EBIJR
Orgoonvonde
A L E X A N D E R U E BV E R E N I G I N G
voorSchookeindspelstudie

%,r%
,r%

,%
%,r%
'%%
,rm,
%
% %

ffi0$
\# /

ARVES

l

Redactioneel
door Harold van der Heijden
weer
Op de laatste ARVES- devembernummer
is beslotendat aanzwengelde.Grondijsop zijn
ledenvergadering
EG en EBUR zullen fuseren. beurt stelt in dit nummer een
Een en ander heeft nogal wat anderheikel punt aande orde.Ik
consequenties,en het is n.iet heb trouwensnu al beslotendat
voor niets dat de vergadering ik geen behoefte heb aan een
ook een commissie heeft be- oneindige discussie op dit
noemd die de opdracht heeft gebiedin EBUR.
meegekregen om voor de Dan nog wat over een
najaarsvergadering met een Zuid-Afrikaanse studie, het
uitgewerkt voorstel te komen. humonoernooidat nu definitief
De commissieis samengesteld is afgerond, maar toch nog
uit redacteuren en bestuurs- doorloopt omdat we studies
leden:Harold van der Heijden blijven plaatsen. Tenslotte
(voorzitter),PeterBoll, Ed van besprekingenvan studie-softde Gevel, Harm Benak en warc (Freezer) en informatie
eindspelstudieJurgen Stigter. Deze fusie zal over mijn
ook gepaard gaan met een database.
algehele restyling en fraarere Flink wat informatie dus!
productie.
Vanwegeruimtegebrekmoestik
"lezers
In dezeEBUR oude stijl valt er dit keer de rubriek
Maar
toch ook nog wel het nodige te schrijven"latenvervaLlen.
genieten.Afgezien van het feit omdat ik hier toch wat ruimte
datwe de inhoudbovendevorm over heb, meld ik u dat PaI
zullenblijven prefereren.
Benko mij e-mailde over de
De doorbraak van Martin van besprekingvan zijn 10.5 punts
Essen als Nederlands studie- FIDE Album studie in het
componist is inmiddels wel vorige nummer:"Thark you for
zowat(succesvol)afgerond.Op your nice presentationof my
een Utrechts schaaiiforumon- endgame.Just for the record I
derhoudt hij als maanden de mention I left out a thematic
meesteIevendigediscussieover line: 1.trg5+*E 2.Vb4+ tre7+
eindspelstudiesooit. En nu 3.Èf6 Ye4 4.trh5 UR+ 5.Ef5
ontpopt hij zich ook nog als ard now 5...Ye3!?6.lUb8+Ee8
thema-deskundige
door quasi- 7.*96+ Ég8 8.tUc7 Ee7
nar'ef de meningsverschillen 9.trf8+! (9.Wd8+?fe8 10.Vh4
tussen enkeie experts aan de Wh3!) 9...ÉxE 10.Yd8+EeS
kaakte stellen.
I l.Yf6+ and mate". lnderdaad
Nestor Julien Vandiest blijft demoeitewaard.Waarvanaktel
trouw aan zijn eindspelstudiepassies:Mann en diens dame- Onze landgenoot Loek van
Wely werd enigetijd geledenin
eindspelen.
JohnBeasleykomt terugop de eentoemooipaÍij meteenleuke
Porterfield Rynd - kwestie, die paardpromotiegeconfronteerd:
Grondijs in
het
Harrie

Loek van Wely - Sjakgryar
Mamedjarov,Spanje2004
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Wit aan zet
Curieus,maar wit met een stuk
meer kan de g-pion niet
stoppen.Echter: 39.c5 Bb5+
(Want
403ilt
g1à+!
40...919? Faalt op 41.9.xb5
Wh2+ 42.Èd3 Wh7+ 43.e4
axb5 44.c6! (44.V94? gh2)
44...bxc645.Yg VM 46.9c8
met een aardigepositioneleremise, en met 40...9xd3+?
Maakt zwart het zich moeílijk:
41.Éxd3 g1V 42.c6 Wbl+
43.sbc3Ycl+ 44.Èb3 Wxc6
as.9ga) 4r.Èd2 Wc6? (Niet
zo! Beter was 41...àxR+!
42.cbe2àgl + 43.Éd2 Uc6 met
winst) 42.Wg4? (Maar wit had
nu echt 42.4e4! Moetendoen:
42...àxf3+ 43..Èxf3 $xR
M.Yxci Wf6 45.Ud6! Sxd6+
46.cxd6
Éb6
47.*e2\
42...9d3 43.Wg7 92 44.Wxc7
9c6 45.9xc6 bxc6 463e4
àf3+! en wint.
Kopij voor het volgende
nummers.v.p.Voor:
I september2005

Jammer ... of toch niet?
door Julien Vandiest
Trouwe EBUR-lezers zijn er nu
zo stilaan aan gewoon geraakt
dezes
de
schrijvers
dat
loftrompet afsteekt over een of
'histoander werk van zijn
rische' mentor: de grote Nederlandsestudiecomponist C.W.W.
Mann. Ik kan echter best vrede
'Mann
nemen met de benaming
freak'. Slaan we er het standaardwerk op na van Jan van
Reek en Henk van Donk, Carel
Mann (ARVES-boek 1991),
dan vernemen we daar mordicus
dat damesstudies die verschenen zijn na Manns dood
( 1928) maar weinig écht nieuws
'Mann
heeft
brengen.We lezen:
gebied toeop
dit
bijna alles
gepast en zelfs vaak herhaald.
Voor nieuwe studies zijn er
mogelijkheden'
nauwelijks
(pag.64).
Harde taal, maar die ik enkel
kan bijtreden. Ai mijn vernieuwingspogingen ten spijt.
heb ik het in tal van mijn studies
vooral moeten hebben van een
of andere onontgonnen ader,
voorkomen in een bekende
Mann-mijn. En ik meen nremand te beledigen door aan te
voeren dat de damesoutput van
àndere componisten een soongelijke
oplevert.
inventaris
Maar of dit nu een reden is om er
op dit bepaald tenein meteen
mêê

tê

Lrnnêh

De laatste tijd werd er al
meermaals opgemerkt - o.m.
'AJR' dat circa
door ons aller
een derde van alle reeds
verschenen studies als werd
gekraakt. En het ligt voor de
'afvalpercentage'
hand dat dit

nog een stuk hoger ligt bij
damesstudies. Dat
heeft
natuurlijk te makenmetde grote
actieradius en maximale bewegingsvrijheid van dames.
Ook die houten ladies kunnen
zichberoepen
op Verdi('Donaè
mobile'),wanneerze hetin hun
hoofd krijgen eens een andere
weg op te gaandan de door de
En
componistvoorgeschrevene.
dan krijgen we te doen met hèt
schrikbeeidvan die laatste:een
tweedewinst- of remiseverloop,
bekokstoofddoor eenvoorheen
niet ontwaardenevenduivel.
Tot mijn onsteltenisbleek dit
onlangshet gevalte zijn m.b.t.
een Mann-studiedie me bijzonder na aan het hart ligt en
waarvanik de winstmanoeuvre
al meermaalshad aangewendin
eenbepaaldevariant van eenof
andere eigen brouwsel. Plots
werd me de staart van een
nevenduivela.w.h.in de hand
geduwd.
Het betreft hier een beslist
glorieuzeMann-studieluir 1924
(Tijdschrift), de EBUR-Iezer
welbekend,en die de volgende
opstellingheeft:

C.W.W.Mann
Tijdschrift 1924
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l) Wit wint

Het loont de moeite de
winstmanoeuvreop de voet te
volgen. Die verloopt aldus:
1.9e5+! (Reedssubtiel.want
het zal biijkendat l.Wxd4?niet
zouwinnen:de d-pionmagniet
van het bord verdwijnen - een
nogal eens voorkomend geval
van'dudeergebied') 1,..Éf7
(1...9h72.9b1+ È98 3.996+,
of 1...Ég82.Èh5+Èf6 3.Wg6+
Ée7 4..Q.d6+)2.Wfl+! €g8
Q...&e'| 3.9d6+. of 2...Èe8
3.Wb5+Èf/ - 3...Ée74.9.d6+
Èxd6 5.8b5+, of 3...Èd8
4.'19b8+
Ée7 5.9d6+ - 4.9d5+
€e8 5.9c6+ Éd7 6.996+ Èe7
7.9d6+) 3.Wc4+ 9Í7 lweer
niet 3...Èh7 4.tfd3+ Èg8
5.Wg6+) 4.tíc8+ Wf8 5.Wg4!
(Die hinderlaagzetis een van
Manns fraaiste vindingen. Hij
heeft hem fouwens te pas
gebracht bij meer dan één
studie, vooral dan in de
schitterende
maljoetkaui 1913,
voorkomendop pag. 25 van het
geciteerde boek, namelijk:
Èhl, Sc2, 9.g6; €h8 Be7)
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5...9e7+ (Hier toont pion d4
zijn reden van bestaan:zonder
hem zou nu 5...Wc5!remise
houden. De zet 6.Éf6+ Éf8
1.Vg7+ Èe8 8.Wf7+ Èd8
9.9g8+ Èd7 voendantot niets,
terwijl na 6.Ve6+ SE de loper
niet op een nuttige mamer
ontpentkan worden: na een zet
met de koning begint zwatr
eeuwig schaak te geven. En
alleen de tekstzet brengt
voorlopig reddirg. Men zie:
5...€f7 6.9c4+, enz., of
5...Yfl 6.Éh6+ Èf8 7.9d6+
Ée8 8.WcSmat.of nog5...Wc5
6.9e6+ Èf8 7.Éfó en nu rs
8.9d6 fataal) 6.È96! €f8
(Opnieuw het enige zinvolle.
Men zie weer: 6...tíxe5
7.Sc8+, of 6...Sf7+ 7.Èh6+,
enz., of nog 6...Vh7 7.Èf6+
Èh8 8.Ée6+, of ook nog
6...9b4(a3) 7.Beó+ Èf8
8.9d6+,of eindelijkó...b2(d3)
7.9c8+ gE 8.9e6+) 7.Wf5+
€e8 8.Vc8+ 9dB 9.We6+l9e7
l0.Vg8+ Èd7 (of 10...9f8
I l.gd5l zelfde voortzetting)
( 11..Èc8
Èe8
11.9d5+
13.9f6+)
€d8
12.9c6+
I2.gf6! (En hier bewijst de dud
op b3zijnnut.Niet 12.9d6?b2!
13.9c6+ Vd7 l4.Wa8+ 9d8
l5.Be4+ €d7 =) I2...Vc7
(Matveld d8 dient te worden
bewaakt, maar 12...Vd7?
i3.Wg8 betekentmat. En nu
zou 12...b2natuurlijk falen op
l4.Wa8+).
l3.tíc6+ gd7
Thansis eenstellingbereiktdie
eendiagramverdient:

