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Redactioneel
door Harold van der Heiiden
Enkele leden van ARVES Misschieniets voor een luxe Dat boekheefttrouwensvooral
voor wat betreft de studiesvan
hebbenme al beloofddat ze een ARVES-bijeenkomst?
studie voor het ARVES-IO IT (www.skifrance. frfl 3530/accu-f.htm). Vandiestnogal wat stof doen
zullen insturen. Brj een ARVES-lid Tim Krabbé heeft, opwaaien (helaas is Vandiest
enkeling,en ik waaghier alleen zoalsik in het vorigenummeral nogal slordigin de vermelding
de naam van mijn collega- vermeldde,een voortreffelijke van originelebronnen,en zryn
'site' met schaakcuriosa.
Sinds dit soort studies,zoalshij zelf
redacteur Harm Benak te
pas
heeft htj de ook drommels goed weet,
september
noemen,kon ik dezebelofte
tekstvanenkele uiterstdual-gevoelig).
ontfutselen. oorspronkelijke
na enig aandringen
van G.E. Bar- Misschiendaaroverin een volWant"ach, ik vind het wel een schaakrubrieken
leuk thema,maar weinig tijd", bier in de Glasgow Weekly gendnummervan EBUR meer.
daartrappenwij natuurlijkniet Citizen van 1895 rondom de Maar wat mij betreft zou een
in. Alhoewel de deadlinenog Saavedra-vondstopgenomen thematische uitgave op dit
ruim eenhalfjaarwegligt, maak (www/xs4all.nU-timkr/chess/ vakgebiedhet eersteARVESboek-van-het-jaar
in hetnieuwe
ik me toch al wel wat ongerust saavedra.htm).
omdat ik nog geen enkele In dit nummeris eenbelangrijke milleniumzijn!
Nederlandseof Vlaamse in- plaats ingeruimd voor een In dit nummer treft u een
zendingheb mogenontvangen, artikelvanJulienVandiestover ongebruikelijk groot aantal
terwijl de buitenlandseinze- zijn Carel Mann-adoratieen de engelstalige artikelen aan.
ndingen werkelijk binnen daarmee gepaard gaande Normaliter probeer ik dit te
strómen (enige overdrijving studies.Als er ééngebiedis van beperken tot één of twee
waarinuitge- artikelen.Maarik bennatuurlijk
voor de goede zaak kan geen de eindspelstudie
breide explicatie van studies wel aftankelijk van het aanbod!
kwaad).Dus,aanhet werk!
De internetters onder ons absoluutnoodzakelijkis, dan Ttvee schrijvers maken hun
'ARVES- bereft het de studies met Ëí- EBUR-debuut:PeterGyarmati
hebbenvastal wel de
l0 JT'-pagina op het World 9+A en W-W+à. Vroeger is sindshetoverlijdenvanAtilla
geraadpleegd gruwde ik van dergelijke Koranyi de nieuwe eindWeb
Wide
van het
(http://irome.wxs.nl/-haroldh/ studies.Maar sinds Vandiest spelstudie-redacteur
híeldop een Hongaarse Sakkélet, en de
home.html).En deze mensen ooit eenvoordracht
hebbendie paginavermoedelijk ARVES-bijeenkomst,en ex- ItaliaanMarco Campioliwordt
het
met een zoek-machine op- pliceerdewelke taskser in het geïntroduceerd in/bu
gespoord.Aldoendeweten zij geding waren, ben ik aan- betreffende artikel. Verder
ook dat de naam ARVES niet merkelrjk genuanceerderin hebben we nog bijdragesuit
geheel authentiek is. Sterker mijn mening.Ik hoop dan ook Roemenië(Emilian Dobrescu.l
nog, het zou me niet verbazen dat onderhavigartikel zUn nut en Frankrijk (Alain Pallier).
alsdenaamvanonzevereniging zal bewijzen.Eigenlijk is het Tenslotteis er nog een tweede
al eens ooit door Mart Smeets een schandedat er nog geen Vlaams artikeltje (lgnace
Wanneer
is Vandecasteele).
tijdens de Tour de France- thematischboek verschenen
vanStudioSportis op dit gebied.Bloemlezingen komen er weer anikelenuit
uitzendingen
genoemd.Aan de voet van de met dergelijkezijn er genoeg; Nederland?
'col de la Croix de Fer' ligt daartoekan ook het Vandiest- S.v.p.kopij insturenvoor
namelijk een ski-oord met de gedeelte in 123 Flemish
I maart 1999
naam St. Sorlin d'Arves. Miniatures worden gerekend.

The Rinck-Kubbelmatch(part 8)
Alain Pallier
In 1935,Rincktriedgainto win
a first prize in a soviettourney
but he wasnot moresuccessful
thanearlier.Thistoumeywas,as
usual,of very high quality.
Kubbelusedto reworkhis own
compositions:
thefollowingone
is the synthesisof two pnor
studies:
L.Kubbel
Shakhmatyv SS,Srï1935
specialprize

'^ t w
" && %%%
e
''4% , % %

%^% %"#
L%,e"&
v i r u %%' % t
v28,& '% %t
r) Win

l.àab6+ cxb62.àxb6+
A) 2...9xb6+3.Èxb6 a3 4.Éc6
a2 5.9a5 alW 6.d3 mate.
SeeL.Kubbeló4 I 927II 4th hm

Éa6, th4, àb8, c2, d2; Éd5,
a3,d4
5.àc6 óxc6 6.4f6 Èds 7.d3
a2 8.c4+ Éc5 9.SbZ atg
10.9e7 mate.

L.Kubbel
ShakhmatyySSSÀ 1935
2nd hm

Rinck'sstudycamein berween
the Kubbel specialprize and a
secondhonourable
mentionalso
givento Kubbel.
H.Rinck
Shakhmatyy SS,SÀ1935
lst hm
3) Win
l.a7! Wd7+! (1...9f4+ 2.Éh2
trh8 3.tsd4+ winning b!.hS)
2.Éh2 trh3 3.Wa2+! Èb5!
4.Wb1+!Èad 5.9b8! (andnot
5.Wxh8?Èxa? 6.9xh5 Ëíxd3
7.9a5+ Éb7 8.9M+ Éa6
9.Wxf4+ c5 and Black draws)
5...trxb86.axb8à+! andwins.

ryry
2) Win

Schackvrirlden, a magazine
publishedin Góteborg(Swe1.96 àd4 (1...àxe32.g7 àf6 den) organizedquarterly tour3.d7;1...àM 2.g7 àf63.6d't
neys. Kubbel won a second
Í-.
àbxd5 4.d7àxd7 5.g8W)2.g7 prize for the third quaÍer and a
Èc8, .Ê.h8.a5, b4, c2. d2, e5; àf6 3.àdst
third prizefor thefourth quarter.
Éc6, a4,b7,d4,e6
A) 3...àg8 4.à14+r. €g3 Rinck publishedfive studiesin
l.b5+ Èxb5 2.sbxb7 Èxa5 5.àe2+! 6xe26.d7 +-.
the samemagazinein october
3.9f6 ^3 4.4d8+ Èb5 5.gbó B) 3...àe6 4.d7 àg8 5.àf4+ I 935but noneof these
threeaoÉ c 4 6 . é c 6a 2 7 . 9 a 5a l g 8 . d 3 àxf4 ó.d89 +-.
pearin the award:
mate.
B) 2...Èc5 3.6d7+ €d5
4.àxb8 a3
We can now recognizea study
composer
l3 yearsearlier:
L.Kubbel ShakhmatnyListok
1922+-.
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L.Kubbcl
Schackviirlden 1935(4th
quarter) 3rd prize
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H.Rinck
Schackviirlden1937(lst halfyear) lst prize
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4) Draw

5) Win

8.Èc5(3)) 7.€e3 (HvdH recently il9961 discoveredthat
this studyis cooked:7.9f5+ è8.9c2 9c6 9.Éb3 alsodraws)
7...àd1+ 8.Èd2 àn 9.Èe3
àh3 (9...àhl l0.Af5+ and
I 1.9.e4)10.9f5+ Éh6 11.9e4
gn 12.9d3 gg2 13.4e4draw.
Was their last toumey in commona forewarning?
BothRinck
and Kubbel were clearly outclassed,especiallyby younger
composers,in the 1937Revista
Romanade Sa/rtourneyjudged
by Arthur Havasi:
lst Prize: T.G.Gorgiev,2nd
Prize: C.de Feijter,3rd Prize:
C.Raina,I st hm:S.Herland,
2nd
hm: C.de Feijter, 3rd hm:
C.Raina,4th hm: J.Lazar,5th
hm: H.Rinck,com: L.Kubbel,
C.Raina,L.Prokes,J.A.Rusek,
L.Prokes,D.Simon.

1.e6! €f4 2.Éb8! (2.e8W?
Ef8 !!
3.Wxf8
stalemate;
2.&b71 \f7 3.f6 Èg8 4.Èc7
trf8 5.Éd7 €f7! =) 2,.@g7
Q.,\n 3.f6 €g8 4.e89+ Ef8
5.Í-l++-; 2...€g8 3.Éc7! trÍ-/
(3...8f8 4.@d7 ëf7 5.exf8W+
ÉxE 6.Ée6 +-) 4.Éd6 trf6+
1935was a very rich year as far 5.Éd7 trf7 6.tbe6 +-) 3.e8W
H.Rinck
as the Rinck-Kubbelmatch is trfll 4.f6+ Èg8 5.Í7+ andWhite Revkta Romana de Sah 1937
concerned:in 1936.there was wins.
Sth hm
L.Kubbel
not a singletourneyin common
Schackvrirlden1937(lst halffor our two heroes.
year) 2nd prize
In the two last tourneys,Rinck
cameahead.first in the 1937I
Schackvrir Iden tourney:
1.b5 trb4 2.@e7l(2.a6?bxa6
3.bxa6trxb6-+; 2.Ée8?Exb5
2...trxb5
3.E.d'7 trc5 -+)
4.ëc7
3.Èd6!
Ef(g,h)S
Ef(g,h)7+ 5.Èb8 €R 6.Éa7
,be4 7.a6 Èd5 8.axb7 Éc6
9,Èa8 trxb7 stalemate.
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6) Draw

1.96+Èh7 2.9e6 àd5+ 3.Éd4
àxf6 4.g8Ëí+ àxg8 5.Éc5
àa4+ (5...àa8 ó.3.d5) 6.Éb4
àb2 (6...4c6 7.4b3 àb6(b2)

7) Win
1.c6àf4 (1...à932.6h4t6e2+
3.àc5 àc3 4.c7 àa4+ 5.Èc6)
2.àg5! fxg5 3.Se5 àd3+
4.Éd6 Ab2 5.c7 àc4+ 6.Éc5
?_.

