WouterMeesons,terwoorschuwing,
een
vqn
kompetilie
niet stukjevoorgelezenuit "De Koning"von
werking
Oplossers vinden Donner, woorin hij pleit voor uiterste
onderschotten.
trouwenswel olle ongerechtighedenin terughoudendheid bij hel geven von
een inlerview. De relolie tussen de
een studie.
Hetsysteemligtel je moet olleeniemond inÍerviewendereporteren zijnslochtoÍfer
vinden om de inzendingenno te kijken is von diep onzedel'rjkeoord! Gelukkig
en er punten qon loe te kennen.Prijzen voor ons heeft hijzich niel oon hel odvies
door proot je niet over: je krljgteen mooi von de groolmeestergehouden.
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UNSEENEACEOF TIIE CIIESS COMPOSITION
bv Prof. Emilian DOBRESCU
As it is known. the chess
composition representsa very
complicated iterative process.
G.Kasparyanhasrevealedmany
"secrets"of his long and such
impressivecreativework.
My following study can also
illustrate this feature of the
I shallretain
chesscomposition.
only the main positions
precedingthe final one.
Emilian DOBRESCU
RevistaRomana de Sah 199495,2nd Prize

trc3+ (7...e3S.Whl; 7...Eb8+
8.óa3 e3 9.Whl) 8.Éa2 trc2+
(8...e39.Whl) 9.Sa3 (9.Ébl?
fh2 10.9.h7fb2+ I l.Ècl fb8
12.998 fc8+ etc.) 9...fh2
(9...e3 lO.Whl; 9...fc3+
l0.gb3) r0.gh7 fh3+ 11.Èa2
trh2+ 12.Èb3 (12.Ébl? fb2+
etc.) 12...\b2+ 13.Èa3(c4)
fb814.998+

10...tba7
11.tra8+Èb6 12.tra1
Af2 13.Ebl+ &c7 14.trb7+
óc8 (14...Éd8l5.fb8+ *e7
16.8e8+) É.fh7
9g3
16.fh8+ Éc7 17.Eh7+Èb6
18.trb7+ Sa6 (18...Éa5
19.\a7+ Èb4 20.Ea4+Éc3
21.\a3+)19.fb1 9f2 20.tra1+

This form seemed too
mechanical
andthe authorhas
to use it in a gain
The history of this endgameis attempted
for
the position:
significant
characteristicsof the modem
study composition. The work
had been started by the
following draw manoeuvre:

E.Dobrescu

E.Dobrescu

,1ffi.t

% %
%
White to play and win

Draw

1.-ê.b7(l.Ads? 4) r...\xc7
23d5 fc8 3.998 ea 4.h89
Aes+ 5.Èb1! (5.Édl? gf4)
S...trbE+6.9c2 (6.sba2?
i9a4)
6...trc8+6...trb2+ 1.ëclE'h2
[7...e38.9c4e2 9.9d8+ sbM
l0.9xe2 trxe2 l1.Wd3 trel+
12.ëd2l 8.9h7 gf4+ [8...e3
Éc2l 9.qldl
9.9d8+;8...trh1+
trhl+ [9...e3l0.Wd8+ Éb5
10.t&e2 trh2+
I l.gds+l
ll.Èfl trhl+ l2.c&g2Eh2+
l3.sbgl e3 14.Wd8+)7.Éb3

1.a7d3 2.a8Ud2 3.Vd8 óc2
4.ee5! (4.a6?e5! 5.a7 fa6)
4...d19+(a...trga(s)
5.Wc7+)
5.9xdl+ Éxdl 6.a6 9n
(6...trga7.àc5! fc4@5) 8.a7
Rxc(e)5 9.a8W Rxe(c)5
lO.Wal(A)+)7.a7trg8 8.9b8
e5!9.a8W9.d5+10.Èh2trg2+
11.óh3 tra2 12.9a7 Ea3+
13.óh2(l3.Sh4Ae614.9d8+
Óe?) 13...8a2+ 14.Sg1
(14.È93?tra3+ 15.Éf2fR+

Draw
1.9c6 B 2.trb5+ Éa6 3.fb1
Af2 4.tra1+Ab6 5.fb1+ óa7
6.fa1+ (6.trb7+?cba67.\h7
Ag3) 6...óbE 7.tra8+ t&c7
8.Eh8! (8.tra7+?Èb6 9.fh7
9...trel+10.Èh2
[9.fb7+s&a6]
Èa6)
Agl+ I l Ég3f2 12.trb7+
E...9g39.trh7+Èb8 10.trh8+
(10.trb7+?
Éc8 ll.trbl 9f2)

IJ

I

16.É91 Eg3+ 17.Éh2 trg8
18.9b8 fg2+ 19.Èh3 fa2
20.9a7 É,a3+ 21.*h2 Ea2+
erc.) 14.'892+ 15.ÉfI Eg8
16.9b8 trf8+ 17.È91 trg8+
(18.*h2?
18.Éf2!
D.g2+
19.Èh3 Ea2 etc.) 18...tr92+
(18...ff8+ 19.Èg3 ER+
20.ëgq 19.Èfl tra2 20.9a7
This version has two main
shortcomings:the introduction
is artificial (without connection
to the rest of the solution) and
the knight b7 is inactive.
Recently,H.vander Heijdenhas
found that this form is even
inconectbecause6...8
947.àc5
rh4+! 8.iàg2 (8.Ég1 trh3!)
8...8c4 9.a7Ec2+ and I 0...8a2.
The author retumed to a draw
srudy:
E.Dobrescu

%
1 "%,

'%)
"ffi.