È
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na 12...tfc7
Dit is dan de crucialepositie.
Tot nu toe is alles evenfraai en
viekkeloos verlopen.Mann zet
nu verder met 13.Ulb5+ Èf8
14.Wb4+ Èg8 l5.Wxb3+ Éf8
16.9a3+ Èe8 17.Va4+ Èe8
18.Wa8+,gevolgddoormat.Elegant en overtuigend,was hel
niet dat die voortzetting6 zenen
telt. En aangenen de nevenduiveler slechts4 nodigheeft,is
dunkt
dit geen aangelegenheid,
me. waar men zomaar direct
mag overheenstappen.
Het komt er dus op aan na te
gaan of men één van beide
voortzettingen soms niet kan
geëlimineerdkrijgen. Verwonderlijk vond ik vrij sneleeneenvoudige correctie: in de
beginstelling een pion toevoegenop a7. Van de geiegenheid kan trouwens worden
gebruikt gemaaktom eenander
soortinleidinste bedenken:

J, Vandiest
origineel
In memoriam C.W.W.Mann
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2) Wit wint
1.Wd7+!(De a-pionkanook op
a5 of a4staan- met,in dit geval,
een ander veld voor de witte
dame - maar op a7 kan hij in
principe ook geslagenworden
en staat hij dus leuker. Niet
1.Wxd4+? Èh7+
noch
1.3.e5+? Èh7+. idem. noch
l.Uxa7+? Èh8+ en zwaÍÍ
ontspringt de dans) 1...9f7
(Thansniet 1...Èh8+2.Èh6 en
3.4e5+ is fataal) 23e5+ Èg8
(2...Éf8 3.Yd8+ 9e8 4.Adó+
Éf7 s.Hfó+ Ég8 6.Aes 9d7
7.Wg6+*A 8.êd6+eenkleine
variantenwinst m.b.t.
de
originele Mann) 3.Wc8+! tsfE
4,Vg4! en nu gaathet verderals
hierboven: 4...tse7+ 5.É96
ÈfB 6.Wf5+ €e8 7.9c8+ Bd8
8.We6+ 9e7 9.998+ Èd7
l0.Vd5+ €e8 lf .gf6! Wc7, en
tha:rsis de stel.lingvanheteerste
diagram bereikt, maar nu met
een supplementaire
pion op a7.
Die laatste elimineert Manns
voortzetting l2.Wb5+? ÈfB
13.Wb4+Èe8 l4.Wa4+ Sd7,
en de winst is foetsie. Anderzijds, zagen we, haalt ook
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l2.We6+?nietsuit na 12...Éf8 tures,vol prachtwerkendie met
l3.Ae5 9c2+, en zwart geeft acht stukkenvan doenhebben.
eeuwig schaak.Wat dan wél?
De ontmaskerdenevenduivel, Het is wellicht interessantte
die nu kan profiterenvanhet feit noterendat de studie,gezienals
dat de witte koning in de constructie, de componist wel
rechterbovenhoekzijn bewe- wat armsiag gvr,t.Zn kan men
gingsvrijheid behoudt. Dit bijv. pion b3 doen verhuizen
wordt bewerkstelligd door de naar 93 en kan men pion d4 oP
zet 12.9-95!!, die de verde- d5 posteren,wat dan toelaatéén
diging 12...b2 uitschakeltoP van de drie dudstijdensde slot-grond van 13.9e6+ Èf8 fase op te ruimen. De beginI4.gh6+ Wg7+ 15.9xg7 mat. standwordt dan:
De'preventieve' verdediging
J. Vandiest
12...Éf8 zou nu worden
origineel
afgestraftdoor I 3.Ëa8+, terwijl
I2...9d7 tot mat voert na
l3.WeS.Daarommoetzwartirgo* áp 12...9b6+ (12.'1Uc2+
verandert niets aan de zaak)
13.Èg? (dreigt 14.9f7 mat)
13...Hc7+14.ÉgE,en nu is er
tegen
geenkruidmeergewassen
15.9e6+, brjv. 14...9d7
15.9a8+,en mat volgt.
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Ik vind het natuurlijkniet leuk
dat ik, in sommigermijner stu3) Wit wint
dies die de Mann-manoeuvre
bevatten,thansopgezadeldzit
met een slotdual.Na de zet die Na 1.9d7+ ... 4.Wg4! verliest
hierboven 9...Éd7 is zal ik nu 4...9c5 direct wegens
voortaan moeten schrijven: 5.9eó+ Èf8 6.9d6+. Ander'10.UYd5+,
en wint'. Oook ben zijds krijgen we dan 10.Sxd5+
ik er bepaaldniet blijk om dat Ée8, en nu gaat 11.êd6?weer
preciesik heteuvelhebmoeten nietwegens12...g2! Na 11.4f6!
vanhetslotverloop, 9c7 is 12.995! nu weer de
blootleggen
g.
gepland door mijn 'mentor'. enige winstzervoortzettin
Maar dat de oorspronkelijke
studiegeredkan worden weegt Tenslottekan men een amusant
daar ruimschootstegenoP.En miniatuurtje puren uit de
ja. puristengaan nu wellicht volgendestelling:
betreurendat de beginstelling
niet langereen miniatuurtjeis
'op zich'nu
maardat de studie
kan wordengeredlijkt me toch
meerte zijn dan eentroostvolle
bedenking.Tenslotteis er dat
onvolorezen Almost Minia-

J. Vandiest
origineel
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4) Witwint
Na l.gf6! (weer niet 1..àd6?
g2l, enz.)1...Wc7gaatManns
voortzetting2.Wb5+?weer niet
op (2...Wc6),terwijldewinstzet
van hierboven2.êg5? thanszou
worden beantwoord door
2...Yc6+. Vy'innendis nu enkel
2.Ve6+! *f8 3..Qc3! (verhindertzowel 3...Wc64.4b4+,
als 3...Wc2+)3...We74.êb4!
Wxb4 5.rl9f7mat.
[HH: Vandiestheeftal in EBUR
no.l v/1992 aangetoond
dat in
de oorspronkelijke studie van
Mann ook de zet 13.Hb5+Éft
l4.Vxb3! wint. Verder is het
vermeldenswaardigdat in de
Mann-studievan diagramI ook
de zet 12.9h4t wint. Die dual
gaatniet op in de studievandiagram 2, want faalt daar op
I2...b2r.Die zetheeftzwartdaar
ook nodig na de poging
l1..Q.xd4?
Vc7 l2."gfób2! en
wit kan niet winnenl.

Wit beginen gelykop!
door Harold van der Heijden
AR\iES-lid Dr. A-lbertvan Tets,
geborenNederlander(Bussum,
1933)maar al zeerlang woonachtigin Zuid-Afrika, stuurtme
met enige regelmaat versies/
corecties van zijn studies.Het
is me niet altijd duidelijk of deze
voor publicatie bedoeld zijn,
maareind vorig jaar stuurdeme
hij met tot mijn grote genoegen
een studie (en daarnanog een
versie) die uitdrukkelijk bedoeldwasvoor ons clubblad.

Albert van Tets
versie, origineel
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De aanleiding is de volgende
2) Remise
studie in de schaakrubriekvan
Anton Saiverda in het biad 1.4e3+Èh5 2.4c1 Èxh4 (De
stelling is nu bij hetzelfde als
Beeldvan Pretoria'.
voordienin Beeld,maardeloper
op d5 is bewegelijker)3.e6 (De
Albert van Tets
lange diagonaalmoet geopend
Beeld 23-10-2004
worden als een rode loper voor
(Na
de koning) 3...€g4
3...9xe6 mag wit niet terugnemen,maarhij kan met 4.Ée5
Ég3 5.Éd4 €f2 6.Èc3 Èe2
7.Èb2 Èd1 8.Èa1eenbekende
remisestelling,die VanTetsal in
the South-AfricanChessPlayer
van december 1973 behandelde)4.Èe5 (4.e7?verliesteen
essentieel
tempo,en zwartwint
met de voortzetting 4...9c6
5.Èe5 ÈA 6.Èd4 Ée2 7.Èc3
1) Remise
Èd1 8.Èb2 a3+)4...9c65.Èd4
Ik citeer: 'Die hoof-variant: ÈR 6.Éc3 Èe2 7.Èb2 Édl
1.e6!Axe6 2.Èe5! Èg3 3.Èd4 8.4e3 (Of anderezettenmet de
€f2 4.Èc3 Ée2 5.Èb2 Èd1 loper 8.e7?wordt weerlegdmet
6.Èal Èxcl en pat. 'n Fraaie 8...a3+ 9.È- Éxct) 8...9d5
!".
samestelline
9.e7 remise, bijv. 9...9fl
10.4f4 a3+ 11.Èxa3 clW+
l2.Axcl Èxcl 13.e8W9xe8
14.Èxb3.