Oncemore,I prefertheKubbel:

t

L.Kubbel
RevisÍaRomana de Sah 1937
commendation
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This was their last tourneyin
common:after 1937,it was no
longerpossiblefor sovietcomposersto enterstudiesin tourneys abroadand, of course,it
was also impossiblefor occidentalcomposers
to sendstudies in SovietUnion.
Each readercan now make up
his mind about the essential
question:who,betweenthistwo
giants,was the best one?The
table of the awardsshowsthat
Rinck was preferred by the
judgesbut I shouldlike to receive contemporaryopinions
from readers.
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8) Draw

1.4a7 Sc6! 2.àxb6! ób7
-+)
3.àc4! (3.Èg5? 9n
Errata:
3...Sxa7 4.Ég5
9f7(e8) l) The Rinck-Kubbelmatch 5.àd6!; or 4...9d3 5.àe5l Ae2 part | (EBUR 111997p. 19)
6.àc6+ Éb6 7.àd4! Tlvo cha- Rinck listed himself 102 tourmeleon-variants
honourablemention
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neys(not52 asit waswritten)in
which hetook part.It seemsthat
he 'forgot' 7 tourneysin with
none of his studies was rewarded.
2) R-K PartI: the 1916Kubbel
study that was rewardedin the
Rice Memorial Tourney (see
EBUR lll997 p 20) is inconect:
ïmothy WhitwoÍthfoundin the
1....Q'd7
line thar after 2.àb3+
ebl 3.4d3 9d6 4.c4+ 9xd3
5.e89, Blackcouldavoidstalemate by playing 5...Wxb3+
6.tbxb33.xe8 7.Éc3 óa2 and
Black wins. Larer,I studiedrhe
positionmyselfanddiscovered,
in the main line, after 1.àa5
Ëg3+ 2.àb3+ Ébl 3.e89 a
strongermove than 3...9,xc2
3...Wc3!andBlackwins.
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l: SydsverckaDagbla<letSndllposten19ll-12,2'. AmericanChessBulletin (R: bestSet prize,ex e4uo,K: bestEndgameprire),3: Eco Deglr
Scacchi19l'1-18, 4: CcskzSlovo 1924,5: Magyar Sakkzlet1928,6: ó4 1928ll,7: Ia Nau 1929,8:El Noticiem 1929,9..Fodors lllusrrariont
Verlagl93l'33, l0: Joumal de Geneve1932-33,ll: Riguche Rundschau1934,12:Ceskaslovenrky
Sach1934,13:It Patrie Sarse 1934-35.
14:L'Opínio 1934-35,15:Slaklmty v SSSR1934,16'.Rqista Romna de Saà 1935,l?: TyovaenShok*i1935,18:Shakhmo y SS.!R1935.
19.Schackviirklen1915IV,20: Schackvdrl.den
1937l,2l: Revistatle Romna de Sah193'l.

MANNIANA
Door JulienVandiest
In het zesde ARVES-boek,
Carel Mann (1991), geeft Jan
van Reek lucht Íum zun
bezorgdheid omtrent mtjn
seksueelwelzijn. Met het oog
op mrjn leeftijd, alleszins
aandoenlijk. Want in verband
met mijn grote liefde voor
carrousels(passiedie ik deel
met mrjn vriend Ignace
Vandecasteele), schrijft de
auteur,maaraanleidingvan een
viervoudige rondtoeren, ln
Mann-stijl, van een mijner
"Bravo, laten we
dames:
1".
Vandiestniet'ontmannen'
Nou, Nietzsche is mijn
uitverkorenfilosoof, en daarom
voel ik me er moreel toe
verplichtte blijven opterenvoor
'gevaarlijk leven'. Met alle
gevolgenvandienop het stuk
van de gezondheid mijner
schaaktelgen. Houten dames
zijn namelijk nog meer te
duchtendan vleselijke. AmPer
heeft men ze een vorstelijke
heirbaan aangeboden, of ze
tonenzichal belustoPzijwegen.
Kwestie van hun heer en
meester(die van naasthet bord)
een loer te draaien.Znwat êén
op drie van alle soortenstudies
wordt vroeg of laat incorrect
bevonden,betoogdeal terecht
'AJR', maarmen kan
ons aller
erop aan dat damesstudiesnog
veelmeerkafdoenopwaaien.
Intussenmoet ik bekennendat
'iets
ik met wijlen CarelMann
heb'. Aan Troitzky, Rinck,
Havel, Prokes, Halberstadten
hebik al
anderedamesvirtuozen
aardig wat te danken gehad,

maar mijn geestelijkerelatÍe verdienste als componist.
met de grote Nederlanderis Bovendien:iets zomaarin de
blijkbaar van gansandereaard. schootgeworpenkrijgenis niet
Door Mann werd ik inderdaad altijd leuk.
van meet af aan (lees: 1947) Vooral niet, wanneer nadien
'bezeten'.Niet in de blijkt datmijn 'inspirator'
- wie
werkelijk
zin van een beklijvende dat ook zij - nogal eens
maakt.Zijn niet
bewonderingvoor het besteuit karpersprongen
waar heelwat studiesvanMann,hoe
zijn oeuvre- bewondering
ik natuurlijkniet naastkan kij- briljantook van opzet,niet ten
ken - maar in die van een prooi gevallen aan nevenMaar wat moetik
waar ik geen oplossingen?
samenhorigheid
studie
beter woord voor vinden kan doen?Eenaldusontstane
(niet lachen)dan 'spiritistische niét publiceren? Dan heeft
telepathie'. Waarbij ik er niemandeÍ wat aan,het minst
desnoodsnietsop tegenheb dat nog ikzelf. Mijn publicatiemen me een reïncarnatiefreak deugd wordt trouwens vrij
zou noemen.Zeker,zoals alle regelmatigniét beloond,zoals
kom ik vaak het een ware deugd betaamt.
studiecomponisten
tot de bevinding dat er bij het Want een aantal van de
ineensteken van een goed betrokkenstudiesraakt nadten
eindspel de uitspraak van nietvoorbijdecensor.Maardan
Edisonte pas komt: dat zoiets houdtDameFortuna(of Caïssa,
veel meertranspiratievergtdan of Manns schim?)nogal eens
inspiratie.Maar dan zijn er die een beloningvoor me in petto:
momenten waarop ik een de studiesin kwestie kunnen
inbeginstelling a.h.w. voor- zonder noemens-waardige
geschoteldkrijg door vingers spanninggeredwordenop basis
die, zo te zien, niét geleid van een kleine en vaak voor de
worden door mijn bloedeigen hand liggendecorrectie.In het
jongste ARVES-boek, 123
grijze cellen.
En dan staatdie stelling daar Flemish Miniatures, vindt men
zomaÍIr,kant en klaar,compleet daarvan oveíuigende JVmet een oplossingwaar ik niet voorbeelden.
op bedachtwas,laatstaandat ik Wat niet wegneemtdat ik blijf
Vaak zitten met de hamvraagdie ik
zezouhebbennagestreefd.
vraagik medanook in alleernst me - nogmaalsin alle ernst af wié hier aande slagis: nazaat pleegte stellen:is dezetelghier,
'eigen'
mijn jongste, nu mijn
Julienof voorzaatCarel?
aan
te
wuten
product,
is
hij
of
Wie hier vermoedenzou dat ik
hem iets op de mouw wil p a r a p s y c h o l o g i s c h e ' b e m o e i spelden,bedenkedaarbijdat de ingen'?Is het een volwaardige
situatietochwel een JV, of een verkapteCM? Men
beschreven
en ander wegneemtvan mijn zou natuurlijk kunnen menen
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dat dit niet zó belangrijk is, nieuw werkstuk dat ik, vele
aangezien de gedachtentrein jarenlateqwist thuiste brengen
dan sowieso aan een-richt- als een weinig bekende
ingsverkeer
doet: van verleden Troitzky;en zelf was ik tijdens
naar toekomst. (Ik zou me m U n ' v o o r m i n g s j a r e n 'e e n s
natuurlijk moeilijker kunnen ap€trotsop eenminiatuurtjedat,
veÍzoenenmet het idee dat het na twee inleidendezetten (die
aan Mann zou beschoren trouwensniet veel om het lijf
geweestzijn bij voorbaat een hadden), uitliep op een
Vandiestte componeren).
chemisch zuivere Behting.
Op het plan van de praktijk, Spijtig,zulke voorvallen,maar
evenwel, kan zulk een het voornaamsteis en blijft dat
(of hoe men dergelijke
Wahlverwantschaft
instanties van
het kind ook noemenwil) soms 'creatievesynchroniciteit'zich
kwalijke gevolgenmeebrengen. slechtsaf en toe voordoen,en
Zn vindt men b.v. onder#109 dat men er dan geengratenin
van het jongste ARVES-boek magzien.
(pag. 157)eenminiatuurtjevan Er is echtersterker.Zo kreegik
'me', nog wel
opgedragenaan eens notities te zien van een
mijn vriend Roger Missiaen, positie die ik merkwaardig
waarvande beginstandals volgt oordeelde. maar met een
is:Èf7 Wc29e3 / óel Wa3c3. bijsmaak van 'déjà^vu'. Wat
Groot was echter mljn bleek weldra?Dat het een van
ontsteltenis
toenik laatstManns mijn eigenjeugdstudies
betrof,
oeuvre nog eensonder de loep die ik gewoon vergetenwas!
nam, en daarbij moest con- (Dat ik ze op dat moment nog
staterendat het ging om eenvan steeds 'merkwaardig' oorzijn werken uit 1915!! In deelde',kwam natuurlijkmijn
spiegelbeeld,weliswaar,maar -w^ó^v i! w- ^" 6^ v^ u- Je-u\/ .
die spiegel reflecteerdevooral
mijn beschaamde
kaken.Of dan Er is evenwel nóg sterker,
toch voor eentijdje. Aangezien n a m e l i j k d a t e e n c o m p o n i s t i n
ik hier zelf het geval te berde een nieuwe studie de pointe
breng,zal men me wel niet van vergeet van een vorige die hij
'plagiaat'beschuldigen,
te meer nog maar kort geleden had
daar het een boek betreft, ineengeknutseld - precies met
bestemdvoor kenners- die dan het oog op die pointe! Een kras
toch een aardig stuk van de voorbeeld
daarvan
wordt
studieliteÍatuur
op zak hebben. geleverddoor...Carel Mann. En
ÏVel,dit is hetsoortvoorvalwaar daar gaat een geschiedenis mee
iemand die
nogal veel gepaard die het navertellen
componeert willens nillens waard is.
genoegenmoet mee nemen.De Op
8
september
1922
zeer vruchtbare Prokes, aan publiceerde Mann in heÍ Haarwiensoriginaliteitwel niemand lems
Dagblad
volgende
twijfelt, kwam eens aandraven 'maljoetka' (pag. 75 van de
met een studiedie nadieneen Carel Mann)'.
100 p.c. Rinck bleek te zijnl
Halberstadt
toondeme eenseen

