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Er kwa men op het toer nooi voor
mijn 60ste ver jaar dag 126 stu dies
bin nen, van 81 com po nis ten uit 29
lan den. De ge mid del de kwa li teit
was hoog: in ze ker drie kwart werd
op z’n minst iets ver toond dat fris,
gees tig of diep was – en veel
studies wa ren rond uit schitterend.
Af en toe, bij het ach ter el kaar na -
spe len van al die uit een lo pen de in -
zen ding en voel de ik me een
im pre sa rio van een va riététhe a ter,
voor wie steeds weer nieu we
hoop vol le vuur vre ters, clowns,
tap dan sers, mes sen wer pers, voor -
drachtskunstenaars, men se lij ke
to rens en éénwie ler fiet sers hun
kun sten kwa men ver to nen, in de
hoop in de show mee te mo gen
doen. Ik was vaak ont roerd door de 
ver ba zen de num mers die ze had -
den ver zon nen, het ge loof dat ze er
in had den, het ein de lo ze oe fe nen
dat no dig was ge weest – maar
voor al ge noot ik van al het moois
en bij zon ders dat ik te zien kreeg.
De fan ta sie van de stu die com po -
nis ten is on uit put te lijk, en het
schaakspel is onuitputtelijk. Mijn
dank aan de inzenders is groot.
En ook aan toer nooi di rec teur René
Olthof en mede-ju ry lid Ha rold van
der He ij den. Bei den ken ik al zo’n
twin tig jaar als ver wan te zie len;
liefheb bers van het ong ewo ne, en
vooral van het mooie in het scha ken.

Pas toen ik de ori gi ne le ma nu -
scrip ten te zien kreeg, met soms in
slor dig cy ril lisch of vol gens zelf
uit ge von den no ta tie sys te men weer-
ge ge ven oplos sing en, de ene keer
zon der va ri an ten, de an de re met
een wan ho pi ge over vloed daar van, 
be greep ik wat een ko los sa le ar -
beid René heeft ver zet – al leen al
om alle stu dies uni form en ano -
niem aan Ha rold en mij te kun nen
pre sen te ren.
Ha rold, met zijn ong e ëvenaarde
ken nis, zijn fa meu ze da ta ba se en
zijn ade laars oog als ana ly ti cus, be -
hoed de ons ho pe lijk voor het be -
kro nen van niet ge heel nieu we of
cor rec te stu dies, maar zijn ar tis tiek 
ge voel speel de bij de ju re ring een
grotere rol.
Dat de eind spel stu die een vorm
van kunst is, en dus een kwes tie
van smaak, werd enigs zins ont hut -
send geVllus treerd door de mate
waar in onze oor de len in het be gin
uit een lie pen – toen we ie der een
eer ste top-9 maak ten, ble ken die
geen enk ele stu die ge meen te heb -
ben. Het was leuk en leer zaam om
daar na in lange mails verd ien sten
en te kort ko ming en van al ler lei stu -
dies aan el kaar uit te leg gen. Ha -
rolds uit gangs punt was daar bij
steeds dat het ‘mijn’ toer nooi was
en dat ik dus het be slis sen de woord 
moest spre ken, maar al zou zijn ei -
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gen uit slag hier en daar an ders zijn
ge weest, hij is net als ik blij met de
nu ge pre sen teer de, en zijn invloed
erop was groot.
Toen René ons ten slot te de na men
gaf, ble ken we aar dig wat co ry fee -
en de duim om laag te heb ben ge ge -
ven, en twee de bu tan ten (Van
Essen en Bichu) hoog te heb ben
be kroond. De win naar van de Eer -
ste Prijs, de Nieuw zee lan der Emil
Mel nichenko, pu bli ceert al meer
dan een kwart eeuw, en heeft al
vele prij zen ge won nen.

Dit is een voorlopige uitslag. Tot
13 juli 2003 kunnen meldingen
van onvolkomenheden en antici -
paties worden gericht aan:

  René Olthof
  Achter het Schaapshoofd 7
  NL-5211 MC ’s-Hertogenbosch
  Nederland
  email: raja@newinchess.com 

Pas na beoordeling daarvan wordt
de uitslag definitief en zullen de
winnaars hun prijzen ontvangen.
Niet bekroonde inzenders kunnen
vrij over hun werk beschikken.

Hie ron der vindt men de stu dies
met be knopt ver tel de oplos sing en.
De vol le di ge ana ly ses van de au -
teurs zelf kun nen als tk60st.pgn
ge down lo ad wor den van de web -

ver sie van dit rap port, http://www.
tim krab be.nl/tk60/tk60st.html of,
in het Engels, tk60st_e.html

Amster dam, 13 april 2003
Tim Krabbé
Ha rold van der He ij den (FIDE-
ar bi ter voor eind spel stu dies)
met dank aan Joop de Groot

Eerste Prijs
Emil Melnichenko
(Nieuw Zeeland)

._B_.rRk
_.b._.iS
._M_._It
_._._.s.
._._.i._
_._._._.
._._._._
_._._._.