% % % ' %
' ' % ' % ""f f#i . "
%
L % % %
% L % % %
%L% %

Albert van Tets
versie, origineel
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3) Remise

'Een verdere
uitbreiding. Hier
staat de zwarte loper ook wat
beter op c4. Het is nu duidelijk
hoe de hoofdvariant moet
eindigen,maar helaasis met de
afname van de bewegelijkheid
van de e-pion de oplossingwat
gemakkelijker geworden. Het
vinden van deze versie was
echterde moeitewaard'.
l.Eh5+ ( I .Exc4? b2 winr,
1.Eg5?àh6+ wint, 1.4g5?b2
2.Exc4blV wint, 1.Ec7?clEl
wint) 1...àh6+ 2.Exh6+Èxh6
3..ê.95+ Èh5 4.Acl Èxh4
5.Éf6 Èg4 (5...9xe66.Ée5,en
niet 6.Éxe6?, gaat over in de
hoofdvariantmet remise)6.€e5
(6.e7? verliest een essentieel
tempo en zwart wint met
6...e,b57.Èe5 Éf3 8.q&d4
Èe2
9.Èc3 Èdl
10.Èb2 a3+)
6...ÈA 7.Éd4 Axe6 (7...4b5
8.Èc3Èe2 9.Èb2Èdl 10.9e3
of anderezettenmet de loper,
houdt remise, bijv. 10...9c4
rr.e7 9f7 12.9f4) 8.Èc3 Èe2
9.Èb2 Édl 10.Èal remise
(10...Èxclpat).

Porterfield Rynd and Saavedrarevisited
bv John Beaslev
ln recentyears,we haveseenthe
rediscoveryof a ciaim by the
former Irish champion Porterfield Rynd to have anticipated
the famous Saavedrastudy in
actual play againstone Lt-Col
W. Lynam (see for example
EBUR, September2001, pp
15-16), and John Roycroft's
ofRynd as
exposure
subsequent
a blatant plagiarist (British
Chess MagaTine, December
laterin
200I . pp 646-8.repeated
EG). I was thereforevery surprisedto readHarrie Grondijs's
article in the December 2004
EBUR, where the allegedgame
againstLynam was given a specific place and date ("Dublin
1890").Couldit possiblybetrue
after all?

Boase,Modem EnglishBiography, 1892-1921, page 776,
which in tum cited The Shamrock for 25 August 1894);and
confirmation was provided by
the quarterly British Army List
(British Library shelfmark BS.
45/104), which included LynÍun'snameon theretirediist in
the issuesfor March and June
1894 but not in that for September. (It subsequentlyturned out
that I could havesavedmy time,
because when I obtained my
copy of No Rook Unturned 1
found on pages 59-60 that
Harrie had already established
Lynam'syear of deathhimself,
but having done the work I
might as well report what I
found.) So Rynd had no independentwitnessfor his claim,
That Lynam was activein Dub- and his alleged opponent had
lin chessin 1890is independ- died in the meantime.
ently attested(seefor examplea
reference
inthe Dublin Evening There is more. ln his BCM artiMail for 20 March 1890,cited cle, JohnRoycroft drew attenti"gameposition",
by Harrie on page 15 of his re- on to another
cent book No Rook Unturneè1, allegedly reached by Rynd,
and it is entirely plausible that which was a blatant plagiarism
he played one or more games of anendgamestudyby Cordes.
againstRynd. However,Rynd's Harold van der Heijdenhassubclaim that this positionoccurred sequentlydrawnour attentionto
in oneofthem wasnot madeun- a third, which was an evenmore
til 1895;wasLynamstill in apo- blatant plagiarism of an endsition to confirm or deny its game study by Troitzky. The
rruth? I consulted the British Troitzky plagiarism was exBiographical Archive at the posed by Chigorin it Novoye
British Library, andI discovered vremyain 1896,the story was
that a William F. Lynam whose repeatedtn 64 - Shakhmatnye
activity fitted that of our man obozrenie
in 1996,andit is cited
had died on 17 August 1894 by Hanie on page 380 of No
(fiche 708, entry 187,citing F. Rook Unturned.

There is more still. As a game
position, the alleged "RyndLynam"positionisonly superficially plausible.In 2002,I took
the database of 1.111.429
gameswhich hadbeensupplied
with ChessBase7.0, and I
searchedit for positions with
king, rook, and perhapspawns
againstking andpawnswith the
king in the far corner and no
other man within threesquares.
I found 157suchpositions,but
in no casewerethe two kingson
the same fle; typically, one
side's king had shepherdeda
rook's pawn to promotion and
hadforcedthedefendingrook to
sacrifice itself while the other
king busied himself on the far
side of the board, and the two
kings were thereforeon different sidesof the board.However,
if the "Rynd-Lynam" positron
was deliberatelycomposedas a
lead-in to the Saavedrastudy,
the White ktng had to be put on
theunnaturalsquareh5; evenon
95, 1.Éf5 would haveprovided
a simpler win. Even if there
were no other groundsfor suspectingRynd of plagiarism,the
internalevidenceoftheposirion
itself, andthe externalevidence
of a million genuine games.
would suggest rhar "RyndLynam" mustbe a composition
and not a natural occurrence.
The matteris discussed
in further detail in the September
2002 issueof British Endgame
StudyNews (page212).

'7

not madeuntil afterthe deathof
his allegedopponent.
1) On theevidenceof theCordes 3) Even in the absenceof other
and Troitzky studies,Rynd was evidence, a close examinatron
a plagiarist. I don't think this of the "Rynd-Lynam" positron
itseli and a searchfor a similar
canbe disputed.
2) His claim to havereachedthe position in a million genurne
Saavedraposition in play was games,would suggestthat it

Let us summarize.

mustbe a compositionandnot a
naturaloccurTence.
In short,Rynd wasno morethan
a petty liar and a stealerof other
people'swork, and his name
shouldceaseto be mentioned
in
connectionwith this study.

Experts on Excelsior

it is reWhen reading commentarles fill the Excelsior-theme,
accompanyingchesscomPosi- quired that the pawn'sjourneY
tions it strikes me how much proceeds necessarily unbro'themes'. kenly, or if the pawn is aliowed
emphasisis laid on
would
Sometimesone getsthe imPres- to havea rest.If someone
sion that almost every idea or travel 42 kilometers by foot in
manoeuvre has got a na.me six hours, would he then com'Thematic'isan plete a marathon?In New York
badgeattached.
adjective that is (seeminglY) he would, in Rotterdam he
But do wouldn't.HenceI raisedmYfinusedin andoutof season.
we really know those themes? ger. It was greatfun to read the
The seventhWCCT sawlots of differing(!) answersand motidiscussion, incomPrehension vationsfrom the expertsI asked,
and erratic interpretationof the and I will write aboutthem betheme involved. I pretend to low.
know at leasta few themes,but
'just to
then lately someoneaskedme For me it was natural
'Excelsiorl'. ask' Ilarold van der Heijden
what is eiactly an
I retumed a standard (read: about it. As usualhe provideda
cheap)thoughapparentlysatis- (volumetricaily)stoutreaction,
fying answer.However,I real- with lots of examples. He
ised I knew next to nothing showed me an over-the-board
aboutit. For me, the big ques- game in which he (Black)
tion waswhether,in orderto ful- queened on his 10th move

(White immediately resigned),
butTim Krabbé'sChessCuriositieswebsiteoffersa gameCasper-Heckertstarting with: 1.e4
^16 2.aci d5 3.e5 d4 4.exf6
dxc3 5.d4 cxb2 6.fxg7 bxalW
7.gxh8W and after White'sseventh move àorà sides already
had a lasting extra queen.This
example niceiy illustrates the
problem: Black's d-pawn
marchesundisturbedlytowards
al, whileWhite'se-pawntwice
breaksto getthemovesàb1-c3
andd2-d4 thrown il. Black has
clearly achieved an Excelsror,
butdid White?In principle,says
Harold, the pawn must play
without pausing(not necessarily starting with the double
move). 'Otherwise every promotionwouldbeanExcelsior'2.
The sameargumentby BeÍt van
derMarel andTim Krabbé('Af-

The name stemsfrom a poem by Henry Wadsworth Longfellow, which, accompaniedwith an
illustratingstudyby Korolkov, can be found inTestTube ChessbyJohn Roycroft (1972).
Harold urged me to stressthat his remark concemsgamesand/or compositions in which the
promoting pawn comes from the secondrank.

8
ter all, we should pay honour to
Loyd's primordial example").
Some mutual pawn races ( 1.a4
h5 2.a5 h4 etc.) do not fiil Har'Excelsior-feelings',
old with
so
he says.For me, it still counts as
an Excelsior, but the addition to
the artistic experience and validation of the composition because of the presence of this
theme might be quite limited, I
can imagine. In this light, the
'double
helix'by Jan van Reek,
deserves a special mention
though, Harold reminds me. It
has been mentioned indeed.