2.9f4+ Éf5 tz-.K- 3.0,e4 r.AÍ7 gb8! (t...9da 2.4g8;
(tre5,4e5)+l3.tre5+Èf6 4.d6 l...Ab6 2.c88 Exc8 3.9e8
alW 5.d7)2.9d4h5 (2...\8a4 9..d4 4.h8W trb8+ s.*íz
3.Efl+ Èg6 4.trf6+ *e7 Ec8(b2)+ 6.Èd2(cl)) 2.c8W!
5.!,f4+ Sg8 6.trg4+)3.trf1+ trxc8 3.998 Ae5 4.h89 (4.d4?
É96 4.trf6+ (4.trg1+?Èh6) Eb8+ 5.Écl (5.Ka(c)2 Eb2+
4...*h7 5.trxf7+ Sg8 6.tra7 and6...fxh2(.Q.xd4+))
5...fc8+
3;a27.897+ Sfll 8.trg1ebl 6.Èdl (6.Éd2 9f4+ 7.Éd3
9.trf1+Ée8 (9...Ée7l0.Ac5+ Èb4) 6...9f4 7.h88 Éb4!)
Ée8 l1.Ef8+ rbdT t2.íf7+ 4...trb8+ 5.Èc2!! (5.Éa2?
Éc8 13.rf8+ Èb7 14.Efl+: €a4! 6.d4 9xd4) 5...Ec8+
9...Ég8 l0.Egl+
Éh7 (5...trb2+6.Ècl Exh2 7.Ah?
[10...Éf7 l l.ffl+
Èe6 trh I + 8.Èc2 fh2+ 9.Éb3 Eb2+
12.\f6+ etc.l ll.Èxh5 Eíá4 l0.s&a3fb8 1l.Ag8) 6.ób3
12.897+) 10.9'c5 Wa4+ trc3+ (6...Eb8+7.9a3) 7.ëa2
11.Éxh5 (11.b4? tsc2!) Ec2+ 8.*b1 fxh2 9.9h7
11...Wc2
12.Ef8+*c7 13.trÍ7 fb2+ 10.Ècl trb8 11.9.98
Sc8 14.E8+ Éb7 l5.Ef7+ trc8+ 12.Ébl! trb8+ 13.óa2
Éa6 16.tra7+*b5 17.trb7+ Èa4 (13...trb2+ 14.Éa3 Eh2
Éa4 18.b3+! Sa5 19.tra7+ 15.-Q.h7)
14.d4!exd4 1s.Eh2!
Éb5 20.Eb7+
trb2+ 16.9xb2 àxb2 17.ëxb2
A shortanalysis
showsthatthe Undoubtedlythe gameis more
thematic manoeuvreappears interesting,but the construcuon
only in the introduction;the is heavy(14pieces).Thatis why
main game has no artistic the author searchedfor a more
moments.
The authorreturned economicalposition.Finally,he
againto anantiform:
sent for publication the form
E.Dobrescu

,,%"9:

Draw
l.ds (1.trfl+? É96! 2.d5
[z.Egl+ Éf6] 2...alW3.4d4
(1...f62.9daalW
f5) 1...a1W
3.Efl+ and 4.trxf6+:1...Ée5

Win

presentedin the first diagram.

(Un)solvedmysteries
door Harm Benak
De mysteriesvan de vorige keer
bleken inderdaad niet erg
moeilijkte zijn.
M,Chodera
Casopis Ceskoslovensky Sach

1925

'%r,
% %
%'% "'ffi
% % %

J.Moravec
Casopis Ceskoslovensky Sach
t926

V.Kosek
Casopis Ceskoslovensky Sach

1926

%^:"&
%'%% %
%a
% %e%
%' %
%
'%
%
e%%
36) Wit maakt remise

37) Witwint

Deze was ook niet zo moeilijk,
A.Havasi
alleen de tweede zet is een
28 Rijen L925
(kleine) verrassing. Hier de
3$ Wit maakt remise
oplossing van M.van Herck:
Wit kan hier geen1.trb8spelen 1.Ée6 (dreigt2.óf7, en omdat
wegensl...Wd5+2.8b7 Èe4 en 2.g7 verhinderdmoet worden,
uireindelík moet wit eb8 heeft zwart eigenlijk maar één
spelen, waarna ...9d8 mat zet) 1...4h6 2.971 àxg7 (na
volgt. Maar na 1.a4! sleept hij 2...9xg7 3.Èf7 wint wit het
de remise binnen. Hier de stuk direct terug) 3.Sf7 àf5
oplossing
van
Z.Weger: 4.S96 en wit wint alsnogeen
1...9xe8+ 2.Èb7 Be7+ 3.rbb8 stuk.
Vd6+ 4.Sb7 gb4+ 5.Éc7
9a5+ 6.Sb7 en remise.
Dannu denieuwemysteries.Nr.
37 lijkt me niet al te moeilijk,
38) Wit maakt remise
maar van nr. 38 weet ik het zo
net nog niet.
Veelsuccesbij het oplossenvan
deze mysteries,en vergeetniet
de oplossing voor de deadhne
oP te sturennaaf:
Harm Benak
Rozemarijntuin 67
2353 PC Leiderdorp
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Classic Cooking (vervolg)
door Harold van der Heiiden
het eigenlijk meteen uit. De
dame wordt tot een verklaring
gedwongen,maar staat met de
mond vol tanden.Het desperate
5...9b36.trxc5+trxc5+7.Exb3
cbcT 8.9xc5 helpt niet.
v/(4
H,
Verderopis er nog een minor
dual met 9.995+ sbc2en dan
10.d6!
Misschien dat toevoegingvan
eenzwartepion op a4 het eerste
probleemoplost(danis 5...4b3
ó
6.Exc5+ Exc5+ 7.trxb3 axb3
helemaal niet
meer zo
desperaat);
hetleidt wel weertot
16)Wit wint
allerlei lastige variantenin het
1.Ehc8trxf4+2.Óe5!,xd4 Na begin van de studie.
een paar inleidendezettenzijn
E.Dobrescu
we in een kritieke stelling
ShakhmaíyMisl1969
Wit kan natuurlijkde
aangeland.
E.Dobrescu
3.p Stella Polark 1969