C,Mann
Haarlems Dagblad 1922

%*

%% %
'%
ffit
,ffi,
% % r+a
% %%
'ffi

% %
% %

1) lVit speelten wint
Na 1.tsc4+ Éh8 2.9c7! Èg8
3.Wc8+ EA 4.8d7 En(f2)
5.9e8+ 9fl1 6.9e6+ Sh8
(7.àf7+?
7.8d4!
9xf7)
7...Vg7 8.Wa8+ 9g8 9.Wh1!
9a2! 10.È96+ €g8 11.We4l
9a6+ 12.àe6, is volgende
stellinebereikt:

e%
% %%
%^%
'%
% e%
%

%w%,%%
% %
% % %
stellingna l2.Q)e6

Nu is het zo dat, in 1962,te
Antwerpen een
autobus
toekwam met toeristen uit
Deventer.Men raadthet al: C.J.
de Feijterwasdaarook bij. Hij
had me berichtdat hij wel eens
kennis wilde maken met die
'zonderling'(sic)
die zulk een
Mann-vereerderwas (bleek
reedstoen!)enaanwie hij zopas

"K.ru
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eigen studie overzien-- zoals
het laterzal overkomenaanhet
analyserendkoppel naast de
Zno.
Laat ons gemakkelijkheidsnaardestelling
halveterugkeren
uit de eerste studie, zoals
ontstaanna 12.àe6. Dan is
inderdaad 12...W^21 véél
sterker,zoals het door niemand
werd ontwaard (ook niet door
Mann),totdatde FransestudieerudietGeorgesBacquéhet zal
aantonenin een memorabele
verschenen in
analyse.
2) Wit speelten wint
'Schakend
Nederland'.Immers,
na 13.Wg4tíf2! magwit beslist
Na de rijke inleiding l.àb4+
niét voortzetten met het
Éh?
l5.urh2+ Èg8 16.tsb8+
Éc3 2.tsa3+! Wb3 3.àd5+ 'winnende'
l4.Wg5?
l?.Ëíc7+ €g8 18.9d8+ €h7 Èc4(c2) 4.àe3+ Óc3 5.Wc5+
nietsuit)
(14.*h6+?
haalt
Éfl/!
Èh7
19.Ëíe7+éh8 20.9f8+
Éb2 6.àc4+, treft men als
15.Wg2
21.àg5 mat. Mijn tafelgenoot hoofdvariant aan: 6...€cl wegens 14...8h4!!
ghl!!
met
th2!!,
16.$|93
de
hij
in
dat
verteldeme echter
7.6d2+ 9c2 8.9a3+ 9b2
'eeuwig pat'! Juist is dan
NachlassvanMann naastzwarts 9.ëla5! cbc2 10.tsa4+
vanuit 14.àf4!! 9b6+ 1t+...WcZ+?
l2e zet had aangetroffen: manoeuvre
die,
"...sterkeris wel 12...Sía2!",
betekent ma|
15.Èf6+
verschillende gezichtshoeken
(Of dadelijk
Éf8
15.Éh5+!
We
waarom.
uitleg
zonder
worden
maar
bekeken,aardigwat zal
enz.)
16.8d7+,
15...ófi
haddenhet echtersnel door
nagevolgd(o.m. door schrijver
(16...Èe7?
Éfl/(g?)
16.9c8+
dame
witte
we.
De
meenden
dezes).Als tweedevariantwordt
l7.Ed7+ Èg8
steltzich opnieuwin hinderlaag vermeld:6...ëc2 1.àd2+ t8c3 l?.àd5+)
18.àe6
(17...Éf6?
18.àd5+)
zwart
mag
en
dan
Èa2
op 94,
8.9f5+ Èb2 9.Síb5+
(18...Wa5+?
19.É96,
tsel
opgeven.
1 0 . É d l l 9 b 2 1 1 . 9 d 5 +È h l
'over and out', of 18...ËÍb2
Het vreemdeis nu dat Mann in l2.Wa8+Ea2 13.Ehll Thans
20.à95+)
I 923,dusslechtseen is eenstellingontstaan
september
die,mits l9.We8+ Éh?
20.à95+,
jaar later, een 'maljoetka' hetbord aaneengePaste
draaite 19.9e8+ Éh7
2.
mat
in
gevolgd
door
L'ltalía helpen,volkomencongruentis
naar
instuurde
is beslist
Scacchistica, studie die men met die van een jaar tevoren. Dit ultraminiatuurtje
prachtigste
van het
van
de
een
de
van
vinden kan op Pag.73
Maar in plaats van nu het
"...sterkeris wel ..." indachtigte ganse maljoetka-repertorium.
CarelMann (nr 120):
te Het heeft àlles: boeiende
zijn, in casude zet 13...tËÍ98!
inleiding, een nog boeiender
voor
hier
Mann
opteert
spelen,
nevenvariant, stille zetten,
13...s|b2,waarnade winst vrij
drievoudige
hinderlagen,
eenvoudig is: l4.sbe2+ €a2
- vooral-- zeer
patvermijding
en
15.ëía8+Wa3 16.ÈÍ98+€al
actief zwart spel. (Vaak een
l?.Síg1+.Wat is hier gebeurd?
kant van Mann).
Vy'as Mann soms tot de zwakke
Verscheidene componlsten
bevinding gekomen dat
Wat
eraanmeegewerkt?
13...{íg8tochnietzo sterkwas? hebben
dan
nog?
De'studieconsument'
If so, dan heeft hU een
recht oP Productenln
verrukkelijkeReinfall van zijn heeft

een I e en 2e prijs had toegekend
'We
in zijn jaarlijks toemooi.
de
bU
hadden afgesProken
uitgang van de Zoo. En het
vervolg raadt men ook al: haast
stante pede zaten we aan een
tafelde in een nabijgelegen café'
naarstig gebogen over een
zakschaakspelletje. De Feijter
toonde me o.m. de studie van
hierboven, me toen volslagen
onbekend. De varianten die
ontstaan na 12.6e6, en die men
eveneens aantreft in de Carel
'ons'
Mann, kwamen ook oP
bord, vooral dan 12...Va7
1 3 . W g 2W a l 1 4 . é f 5 + È h 7 ( h 8 )

C.Mann
L' Italia Scacchktica

1923
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optimale vorm, ongeachtvan
wie die stammen.Dit mag men
trouwens als een erkend feit
beschouwen,aangeziener af en
toe een toernooi wordt
uitgeschreven
voor'remakes:
Dit allesneemtniet weg dat ik
een
tamelijk
ondankbare
erfgenaam ben, want mljn
Mann-vereringkrijgt het nogal
eens aan de stok met de
halsstarrigeperfectionistdie ik
ben. Want sommige Mannstudies hebben met die van
Troitzky gemeendat ze ietwat
slordig van opbouw zijn: ze
bezigenmateriaalwaar kan op
bespaard worden, of hebben
inleidingendie tot neven-oplosbaarheden(en zelfs onoplosbaarheden) leiden, of ze
veronachtzamen de gouden
regel van Kubbel: uit het
aanwezigehout àlleshalenwat
er maarzou kÈnneninsteken.
Zo is daarb.v. nr 12 uít de Carel
Mann (pag.28):,

9.Wd5+ €e7 10.Wb7+ ÉÍ'6
11.WR+ óe5 12.8d5+ Éf6
13.wf5+ *e7 14.9Í7+ Éd6
15.9d7+ Èe5 16.Wd4+Éxe6
l7.Wxb6+.
Dit mag men een 'historische'
studienoemen,wantze voertde
vermaardeMann-carrouselten
tonele.Frn grote vondst,meent
ook Jan van Reek.Hij voegter
echter terechtaan toe: "Helaas
moestaÍrneeneerdereversieeen
zwarte toren op al worden
toegevoegdter conectie". En
die toren is bepaald een
schreeuwlelijk,want hij staar
daarmetgekruistearmen.Nu is
het zo dat ik vanaf1954enkele
studies op het bord had
gekegen die op zulk een
carrousel uitdraaiden. Die
hadden me echter heel wat
arbeid gekost. Totdat ik, in
1990, de vijf-stukken kreeg
'toegeworpen'
die men aantreft
op pag. ól van het geciteerde
boek:
J.Vandiest
Carel Mann

C.Mann
Uíreclís Dagblad 17 mei 1913
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4) Wit speelten wint

3) Wit speelten wint
1.9f5+
3.ËÍe4+
5.9d3+
7.Wf7+

tbg8
Éh8
Ég7
Ée5

2.9e6+
4.9d4+
6.Wd7+
8.9f5+

Éh7
Èh7
Èf6
Èd6

3.Wa8+ Èb2 4.Wa2+ Éc3
5.9b3+ Éd4 6.Wd3+ Ècs
7.8d5+ Sb4 8.Wb7+! Éc3
9.W8+ Èd4 t0.Wd5+ Éc3
l1.Wd3+ Éb4 12.8b3+ Éc5
13.9b5+ Sd4 14.9d5+! Éxc4
l5.Wc7+, is er inderdaadook
nog 7...Éb6 8.9b5+ Éc7
9.Wc5+ Éd8 10.Wd6+ Se8
11.Wb8+ Éd7 12.9b5+ Ée7
13.We8+Édd 14.We5mal
Het is echtereenbekendfeit dat
eenstudiecomponist
hethoogin
de bol kan krijgen van een of
anderegeslaagdeverwezen-lijking. In onderhaviggevalgrng
ik me afvragen of men die
carrouselsoms niet kon doen
'renderen'.
Maar dit keer was
het al transpiratiewat de klok
sloeg!Hoe dan ook, de vrucht
daarvanis, steedsin hetzelfde
boek studienr. 14 op pag.62 preciesdezedie JanvanReekzo
bezorgd had gemaakt omtrent
mijn seksuele
paraatheid:
J.Vandiest
Carel Mann
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5) Wit speelten wint