Nevertheless,Harold accepts
that'within certainlimits' interruptionsof the pawn'swalk are
allowed. He feels supportedby
Yochanan Afek ('ï strongly
feel that Harold's liberal approach is the dght one. The
themes are tough enougheven
without theextrarestrictions").

again- Tim Krabbé when he
poses:
- A 5-5tepExcelsiorstartingon
thethird rank is alrightwith me.
- If the marchis interruptedby a
systematicmanoeuvre,then it
alsocountsas an Excelsior.
Two very interestingremarks.
He supponsthemby two examples (moremovers)that I cannot
withhold from the reader:

The spectrum of opinions regardingthe Excelsior-theme
is
broad and sretchesfrom quite
A. Popandopulo
liberal to quite 'purist'. If we
Bulletin Moscow Central
pass the microphone to John
Chess Club 1978
Roycroft, then he says: "My
view in this caseis that a 'true' à
E
Jan van Reek
Excelsiorrequiresconsecutive
(unbroken)movesfrom the seccommendation Shakhmaly v
% " T
,ss^tn1969
ond rank, as in the eponymous
Sam Loyd 5-mover.It's OK if
the frrst moveis one-souare
íand
promorionin 6)3, bui I'm unhappy to acceptthe caseof a P
starting on its third rank." His
Z.:
motivation lets us componists
look into a mirror: "To accept
'weaker' definitionsis (always)
Mate in 18
a\
to cheapenthe 'true'definitron
and hence reduce the value of 1.8d2+ Èel 2.8d3+ Èe2 3.e4
the achievementsof the com- f4 4.8d2+ Éel 5.Ëd4+ Èe2
posersconcerned.Usuallythere 6.e5 f5 7.Ed2+ Éel 8.8d5+
is a self-promoting(!)
Win
desireby Ée2 9.e6 f6 l0.Ed2+ Èel
a composerto have 'his' work 11.Ed6+ Èe2 12.e7 àc7
1.dxe3 fxe6 (both sides have acceptedwithin a praiseworthy 13.8d2+ Èel 14.Ed8+ Èe2
parkeda triple pawnon the same definition, and that is never l5.e8W+ àxe8 16.trd2+ Èel
file, againI referto Tim Krabbé) good news." There can be no 17.Ed6+€e2 l8.Ee6 mate.
2.exd4exf5 3.dxe5fxe4 4.exd6 doubt about his place in the
exf3 5.dxe7fxe2 6.e8W Excel- spectrum, nor about that of - Sfictly notanExcelsiorI would
sior! White wins.
say.However,the Excelsior-e-r-
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It is interestingthat Harold van der Heijden's view of an 'ideal' Excelsior(6 moves!)differs
from that ofJohn Roycroft's and, I suspect,many others' (5 moves). Harold has combined the
'festina lente'-theme with
the Excelsior-theme in a number of studies.By the way, accordirg ro
Harold van der Heijden, the Dutch IM Hans Bóhm is notorious ir speedchessfor his ability to
perform 4-move( !) Excelsiors.

v
periencefrom this 'near-Excelsior' might be more intense
compared
to some'banal'mutual pawn races. As already
said,Haroldconsidersaccrdental pawnwalksthathappento be
unbroken and / or complete
hardlyto be an Excelsiorif it is
not put centralas a deliberately
aimed for theme

lstprize

H.P. Rehm
TheProblemisÍ[919

"ry.
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Mate in 13
l.àc7+ Éa5 2.àcd5+ €b5
3.d4 Threatening 4.8b4+!
àxb4 5.àc3 mate. 3...b1à A
tasty extra tidbit, this knight
promotion. Now the white
knight hasto redirect,in orderto
set up the next threat.4.àc7+
Éa5 5.àe6+ Éb5 6.dxe5 And
that threat is now 7.àd4 mate.
6...àR And again the white
knight has to move: 7.àc7+
Èa5 8.àa6+ Èb5 9.exd6 Intendingl0.Ec5+ Èa4 11.Ea5
mate, while l0...exd6 enables
White to proceedwith 11.àc7+
Èa5 12.àe8+ €b5 13.àxd6
mate.Black has to free b3 for
the krng. 9....b2 lO,dxe7 Now

4

immediately a new threat: Black can defendby preparing
11.e8Ëímate. l0...Egxg6 En- 97-96, in order to force the
ablesintervention
on c6. But a whitepawntof6.Thefollowing
'White
with a final knight tour
position is a draw namely:
carriesout a counter-interyention: 11.àc7+ Èa5 12.àeó+
Èb5 and finally: 13.e8Wmate.
probUnlike in Popandopulo's
lem Rehm's glory pawn does
starton the secondrank,but still
its moves are disconnected. According to Tim Krabbé this is

'f%
fi'%
%
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% % "'%
"ffi
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%,%

% % %
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still admissablebecauseof the
systematic manoeuvre that
seperatesthe pawn moveS.In
my current' view eventhis (interesting)conditionis unnecesanalysis
sary. The following study has
led me to this:
White to move cannotwin. On
i.É96 comes1...9b1+2.€h6
A. Ivanov
9a2 and1.f7is metby 1...Ég7!
lst Prize Victory-45AT 1990 =. He can aiso not push the
Bishop off the a2-g8diagonal.
A
a
But this is off-topic, so quickly
backto the study:

% % a
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I
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H
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Win
1.f4+ Èh6 1...gxf3 2.àxf3+
È96 (otherwise3.àdZ) 3.àe5+
and 4.trf1 wins. 2.8Í8! blB
3.trh8+ wh7 4.àf5+ È96
5.àe7+ Èh6 6.à98+ È96
7.f5+ Èf7 8.Exh7 Èxg8 A continuation like 9.8h2 c5
10.Èxg4 springsto mind, but

h*u***nK
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Position after 8..,Èxg8
9.f6!! c5 9...€xh7? 10.f7;
9...gxf6?10.Ea7.Thetextmove
'hopes'for
10.Exg7+?Èf8 :
10.8h8+! Éxh8 11.f7 and a

At first I opined that an Excelsior should consist of consecutivemoves, if only to keep the
definition clear. But for a composition (unlike an over-the-boardgame) this demandcan be
relaxedwithout loss of claritv.

l0
winningExcelsiorhasbeensuccessfullyexecutedthat, if you
want, can become a physical
fact by addirg 11...9.d5
12.f89.
An impressive
exampleof guiding a pawnfrom secondrank to
promotion.Though the pawn
movesdo not occur unbrokenly,
I considerthis studyto be a billboardfor the Excelsior-theme5.
I do not agreewith the argument
that in fact every promotlon
would be an Excelsior.Takefor
example the famous Joseph-study:
D. Joseph
British ChessMagazine 1922
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Win

White wins with 1.h8W, as
known. A promotion, but as
during the soLution no pawn

march startingfrom the second
rank is displayed,I do not considerthis an Excelsioro.
So finally, what is an Excelsior?
Well, take your pick from
above! If that does not satisfy
thereader,doeshereallywant to
be so strict towardsthe Excelsior and live with the consequences?If I may paraphrase
from corresponcence
with John
Roycroft: "IndeedI am a purist,
but not so much so that I want
everything to be defined and
regimented, which is in most
casesbothimpossibleandundesirabie: my (general, moral)
view is that we shouldbe clear
on our principlesandshouiddecideeverycaseon its merits- if
we breacha principlewe should
acknowledgethis and honestly
sayso.What we shouldneverdo
is claim that we are behaving
honestlyandfairly when we are
not."

Martin van Essen
orginal

%
"'mr%"T
r%''%%
"T
r%"Tr%'m%

"rm.%"m%%K
/)ï\
z)
Mate in 7
l. 94 h5 2.gSh4 3.96 h3 4.g7
Èxhl 5.989 ÈgL 6.àe2+ &g2
/.1{o5 mate.

I owe specialthanksro talphabetically) Harold van der
Heijden, Tim Krabbé and John
Roycroft for their extenstve
contributions, help, examples
and corrections and also to
YochananAfek andBert vander
Marel for sharingtheir views.in
Pleaseallow me to conclude this light, this articleresembles
with a not yet ofhcially pub- a 'composition'(butthenin the
lished miniatureproblem that I meaningof 'assembly'), rather
have made a couple of years thanapieceofprose.
ago.Admittedlynotof competitive standard,but still a personal
favourite.

The rook sacrifice 10.Eh8+. Perhapstrue, but all this is dwarfed by the geometrically longest
possiblecheck-liftinginterposrtion(W)b1-h7on Black's third.
Why Josephdid not extend this to an Excelsior-versionremains a mystery. Ar unknown
composerpublished one year later in CeskoslovenskaRepublika, this position: Èd8, b5, h2;
*a7, a6, b7; White wins. 1.b6+Sb8 2.h4 a5 3.h5 etc.From: ?esrTube Chess(JohnRoycroft,
1972).Roycroft himself considersthis mundaneuseof Excelsiorsratherundesirableand
distractingfrom the central'(Joseph-)theme'.

Humor Tourney VI
by Harold van der Heijden

I

As was made clear in the announcementof the tourney,we
continueto publishthe studies
despite the fact that the hnal
awardis alreadyknown.
Martin Minski (GermanY)

Ea7 8.àd6! Èg2 9.àb5 Ea8
10.àc3 Éf2 11.àxa2 Eb8
12.àc3)5.à96! (A surprising
move sincethe Knight seemsto
move in the wrong direction.
Actually we now haveareciprocal zugzwangin which White
hasto chosebetweensquaree5
and f4 dependingon the black
move.Otherknight moveslose:
5.^d7? EhTl 6.àe5 Ê'a7l
8.àc1 €el!
7.^d3 Éfl!
9.àxa2 Eb7! 10.àc3 Éd2!
with a won endgame, e.d.
11.àd5 Eb5 12.àc'7 Ec5
13.àe6 tre5 14.^d4 Ee4
15.àb5 Èc2 16.àa3+ €b3
17.à,bl Ee2 winning the
knight, or 5.àe6? Èfl ! 6.àc5
Èel ! 7.àd3+ Èd2 8.àb4 Èc3
9.Q)xa2+Èc2 10.àb4+ Èb3)
and two further lines:
A1) 5...Èf1 6.àe5l ZZ \c2
(6...8d27.àc4t tre2 8.àb2! =)
7.4ff1
&e2 8.4b4! gd2
9.àxa2t draws, e.g. 9...€d3
10.Èb1 Èc4 11.àcl Éc3
12.àa2+ Éb3 13.àc1+ Éa3
14.Éal trb2 15.àd3 Ec2
16.€bl Èb3 17.àc1+ Èc3
18.àa2+€b3 19.àc1+repeats
(all White moves are unique),
or:
A2) 5...Ëe2 6.af4t. trd2
7.àe2+l Èf2 (7...Exe2stalemate)8.àc3! Èe3 9.àxa2! see
previousline.
B) 2...Ègl 3.4f2! (Now
3.Wxh2+?Exh2+ 4.Èal Èxhl
is a zugzwang with White to
move,e.g.5.àgó Ègll 6.àe5
Éfl ! 7.àd3 €e2! 8.àb4 Èd1!
9.àxa2 sbcZl 10.àb4+ €b3
wins. or 3.Wf2+?Êxf2+4.6xf2
tra3l) 3...Exf2 4.Wf2+ Èf2