%
%
,rffiL
%s
% %
%
%
T

"

E,%

dameslaan,maardan neemtde
toren eenvoudig terug met
remise.Wit speeltechter 3.d3!
en brengt zwart daarmee in
verlegenheid,omdat 3...Hxc8
4.Exc8+ de toren op d4 kost.
Dus 3...fd5+ 4.Èe6 9c5 en de
situatievan twee zettengeleden
doet zich opnieuw voor, met
dien verstandedat een groepje
stukkeneenrij hogerstaat:5.d4!
trd6+ 6.Ée7 Ëlc6 En opnieuw
7.d5! trd7+ 8.*e8 {fc7 en
tenslottedeelt wit met 9.d6! de
laatsteklap uit, want de loper
dekt d8. Een prachtige
systematische manoeuvre;
Dobrescuop z'n best!

10.Éc8) 4.9d4+! (4.9a1+?
Éb7 5.Hhl+ Èa7 6.Wgl+Éa6
7.Ëíf1+ Sbó! Tevensde reden
waaromde witte koning op zet
2 niet naarf6 of d4 kan)4...Èa6
5.Wa4+ Éb7 6.Ëe4+ (en zo
blijkt waaromtoen ook veld e4
en d5 taboe waren) 6...Éa7
7.Ëíe3+ Èa6 8.tsa3+ Èb7
9.uyB+ €a7 10.9f2+ Éb7
11.Ëí92+ cbaT 12.\Ya2+ ëb7
13.tsd5+!Sa7 14.Wxd7+Èb6
15.Hd8+ ób7 16.Wd5+€a7
17.Ëíc6! 9'h2 18.9a4+ Éb8
19.Ëb3+ Éc8 20.998+ Éb7
2l.Y92+
Maar mij lijkt de zwartestelling
na Axb8 en Èxa7 zo belabberd
dat ook een 9-E+9. eindspel
moet zljn gewonnen. En
inderdaadblijkt dat na 2.Èd5!
AxbS 3.h89 Èxa7 4.9c(d)8!
volgensde CD-ROM alle loperzetten na 5.tËíxd7+ tot een
verloreneindspelleiden.
E,Dobrescu
3.p Magtar Sakkélet 1978

17) Witwint

zo'n
bijna
Opnieuw
onoplosbaar eindspel. Na
L.Ab8l Ag3+ 2.Èf5ll 3.xb8
(3...fxa7
3.h8W
tbxaT
4.Wxb8+ trb7 5.Wd6+ Èb5
Jammergenoeggooit de sterke 6.Se5Èó 7.Wa3+Éb5 8.Èd6
lopervan h4 al eerderroet in het of 5...tba76.tbe5 Èa8 7.q&f6
eten:na het simoele5.4e7! is *a7 8.Èe7 Éa8 9.Èd8 sbaT

18) Remise

1ó
Na de inleidingl.àÍ3+ Éh3
E.Dobrescu
sp,pSchweizerische
2.àgl+ Wxgl+ 3.Éxgl Eg5+
Schachzeitung1979
4,Èhl a2 is eenkritiekestelling
Wit wil graagmet de
ontstaan.
toren op de a-lijn komen, om
aldusdezwartepionte grazente
nemen.5.Eb3+ Eg3 6.992+
Èh4 7.trb4+trg4 Maardoorhet
van de toren
tussenplaatsen
verhindert zwart dat telken:
8.4f2+ Èh5 9.Eb5+ trg5
10.9Í3+ Èh6 11.trb6+ Eg6
12.êe3+ Éh7 13.trb7+ trg7
14.9e4+Èh8 15.trb8+trg8 Nu
lijkt wit aanhet eindevan zijn
latijn; Ad4+ is niet mogelijk.
19)Wit wint
Maar gelukkigis er net op tijd
pointebinnenbereik: In deze ingewikkeldestelling
eenandere
16.Exg8+ €xg8
17.9d5+ kan wit eenvoudigde zwarte
remise.
dame winnen. Zoals later zal
blijken is het van belangeerst
Na 4.Éfl
Ef5+ had de even de zwartepion van e5 te
componistvoorziendat 5.Èg1 verwijderen: 1.trc4+ Éb5
faalt op 5...a2 6.trb3+ &g4 2.8d.4+ Èc6 3.9e4+ Èb5
7.8b4+Ef4 endelopershebben 4.Ed5+ Éc6 5.Exe5+Nu even
nu het nakijken.Echter5.Ée2! terug: 5...Éd7 6.Ed5+ €c6
a2 6.1b3+ Ég4 (Een niet 7.trd4+ Éb5 8.9d3+ Éc6
onbelangrijkepointe is nog 9.Ec4+€b5 En nu is hettijd om
6...ëh2 7.9.b8+Ee5+ 8.Axe5+ te oogsten: 10,9xg6 Éxc4
9xe5 9.tra3)7.Eb4+Ef4 En nu 11.4f7 9g5+ 12.Éd1 Éd5
analoog (zie 6.992+) aan de 13.9.b8!en wint.
bedoelde oplossing: 8.9.R+!
waarnazwart drie zetten heeft: Deze studiekent een bijzonder
8...€f5 wordt simpelweerlegd fraaiedual: l0.Ee4+! 9a5 ína
door 9.Eb5+en de torenspeelt 10...Éc6 I 1.Exe6+ €d7
naar de h-lijn, en zowel na 12.9xg6 blijft wit tweestukken
8...Éh39.trxf4 als na 8...Ég5 voor) I 1.9b6+!! en zwartmoet
9.9e3 alW l0.Exf4 heeftwit wel nemen:11...Éxb6,waarna
heeft voldoendemateriaalvoor de witte toren met schaak de
de dame.
loperuitzichtop de dameop 96
seeft:l2.Exe6+