De carrousel wordt hier Men carrouseltdoor als volgt:
verwezenlijktmet strict thema- l.wht+! Ég7 2.8h7+ Èf6
tisch materiaal,terwijl men als 3.tíg6+ Èe5 4.We6+ Éf4
toemaatjeeen niet-thematische5.9e4+ ég5 6.9xg4+ Éf6
nevenvariant te zien krijgt. 13.Ë996+Ée5 l9.We6+ €g5
Naast1.9c4+ Éal 2.AV clW 7.t9g6+ Ée5 8.9e6+ [RR:

a
8.Wxg3+!Èf6 f .iseendual;zie
z.et l2l 8...*f4 9.We4+ Èg5
l0.We3+! Èh5l 11.9R+ Ég5
12.Wxg3+ Éf6 14.We6+ Éf4
15.9e4+ Èg5! 16.Wg2+!Éf6
l7.Wc6+!Ée5! 18.We4+!Éf6!
20.Wg6+ Èf4 21.994+ Èe5
22.Ve5+l Éxf5 23.Vf2+.
Dit miniatuurtjebeoogdedus
een task. Vraag werd dan of
men, ongeacht het daartoe
'maxivereistemateriaal,geen
task'op het bord kon krijgen...
Vermoedelijktot zijn leedwezen
moest Harrie Grondijs me een
reeds toegekende 2e pnjs
'monster'
ontzeggenvoor een
(zijn terminologievoor zwaar
op de handliggendhout),om de
goede reden dat een tè sterk
daarop lijkende versie zopas
'Dr. Paoli
werdgelauwerdin het
Jubileum'. Een volkomen
terechte beslissing, beaam ik
thans.Niettemin loont het de
moeite, dunkt me, van het
monsteÍin kwestieevenvoor te
leiden,al fungeerthetal op pag.
105 van 123 Flemish Miniatures:

sing'8.Slf4+EÍc79.Wb4!,wat
blijktjuist tezijn),ennu iser een
analyse,overgenomenuit de
Deutsche SchachzeitungQunt
1915), die alle voor zwart
verliezendevoortzettingen
aangeeft...behalvede remiserenda.
8...8f5 | !,
Er volgtnu inderdaad
en de winst is heen,zowel na
9.Èc6+ Èc8 10.9b7+ Sd8
ll.ëíc7+ Èe8 l2.Wb8+ €e7
l3.Edó+ Èe8, als na 9.Wd6+
Èc8, en nu kande loperop geen
nuttigemanierontpendworden
(10.€c6?Vc2+ =,enz.).
Had Mann nu zélf dat euvel
nadienontdekt?Feit is in elk
geval dat het Tijdschrifr in
augustus 1924 van hem
F.en ander miniatuurtje van volgendestudie(nr 29, pag.46)
Mann, op een thema dat later publiceerde:
is nr
zal verwerven,
bekendheid
C.Mann
23 (pag39).Het verwierfeen I e
Tijdschrift 1924
e.v. in Dagbladet Snàllposten
(1913-1914)...
en is incorrect.

1.4f4+l Ég2 2.Wh2+ ÉR
3.ëí93+ Ée4 4.We3+ Éf5
5.9e5+ Èg4 6.ëíxg5+ €R
7.993+ Èe4 8.Síe3+ €f5
9.ëíe5+ Ég4 10.9xe6+ Éh4!
11.We7+!€g4! 12.995+ óR
13.Wxd5+!Ég4 14.Wg5+ÉR
15.Ëí93+ Èe4 16.9xg6+!
Éd4! l7.Wf6+l €e4 18.We5+
Éd3l 19.wf5+ se2l 20.9e4+
Édl 21.9b1+ ëe2 22.Vb2+
23.Wxb3+
€d4
Éd3!
24.wb2+ se4! 25.we5+ Èd3
26.9f5+l Èc4! 27.ëíc2+€d4!
28.tíxc5+ Ée4 29.Wd5+ Éxf4
30.8fl+, en na 31.8íxfl wordt
eenpuntgezetachtereensnookmet 'totalclearance'.
ersséance

C.Mann
l.hm D agbladet Sntillposten
1913-14
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6) Wit speelt en wint
De witte dame raast als volgt
doorheen de zwaíe gelederen:

I

% % %
% % %
% % %&
%. %v%

% %%
% %% %
%s% %
%
% % %,,m,
% %
% %% %
8) Wit speelten wint

Na 1.-Ê.e5+Éf7 2.9n+ Ég8
3.tíc4+ WÍ7 4.Wc8+ Éf8
5.Wg4!, zou thans 5...Wc5?
verliezenwegens6.8íe6+!Éf8
7) Zwart speelt,wit wint
7.Èf6! (De zwarte dame kan
winstverloop luidt: niet langer naar f2), en de
Het
1...Wc3+2.Éb5+ Éb8 3.Wf4+ dreiging 8.9d6+ is dodelijk.
€c8 4.9e6+ 9b7 5.Ëíf7+ Wc7 Juist is de glansvoortzetting
6.9d5+ Èb8 7.WE+ Síc8 5...8íe7+(!) 6.É96! Éf8(!)
8.Wb4! (In het boek opperen 7.Ëíf5+ Èe8 8.Wc8+ Wd8
'nevenoplos- 9.We6+9e7 r0.Wg8+WA (Of
beide auteursde

10
10...Èd7
11.tsd5+
Ée8
l2.9f6l b2 (of 12...Síc7tekst)
13.Wc6+ Ed7
l4.Wa8+)
11.9d5!9e7 ( I 1...b2l2.V c6+
en l3.Af6+) 12.l.Í61 9c7
13.9b5+ SA r4.Wb4+ Ég8
l5.Wxb3+ ÈE 16.Ëía3+óe8
l7.r8a4+ Ed7 l8.Wa8+, en
mat volgt. Beslist een van
Manns fraaiste verwezen-lijkingen.
Maar al vroeg reesde vraag bij
me op of het niet mogelijkzijn
zou althanséén van de zwarte
pionnen overboordte krijgen
en, tezelfdertijd, de andere
actief te laten meespelen.Een
kwart eeuw lang (awel) kwam
er vaneenserieuze'veredeling'
vande stellingnietveelin huis.
Totik vorigjaarplotseenpositie
op het spoor kwam die niet
alleendejuistebleek,maarook
nogIid wasvaneenvierling.
Die laatsteschijnt het goed te
stellen,wantzopasviel hemeen
3e e.v. te beurt in 'Hungary
ll00' (palmaresin Sakkclet,
1998).De A-standvan dit ultraminiatuurtje
luidt:

(2...Éc8?3.Síe8+Ed8 4.4e6+ 11.{í94+, en 12.Wxc8 houdr
Éc7 5.ëíc6+ Éb8 6.4d5 Wez ook de pion tegen.
7.Wb6+ Éc8 8.9e6) 3.We6l En tenslotte
is erdandeD-stand,
(Frustratie: wit kan niet gaan met de pion uiteindelijkop e5:
'Mannen' door
3.Wf8+ te 1.9e7+! Ec7 2.9d5+ Éb8!
spelen, want veld b4 is 3.We6!!(Het zal blijkendat wit
ontoegankelijk)
3...a4!(Deenig de pion niet mag opruimenvia
speelbare zÊt) 4.ge4l Vï41 3.We8+ Ë9d8 4.Wxe5+,enz.)
(4...a35.Wg8+!9c8 6.Ëíó a2 3...e4! 3.We8+ Ëíc8 4.We7!
- 6...tse8+?7.Éb6 - 7.Wa8+ síc7 5.9flt+! {yc8 6.Wb4!
Éc7 8.Wc6+Sd8 9.8f6+ Éc7 (Eindelijk,dan,moetzwartnaar
10.9b6+Éd7 I1.9f5+ Èe8 - zijn bestezet grijpen, wanr na
l l . É e 7 1 2 . 9 a 7 +- l 2 . W g 6 + , 6...d3?7.ób6! krijgen we A)
gevolgddoor I l.Wf6+ of tsg7+ 6...Wd7+! 7.Éb6l
Éc8!
en l2.9xc8) 5.We8 €c7 8.Uc5+ Éd8 9.9fl1+ síe8
6.We7+ €c8 7.Sa6! gfl+ (Of 10.Wd6+Ed7 11.8b8+ gc8
7...Wh6+8.Éa7 ëíe3+, idem) 12.{íe5! Ëld7 (Allemaal naar
8.Èa7 9f2(gl)+ 9.€a8 Ëlb6 Manniaans
recept.Maarhadwit
10.9f5+.
eerst de pion opgeruimd,dan
In de B-standverhuistde pion zou thans 12...We6+! par
naar d4, en dan krijgen we: forceren)
13..ee6!
9a4
1.9e7+! 9c7 2.4b5+ Éb8! 14.Wf6+ Ée8 l5.Bf7+ Éd8
3.We6! (Weer mag er niet 16.Wf8+lUe8 17.9d6+, en mat
worden'geMannd': 3.9f8+? volgt.
Ec8 4.8b4 Wf5!5.Wd6+Éc8 Maar voelt men zich de
=) 3...d3!4.Ëfe8+tsc8 5.Ëíe7 geestelijkezoon van een grote
Wc7 (5...d2?6.€b6) 6.9f8+ vader,danwordtmennogaleens
Wc8 7.Wb4 (NÈ schijnthet te ambitieus- vooral als studielukken. ...)7...d2!(Wéérniks!) componist.Ik hebmedanookal
(8...d1tí? vroeg de vraag gesteldof er
8.ób6l
9c7+
9.ËÍd6+)9.óa6+ Éc8 10.4e6+ somsgeen 'ketting-Mann'kon
J.Vandiest
Èd8 ll.Wfti mat.
wordentot standgebracht,lees:
3.hmHungary-1100
JT
Vervolgens
is er deC-stand,
met een winst-verloopwaarbij de
de pion thansop c3: 1.tse7+! fameuze hinderlaagzet tweegc7 2.9d5+ Èb8! 3.WfIt+! maal na elkaar
op het bord zou
Wc8 4.9b4 c2! (...enopnieuw verschijnen.Het resultaatvan
geen Mann!) 5.Éa5+! Èc7 die overpeinzingen
vindt men
6.Ëíb6+ ód7 7.4e6+ Ée7 (Of alweerin de CarelMann (nr 16.
dadelijk7...Ée88.Wb5+!,enz.) pag. 63). In die studie met 9
8.Wb4+!, met als verder (en stukken verschijnt de zet in
bekend?) verloop,een studie kwestieeeneerstekeerop de 9e
van me die werd gelauwerdin zet, en daarnaeen tweedekeer
Schakcnd Nederland: 8...*e8 opde27e.Kunstig,allicht(valse
(8...Éd8?9.8d2+, of 8...Éf6? bescheidenheid
komt neer oo
9.Wf4+)
9.9íb5+!
Èe7 misbruikvanveírouwen),maar
(9...Éd8 l0.Wg5+,of 9...Éf8 op het gansegeval terug-blik9) Wit speelten wint
l0.Efl+) 10.Wg5+t&xe6(Er kend,ben ik gaanoordelendat
Na l.We7+! Wc7 (1...*a8+? zit nniets anders meer op) er te veel zwart gerief op het
bord staat.Naar mijn mening
2.€a6, 'uit') 2.9d5+ Éb8!
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20.9c5+Èa6 21.Éc6!),enook
nu krijgendedingenhunManns
beloop:
20.cbc7'! Éa6!
21.Wd6+ Éa5 22.Wa3+ Ëía4
23.9c5+ WbS Z.Wa7+ tsa6
(Maarstondde pion nog op f6,
dan zou zwarÍ zích reddendoor
thans24...Éb4te spelen,want
na 25.9d4+ Éa5 kan de loper
niet weg wegens 26...We5+)
25.Wd4l 9b5 26.9c4!, en na
26...We8 krijgen we de
winstvoortzetting
uit stellingD
vande vierling.