5.Èxa2 draws. But White still
hasto be carefui:5...Ée36.àe6
Eh6 7.àc7 Éd4 8.àb5+ Èc4
9.àa3+ Èc3 10.àb1+ Èc2
11.àa3+ Èc3 12.àb1+ Èb4
13.Éb2 Eh2+ 14.Ècl Éb3
15.àd2+, or 5...fh6 6.Èb3
Èe3 7.Éc4 Ef6 8.àd7.
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118)Draw
1.Wc3+!(Try: l.Èxa2? àc4+l
2.Èa1 trxhl+ 3.&a2 E3h2+
4.Èb3 fbl+ 5.Éxc4 Eh4+!
wins, l.Èa1? tre2t 2.\sb7+l
àe4l 3.wfl7+ Èg2! 4.wg6+
Éxhl 5.àe6 trhh2 and Black
mares,l.Wb7+'! àe4+t 2.€al
trxhl+ 3.€xa2E3h2+andwins
the Queen)1...Èg2 2.Bxd2+!
(2.9c6+?€gi ! 3.9c5+ Èxh1
4.Slc1+ àf1+ 5.Èal Ègl
6 . à e 6E b 3 ! - + , 2 . à g 3 ? à f l t
3.8-te2 Exc3 4.àxc3 ÈR+
5.Éa1 Èe3 6.àxa2 ëd3 7 .àe6
àd2! and Black wins, e.g.
8.Èb2 àc4r-r! 9.Éb3 Eb2+,or
8.àc5+ €c4 9.4b7 Èb3
10.àa5+Éa3), andnow:
A) 2...Èxh1 3.Wxh2+! Exh2+
and Black is in
4.Èal
argzwang 4...Ègl @...&g2
5.Èxa2l=,4...trh85.àd7! tra8
ó.àb6! Ea67.àd5l Èg2 8.àb4
Ea7 9.àxa2, or 6...Ea57.àc4

After a combinationinvolvinga
queen sacrifice,White tries to
getreacha reciprocalzugzwang
position with Black to move
(line A). Black can postpone
capturingthepiece.trying10ger
'White
into a zugzwang.In that
case,White sacrificesthe piece
on a different square,and managesto obtain a drawn Knight
versusRook ending(lineB,1.
HH: no anticipations.
Aljemkul Botokanov
(Kirgizstan)
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l19) Draw
Retro-analysesshowsthat it is
Black to move: t...9xc3
(1...9xc5 2.e6 9xe3 3.4e1
êc5 4.e5 Èe4 5.Èe2 Èxe5
6.Èd3 Èxe6 7.€e4 =) 2.gxc3
(2.9c1? c6 3.e6 9,b4 4.9b2

9xc5 5.e5Éxc4 -+) 2...€xc3 e5 6.Ée3 e4'1.@f4 Éd4 stale3.Èe2 *xc4 4.c6 Éc5 5.Éd3 mate.
Éxcó 6.Érc4Éb6 7.Éd5! c5!
Valery Kalashnikov &
8.Èc4 Èc6 9.e6 Sb6 10.e5
SergeyOsintsev@ussia)
Èc6 11.e4 Éb6 12.Èd5 Èb5
or 8...e69.Éb3 Éb5
stalemate,
10.Éc3 c4 1f.€d4 9b4 stalemate.
lf Black plays 1...9xe3 we
have, of course mirrored, the
samelines with the two stalemates.
HH: N.Grigoriev, 2nd prize
ShakhmatyListok 1929; &h1,
b3, b4, b5; Èb8, b7, d6; draw:
1.Èg2 Éc7 2.ÉR Éd7 3.Éf4
ëe6 4.ëe4 b6 5.9d4 d5 6.Èe3
Èe5 7.Éd3 d4 8.Èc4 Èe4
stalemate,or 4...d5+ 5.Èd4
Èd6 6.b6 Èeó 7.b5 €d6 8.b4
Èe6 9.Éc5 €e5 stalemate.
Prize
A.Davranjan. 2nd
(themetourSltakhmatyv SS.SR
ney) 1985;€hl, a2,a3,a4,93,
94; Èa8, a7, c7, 95; draw:
l.Èg2 €b7 2.€R and now
2...Éc6 3.Ée4 Éd6 4.s&d4c5+
5.Éc4 Éc6 6.ó Éd6 1.a6 ëc6
8.a4Éd6 9.a5 Ècó 10.a4Éd6
I l.gb5 Éd5 stalemate,
or2...c5
3.Èe4 Èc6 4.Ée5 a6 5.Èe4
Èd6 6.a5 *c6 7.a4 Èd6 8.a3
Éc6 9.Èd3 Éd5 10.Éc3 c4
I l.Èb4 Éd4 stalemate,
or here
4...a55.Ée4 Éd6 6.Éd3 €d5
7.Èc3c4 8.Sd2 Èd4 9.€c2 c3
10.Èb3Èd3 stalemate.
A.Botokanov (!), 4th Pnze
Shakhmatl,vSSSR(themetourney) 1985;€fl, e3, e4,e5, 93,
94, 95; Éf3, e6, 96; draw:
l.€el, and€xg3 2.9e2 Èxg4
3.Éf2 Éxg5 4.tbg3Èh5 5.Éh3
95 6.È93 94 1.&f4 Éh4 stalemate,or 1...Éxe32.Éd1 Éxe4
3.Èe?Èxe5 4.Ée3Éd5 5.Éd3
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120) Draw
The natural l.Èe2? fails to
1...Éc62.Èe3 Éxd6 3.Éf4 93
with a hopelessposition. lnstead,thewÉ goeson a 'ridiculous'course:1.Ég1! àg3 2.Éf2
àf5 (2...àh5 3.Èe3 s9c6
4.t&e4l Éxd6 5.Éf5! (5.93?
Ée6 -+) 5...g3 6.È94 =;
3.Ée2 (Now, in comparison
with the try, the position only
seem worse, considering that
the bà is now at f5 insteadof
h1) 3...*c6 4.Éd3 àe3
(4...Èxd6 5.Èe4 Ée6 6.Éf4!
àh6 (6...g37.Èea Éfó 8.Éf4
positional draw) 7.€g5! Èe5
8.Éxh6 €f4 9.Èh5 Èg3
10.€gs =; 5.Èe3 àh1 (Now
bà has retumedto hl. If we
comparethe situation with the
initial positionthe only differenceis that wÉ movedfrom fl
to e3; a Knight move! and the
bÈ ro c6) 6.Éf4! (6.93?Éxd6!
7.Èf4 6n 8.Èe3 àh3 -+)
6...937.Èe5 (and the pawn is
protected.The wÈ now moved
from fl to e5 andBlackhasonly

made two moves:Éc6 and 93)
7...Éd7 8.Èd5 àf2 9.Se5l
(9.Èc5? Èeó! 10.Èc6 àd3
11.d7 àe5+ -+) 9...àh1
10.€d5 positionaldraw.
HH: no anticipations.
Leonid Topko (Ukraine)
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121)Draw
1.8d2+! (l.Exg8? axb3 -+)
1...Èxb32.Eb2+Èa3 (2...Èc4
3.Exg4+ 9xg4 4.Eb4+ =1
(3...Wxg4
3.Exg4 àb3+!
4.4a2+ €b3 5.Eb2+ t&a3
6.Ea2+ =) 4.Exb3+ 9xb3
5.êb4+!
Wxb4 ó.!,xg3+!
(6.!xM? Èxb4 -+) 6...9b3
7.8d3! (7.Exb3+? axb3 -+)
7...Ëfxd3 draw.
EH: Of coursethe basic stalemate is well-known,e.g. F.Joseph, Belgisch Schaakbord
1968;Èal, Ee5;Éa3,9b+, a4;
draw: 1.Ee3+Èfb3 2.Ed3€b4
(2...Yxd3 stalemare)3.Exb3+
draws.
More sophisticated versions
with a pieceplayingto b4 (although not such a sacrificeout
of the blue) are: I.Krikheli. lst
Hon.Mention 64-Shakhmatnoe
Obozrenie1983; Éal, Edl,

13
Efól €c4, 9b7, a4, b5; draw: Ftebig, Problem-Forum 2000:1.trf4+ Èb3 (1...Éc5 2.Ef5+ Éal. àd3, a2, h2; Èa3, Eh5,
Éb6 3.8f6+ €c5 4.8f5+ Èb4 gM, 9'h3, àg7, àg8, a4, c3,
5.Exb5+ Hxb5
6.8b1+) c5, e6,93, h6; draw: 1.àel 9.f5
2.Ebl+ €a3 3.Eg1b4 4.ËxM 2.h4Eg5 3.h5Eg6 4.hxgóàh5
Wxb4 5.trg3+gb3 ó.8d3 Éb4 (4...àe85.g7 àgf6 6.g8\W9'a5
(6...Vxd3stalemate)
7.Exb3+. 7.Wga 9.h7 8.Ye4 9xe4
V.Chernous. Shakhrnamaja 9.6c2+ Lxc2 stalemate)5.g7
Kontpozitsia1999;Sh1, trbl, àgf6 6.989 àxg8 (6...É.a5
àh5r €h3. Wg8. àh6, ha; 7.Vga gh7 8.9e4 Axe4
draw; l.êd7+ àg4 2.9xg4+ 9.ë-tc2+ 9xc2
stalemate)
ë9xg43.trb3+Wg34.Ee3! Èg4 7.Q)c2+9xc2 stalemate.
(4...tsxe3 stalemate)5.Exg3+
draws.
EugeneFomichev&
Anatoly Skripnik (Russia)
Reinhardt Fiebig (Germany)