% %'%
^'ffi.v
%e%
.% ,rry,
%
% %tr'%
%s% ' %
% % %a

E.Dobrescu
l.p Revislade Romsna de
Sah 1979
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% % %
% " T "ffi.
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20) Remise
Wouter Mees vraagt u vaak: u
neemt er toch wel bord en
stukkenbij? Nou, ik mag dan
wel een beetje smokkelenmet
een virtueel bordje op mijn
computerscherm,maardan kan
veelerger.ARVES schijntleden
in haar bestandte hebbendie
alles uit het hoofd doen! Die
kunnendan de volgendestudie
beter'skippen'.Wantdie is niet
alleen gruwelijk ingewikkeld,
maarhet gaatvooralook om het
optische effect. Om ons te
kunnen concentreren op de
inhouden het ideevandestudie,
laat ik de door de componist
geproduceerde zijvarianten,
waarmee voor het overtypen
alleenal metgemakeendonkere
winteravond gevuld
kan
worden,achterwege.
Wit's kans ligt in de promotie
vandef-pion gecombineerd
met
een matdreigingdoor het paard
op 96: 1.fl7 9f6+ 2.Éf5 9e7
3,àh4 Nu dreigt inderdaadmat
op 96; dat lijkt gemakkelijkop
te lossen middels 3,..9c2+

1'7
4.Ée6 Maar nu wordt zwart
geconfronteerd met
een
en als een stuk
dubbelaanval;
verloren gaat is remise de
logisch uitkomst;dus: 4...9e4
5.Èe5 Nu wordtdeandereloper
belaagddoor de koning.Wijken
is niet verstandig gezien
stukverliesof mat op 96, dus
dekkendat ding: 5...àf6 6.Èe6
Ija, nu kan eigenlijk alleen
6...àd5 7.tbe5en dezestelling
hebbenwe al eerdergezien.Dan
maar dekken met 7,.,àc3
8.Èd4 en de enige in
aanmerkingkomendepogingis
nu 8...9b4 De verticale
loperconfiguratievan zet 4 is
opeens een
horizontale
geworden!9.Sc4 Maar wit laat
zich niet van de wijs brengen.
9...àa2 10.Éb3 9b1 En, o
wonder, nu weer verticaal,aan
de andere kant van het bord!
1f .Èb2 Logischerwijsherhaalt
zich nu het mirakel op de weg
terug: 11...àc3 12.Éb3 àd5
13.Éc4 9e4 14.&d4 af6
15.Ée53'e7 16.óeó Applaus!
U mag van mij (maarvooral van
de componist)gerustaannemen
dat alles na de inleiding in orde
is. Ik heb geen idee hoe lang
Dobrescuaandez.estudie heeft
gewerkt tussen idee en
voltooiing,en dat wil ik gezien
het volgende eigenlijk liever
ook niet weten.
MUn computer vond een
mogelijkheid, die in geen
honderduizendjaar door een
mens zou zun geprobeerd:
2...9c2+l Dat lijkt nogal dom,
omdat wit nu meteen de
dubbelaanvalkan plegen,maar
er is een gaade op 96 nodig,