11.9b4+ Éd3 12.8d2+ éc4
13.Wc2+ Sbs 14.9b3+ Èc5
15.Ëíb4+ ócó 16.9c4+ Èd6
17.wxd4+! wds 18.Wfq+€ce
19.Wc7+ ób5 20.9b6+ Èc4
2l.Vb4+ &d3 22.\Wd2+<bc4
23.Wc3+ *b5 24.9b4+ Éc6
25.Ub6+ Éd7 26.Uc7+ óe8
27.Ve7 mat. Znu allemaal
prachtigzijn, washetnierdarde
zet l5.Ab6+! roet in het eten
gooit:I 5...ÉeóI 6.WR+ kostde
dame, en 15...Èd6 16.9e6+
betekentmat.
Deze studie verscheenin De
Maasbodevan l3 oktoberI 923.
Had Mann nu datgesignaleerde
mat niet gezien?(Niet absurd,
want in studie nr 95 werd na
zwarts tweede zet de stellins
Ée3 9el gd4 I ëa3 Vaz bá
bereikt, en nu overzag Mann
waarachtigde matzet3.Wa5+!
Iets dergelijks is me trouwens
ook al overkomen).
Feitis in elk
geval dat Mann, in dezelfde
krant (9 december 1923), zijn
vorige studie in een nieuw
kleedjestak(nr 128,pag.80):

Dat ik bij hetcomponerennogal
eens terugkeer naar vorige
l0) Wit aan zet wint
studies van me, onbenutte
1.9d5! (Het deze zet is de
mogelijkhedenvermoedend,
is
hinderlaagstellingeen eerste
óók ies dat ik voornamelijkheb
keerbereikt.Niet l.Ac6? Ëd3+
geleerdvan Mann. Soms is dat
2.Éc8 Èb6! 3.Wc7+ Èa6
bepaaldnodig,zoalsMann zelf
4.Éb8 9b3+ s.Éa8 9b6 =)
meerdaneensheeftervaren- of
1...Èb6! (Een onverwachte
had moéten ervaren. Een
verdediging)
2.{íf6+!
(2.Wd6+? Èa5 3.Wa3+ Éb6 voorbeelddaarvanis nr 123
(pag.80):
4.Db-+ Èc5 =) 2...cba7l
(2...Èb513.9c4+!,of 2...&a5?
C.Mann
3.Wc3+ *b6 4.$íc?+ Èb5
Maasbode 1923
gb6
5.4c4+)
3.Wd4+
(3...Éb8? 4.We5+ sbaT
C.Mann
5.Wc7+)4.Wc4!(Thanshebben
Maasbode 1923
de zwartekoningen damegeen
speelbarezetten meer) 4...R!
(Pion fl7 blijft nog even ter
plaatse)5.9a4+ Wa6 6.8d4+
Wb6 7.9c4! f2! 8.Wa2+ 9a6
9.Ëfxf2+ Wb6 10.9a2+ Wa6
t ''rr%,
%
11.Wb3! Wb6l 12.9c4! f6l
(Voorlopig
de
Mann
ontmoedigend,zoals blijken
zal) 13.9a4+! 9a6 14.9d4+
Wb6 15.Wc4!! f5! 16.9a4+
11) Wit aan zet wint
tsa6 17.Wb4l (Oef!) 17...Wb6
l8.Wa3+! Eía6 19.síe7! (En Als oplossing vernemenwe:
daarkrijgenwe daneenrecidive l.Eh2+ Èc5 2.9c2+ Éd6
f2) Wit aan zet wint
van
de
hinderlaagzet) 3.9b4+ ód7 4.Wxf5+ Éc7
(Weer
19...ëíb5+!
zou 5.9a5+ Èb7 6.9b5+ Èc8 Dus met uitsparingvan een
19...Ëíd3?niet baten wegens 7.We8+ Éb7 8.9fl7+ Éc6 pion.En dit keer,zo lijkt het,is
9.Ële6+ Éc5 10.tsb6+ Èc4 er geenspeldtussente krijgen.
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Na 1.4h4+!SR 2.Vh5+Ég2
3.994+ ÉfI 4.9d1+ Ég2
5.Wc2+! (5.9d2+? €b3
3.Wd7+sbg24.tU94+
helptwit
geen stap verder) 5...ÉR!
6.9f5+ *e3 7.9e5+! tíe4
8.Wc5+ ÈR 9.WÍ2+ Èg4
10.8í93+óf5 11.Wg5+Ée6
L2.\Ye7+,
is heteigenaardig
dat

1...àR 2.e8Wh2 - of 2...àxh4 thema, opterenvoor volgende
3.Ëíe2+ Ègl 4.994+ Éh2 beginstand:
5.Wxh4 Ég2 6.Wg4+ Èh2
7.É-, en wint - 3.ëíe2+ Égl
J.Vandiest(naar Mann)
4.Wf2+Éhl 5.4g3 à- 6.Vxh2
Origineel
mat) 2.e8WhlW 3.996+ Én
4.Wb1+ sbgz(4...&e2?5.Vd3
mat)5.t9c2+,en nu verderzoals
in de oorspronkelijke
studie.
nu enkel de nevenvariant Maar danis daarweerdie hybris
vermeld
staat,
namelijk van de studiecomponist:kan
12...Éd5 13.Wxb7+ Se5 men het niet stellenzónderdat
14.993+ Éf5 15.9h7+, met paard, en het desnoodsergens
damewinst. De carrousel gaat vervangen door een zwarte
verder met 12...Èf5 13.tsf6+ pion? Daarin meende ik
Ég4 l4.Wg5+ ÈR 15.993+ geslaagd te zijn in volgende
Ée2 16.Wfl2+ Èdl t7.Vd2 studie:ÉR.Q.e8e7 lcbeSa2b6
mat.
d5. De geplande manoeuvre,
14) Wit aan zet wint
In die carrousel houdt het namelijk l.9a4l alËí 2.e8W+
kunstig geplaatste paard alle Èd6 2.Wd7+ Èc5 3.Wc6+
1.9d1+!! (Thanstoch wel een
nevenduivels buiten boord. Èb4 4.Wxb6+ Éc4 5.Wb5+ probleemzet)
1...Éc4!
Maar waaromniet paard-vrien- Sc3 6.9c5+ Éd3 7.Wxd5+!, (1...Ée4?
2.9c2+€d4 3.Wd3+
delijk zijn en het brave dier enz.,behaaldeeen2e e.v. in het
Ée5 4.Eíd6 mal of 1...Èd2?
enkeleactievezettenlatendoen, 'Kasparian', maar werd nadien
2.\8f2+ Éd3 3.9.c2+t Éc4
daarbijook nog pion b7 van het nevenoplosbaarbevonden op 4.tíc5
ma|
2.Vxg4+'!
bord halend?Voorstel:
grondvanó.Eló + Èd4 7.rVa7+ (2.9b3+?
Èd4 3.8d5+ Ée3
€c3 8.997+ d4 9.9c7+ Éb4 snijdt geen hour)
2...Vd4
10.Ëíb6+Sc3 11.Wb3+,met (2...Éd3?3.ËíR+
Éc4 4.Wd5+
mat in 2. Weliswaarkan ik Èb4 5.tíc5
mat, of 3...Èd2
corrigerenalsvolgt: ÈR 9e8 e7 4.Ve2+ Ècl
5.tsc2 mar)
/ tbb4 a3 c5 d5, leidend tot 3.We6+!, en andermaalgaat
de
l.9a4l a2 (1...Èxa4?2.e89+ carrouselvan start.
wint zonderveelmoeite)2.e88
a1\9 3.9b5+ sbc3 4.Wxc5+ Zoals bekend,schreefde
Feijter
Èd3 5.9xd5+, enz. Maar nu in 1938 aan Rueb: "Mann
rs
hebbenwe weerpion c5 die daar zonder enige
twijfel de beste
stondte niksen.Zeker,men kan componistdie ons
Iand ooit
de carrousel'maljoetkaïseren',heeft gehad". Daarbij vooral
is
gdl
volgt:
b.v.als
Èc6
e7lÉc4 zjn
f3) Wit aan zet wint
ruimtelijke
verbeel92.Wekrijgendan:1.e89 glW dingskrachtvan een ont-stel(2.We2+'!
2.tíe4+!
Éd4! lendevruchtbaarheid
Thans krijgen we: l.e7 h2!
gebleken.
(1*àe2+ 2.Èd2 h2 3.e8W 3.8b2+ Èe4 =) 2...Vd4 Géénaspectvandedamesstudie
Sb4 (trappen,carrousels,transporth l W - o f 3 . . . à g 34 . W g 6 !h l W (2...sbc3? 3.ëíc2+
5.Wxg3+ Éfl ó.9f2 mat, of 4.9b3+, met mar) 3.9e6+!, mechanismen, hinderlagen,
nog 3...àf4 4.e88 h2 5.ëí98+ enz.,maardat is dan iets te veel patvermijdingen,en dit alles
€hl - 5...Èfl 6.993 - 6.9f2, voor de hand liggend. vaak opgesmukt met stille
mat in 2 - 4.Wxe2+ rbh3 Uiteindelijk zou ik, als zetten), of Mann is er in
minimaal-illustratievan het uitgeblonkenen heeft
5.We6+ Ég2 6.Ëí94+ Éfl
daarmee
'school' gemaakt.
7.Ve2+, en mat volgt. Ofwel
En Olland
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had zekergelijk, toenhij m.b.t. 'verificateur' die Rinck was
nr l7 (pag. 33) verklaardedat heeft nog beter gescoord.[RR:
eenschonere
bewerkingvanhet HiergaatVandiestin zijn Mannthema dame-en-loper-tegen- adoratietochecht te ver.Vande
damenietmogelijkis.Dit klerne 147 studiesin het boek,zijn er
wonder van
constructíe, minimaal60 incorrectbevonddiepzinnigheid,elegantoplos- enl.
singsverloop en vemrkkelijke Constaterenddat Mann op dit,
eindpointe,
is m.i.deprachtigste zrjn tenein, bijna alles al
damesstudieooit. Bovendien toegepasten zich daarbij zelfs
werdenvan de 147 ín de Carel vaak
herhaald
heeft,
Mann gepubliceerdestudies concluderenvan Reek en van
slechts 14 stuks incorrect Donk:"Voornieuwestudieszijn
bevonden.Wat eenopmerkelijk er nauwelijks mogelijkheden"
laag percentageis i.v.m. dit (pag. 64). Hangt natuurlijkaf
g e z w o r e n ' r i s i c o m a t e r i a a l 'van
.
wat men verstaatonder
Enkel
de
uitzonderliike 'nieuw'.Na hetinterbellum
ziin

her en der practici van de
Mannse thematiekopgerezen
waarmenvanzeggenkandatze
haar basisideeën
bijwijlen aan
nog rijkere uitdrukkings-mogelijkhedenhebbengeholpen.
Er werd in elk gevalal naarstig
op Manns schoudersgeklommen,en het ziet er niet naaruit
dat aandie gymnastieksneleen
eindezal komen.En wie weet,
is hetechtondenkbaar
datwe op
een keer eens met iets gehéél
nieuwszoudenkunnenverblijd
worden?Misschienstellenwe
ons de vraagbestmeteentilde:
'Maíana'?

