Mysterieuze Zetten
In de geschiedenis van het schaakspel vervult
Spanje een sleutelrol. Volgens de overlevering
kwam de Perzische musicus Ziryāb, die van ca.
789 tot 857 leefde, in 822 vanuit Bagdad in
Córdoba aan. Een van de nieuwigheden die hij
er introduceerde zou het schaakspel geweest
zijn. In de Middeleeuwen, in de tijd van Isabel
la Católica, die van 1451 tot 1504 leefde, zou de
dame veranderen van een kreupel stuk in de
oppermachtige dame die we nu kennen, waarna
het moderne schaak langzaam maar zeker de
wereld veroverde. Als ik ooit nog eens wegga
uit Bolivia dan lijkt het me wel wat om in
Córdoba, of een plaats ergens in de buurt, te
gaan wonen. Weer eens het feest van de Reyes
Magos meemaken, in het nabije Granada het
Alhambra bezoeken of schaken in het ‘witte
stadje’ Frigiliana, dat zou mooi zijn. Tot die tijd
moet ik het doen met het virtueel doorbladeren
van El País en het lezen van de digitale
schaakcolumns van Leontxo García.

Hans Meijer
3...Txc3 4.a7 Ta3! 5.bxa3 Dxa3 6.a8D! Dxa8
7.a4! Een claustrofobische dame. 7...Da5+ Nu
leidt deze zet niet tot pat. 8. Kxa5 Kxc7 1-0.
Javier Rodríguez Ibrán: ‘Second price.
Meredith, a problem with eight to twelve pieces,
with clear variations including stalemates,
surprising moves, two bishop sacrifices, refusal
to capture a rook, a queen journey with
imprisonment and mutual zugzwang at the end.
The most brilliant study of the tournament.’
De eerste prijs ging naar Martin Minsky voor
een studie die op de reeds genoemde ARVES
website te vinden is. Voor een van zijn andere
studies kreeg hij de vijfde prijs, zie hieronder.

In een van zijn schaakcolumns, elke dag
verschijnt er een nieuwe, besteedde Leontxo
García onlangs aandacht aan een toernooi dat
georganiseerd werd ter gelegenheid van de
tachtigste verjaardag van de Spaanse
studiecomponist Javier Rodríguez Ibrán. De
volledige uitslag vindt u op arves.org, klik hier.
Martin Minsky (2015)
1.Pe5 Lb3 2.c4! Pxc4 3.a7 Pb6! 4. axb6 Ld5
5.Pf7+! Kh5 6.Pd8 Pd6+ 7.Kg3 La8! 8.b7!
Pb7 9.Pf7! g4 10.hxg4# Een oogstrelend mat,
zie onderstaand diagram.

Oleg Pervákov (2015)
1.Ld7+! Hier leidt 1.Pc5 Df1 2.a4 Tb3+!
3.Pxb3 Dc4! 4.Pd4 Dc5+! 5.Kxc5 tot pat
1...Kxd7 2.Pc5+ Kc8 3.Lc3! Na 3.a7? Ta3!
4.bxa3 Dxa3 5.Pa6 De3+! 6.Pc5 Da3 7.a8D+
Dxa8 8.a4 Da5+! 9.Kxa5 staat zwart pat.

JRI: ‘Fifth price. The mate is known from an
1860 problem and the Seeberger incarceration
has appeared before in at least two studies. But
here the introductory play is interesting and the
final position is a delight for eye and mind.’
Jan Timman kreeg voor de studie die hij
instuurde de tweede eervolle vermelding.

1.Pf2+ Kg2 Ook na 1…Kg3 2.Pxd1 Txd1
3.Tf1!! Txf1 4.d7 Td1 5. Pf5 Kh3 6.f7 Lxa3
7.Pd6! De eerste Novotny. 7…Txd6 8.f8D Ta6
9.Kxb7! Lxf8 10.d8D wint wit. 2. Pxd1 Txd1
3.Tf2+!! Kxf2 4.Pg4+ Ke2! 5.f7 Tf1 6.d7 Lg5
7.Pf6! De tweede Novotny. 5…Txf6 6.d8D
Ta6+ 7.Kxb7! Lxd8 8.f8D 1-0
JRI: ‘Out of competition. A beautiful study that
in the second move unfolds in two twins with a
Novotny as duplicated theme. Interesting play
full of brilliant sacrifices without great
complications, a genuine “Friendly study”.’

Jan Timman (2015)
1.Tg6! fxg6 2.Kxf4+ Tb7 3.Txb7 Le5+ 4.Kxe5
a1D 5.Ke6 Pg2 6.Lxg2 Dg1 7. Lf3 Dxe3+
8.Kf7! Df2 9.Kg8 g5 10.Lh1! Dh4 11.Th7 1-0
JRI: ‘Second commendation. Three sacrifices to
clear a line or empty a square: 1.Rg6, 3…Be5+,
5...Ng2. One battery repeated and precise white
king moves that end with the capture of the
black queen.’
Een studie van toernooiorganisator González.

Luis Miguel González (2015)

Steffen Slumstrup Nielsen (2015)
1.Dg7! Kb8 2.Ld4! Th8 3.Dxh8 Lxd4 4.Dh2!
Ka8 5.Kc8 Dxb6 6.Da2+ Da7 7.Tf2! Lxf2 8.b6
Dxa2 9.b7+ Ka7 10.b8D+ Ka6 11.Ta8+ Kb5
12.Dxa2 Pe4 13.Db3+ Kc5 14.Dxd3 1-0
JRI: ‘Fourth price. Meredith combinative,
amusing and clear, suitable for solving and nice
to see, good example of a “Friendly Study”.
Very nice sacrifice 7.Rf2! to clear the long
white diagonal.’
Voor al die schakers die nog op zoek zijn naar
een geschikt kerstcadeau heb ik de volgende
suggestie. Op de website van New in Chess zag
ik dat The Art of the Endgame (2011) van Jan
Timman nu met fikse korting te verkrijgen is,
klik hier. Dit briljante boek is een verslag van
de reizen van Jan door de magische wereld van
de eindspelstudies. Een mooi boek om met de
kerst cadeau te krijgen of om aan een van je
schaakvriend(inn)en, of jezelf, cadeau te geven.