zoalsdadelijkblijkt: 3.Èe6 en Met enige verbazingvind ik
nu zeeÍ koelbloedig3...hxg2!! somsopgelegde
dualsin studies
4.f8Wgl9 En hetis nauwelijks die zijn bekroond.Nog groteris
te gelovendat met wit aan zet die verbazingals de studiern
het zwart is die deze stelling kwestie opnieuw aan een
wint.De zwartekoningontsnapt selectiewerd onderworpen(of
als uit de Blijmerbajes per had moeten onderworpen).
helikopter;de witte koninggaat Deze correctie zelf bracht het
mat zodrawit geenschaakmeer bijvoorbeeld tot her FIDEbesluit te geven!5.9f7+ Éh7 Album.
6.498+ É96 7.9fli+ Ég5 r.Eb7 \9c5+ 2.Èe8 Wc3
8.h4+ Èxh4! 9.Éxd5 9xf2 en 3.9'd2! gd4 4.3'e3! tseS
snelmat.
s.Af4! gfó 6.Ags Wes 7.Sf7
Als wit besluit meteen de Yxg5 en nu een grappig matkoning uit het gevaarte halen: finish: 8.9c8+ Sh7 9.Wg8+
2.*d7
dan wikkelt zwaÍÍ Éxh6 10.9h8+
soepeltjesaf naareengewonnen
eindspel: 2,.àb6+
3.Ée8 Maar als je toch eventjesje
Ëíxf2! 4.9b3+ Èh7 5.Axc2+ intuÍtie aan het roer laat, dan
ëÍxc2 6.tíf7+ Éxh6 6.9xf6+ moetje toch voelendat er op de
$í96+ 7.Wxg6+Éxg6 -+. En zevendezet'meer'inzit?
als 'ie eerst het aftrekschaakje 7.Wfl7!9b8+ 8.4d8 en hetmat
benut(2.9fi+ Éh7) 3.Éd7 kan kan alleen gedekt worden met
opeensvenijnig3...9f5+.
8...9e5 hetgeen9.9.f6+uitlokt.
De inleiding, waarmee wat Ook 7.Wc8!Èg8 (wat anders?)
stukkenweliswaarop natuurlijk 8.9d7 is snelmat.
wijze op hun plaats worden
gezet, doet toch wat atypisch
E.Dobrescu
aan; misschiendat Dobrescuer
2l3.p B ulletin Pro blemistic
in slaagtdat vlekjeevenweg te
1977
werken.
E.Dobrescu
2.p Szachy1979 {correctie}

22)Remise
1.Éf6Èh8 23b8 e19 3.ee5
Om zelf nu niet te verliezen,
21) Witwint

moet de zwarte dame de loper

18

Een
kras
staaltje van
schaakblindheid
vindenwe in
het volgendegeval:
3...Ëxe4 4.trd8+ 9.g8 5.trd4 1.9h4+ cbe6 2.8-te7l Eh8
Ëe3 6.Ed3 We2 7.trd2 Ëíe1 3.àc5+ Éd6 4.àf5+! Èd5
8.trd1 en nu horizontaal: 5.àe3+ Éd4 6.àe6+ Ée4
7.695+ Èf4 8.àd5+! Éf5
E...9a5 9.tra1 9b5 l0.trbl
gd5 12.Ed1 9.àe7+ €f6 10.àe4++! *e6
gc5 ll.Ecl
geinig!
11.àc5+ is opnieuween fraaiogendeeuwigschaak.
De componisthad voorziendat
ook 1...Éf8 in aanmerking Na 2.àc5+? t&d6, zo dacht de
komt. Want na 2.trd8+ Ae8 componist,leidt 3.àe4+ Èd7
3.9b8 àg8+ 4.Éxe6 e1Ëí 4.àb8+ Ée6 tot niets, en na
5.9d6+ Ég7 6.9e5+ Èh6 3.Àe'7! heeft zwart sterk
7.Exe8 is er materieelgezien 3...Va21 Want de koning
nietveelmeeraande hand;bijv. ontsnapt opnieuw uit de
na 4.àc8+ Èd5
7.Exe8 Wxe4 8.trxg8 Hc4+ paardschaakjes
9.Èfó b5 10.992. Echter,hij 5.àb6+Èd4 (5...Èd66.àc8+).
overzagdat hier na 3...àf7! het De oplettendelezerdoet nu een
schaakop d6 wordt verhinderd, verrassende
ontdekking.
bovendiende torenaangevallen Degenendie nog zonder bord
wordt, terwijl de promotie van modderen,nemenwe nog even
de e-pion niet kan worden mee naar het volgende
voorkomen.
uitroeptekenin de hoofdvariant:
4.àc8+ Éd5 5.àb6+ €d4
(5...*d6 6.àc8+) 6.àe6+ Ée4
E.Dobrescu
'7.àc5+ q&R
Tidskriftfor Schack
en het is opnieuw
mis.Op deeenof anderemanier
doet mij dit sterkdenkenaande
partijenvanmijn clubgenotenrn
de le klasseKNSB: mat-in-één
overzien! (In beidegevallendus
6.9f2 mat!).
op e5 aanvallen; waarna ze
veroordeeld wordt om dit
te
blijven
doen:
eeuwig

"à%, "ffi,
%'ffi
% %
%"ffi.
t % "'&
23) Remise

E.Dobrescu
5.hm Chéron MT 1996
{correctie}

24) Wit wint
Meestalzijn de vondstenmet de
CD-ROMnogaldroog.Hierzijn
er twee tegelijk die u een
glimlach moeten ontlokken.
Bedoeldwas:
1.9f2 tre3+ 2.bb4 Ee4+
3.óc3 Ee3+ 4.&d4 trel
5.WR+ Èd2 6.9d3+ (Ook
6.992+! wint: 6...Écl 7.tía2
Èdl
8.9fl2 àe3 (8...àd2
9.Éd3; niet veelaan,ik geefhet
toe) 6...ócl 7.9c4+ Èdl
8.9b5! ócl
9.\9a4 Éd2
10.9a2+ Scl 11.9a1+ Sd2
LZ.tYb2+ódl 13.Wn!
Wat dacht u van het reddende:
1...àg3!! 2.Vxg3
Ee3+
3.Wxe3pat! of ook 1...àd2+l
2.cbc3 Ec4+l 3.Éd3 Ec3+!
4.Sxc3 (4.Èd4 bijv. 4...Ec4+)
4...àe4+ remise!
(wordt vervolgd)
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ARVBS. OPLOSWEDSTRIJD
Amsterdam 29 november 1997