Kort verslag van de ledenvergaderingvan ARVES
doorHansBuiis
Onderde parapluvan het Fon- gaat het uitstekend, ARVES Dobrescubereid gevondeneen
tys-toernooivondop 24 oktober loopt iets moeizamer, maar manuscriptte leveren.We zijn
de najaarsvergadering
van AR- geeft nog geen aanleiding tot dus voor twee jaar voorzien,
VES plaats.Een kort overzicht zorg.
maarook hier geldtdat suggesvande onderwerpendie ter tafel Wanneeru suggesties
heeftvoor ties voor titelswelkomblijven.
kwamen.
sprekersop onzebijeenkomsten KomendvoorjaartreedtJaapde
De afdeling denksport bij hoort hetbestuurdie graag.Ook Boer af als penningmeester.
Teletekst is gereorganiseerd, buitenlandsegroothedendie to- Kandidatenvoordezepostkunmet alsgevolgdat er nog slechts evalligin onslandverkerenkun- nenzich aanmelden
bij hetbeseen studie per twee weken ver- nen interessantzijn.
tuur.
schijnt. Wellicht biedt het In- De kascommissie
zalbestaan
uit Het volledige verslagvan de
ternet
aanvullende Harm Benaken WardStoffelen. vergaderingkan worden opmogehjkhedentot publiciteit. Maar een reservelid(wordt nog gevraagdbij de sekretaris,
Ook aandachtvoor studiesrn gezocht.Aarzel niet u aan te
puzzelbladenkan onze ver- melden.
Hans Buijs
eniging bij een groter publiek Voorhet Boek van hetJaarzijn Bakenbergseweg
2-A
bekendmaken.En nieuweleden twee titels in voorbereiding. 6814MJ Arnhem
kunnenwe goedgebruiken.
HansBuijswerktaaneenvertal- 026 351 53 78
De begrotingenvan EG en AR- ing van Bianchetti'sContributo
VES zijn goedgekeurd.Met EG en Harold vander Heijdenheeft

The Demolitionas a CreativeImpulse - 2
by EmilianDobrescu
E.Dobrescu
Schakend Nederland 1979
version(original)

Sa8 trcS ff5 gb2 gh3 àh7)
wassound,but the introduction
was too brutal. This versions
it.
ameliorates

"%à,
%e%
" r u %à % E.Dobrescu
3rd prize Lewandowski
"'ffi,L''&.
% % JubileeTourney 1990
"%
|
%E%,% correction(original)
% % A
t,%"'%,
"ffi % %
%e%^

Het Lesteis het Beste-2
#

door Isnace Vandecasteele

''m%"'m%"'mr**
tr%tr% "'ffi,
*****%%

29) Draw
1.àe7+€b8 (1...Èd82.bxc7+)
2.9xc7+ (2.bxc7+? g^7)
2...óa8 3.b7+ *a7 4.àc8+
!,xcS 5.bxc89 9g4+ 6.€e3!
(6.Éd3? trd5+
7.Èe(c)4
7...trd4+)6...trR+7.Se2! trf4+
8.Èe3 Acl+ 9.Éd3 9t5+
trR+)
10.Èe2 (10.€c3?
10...tre4+ r1.Éd3 (11.ÉR?
àg5+) 11...tre5+(l 1...tre3+r
I 2.Èd4 fd3(e4)+ I 3.Èc4(d3))
12.ëc4t (12.Éc3? ÀUZ+
13.Éc4 (13.*xb2 Ee2+)
13...4e6+ 14.Èd3 trd5+

5.Exg4 dlW 6.8h4+) 4.!c5+
9g5 5.g4 (5.Exg5+? Èxg5
6.Eal Éf4 7.trb1 Ée4 8.e4
Éd3) mate.

% L "ry,
% % %

ffi,
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30) Win

van 1998,
In het september-nummer
studie(s9al,
keeg mijn gecorrigeerde
9g5, àb5 a2 a3 có; tbc8 Eg3 b7, Wit
aan zet wint) als oplossing:
1.àla7+ <bb92.c7+ ! tbxaT 3.-Ê.f6! met
het zwarte vervolg 3...898 4.4d8
Egl+ 5.tbb2 Eg2+ 6.s&b3 Eg3+
7.rbb4 trg4+ 8.Éb5 b6! 9.c8tr!!
(9.c89 Eg5+! 10.!.95 pat ofwel
10.óa4 tra5+ I l.ób- trb5+ l2.qbxb5
patof nog 10.Éc6Ec5+ I l.s9d7fxc8
l2.Exc8 =). En wit wint door overmacht.
Doch Harold van der Heijden zondme
een weerlegging van Marco Campioli: 3...ER (in plaatsvan 3...Eg8)
4.4d4+ b6 5.c8tr!! (na 5.c8W?volgt
s . . . E f l + 6 . É b 2 E b l + ! 7 . r b c 2E c l +
8.óxcl pat, ofwel 8.sbb3Exc8 =)

(l.fxg7?
We5+;
1.trc4+
l.Ea4+? cbhÍ 2.fxg7 (2.g4+
*h4 3.g5+€h5; 2.Ec5+g5 ;
2.Ea5+ 95) 2...Wxg73.trc5+
(3.Ea5+?Wg5! 4.Ex95+Éxg5)
3...Éh6 4.Eh4+ (4.Ea6+Wg6)
4...È96 5.trg4+ Éf6; l.g3+? 5...trxa36.Ec6Ea6,en besluitmetde
Èh5 2.8c5+ C5) r...Óhs be-wering dat dit remise is.
15...trd4+)(1...Ègs2.Ec5+É96 (2...ëf4 Ik vervolg hier evenwelna 5...8xa3
l5.tbe(c)4
12...9ce6+ 13.Èd3 Ed5+ 3.f7) 3.fxg7+ Èh7 4.g8W+ met 6.Ec7+! Éb8 en nu b.v. 7.Ef7
15.€b5 Éxg8 5.trc8+Èh7 6.Ec?+9g7 waardoor de zwarte koning op de 8e
trd6+
14.óc4
(15.Éb4(c5)?Aa3+; 15.Èc3? 7.9.x97+Éxg7 S.Eal) 2.fxg7 lijn verbannenwordt. Wit wint hier
eveneensdoor overmacht, dazr ziln
Exc6+) 15...Ed5+ 16.Èc4 with two variations:
Ee5+ 17.Èd3 Af5+ 18.Éc4 A) 2...Wxs7(2...d1ts3.!c5+ koning en pion vervaarlijk kunnen
Ee4+ l9.Sd3 trï4+ 20.ëe2 Éh4 4.Eh6+)3.Ec5+(3.Ea5+? oprukken.Is er somsiemandonderde
Ag4+ 21.Sd3 \R+ 22.ëe2 Wg5l) 3...Éh4 4.Ea4+ S9g4 EBUR-lezers die mij het tegendeel
kan bewiizen?Zo niet. dan heeft de
Ef4+ (22...9.93+ 23.Éel) 5.g3mate.
B) 2...Ees+ 3.Èh3 (3.g3? studie nog aan rijkdom gewonnen
23.Èd3 =.
initial tse2+) 3...Wxg7 (3...d19 door de twee torenDromoties.En
Commentary: the
position(Èe2 9.c7 à92 b6 c6; 4.8h4+;3...Uff5+ 4.94+ëíxg4+ dankik MarcoCamoioli!
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An Analytical Study
armati
P.Benkówon thefirst prizewith
The thematictry
The intention
the following study in the
analyticalsectionof the 1983 1.Èa5?!
Éc32.trh8Èc23.trd8 1.trd5+!(l.fa5?! ód3! 2.Éb3
tourney of Magyar SakkéIet.
a) 2...ëd2? 3.Éc4! Éc2
(3...Ée3 4.Sc5 Éd3 5.Sd6
P.Benkó
+-) 4.1a2+ Ébl 5.ób3 Écl
Magar Sakkélet 1983
6.Èc3 Édl 7.Éd3 +-; b)
analyticalsection
2.-Qd41 3.cbc2 cbe4 4.ëc3
lst prize
Ée3 5.Èc4 Éd2! (5...Èe4?
6.Èc5Ée5 7.àc8!!a8 8.Éb6+
+-) 6.Èc5 Èc3 7.Éd6 Éb4 =)
1...Éc2 2.trc5+ Sd3 (2...Èbl
3.Éb3 a5 4.1,c2 a4+ 5.6xa4
Exa4 6.Eh2 +-) 3.Èa5 ód4
(3...Ée4 4.Ec8 Éf5 5.Eb8!
Égs 6.trd8 Éf6 ?.àd5+ tw2l
Draw
*****
+-) 4.Ec1Se5 (4...Èd35.!c8
3...Écl! (3...Éb3? 4.àd7!) Éd4 ó.trd8+ Éc5 7.Edl Éc6
4.Ec8+Ébl! 5.Ec7Èb2 6.Ec5 8.trc1+Éd6 9.àc8+tw3l +-)
Ëb3 7.!,c8 Éa2 8.Eb8 (8.Ee8 5.trd1 Èe6 6.Ed8 óe7 7.!g8
Èrz 8.trbE! Sg7 9.trd8 Éf6
Éb3)
(r/) (9...Ée6? 10.àd7 twll
Win
+-) 10.àd5+ ÈO 11.Éb6
wins [RR: in fact rhis is ïV4.
The contentsof the study are:
with White to move, but also
importantthematictry, tempo
winningl.
manoeuvres
with rook.
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If White is ableto obtainoneof
the following positions(in all
caseswith wÉa5, bEaT and
black pawns a6, b6; Black to
move),hewins:Wl: Ed8 àd7 /
É96, W2: Ed8 àd5 / Éf6 W3:
Ecl àc8 / Éd6; W4: trd8 àd5
Draw
/ Ëf7, W5: tre7àc8 / qbd6,W6:
trd8 àd5 / Èc3, W7: Ed7 àc7
E...Éa1!! (8...Èb3? 9.àc8!
/@f6.
+-)
9.Èb4 (9.Ee8 ëa2t
10.Éb4 ó+
I l.Éc3 Ea6
l2.Ee2+ Ébl =) 9...a5+!
(9...Éb2?10.àc8!a5+ ll.Éa4
tra6 12.!xb7+ Éc3 13.àb6
+-) 10.ób3tra611.Exb7a4+!
12.àxa4 Ébl ="