HH: systematicmanoeuvreof
w9, bE and wE. Compare
V.Kalandadze, 2ndl3rd Prize
Lawia ty 1975;ÈM, Ec2. trf2,
d7, h4; Èet, Ea7,Ec't,a2,b2,
có, h2, hó; win: 1.Ece2+Èdl
2.d8'19+ Ed'l 3.Ed2+ €cl
4.8c2+ Èdl 5.Efd2+ Éel
ó.WeS+ Ee7 7.Êe2+ Èf I
8.WE+ trf7 9.812+ Ègl
10.998+ !,g7 ll.Eg2+ €hl
lZ.ExlÊ+ Égl l3.Ecg2+Èfl
l4.Wc4+ andmate.
JoshuaGreen (USA)
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123) Win
122) Draw
(1...€g2(1)
l.f8$+
ln
2.896+ mates)2.Ef6+! (1srhumorous situation: sandwich)
(2...Sg13.9c5+ again
2...r&92
mates,2...Exf6 3.Vxf6+ €g2
4.Wxc6+ winning bEaT)
3.Èfg8+!(3.trg6+?€fl 4.Ef6+
loss of time) 3...Eg7(3...Èhl
4.trh6 mate) 4.896+! (2nd
sandwich) 4...Éhl (4...Exg6
5.9xg6+ Èh3 6.Wd3+winning
bEaT)5.Vh8+l (5.Eh6+?69l
6.trg6+ loss of time) 5...8h7
Now a 3rd sandwichwouldbe a
mistake:6.Eh6+?Ég2 7.Exh7
al {l+! 8.Yxa I Exa I + =. tMhite
IIH: Despite the fact rhar rhe winsafterthesurprising6.Wa1!
h-file is completely blocked, threateningmate.Black hasnot
white white pawn succeedsto good defence, e.g. ó...8h2
promote.Try.
7 . È cl .
As theauthorhimselfindicated,
he did use the idea before: R.
White should play the right
Rook:1.Ec5?Ec3 2.Exc3bxc3
3.trc4 Èb8 4.h4 Eg5 5.h5 Eg6
ó.hxg6 9fB 7.g7 3-a3 mate!.
Therefore t.Ec4! Ec3 2.trxc3
bxc3 3.trc5! €b8 4.h4 Eg5
(4...e1gí5.Ec8+ €xc8) 5.h5
Eg6 6.hxgó9ft 7.g7 (The differencewith the try is thar the
wEc5 now preventsthe Bishop
to play to a3) 7...4xc5
8.g89(E)+ and quickly stalemate,e.g.8...Sc79.tsc8+ €b6
l0.Sxc5+ Éxc5 stalemate.

124) Win
'Escalator'-problem:
1.9.b1+
(The escalatormust be turned
on) l...€h8 2.&c2+ (and now
the wÉ rides ir) 2...*h7
3.Èc3+ Éh8 4.Èd3+ Èh7
5.Éd4+ ÈhE 6.Èe4+ Éh7
7.Se5+ Èh8 8.Sf5+ Èh7
9.*fó+ Èh8 10.É96+ (The
wÈ hasmadeit to thetop of the
escalator,so Black turns it off)
10...êg711.Axg7mate.
HH: Compare: C.Gavrirov,
Shakhmaty
Zjuntal 1897;€a2,
g.at, 3.bt, h7; Èh8, àg7; Win:
1.Èb2àe8 2.Éb3+àg7 3.Éc3
àe8 4.Éc4+ àg7 5.Éd4 àe8
6.Èd5+ àg7 7.Ée5 àe8
8.€e6+ àg7+ 9.Éf6 àe8+
10.€f/+ àg7 l1.9xg7+ mate.

1 /

G.Gribin, Shakhmaty (Riga)
1968;&92,Ee7,th1, Ê.h2,c4,
d7, h3, h4; &b'7, tra4, Ec2,
9b8, 9c8, àci, àg8, a6, d2,
e2, h6; Win: 1.d8à++! Èa8!
2.Eal+, and 2...9xa73.Ég3+
Èb8 4.Èf3+ Èa8 5.Éf4+ €b8
6.Ée4+ Èa8 7.Ée5+ Èb8
8.Éd5+ Éa8 9.Èd6+ Èb8
10.Èc6+ Éa8 11.Éc7+ Ab7
l2.9xb7 mate, or 2...&xaj
3..Q.g1+Éa8 4.&n* Éa7
5.ÉR+ Èa8 6.Èe3+ €a7
7.Èe4+ Èa8 8.Éd4+ Éa7
9.€d5+ Éa8 10.Èc5+ Èa7
11.Èc6+ Éa8 12.Éb6+ Ab7
l3.9xb7 mate.

1 . 8 b 1 !( 1 . E d ( h ) 1e?. g .1 . . . b 1 8 active)as a miminal (last white
wins 2.Exbl Ec2+ 3.Éd6Ecl) precemates).
l...Ea5 (1...8xa6 2.bxa6;
1...8a3 2.Èc8 Ec3+ 3.àc7 Compare: K.Bayer, Illusrrirte
mate; 1...8a1 2.€c8 (2.b6? Zeitung1851;Èc5,Wd8,Ea4,
axb6)) 2.Sc8 Exa6 3.bxa6 Eb4, gh5, àf5, d3, f2; ëh7,
hlW (or otherpromotions)e.g. Ef7. trR. gdt. gh2. àe2, d5,
4.Exhl f1g
s.trxf1 dlg
e6, f6, 96; Win: 1.Eb7 9xb7
6.Exdl blW 7.Exbl (7.8d8? 2.9xg6+ Èxg6 3.Wg8+ Èxf5
gh7 8.Ee8Bf7 9.Ed8
19.8e7 4.Èíg4+ €e5 5.ËYh5+(dual:
Wc4+ (9...Ë9xe7?stalemate)) 5.d4+! àxd4 6.9xd4+ Éf5
9...We710.8d6(10.Ed29e6+) 7.Wg4+ Ée5 8.8h5+ f5
10...8íe8+(10...Wxd6?staie- 9.Wh8+ and mare,or 8...Ef5
mate) 11.Éc7 (11.Ed8tsc6+) 9.Wxh2+ Ef4 10.Wxf4 mare;
I l...Wl/+
12.&c6 Sc4+ Marco Campioli, hhdbiii#
13.Èd7 gb8 14.Ee6 Wd5+ 0154s1999)5...Ef56.f4+9xf4
15.Ée7Éc7 wins) stalemate. 7.Wxe2+ Axe2 8.8e4+ dxe4
Stalemate, zugzwang, promo- 9.d4mate.
E.Melnichenko, Thèmes-64 tions,cross-check.
1 9 8 1 ;È g 2 , 9 e 1 , A g 1 , t h 1 ,
A.Kakovin,
commendatron
6:f8, à97, e5, f4, 93,h2; Èe4, HH: no anticipations.
Moscow Ty 1936;Ée3, Ecl,
gh6, Ebl, Ecl, 9b8, 9c8,
àe2,f2, R; Èe5,Ee6,A96, c7,
à96, a6, b5, c4, d3, e2, f7;
Aleksandr Tiutin (Russia)
d6,e4,f6; Win: l.f4+ Éd5! 2.f5
1.&f2+ Éd4 2.È8+ Éd5
9xf5 3.àf4+ Ée5 4.8d1 c6
3.Èe3+ Èc5 4.Èe4+ Éc6
5.8d5+l cxd5 6.àd3+t exd3
5.Èd4+ Èb6 6.Éd5+ Èb7
1.f4 mate
7.Èc5+ &a"7 8.€c6+ Éa8
9.€b6+ 3.b7 10.9xb7mate,
E.Pogosjants,
2nd PrizeKarseladze MT 1970; €g6, Wg7,
ElisabethGamsjàger
ER, gf4, 92; &g4, Ee4, Ef7,
(Austria)
Ac4, AE, e3,e5;Win:1.8g3+l
Dedicatedto Harrie Grondijs
Èxf4 2.Éh5! Ef5+! 3.Èh4
Ae7+! 4.995+! Axg5+ 5.Éh3
.Ê.e26.ER+ 9-xR 7.g3mate.
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126) Win
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' %l.gBSí! WxgS 2.Ëfxb7+ €xc5
%%
%%

% %,ry%
%
Ery ^M

3.Wa7+ Èxd5 4.Wxa5+ EcS
5.c4+ 9xc4 ó.9xd2+ àxd2
7.8d4+ exd48.gB+ àf3 9.e4
mate.

125)Draw

HH: note3 Knightsin initial position. Self-blockmate (3 of 5

Is it allowedto pick flowers in Nalimov's Graveyard?
bv HarrieGrondiis
From the ARVES-website
(mastered
by PeterBoll with so
I followed
much competence),
"EGTB'' which fearhelink to
tures web-queries to the
Nalimov EndgameTablebases.

Betweenthe curly bracketsI ildicatethe numberof movesuntil conversion(of the pawn) as
given on the website.

It was a real surpriseto me that
nowadaysnot only 6-menendings may be looked up but the
alsoholdup to three
ending,may
pawns'.This allowsusto frnally
ascertainproof of the conectnessof a numberof classicstudies. For a good reason2I first
ascertainedthat the Otten study
is conect:

H. Weenink
6eprijs Kagan's Neueste
Sch ach nachr ichten 1920-2

H. Otten
New York ltorld l89l

Then I looked up the Weenink.