door Ward Stoffelen & Harold van der Heiiden
De jaarlijkse oploswedstrijd
werd dit maal geleid door Ward
Stoffelen, die van Wouter Mees
een
aantal
studies
was
a a n g e r e i k t .D e k e u z e i s m i j n s
inziens aanmerkelijk beter dan
vorig jaar; zoals Ward tijdens de
prijsuitreiking al zei'. er zitren
studies tussen waarvan je ook
nog kunt genieten als je de
pointe niet kon vinden. Het
aantal deelnemers was gering:
12.
Marcel van Herck wist nu
beslag te leggen op de eerste
plaats (helaas was de kampioen
van vorig juur, Bertholee,

W.M. Kolmakow
3e prijs Oekrainscomité
L.O.S.1955

volgt op 10.Éc3 Éa4 de zet
1l .9c2+ metremise.
0fer Comay
Tidskr ift fo r Schack 1975
Versie

%

%%.,,á%t;D%;D

D*,,**K*
D****%''m.
91ffi '%,Affi.7Z
Dom*D*rt
K*KD*'DK

%%D%%%%%

1) Remise

e % % % % ,

1.9e4+ Ée3 0...Éc4 2.9d5+,
1...Éxb53.9xa2 of 2...Éxd5
2) Wit wint
3.àc3+ en wit wint) 2.àa3!
Het was wel erg jammer dat er
alÈí+ 3.4b1 Éf4 (3...Wxb2 1.9d5+ 9b7 2.Axb7+ Éb8!
geen
computers
aanwezig 4.4c4+) 4.Éc2!
Èe5 5.Sb3 3.exf7 ExÍ7! 4.ERl ExbT
waren. Dat was zeker verwacht
Éd5 6.Éc3 Èc5 7.Éb3 Èb6 5.Ef8 mat. Zwart probeertpar
gezien de publiciteitsgolf vorig
8.Sc3 Éa5 9.Èb3 enremise.{4 uit te lokken,maarkomt in een
jaar.
pti.
matnetterechr.{5 pr}.
Een eenvoudigestudiedie door Opnieuw een eenvoudige
de meeste deelnemers werd studie,waarvanvelende pointe
opgelost. Echter
vrijwel (2...Éb8!) niet eens iagen.
niemandgaf4.Éc2 endedaarop Perfect opgelost door Marcel
volgende varianten, omdat van Herck, Harm Benak, Ton
4.Éc I netzo goedkan.De witte van Oosterhouten Ed van de
koning moet weliswaar de Gevel.
koning aÍhoudenvan veld b3, Merkwaardig genoegwas deze
maar mag die koning wel naar studie toegevoegd om het
a4 latenkomen;in tegenstelling computers moeilijk te maken,
tot wat de oplossing doet 'vanwege het offer 2...Éb8'.
geloven. Stel dat wit in de Nou spelen (speelden?)veel
slotstellingaanzeÍzouzijn, dan computers
nogal
materialistisch,
en zullenzeniet
afwezig).

20
(onduidelijke)
offers
snel
plaatsen. Maar aan de andere
k a n t h e b b e nz e n a t u u r l i j kt o t a a l
geen last van de neiging om
stukken automatisch terug te
slaan.Mijn computer vindt in
minder dan een halve seconde
d e v o l l e d i g eo p l o s s i n g . . . .
Jochanan Afek
(opgedragen aan D.)
I e prijs Israel Ring Tornooi

1975
.êr

"%e%
,,ry, %
%%

^ % "ffi
L% %
'%
,,% %
% %
'%%
%

oplosser: Jurgen Stigter (4
punten).
Ward beweerde tijdens de
presentatie van de oplossingen
'D.'
dat de
aan wie dezestudie
was opgedragen een vroeger
vriendinnetje van Afek was, en
dat we wel nooit meer te weten
zouden komen wie dat nu isl

K.Runquist
le prijs Tidskrift Í?ir Schack

l9s9

E.N.Somow-Nasimowitsj
E.Y. SjachmaÍi 1927

%,%%
% "ffi,
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È% % %
%tr%
%'%
,ffi,^
^ % %
% %
% %

,%
% %
e%
,ffi
%
^ % % %
%"ry
' %%L %
%x
%
% %

5) Remise
4) Wit wint

3) Wit wint
l.b7 9c5!! (hetbeste_- met de
bedoeling2.b8D Ea6+. Zowel
l...Ec6 2.b8à+ als 1...Ea6+
2.9a'1 of nog l...Ee6 2.àc7!
zijn voor zwart uitzichtsloos)
2.9xc5 trh8+ 3.€a7 (3.b8ts?
Exb8+ 4.Éxb8 €c6 remise)
3...Èc64.9d4 Eh7 (4...trf8laat
5.€a6! trb8! 6.9e5 ExbT
7.àd4+ toeen verliestde toren)
5..0.97!! ExgT 6.àd4+ Sc5
7.àe6+ of 6...Éd6 7.àf5+. {6
p r) .
Dingt mee naarde titel van de
moeilijkstestudievan de dag.
De fraaieverdediging1...9c5!
werd al door weinigen
gevonden, laat staan het
briljante
5.9g7 !l
Beste

Peter van de Heuvel wist als
enige deze studie volledig op te
lossen, en bleef met ó punten
hier de op één na beste (Marcel
van Herck) maar liefst 3 punten
voor!