% % %
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16
Whiteshouldnot allow herethe
black King to move to the "c"
column(seethematictry). This
can be achievedwith a vertical
exclusion (as in the intended
solution with 4.trc1 Ée5
5.trd1), but also with a
horizontal exclusion (4.8c7
€e4 5.trc3).This is nota simple
dual, because White has a
differentwinningmanoeuvre:
(l.Ed5+ óc2 2.8c5+ Éd3
3.Èa5 tbd4) 4.Ec7! andnow:
a) 4...Ée55.8e7+
l) 5...Éd66.àc8+ [W5] +-.
2) 5...Éd4 6.Ee82.1) 6...Èc5
7.Ed8Éc6 8.trd2tbcT(8...Éc5

9.trd1 €c6 l0.trcl+ Éd6
I l.àc8+ [w3] +-) 9.trdr Èb8
(9...Écó
10.trc1+ Éd6
I l.àc8+ [W3] +-) l0.Ec1Ea8
11.trc8+ c&a1 12.Êxa8#; 2.2)
6...Éc3 7.àd5+ Éc4 8.Éb6
Éxd5 9.Èxa7 b5 10.tbxa6b4
11.€a5 b3 l2.cba4 Éc4
13.trb8; 2.3) 6...Èd3 7.trc8
*d4 (7...ëdZ 8.àc4+; 7...sbe4
8.8d8 Èf5 9.àd7 Ée6 10.Èb6
sbe'| I l.Eh8) 8.trd8+ Èc3
(8...Éc5 9.Edl €c6 lO.trcl+
Éd6 ll.àc8+ [W3]; 8...ÈeS
9.àc4+ tbe6 l0.Ebb6;8...Ée4
9.à,d7 b5 10.Éb6 fxdT
l1.trxd7)9.àds+ [w6].

3) 5...Èf6 ó.àd5+ @t5 7.àc7
ef6 8.Ed7 [W7]
b) 4...Éd3 5.trc8Èd4 (5...Éd2
6.àc4+ €d3 7.Èb6: 5...€e4
'l
6.trd8 €e5 .^d'7+) 6.Ed8+
ëe47.àd7
c) 4...Èe4 5.Ec3 Èf5 (5...Éd4
6.trh3 Ée4 (6...Èe5 7.8e3+
Éf5 8.!,e7 +-) 7.fh8 Éd3
8.Ec8+-) 6.Ee3Ègd (6...Ég5
7.Ee8 Éf6 8.àd5+ Éf7 9.8d8
[W4] +-) 7.8e7 ë16 (7...Éf5
8.Ee8Éf6 9.àd5+ Éf7 l0.fd8
[W4] +-) 8.àd5+ Èf5 9.àc7
€f6 10.trd7[W7] wins.

Cooksand Corrections
by Marco Campioli
Introduction: Marco Campioli,bom in 1954and living in Sassuolo (40,000inhabitants,in North Italy) has in recentyearsput
manycomposersin despairwhenanother"masterpiece"
fell victim
to Marco'seagle-eyedanalysis.In this articlehe describeshow he
becameinterested
in endgamestudies,his viewon solvingandthe
methodhe uses.
Some years ago I read an
interesting
bookconcemingthe
endgame (ll Finale negli
Scacchiby Enrico Paoli) and I
was paÍticularly impressedby
the l5th chapterof this book:
'Lo Studio'.GM Paolihavea lot
of practical advices; moreover
he explainedhowto composea
study.First I hada closelook at
someexamplesin that book and
later I decide to try. Since the
endof I 996 I havecomposed
26
studies.OfcourseI hadto check
my works to remove possible
duals(ordemolitions)
andwhile
doingso I beganexaminingalso
the studies of experienced

composers. In
order to
understandthe beauty of the
masterpieces of
chess
compositions
I usethis method:
First, I try to analyzethe study
only mentallybutusuallyI must
leave this ambitious idea...
Secondly, I write down my
analysisandcompareit with the
solutiongivenby the author:if
these are in accordanceI am
already satisfiedwith myself.
But sometimesmy analysisis
differentfrom the solutionand I
checkagain.If I cannotproceed
I swith on the PC... Before
sendingmy discoveries(duals
or demolitions)to a magazineI

alwaysuseFritz 5 to checkthe
analyses.Solvinggivesme the
impression that I discover
something
interesting.
Moreover,solving helps me to
find good ideasfor my games(I
am candidateMaster o.t.b. and
CC Master). I think also that I
can improvemy endgamestudy
compostion though solving.
After having found a defect, I
sometimes try to conect the
study. I will show some
examples of
destructive
analysis,followed by my new
works:and thesenew positions
are linked with the previous
incorrectstudies.

l7
Now thework is correctbecause But White wins at once with
'5...àa6' is imPossible:1.Éf6 4.Ég5l and 5.9xf5 mate (if
f4 2.Óe5 R 3.àd2+ Èe2 4...d4then5.4b7 mate).
4.àxB €x|3 5.€d4 àb6 6.d6 In order to correct this studYI
addeda blackKnighton h6.GM
cxd6 stalemate.
mYanalYsis Paoli accepted the conection
GM PaoliPublished
(L' Italía Scacchistica,October and published this necessary
(L'ltalia
1995,page296);he alsosenta improvement
1995,
October
Scacchistica,
Parenti
the
to
position
similar
Jubilee ty (see EG#10413' page296).
no.l22, October1996).
E.Paoli
In September1997Í met doctor
l95l
Scacchistica
L'Italia
GM
the
Emilia:
Reggio
Paoli in
mentionedthe work sentto the
Parenti JT and used the
"our studY".I agree'
1) Draw
expression
Scacchistíca,
L'ItaIia
In
[RR:
This studY (lI Finale Negli December
Paoli
1996,
Scacchí#296)was dedicatedto publishedthis
but with
Position,
the participantsin the llTh
an extrablack Pawnat f6]
lnternational Tournament in
ReggioEmilia 1968-69.
E.Paoli
Solution: l.É96 94 2.èf5 93
L'Echíquier de Paris 1949
Éxg3
3.6e2+ Éf2 4.àxg3
5.ée4 àc6 6.e6dxe6 stalemate.
But Black wins: 5...àa6 and
3) Win
now 6.Éxd4 àc7 7.Éc5 àe8
l0.sb7
Óf5
8.Éb6 Èf4 9.d4
(96 Studi Scacchística#3).
Èe6 I l.Éc8 ëe1 l2-d5 àg1
Solution: 1.b5+ Éb6 2.Éb4
àh4
14.Èb6
13.Éc7 àf5
.Q.b83.c5+ Éa7 4.Éa5 €a8
15.Èc5àR 16.e6d6+ 17.èb5
5.Éa6! êa7 6.b6 Èb8 7.€b5l
àe5 18.Éb6 àc4+ 19.Éb5
cxb6 8.cxb6 Óa8 9.c7! White
àe3 20.€c6 àf5 21.Èb6 Óf6
wins alsowith 4.Èc4! (besides
ëe5 23.&c6 àe7 +.
22.cbc'7
4.sba5):4...Éa8 5.Éd5 9a7
Mv new Position:
(5...Èa76.Se6 Éa8 7.b6)6.b6
cxb6 7.*e6. The Point is that
2) Win
à
White must not be ableto PlaY
Studi Óe6. As a coÍrection I add a
(see
96
This
Scacchistíca#95 bY E.Paoli) white pawn at e6, and a black
"grotesque" shows a task: I I pawnat e7 (original):
checksof a knight. New solution: 1.b5+ Éb6
consecutive
Solution:l.àh5+ Se4 2.àg3+ 2.Èb4 9.b8 3.c5+ Èa7 4.Éa5
Kd(f)4 3.àe2+ t&e4 4.àxc3+ Èa8 5.b6 (5.Èa6? 9g7 6.b6
Éd4 5.àe2++ Ée4 6.à93+ Axb6 7.cxb6 Ób8) 5...cxb6+
Èf4 7.àhs+ *e4 8.àf6+ Éf4 6.Óxb6 9a7+ 7.Èc7 wins.
da
tá
^
9.àxd5+ Óe4 10.àf6+ Éf4
11.àh5+ tbe4 12.9b7 mate.
la) Draw
M.Camorani
1968-9
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5) Draw
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4a) Draw
And this work is conect: 1.e7
Af/+ 2.Éxal Q.sba3? sbc3
3.exf8ëí àxf8 -+) 2-496
3.9c6 àf6 4.e8Ëíàxe8 5.9d5.
But 3 blackKnightsareunusual;
moreoverthe new study seems
linkedenoughwith theoriginal.
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4) Draw

%a

"ry,
1
,%L

'fu.***%%'

e%e% %e

Solution:L.e79f7 + 2.ëaI à96
3.9có àf6 4.e8W àxe8 5.9d5
Unfortunately, als Z.sba3l
draws: 2...à96 3.9d5 9e8
4.9b3+ Éc3 5.9a4.
My proposal(original):

P.Rossi
source?

6) Win

Solution: 1.tre8+ Ka(b)7 (L'ltalia
Scacchistica,
2.Ee7+ Ka(b)6 3.tre6+ Sa5 September 1992, page 208).
4.tre5+ tba4 5.tre8 àa3+ Solution: 1.h89+
ExhS
6.Éc5àc4 7.Éxc4Èa5.
2.àr7++ Èh7 3.hxg6+ Sg8
this 4.àxh8 cbxh85.óf8 c2 6.9h6.
GM J.Nunndemolished
study:3...Éc7!(not 3...Éa5) But Black draws:4...c2!5.€e8
4.tre7+ Èd6 5.Exe3 dl9 sàxh86.Èe7 Ég8 7.9b2 clW
6.trd3+Wxd3+7.Èxd3Kc(d)5 8.9xcl.
-T.

My correction(original)is very
simple:adda white pawnat a4.
And now: l.EeE+ Èb7 2.Ee7+
Sc6 (2...€a6 3.tre6+ Èó
4.tre5+ Éxa4 5.8e8 àa3+
6.Éc5 àc4 7. xc4 Èa5)
3.treó+ Éc7 4.íe7+ Éd6
5.trxe3 dlW (5...àa3+ ó.Èc3
dl9 7.fd3+ Vxd3+ 8.Éxd3
10.Èb5)
àcZ 9.Èc4 àal
6.trd3+ Wxd3+ 7.Èxd3 Èc5
8.a5Èb5 9.a6Éxa6 10.óc4.
The solutionmay be dividedin
3 parts: l.Ee8+ Èb7 2.Ee7+
€c6 3.tre6+(E.Paoli),3...tbc7
4.\e7+ ód6 5.Exe3 dlg
6.trd3+ 9xd3+ ?.Èxd3 sbc5
(J.Nunn),8.a5Éb5 9.a6€xa6
10.Éc4(M.Campioli).