{ 1 9 } a n dw i n s .

Solution:1.a5 {20} 9.f8 2.€d5
{19} eh6 3.g5+ {18} êxg5
4.Èe4 {17} eh3 s.ÈR {16}
andwins.

%%"ry
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Du"**''%ry
% " % %
'%e%
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%%%"/ffi
% % %
3) Win
% %'% "ry,
Solution: The oniy road to vrc*%
% % %
%
hereis 1.€d3 {26} (PAS% % % tory
SIVE GRAVTTY as compared
"'ffiL:%
%
to the ACTIVE GRAVITY of

2) Win
% % % ' f f i
%%"ffi,%
Solution:1.9b1 {24} (but cer% % % % tainlynot l.96??&xc2
{ 26} - 1)
l...Èxbl 2.Èb3 l23l Ècl
^ % % e % ^ % 3.&c3
122lrÈdl 4.Èd3 {21}
%" %
% %
% %% %€el 5.Ée3
{20) Èn 6.ÈR

1) \{in

H. Grondijs
original

the Weenink) 1...Èd5 2.àd4
{2s} Èe5 3.Èc4124}s64.&cs
{23 } - a niceexampleof RELATIVE ZUGZWANG: if White
would be allowed to skip the
move he would havewon in 22
moves (4. pass Èf4 5.àe6
{22}), asit standsherequires23
moves.4...Èf45.àe6 122] and
wlns.

And luckily thatonewascorrect It would seemquiteobviousthat
as well, be it that after 6...È91 I hardly deserveto be calledthe
both 7.Ég4 and 7.96 win in 18 authorof this position (dl I did
was shift the white knight and
more moves.
the kings aroundthe boardfor a
After some shifting around of while).But the questioncanbe
the kings and the knight I ar- askedwhetherthenin retrospect
rived at the following Knight- the authorship of the Otten.
versionof the Weenink.
Weenink, Saavedraand many

In 6-menendings:4 against2: all available;3 against3 without pawns:all available;
furthermore a limited list of 3 against 3 endingswith pawns are available.
"H.
Onen, New York"
For my booklet De weg terug nadr

t6
other miniature gems of the
gamemust be taken away from
their presumedcomposersand
consideredstandardpositions?
Perhaps the publication date
plays a role: Otten andWeenink
did not know about computer
truths and Grondijs does,- at

leastis presumedto know.But
then where do we draw the line,
perhaps the date the Nalimov
Tablebasewasreleasedfor public usage,but when wasthatexactly? And what if I live
somewherewithout the chance
to consultthe Tablebases?

Solution:Pick your flower from
a bed of poppiesand rake it
along to offer it to a friend.I am
certainthe Gardenerstepsaside
and he will srnile at you; he
might even be waving at you
when you finally leave the
burialgrounds.

Freezer
door Harold van der Heiiden
Al jaren verbaas ik me over het
feit dat er geen speciale software bestaat om studies op
te
controleren.
conectheid
Uiteraard hebben we wel allerIei partijschaak-programma's
en de eindspeldatabases. En
hiermee komen we, ook dankzij
de verbetering van de hardware,
inmiddels een heel eind.
Wel besef ik dat dergeiijke
studie-software niet bepaald
afzetmarkt
een grote
zal
hebben. Maar aan de andere
kant bestaat er wel degelijk op
het gebied van de schaakproblemen speciale software,
bijv. Aiybadix of Popeye. Mat
in enkele zetten is ook wel
oplosbaar voor partijschaaksoftware, maar als het om
meerzetten gaat, wordt dat
middels de brute-force methode
(alle zetten bekijken) al snel de
meest krachtige computer te
machtig. Daarom heeft men rn
de genoemde prograÍrma's
slimme truukjes ingebouwd om
flink in het aantal mogelijkheden te snoeien. De controleur
kan a príori kennis invoeren.
Dus in een stelling waar het voor
een redelijk deskundig oplosser
duidelijk is dat het mat aileen te

realiseren is als de zwarte
koning niet het vrije veld in kan
snellen, kan bijvoorbeeld het
aantai vluchtvelden dat wit
vrijgeeft beperkt worden. Dit
Ievertspectaculaire
winstenin
oplossnelhedenop (bijv. 2.5
seconden
i.p.v.45minutenvoor
een bepaald mat-in-tien probleem).Het is duidelijkdatdeze
aanpak een bepaald risico
meebrengt.Als de ingevoerde
kennis niet juist is (in bovenstaandvoorbeeldkan de koning
toch tijdig worden matgezetals
hij de vrije ruimte in mag
vluchten)leidl dit tot fouten.
Zoals u waarschijnlijk weet
worden eindspeldatabasesal
terugzettend
opgebouwdvanuit
matsteliingen. Elke stelling
waarin wit in één zet in die
matstellingkan komenis dus.in
I zet gewonnen.Alle stellingen
waarin zwaÍt aan zet niet kan
verhinderendat wit in zo'n
stelling terechtkomt, zijn dus
ook gewonnen,etc. Zodoende
wordt eendatabasegemaaktvan
alle mogelijke stellingen met
het betreffendemateriaal,waarbij voor elke stelling vastligt of
(en hoe) de stelling gewonnen
is. En in die databasekan men

dus eenvoudigwegopzoekenof
eenstellinggewonnen
is of niet.
In feite is het eindoordeel rn
zo'n stelling(mat) ook a priori
kennis.
De essentie van het nieuwe
programma "Freezer" van de
DuitserEiko Bleicheris nu dat
ook anderea priori kenniskan
wordengebruiktom zo'n database te bouwen. Volgenseen
recensie van GM Karsten
Miiller
op
het intemer
(Chesscafé, mei 2005) over
Freezer is dat idee oorspronkelijk van Lewis Stiller.
Maar Bleicher is er dus in
geslaagddit daadwerkelijkte
implementeren in zijn programma.
Freezerkan gebruik makenvan
eindspeldatabases.Alle databasestot en met 5 stukkenzal
iedereserieuze
testerwel opzijn
computer hebben staan. Veel
6-stukkeneindspelenzijn via
internet raadpleegbaar,maar
eentikje te omvangrijkom op de
hardeschijfparaatte hebben(de
huidige6-stukkendatabases
beslaannu zo'n 800 Gb).
Maar daamaastkan (moet)men
anderea priorikennisinvoeren:

tl
l) Slagzetten: voor elk stuk tn
worden
moet
de stelling
aangegeven wat het oordeel zal
zijn als dit stuk geslagen wordt
(ook terugslaan kan apart
worden beoordeeld); d.w.z.
winsíverlies of remise. Als
zo'n slagzet resulteert in een
stelling die in de eindspeldatabasesis op te zoeken, hoeft
uiteraard geen oordeel te
worden gegeven.
2) Velden: voor elk stuk kan
worden aangegeven wat het
oordeel is als het op een bepaald
veld komt te staan. Het doel
daarvan is tweeledig: de benodigde a priori kennis (ais de wÈ
op de 7e rij komt, wint wit),
maar ook om de database in de
perken te houden. Als duidelijk
is dat de koningen niets te zoeken hebben op de damevleugel,
kunnen zeer veel stellingen van
de databaseworden uitgesloten.
3 ) Promotre: a.ls een pion
promoveert, wat is dan het
oordeel (rekening houdende
met eventeel slaan en nogmaals
terugnemen)? Men kan overigens ook het promotiegebied
tot verboden gebied voor de
pionnen verklaren als dat niet
in
de
aan de orde is
"velden"-optie.
Na het invoeren van alle
gegevens,genereert FÍeezer een
specifieke database die daarna
gebruikt kan worden om de
studie te testen. Hierbij geldt
uiteraard dat de correctheid valt
of staat met de juistheid van de
ingevoerde kennis. Maar in elk
geval Ievert Freezer ideeën
(duals, incorrectheden)
die
daarna nog eens met normale
aan
een
schaaksoftware

onderzoek kunnen worden
onderworpen.De databasekan
op de vaste schijf worden bewaard, om later opnieuw te
gebruiken.
Het is de kunst om de database
en
zoveelmogelijkte beperken,
sowieso protesteertFreezer al
als het beschikbarecomputergeheugenontoereikendis. Dan
is het zaak om te proberende
definities verder in te perken.
kunnenmet
Sommigedatabases
gemakeen paar honderdmegabytes groot lijn, en kosten
enkeleuurtjesom te geneÍeren.
Da's natuurlijk niet zo handig
om even een studie op correctheid te testen.
Na een weekje testenheb ik er
wat handigheid in gekregen.
Freezer heeft flinke toegevoegdewaardeop de volgende
onderdelen:
1) 6-stukken eindspelen met
meerdere pionnen. Deze zíjn
nog nauwelijkson-linebeschikbaar. Maar omdat Freezerin
van
feite in soort sub-database
de volledige6-stukkendatabase
met het betreffende materiaal
kan genereren, is dit qua
computertijd en omvang vooÍ
een normalePC behapbaar.
2) In stellingenmet gefixeerde
stukken (met name pionnen),
werkt Freezer optimaal. Dit
brengt sowieso6- en 7-stukken
databases met gefixeerde
pionnen binnen de mogelijkheden. Het met Freezeranalyseren van 6-stukken studies
met allemaal"vrije" stukkenis
geenoptle.
3) vestingen.Dat is hèt zwakke
punt van normale schaaksoftwareen het sterkeDuntvan