1.8c8+ Èe7 2.trb8 Aa6 3.8b6
àc5 4.Ec6 àe4+ 5.ód4 gn!
6.Ec7+ Sd8! 7.llr7 9c4tl
Q...9g28.trg7Ahl 9.Egl AR
10.€e3 en wint) 8.trf4! àd6
9.Èc5 Éc7 l0.Ed4 en wint
(10...àb5 11.Exc4 àxa3
l 2 . E c l ) .{ 6 p t } .
Aan deze studieheb ikzelf de
Volgensmij
meestetijd besteed.
is deze (ook) voor computers
vrijwel onoplosbaar.Na te
hebbenvastgesteld
dat 4.Èd4?
àe6+! 5.€d5 àc7+ 6.Éc6 €d8
7.Eb8+ 9c8 tot remise leidt,
heb ik veel tijd besteed aan
aanlokkelijkealternatieveeerste
zetten met lange variantenals:
LEh4 àcl 2.trh5 9a6 3.Eh6
9.b5 4.Eb6 êa4 5.trb1 àc3
6.Eel etc.

1.Ec6 àc3! 2.9f5+ Éh5
(een belangrijke
3.ê96+!
tussenschaak)
3...Ég5 4.Axc2
àe2 (dreigtvenassend
5...àgl
mat) 5.fg6+ óh5 6.Exg3l
êxg3 (6.àxg3? 7.Éxh2 =)
7.3.96+!!(7.4d1?Ég5 8.Axe2
Éf4 en wit is in zetdwang)
7...Éh6! (7...Éxg6? pat!)
8.9h5! èg5 9.494!! (niet
9.9xe22 *f4! en de witte Loper
moet éénder brandpuntenfl of
94 prijsgeven, waardoor àh2
vrijkomt en spoedigmat geeft)
9..,àg1+ (een ultiemepoging.
Na 9...Èf4 l0.Axe2! is zwartin
zetdwang)10.Éxg3 àxg4 en
wit staat pat! Een prachtige
patstelling!
{6 pt}.
Opnieuw werden de meeste
punten behaalddoor Petervan
de Heuvel. Marcel van Herck
vond nog de volgendevariant

21
(gedeeltelijk
tijdensde analyses
achteraf):6...Afl! dreigt mat
1.996+ é96 8.trf3!? àgl+
9.&g4 àxf3 en nu 10.€f5!
àh4+ I l.Éxe5 àxg6+ 12.Ée4
àg3+ 13.Éf3l en 14.94 met
remise!

I.Kricheli
2e prijs Spartak-S01985

r.trd3 94 2.Eds Èh6 3.trd8
èh7 4.àg5+€h6 5.àe4€h7
6.trd1en7.trh1mat.
l . t r d l ? D a 8 lo f l . à g 5 + ?e n

.,rry.,rrye.%@
"T,

%^% %

% % " m

2.8)e4 om de lange diagonaalaf
te sluiten zou voorbarig zijn: de
z& zou over 94 ontsnappen.
Eerst moet 94 geblokkeerd
worden.{5 pt}.
De gemakkelijkste opgave, die
als een mat-in-7 bekend is, maar
net zo goed door kan gaan als
een studie. Een enkeling zag de
pointe 3.àg7? e5! 4.Exe5 c5+
over het hoofd.
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The Rinck - Kubbel match (part 5)
bv Alain Pallier
In the early thirties, the contest
between Rinck and Kubbel
quite
became sharper. A
mysterious tourney organized in
Berlin was for Kubbel a second
opportunity of getting ahead of
Rinck.
In 1930 was announced an
tourney
international
study
the Fodors
sponsored by
Verlag.
TWo
Illustrations
judges: E.Lasker and E.Zspler
were appointed, but it appears
that the former world champion
replaced
by
was
E.Schweinberg.No closing date
was given. It seems that the
award was then not entirely
reproduced in chess magazines.
The first prize was probably
to
L.Hanssen,
awarded
otherwise unknownl Harold
found in his DB the following
study (but the 1930 date):

L.Hansen
Fodo rs lll usíratio ns Verlag
1930?,lst Prize
E
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The study well deservesits
placein Kasparyan's
book Slla
Peshki.
Kubbel's study belongs to a
seriesof studiesin thisperiodin
which Queens are the
prologonls$:
L.Kubbel
Fo dors I llustratio ns Verlag
l93l-33,2nd Prize

White to play and win
1.4d6
A) 1...àe7 2.d5 Ég8 3.àc8!
Exc8 4.d6!
B) 1...àc7 2.d5 trfll 3.àe8!
trxe84.d6!
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White to play and win

22
1.d5! tsxd5 2.h8W+ èxa2 van der Heijden, Pawn 9c5) 2...9xe1 3.f7 gb4
4.b8W+
3.Wa1+!! (3.Vg42 àc3! Promotion,page35).
4.Wxc3 Wg5+!! 5.8íxg5 Henri Rinck sharedsecondand
stalemate) 3...€xal