Watchthis position(original):
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6a) Black to play, White
draws
Everything'sstraight:l...a1W+
2.Exa1
àc2++
3.Èa2
(3.Éxa4?àxal -+) 3...axb3+
(3...àxal 4.Éxal axb3 =)
4.Èb1 (4.Èxb3?àxal+ -+)
4...àxal 5.f7 (5.Éxal? Éc2
6.n 997 7.f88í 9xb2 mate;.

19
After 5.f7 follows: 5...4h6 Frequently,after having found a (quoted
from
L'ltalia
6.f8ë|9xf8 7.Éxal.
d u a l ( o r a d e m o l i t i o n )c o r r e c t i o n Scacchistica,
June 1991,page
appears to be very difficult or
192).
After 6 examplesof "cooksand almost impossible, but also 2 l.àe6+ Èf7 2.8d7+ €e8
corrections"
concerningItalian incorrect studies may give new 3.trd8+ SÍ7 4.àg5+ Ég7
composers,
I showa work taken i d e a s . . . .
5.trd7+ Éf8 6.àh7+ Ée8
from The CompleteStudiesof
7.àf6+ Éf8 8.Ée6 Eg7 9.EdS
Genrikh Kasparyan,edited by
R.Bianchetti
mate. Probably 6.tra71 is
A. JohnRoycroft.
L' Italia Scacc h istica l92l
strongerthan 6.àh7+: 6...trh8
7.àe6+ Ég8 8.Eg7mate.
G.Kasparyan
I did not correct these two
The Complete Studies of
works.But the simplepositions
Genrikh Kasparyan#S{L
always surprised me... and I
analyzedtheendingÉ+tr+à vs
É+tr a bit. This is watit resulted
in:
M.Campioli
original
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8) Win

(quoted
from
L'ltalía
Scacchistíca,
June 1991,page
192). Solution: l.àe6+ Èí7
7) Draw
2.8a7+ Ée8 3.àg7+ SA
Solution:l.d7 9xd7 2.8c4+ 4.Éf6. Thereis a dual: 3.às5!
Èf5 3.Ec5+ ég4 4.trc4+ sbf5 trE+ 4.Èe6.
5.Ec5+ 9e5 6.trxe5+ r&xe5
7.996 trxh4 8.h7 Af5+ 9.Èg5
R,Bianchetti
Ehl 10.hEW+ExhS stalemate. L'Italia Scacchistica l92l
But both 1.trf2+ and 1.trc8+
draw (besidesl.d7): 1.trf2+!
Ée5 2.8e2+ Éxd6 3.trxe8
Exh4 4.É96 and l.Ec8 9.d7!
2.8c4+ Éf5 3.trc5+ Ae5
4.trxe5+ Èxe5 5.Èg7 (not
''tK
5.É96 -+) 5...trxh46.h7.
,4"t
add
pawn
I
a black
at c4, andrhe
study(Èh7 Ec2 d6h4 h6; Èf4
Eh5 9e8 9f6 c4) goes well:
Ldi (1.trf2+ Ée5 2.D,e2+
E
éxd6 3.trxe8 c3 4.È96 tre5
5.trc8 trc5 6.trf8 9.e5 7.trd8+
9) Win
Èe7 8.Edl c2 -+) 1...9xd7
2.Exc4+ etc. The solurionis
identical.
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10) Win
Solution: l.trgl Ee5+ 2.ó96
(2.Éxe5 stalemare) 2...Eel
3.trgs(3.Ega(3,2)
trgl; 3.!xel
stalemate) 3...Eg1 4.Àg4
(4.trxgl stalemate) 4...Eg3
(4...tra1
5.8b5Ea6+6.àf6+-)
5.ór EA+ 6.àf6.
After having analyzedthese9
studies
of
experiences
composes (Mario Camorani,
Enrico Paoli. Pietro Rossi,
Genrikh Kasparyan,Rinaldo
Bianchetti)
I enriched
my mind
with newchessknowledge.

(Un)solvedmysteries
door Harm Benak
De eersteoplossingontving ik helemaalgoed gemaaktmet de
dezekeervia E-mail van Ed van volgendehersenkaker:
de Gevel. Zijn oplossing werd
M.Marysko
ook gevonden door 3 andere
Le Monde desEchecs1946
inzenders,en bleek wel heel
gemakkelijkte zijn.
C.Pepler
The ChessAmateur L923
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1.9d7+ Èb8 2.Wd8+ Èb7
3.c6+ Éxc6 4.ËÍxa8+ of
3...Éa64.Wa5mat en wint.
Normaal gesproken haal ik
er altijd
zulkesimpelemysteries
uit, maar deze was te moeilijk
voor mij (ik probeerde studies
bij de voorbereidingvan deze
rubriekaltijd ca. 2 minutenuit;
alsik dannoggeendirectewinst
heb gezien is ie in ieder geval
niet té gemakkelijk). [HvdH:
Harm is evenvergetendat ik de
mysteries dit
keer had
uitgezocht!] Volgende keer
misschientoch maar eens een
n. Maar goed,
computeraanz€tte
dat makkie werd dan weer

l.àe2!l Èxfs (1...€R 2.Éb8!)
2.b7 9xb7 3.Éxb7 Èe5 4.Èc6
f5 5.Éd7 t4 6.*e7 R 7.àg3 A
8.Sr7 Èf4 9.àn ÈR 10.hs!
óe4 11.h6 €€5 12.h4! Éd6
13.Éf6 Èd7 14.Èf5 Èd6
15.Éf4 Èe6 1ó.h5! Éf6
17.à93 Seó 18.ÈR nQ+
19.àxfl Éf5 20.à93+ ógs
21.Se4 Éxh6 2z.cbfí sbgT
23.Èe6 Éh6 A.*ï7
rbgs
25.É98! h6 26.&91 óg4
27.cbxh6en wit wint.
Dit ziet er veel meeruit als een
echte studie. Fraaie eerstezet.
en wit moetheelgoednadenken
wanneer(en met welke)h-pion
hij zet. 7nu dit de oplossing
zijn?

'ffie'% "'ffi
% % % a

42) Wit speelten wint

41) Wit aan zet wint

bijna geen pointe). Terecht
merkt Ton op dat zwart niet
verplichtis te slaanop de eerste
zÊt. znu daar soms de
weerleggingliggen van deze
oplossing?

Tja dat was wel heel moeilijk
(daar kan ik helaas wat
moeilijker op filteren).Ik kreeg
drie oplossingen.Ze claimden
alledriedewinstvoorwit (mooi
zo; klopt ie in ieder geval!),
m:ur ze dedenhet alle drie op
een andere manier, en ze
begonnen alle drie met een
C) Z.Weger
anderebeginzetl
1.ób8! Lds 2.àc2 En nu
Ik zal ze alle drie latenzien,dan hebben we een merkwaardige
kunt U er ook zelf over stellingbereikt.Zwart staatmet
zijn loper en koning in het
oordelen.
centrum,dusje zou zeggendat
het niet beter kan. Maar het
A) Ton van Oosterhout
1.àb5 óxf5 2.àd6+ Ée5 tegendeel is het geval, want
3.àb7 sbds 4.Éb8 Éc6 zwart's twee stukken staan
5.9xa8 Éxb6 6.Èb8 sbc6 elkaar hopeloos in de weg.
7.Éc8 Ód5 (of 7...f5 8.àa5+ Bijvoorbeeld2...Éxf5 3.àe3+
€ó) 8.Éd7 Èe4 9.Ée6 sbí3 wint. Of 2...&di 3.àM+ wint.
Of 2....Q.b3
3.€c7! Het paardop
10.Éxf6 tbg2 11.h5wint.
c2
houdt
beide
zwartestukken
(want
Dit zieter uit alseenkraak
is niet echt subtiel, en bevat vÍrst.

2l
weette vertel2...óe53'Éc7 .Èe44.àe3 Éd4 mochtu ietsmeer
of
5.ód6 Èxe3 (5.àg4 ziet er ook len over dezecomPonisten'
echte
de
over
toch
u
beschikt
7.Éxf6
Èd4
goed uit) 6.Èe6
oplossingen,dan wordt u ook
Sc5 8.Èe5 3.d5 9.f6 wint.
dringendverzochtte reageren!
heel
ook
er
ziet
Dezeoplossing
aardiguit. Vooralhet vastzetten
O.Gelbfuhs
Ook
methetpaardis verrassend.
it ung#246
na biivóorbeeld2'..&f4 3.<bc7 D e utsch e Schachze
7tr873
AaS
a.àd4!
(3...Ès3
4.h5!)
h5
5.€d6! Èg3 6.Èe6 €xh3
7.Èxf6 €xh4 8.È96 Èga 9.f6
w i n tw i t .
En welkevariantis nu dejuiste?
Ik zou het niet weten'maar ik
denk dat we de stellingwel als
gekraaktkunnen beschouwen,
tenzij iemandtwee van de drie
variantenweette weerleggen.
NieuwemYsteries

C.AnslcY
Ouawa Citizen 1898
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44) Winst

van
Veelsuccesbij hetoPlossen
dezemysteries,en vergeetniet
de oplossingvoor de deadltne
op te sturennaar:

% ' f f i .%
43) Winst

Harm Benak
50
Kamperfoeliezoom
2353RS LeiderdorP
Benak@tip.nl

Dit keer twee mysteriesuit de
oudedoos,in dehooPdatu weer
veel plezier heeft met het
oplossen ervan. Trouwens,

SaavedraX
door Harold van der Heiiden
De laatste keer dat ik een
'nieuwe'
Saavedra-achtige
studies onder uw aandacht
b r a c h t( E B U R n o . l 1 9 9 7 )l i g t a l
bijna twee jaar achter ons.
"nu
heb ik
Maar net alsje denkt:
ze blijkbaar allemaal", duikt er
weer eentje op. opnieuw van
Ernest Pogosjants, de meest
eindsPelstudieproductieve
c o m p o n i s to o i t .

E.Pogosjants
Shakhnuty v S.SSIt3/1977

'%s" f f i , '%
%
E% % %
% % %
% %
% % %
^%
Wit wint

1.c7Eb6+ 2.Èd5! Eb5+3.Sd4
trb4+ 4.*d3 (4.cbc3?Exbl
5.€d2 fb2+ 6.Èdl Ebl+
7.ëd2 \b2+ 8.*d3 Eb3+)
Eb8!
5.àc3!
4...8b3+
(maar
niet
6.cxb89!
6.cxb8W/E?pat).
Een wonderlijk mooie versiel
Optisch is de beginstandeen
Je zit al
loepzuivereSaavedra.
met je ene hand in het doosje
naar een toren te grabbelen.
Maar in de uitvoeringzien we
echter een Liburkin-achtige
loperpromotie.
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