Freezer.Niet voor nietsgebruikt
Eiko Bleicher in zijn documentatie de bekende Toren
tegenDame vesting als voorbeeld:
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Vesting?
Zonder pion 96 is dat op te
zoeken in een 5-stukken database.Maar is dit nou ook remise
mèt die pion op 96?
In de slagzetten-optie wordt
eenvoudigweg gedefinieerd dat
alle stellingen moeten worden
opgezocht in 5-stukken databases. Dan gaan we eigen
kennis
invoeren:
in
de
velden-optie wordt vastgesteld
dat de witte toren alleen op de
velden e3 of 93 mag komen, en
dat andere zetten verliezen. De
zwarte pion mag alleen op de
velden 93 ím 96 staan. Mocht
die pion op 92 komen dan wint
zwart. We laten de velden 93 Vm
96 open en geven aan dat alle
andere velden zouden winnen.
Nog belangrijker (uit kennrsoogpunt) is dat de witte pron
helemaal niet mag spelen, want
dan is het geen vesting meer. De
wÈ mag natuurlijk niet het vrrje
veld in. We laten toe dat de wÈ
op de velden el-e4-h4-h1 mag
staan. De velden van de zÈ

i8
doener op heteerstegezichtniet
zoveeltoe.Nou ja, stel nou dat
die z€ op el kan komen?Voor
de zekerheidvoeren we in dat
alsde zÉ op deeerste3 rijen kan
komen,dat zwart dan wint.
Mogelijk zoudener nog andere
inperkingen kunnen worden
gekozen, maar omdat het
genereren van deze database
slechts enkele minuten kost,
latenwe hethierbij. Freezerherkent de vesting, en laat des-qewenst voor elke zet (of
stelting)het oordeelvan de gegenereerdedatabasezien.
4) pionnenstudiesmet corresponderendevelden
Voorai stellingen waarin de
pionnengefixeerdzijn (zelfs al
zijn er veelmeerdan in totaal6
werktdatuitstekend.
stukkken),
In het aigemeengeldtdat als de
witte koning een zwane pion
kan slaan,de stellinggewonnen
is. Vermoedelijk zal het zelfs
goed werken als men de
sleutelveldenals winstvelden
voor de witte koning definieert.
Dergelijke studies,die meestal
te moeilijk zijn voor normale
zijn een fluide
schaaksoftware.
van eencent voor Freezer!
J.Buis & R.Hendriks,
Spiegelen,Springen,
Schuiven.Draaien 1993

Alle pionnen worden gefixeerd
(door aan te geven dat als de
witte pionnenop anderevelden
komen, zwart wint en omgekeerd). Verder wordt aangegevendat als wit een zwarte
pion slaat,wit wint (en voor de
zekerheidook dat als zwart een
witte pion slaat dat zwart dan
wint).
Het genererenvan de database
kost minder dan een seconde.
De bedoelde oplossing was:
l.*^21ën 2.bbr ÉgE 3.€b2
Èf8 4.Éb3 Èe8 5.Éc2 Éf7
6.Èc3 Èe7 7.€c4 Éd6 8.Éd3
*c5 9.Sc3! Èd6 10.9d2! Èc5
11.Éd3! Éd6 12.tbe2 Èc5
13.sbf39c4 14.Èxg3 wint.
Freezersteltechterdezet5.€b4
voor. Na 5...Éd7 6.Èc5 Éc7
7.Èc4 Èc6 8.Sd3 Èc5 9.Èe2
Èc4 10.ÈR t&d311.Èxg3wint
wint.... Tenminste volgens
Freezer,of eigenlijk volgensde
definitie. Als wit een zwarte
pion kon slaan, dan won het
toch?Hier blijkt het gevaarvan
ondoordachtedefrnities. Want
zwart speelt1l...Sxe3 en wint
zelfs.
Dus evenopietten:alsde zwarte
koning op d3 kan komen (dus
voordatwit depionop 93slaatis
het mis). Dus eennieuweregel
toegevoegd aan de database
definitie: zwart maakt remise
a.lsde zÉ op d3 komt. Opnieuw
genererenvan de databaseen
klaar is Kees.Toch wil Freezer
nog steeds 5.Èb4 spelen:
5...Èd7 6.Èc5 (ook 6.Èc3)
6...Èc7 7.Éc4 Èd6 8.Èd3!
Éc5 (of ook 9.Èc3 Éd6
i0-Èd2) 9...Èc4 10.Éc2!9c5
I1.9d3 en wint als in de
oplossing.Dus 5.Éb4 is wel
degelijk eendual!
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@ovendien is er in de
hoofdvariant nog 7.Éd2l Éf6
8.Èd3! 9e7 9.Èe2,enverderop
nog 9.Éd2).
Ook heb ik het beroemde
eindspelvan JanTimman tegen
Velimerovic in Rio de Janeiro
1979 als test genomenvoor
Freezer.Ofbeter gezegdde een
sleutelstellingvan Jan Timmen
en UIf Anderssondie ten tijde
van het toemooi een hele week
detijd haddenom dit eindspelte
analyseren.
Toen ik de stelling
in de krant zag staÍrnen vervolgensvrijwel identiekestellingen in de boekenvan Chéron
vond heb ik nog bijna de
schaakbondgebeld zodat die
weer Timman kondenlatenweten dat hij vooral 'in Chóron'
moestkijken. Maar dat hadden
onzeheldenuiteraardal gedaan,
en ze wisten het uiteindelijk de
anaiaysesvan Chéronzodanig
te verbeterendat het eindspel
binnende 50 zettengewonnen
bleek. Uiteraard zonder computersen databases!
In o.m. Timman's Studiesancl
Games pag. 127 e.v. is dit
verhaal uitvoerig besproken.
Hier de genoemde sleutelstelling(pag. 134in hetboek):
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Zwart aan zel

19
27...hfa 28.€f6! Ac5 29.Èf7!
Èg4 30.Ec3 êd6 31.Èe6 g.fll
32.8c8 9.h6 33.Ec4+ Èg5
34.Éf7 en 35.8c3 en wint de
pion.
Juist dit soort stellingen is ideaal
om met Freezer te bekijken. Het
is helemaal niet nodig om dan
over een volledige 6-stukken
databasete beschikken. want alleen stellingen met het pionnenpaar op a2 en a3 zijn relevant.
Overigens is, zover ik weet, dit
6-stukken eindspel nog niet op
internet raadpleegbaar.
De pionnen zijn gefixeerd; zo
kan de witte pion nooit iets
slaan,en als de zwarte pion geslagen wordt (en zwart kan niet
meteen terugnemen) dan is de
stelling voor wit gewonnen. Sowieso kan Freezer bij elke
siagzet terugvallen op 5-stukken eindspelen.dus deze gevallen hoeven niet gedefinieerd te
worden. Freezer doet er nog wel
klein uur over om deze database

(met bijna 89
te genereren.....
miljoen stellingen).
Maar komt dan wel met een
interessante nieuwigheid (?):
2'l...àfa 28.ëfl1 9c5 29.8c3
gd6 30.Èf6! Éh5 (30...9f8
3l.Ec8 Ad6 32.Èe6)3l.Ec4l
Af8 32.Èf7 Ad6 33.trd4 en
wint pion a3. Een aardige,
kleine systematische manoeuvreI
Logischerwijsvragenwe ons af
waaromFreezerhier 4...Èg4 als
inferieureverdedigingziet. Dat
hangt een beetje van toevallighedenaanelkaar:4...€g4
5.Ec6! en nu 5...9Í8 6.€f/,
5...9g3 6.8a6Ah4+7 .@e6(fl).
Het leuksteis 5...9f4 6.trc4!en
zwart zit met de handenin het
haar, want de enige redelijke
mogelijkheid6...Èf(g)3kostna
7.8c3+ meteende pion.

spelen) en/of wat men kan
vinden op intemet (bepaalde
6-stukken eindspelen)en het
voorheenonbereikbare(andere
6-stukken eindspelen, vooral
metpionnen)ofvoor computers
onbehandelbare (vestingen,
studies gebaseerdop corresponderende velden-theorie).
Bepaalde uitbreidingen lijken
me wel zeer noodzakelijk,
bijvoorbeeld
conditionele
"rules". Als voorbeeldnemen
we even het Timman-eindspel.
Stel dat slagzettenniet op te
zoekenzoudenzijn in 5-stukken
databases.
De regeldat a1swit
pion a3 slaat, z:wrt dan
terugneemt, en wit weer
terugneemt(ik bedoeluiteraard
Exa3,9-xa3,Èxa3) zoumoeten
worden uitgebreidmet de regel
dat de zwarte koning dan ver
genoegweg moet staan.

Wat valt er nog te wensen?Het
moge duidelijk zijn dat Freezer Meer informatieover Freezeris
een beetje op de grens dartelt te vinden op
van wat beschikbaar is op www.freezerchess.com
normale PC's (5-stukkeneind-

llarold van der Heijden eindspelstudiedatabase
III
door Harold van der Heiiden
Recent (1 juni) heb ik een
nieuwe versie van mijn database
uitgebracht. In totaal omvat de
databasenu 67.691 studies en
dat is naar ik schatzo'n807ovan
wat ooit gepubliceerd is.
Met dit project ben ik eind jaren
vertachtig begonnen. Ik
zamelde al jarenlang studies
(met toren en/of loperprokaartjes.
Met
moties)
op
compulerïnogefatsoenlijke

lijkheden (computers waren
voor mij al eind jaren 70 een
andere fascinatie) werd dat
verzamelen een stuk eenvoudiger, en ik besloot op een
bepaaldmoment maar alle studiesop te gaannemenin eendatabase.De eerstejaren stuurde
ik gratis floppies naar iedereen
die de database maar wilde
hebben. Dat gaf me toch een
gedoe. Ik heb avondenaan de

teiefoon gezeten met individuen
die me zowat wilden dwingen
dat ik (b5v.) als broncode voor
de Wiener Schachzeitung Ioch
"WS"
echt
moest hanteren;
'want
dat is de intemationale
standaard', en met ontelbare
andere moppers. Eigenwijs als
ik ben heb ik gewoon doorgegaanop mijn eigen manier.en
heb pas in de loop derjaren wat
zaken veranderd.Aan het beein
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