4,9b2+l

àxb2 5.9a3+ tsa2 ó.tsc3!
(zugzwang)
6...957.h3 +-.
Rinck'sstudy was unknownto
Marcel Lamare:
H.Rinck
Fo dors I ll usíralio ns Ver lag
1931-33,3rd Prize

third prize with .... himself! Critical moves, sacrificial
With the fourthe prize he was decoys, interference:in both
awardedthe first setprize:
studies we recognizea simple
Grimshaw (see H.Grondijs'
H.Rinck
Neverending, page 272, for
Journal de Genève1932-33, moredetailedcommentaries).
2nrJl3rd,Prlze
H.Rinck
Journal de Genève1932-33,
4th Prize
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White to play and win
e'%
(1.àd4?
I

.d1

White to play and win
(RinckindicatesI 1.1932asthe
dateof publication)
L.a7l(1.g1?Éa3! 2.g8Wàc3+
3.*cl b2+4.Èd2b19: 1.Èb2?
àe3 2.a'7 9-g2l 3.g1 àdl+
4.sbcl b2+ 5.ëd2 blg)
1...9xf5+ 2.Éb2 àb6 3.g7 3:e6
(3.-9h7 4.ad7 àa8 5.àf6 +-)
4.àd7 àa8 5.àc5+ K- 6.àxe6
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1.àh2!
\xd42.ï7 trf4)
1...9xh2 2.^d4l (2.f71 trf3)
2-.\xd4 3.f7! Ef4 4.b8Ël +-.
H.Rinck
Journal de Genève1932-33.
2ndl/3rdPrize

White to play and win
1.d7 ffi 2.àe5 E'dl Q...\d6
3.494 9.el 4.àf6! Ac3 5.àe4
+-) 3.àg4 3.el 4.àf2! (a.h7?
(4...fd5
Ac3!)
4...3;dJ
5.àe4!) 5.h7 gd4 6.h88 mate.
H.Grondijswritesthat2...Ed1is
considered as the main line
"because it
shows a logical
decoy in preparation of the
(simple) Grimshaw on d4.
However,that line is only there
to explainthenominalanti-form
move2...8d6whenBlackreally
wants to defend himself."
(Neverending, page228).
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T]re 1932-33Journalde Genève
tourney is well known: judged
by André Chéron, a swiss
resident,it was marked by the
revelation of Harold Lommer,
another swiss resident, who
"reachedthe top of the world White to play andwin
with his evergreenaltemative
1.àb3! (1.àel? 9xe1 2.f7
AUWby a singlepawn" (Harold
9b4) 1...Exb3 2.àell (2.f7

No prize this time for Kubbel,
onlv a lst mention:
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L.Kubbel
Journal de Genève1932-33,
lst hm

L.Kubbel
Journal de Genève1932-33
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White to play and win
White to play and win
1.Wd7! Éxb3 2.tsd3+ èa4
3.Èlxa6+ Éb3 4.Wd3+ Éa4
5.Wd7+
Èb3
6.9Í7+
(Switchback
!) 6...Éa4 (6...€c3
7.Vc7+ VxcT 8.bxc7 e2/h2
9.c89+) 7.Va7+ 9xa7 8.bxa7
e2lh29.a8\W+
Another entry by Kubbel was
not honoured: it was not
reproduced in any of the
collectionsof Kubbel's work.
Lamarewasawareof this study,
not from the Journal of Genève
but from
the Deutsche
SchachTeitungin which it was
reproduced in april 1934.
Timothy Whitworth includedin
an article (BCM octoberl99l):
the following comments are
quotedform ïmothy's article:

1.g7 Èíc8 2.Wh3+ (2.Vxg3?
Wg8)2...f5 3.Wxg3!Èf7 (Now
3...Wg8? fails on 4.ËYb3+;
3...We8 is answered by a
counter-check
4.Wg6+)
4.B196+ €g8 s.9h6l &n
(5...9e8+6.Éh4 êe1+ 7.€h3
Éfl/ 8.8h5 +-) 6.Wh7! tsgS
7.996 mate.

1.€b4+! Éd5
(1...àc3+
2.Wxc3+ Èd5 3.d3! Wxe2
4.Vc4+ Ée5 5.d4++-)2.e4+r.
Éd4 3.ëía2!
A) 3...Ée54.d4+
B) 3...€xe4 4.d3+
C) 3...4c3 4.dxc3+
D) 3...àe3 4.dxe3+
This is a goodrealization
of the
Albino theme.
The Rinck study: a festival of
knight forks,is lessdeepin my
opinion:
H.Rinck
RigascheRundschau 1934,
2nd Prize
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The Rigasche Rundschau (Riga)
tourneyin 1934,gaveKubbelan
opportunityfor an immediate
revenge,with a remarkabletask
study:
L.Kubbel
White to play and draw
RigascheRundschau 1934,
1st Prize
l.àd5+ Se5 2.àf4! Éxf4
(2...c19 3.àd3+) 3.àg2+ óe4
(3...Éf54.àe3+;3...Ée54.àel
c1Ëí 5.àd3+) 4.R+! Éd4
(4...Éd3 5.àel+) 5.àf4! Éc4
(5...c1W6.àe2+) 6.àe2 ód3
7.àcl+ ëxd28.àa2 +-.

"T

I %L%
.rry
e"ry%
% %^%
%e % % :
% % %
w"ffi.L%
"%^:%
"%|

White to play and win
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