._B_.rRk
_.b._.iS
._M_._It
_._._.s.
._._.i._
_._._._.
._._._._
_._._._.

Wit speelt en wint

Met een hoogst ori gi ne le en gees-
tige of fer-ma noe u vre, die als
echo-ka me le on op twee lij nen ver -
toond wordt, cre ëert Wit ont rui -
men de schaaks voor  achter-
 een volgens twee to rens. Zo komt
ten slot te veld g8 vrij, en kan Wit
ook g7, met win nen de pro mo tie,
ont rui men.
De con struc tie, met slechts 12
stuk ken, die vaak ont leed wordt tot 
een eind spel van to ren plus pion te -
gen to ren, is vol maakt. De the ma -
ti sche ver lei ding 1.Ãd7+, waar na
een der de ver sie van de wit te ont -
rui mings ma noe u vre faalt op een
re mi se-ver sie van dat eind spel,
draagt bij tot de eenheid.
Opmer ke lijk is dat de com po nist
zijn best lijkt te heb ben ge daan zijn 
kunst werk on toe gank elijk te ma -
ken, met een niet zeer hel der no ta -
tie sys teem voor de naar schat ting
1200 zet ten van zijn ana ly se. Het
heeft de toer nooidi rec teur vele
uren ge kost om van dat la by rint
een han del baar com pu ter be stand
te ma ken, en de jury om de weg

van ing ang tot uit gang helder voor
ogen te krijgen.
De be lo ning was groot.

Zwart dreigt mat. Om te winnen
moet Wit veld g7 vrijmaken, dus
Õg8 met schaak kunnen weg -
spelen, dus Õf8 met schaak kunnen
wegspelen, dus een loper offeren
om een lijn open te krijgen. 1.Ãb7+
Waarom 1.Ãd7+ niet werkt zien we 
later. Zwart moet nu een van de
lopers slaan, an ders krijgt Wit
sneller een schaakje voor Õg8.
 a) 1...®xc7 2.Õc8+ ®b6
3.Õc6+ Be ter is 3...®xb7, maar
het to ren eind spel na 4.Õb8+ ®xc6 
5.g8© Àf8+ 6.®g7 Õxg6+
7.®xf8 Àe6+ 8.©xe6+ Õxe6
9.®f7 is voor Wit ge won nen. The -
ma tisch is 3...®b5 – Zwart schuilt
ach ter de wit te stuk ken. Na de
vreem de drijf jacht 4.Ãa6+ ®a5
5.Õc5+ ®a4 6.Ãb5+ ®b4 7.Õc4+ 
®b3 8.Ãa4+ ®a3 9.Õc3+ ®a2
10.Ãb3+ ®b2 11.Õc2+ ®b1
12.Ãa2+ ®a1 13.Õc1+ maakt de
rand van het bord daar een eind
aan: 13...®xa2 14.Õa8+ ge volgd
door 15.g8©, en Wit wint.
 b) 1...®xb7 2.Õb8+ ®c6
3.Õb6+ en nu helpt de zwart vel-
dige lo per bij de jacht: 3...®c5 (of
weer 3...®xc7 4.Õc8+ ®xb6
5.g8© en Wit wint) 4.Ãd6+ ®d5
5.Õb5+ ®d4 6.Ãc5+ ®c4 7.Õb4+ 
®c3 8.Ãd4+ ®d3 9.Õb3+ ®d2
10.Ãc3+ ®c2 11.Õb2+ ®c1
12.Ãd2+ ®d1 13.Õb1+ en Õg8
kan ein de lijk zijn ver los sen de
schaak je geven.

1.Ãd7+? werkt niet, omdat na
1...®xd7! de zwarte koning te
dichtbij komt: 2.Õd8+ ®c6
3.Õd6+ Zou Zwart zich ook nu naar 
de onderkant van het bord laten
jagen, dan wint Wit als bekend,
maar nu komt: 3...®xc7! 4.Õc8+
®xd6 5.g8© Of 5.Õd8+ ®e7! en
beide promoties leiden slechts tot
re mise; 6.g8© Àf8+ 7.®g7 Õxg6+ 
enz., of 6.g8À+ ®xd8 7.Àxh6
Àf8. 5...Àf8+ 6.®g7 Õxg6+
7.®xf8 Àe6+ 8.©xe6+ ®xe6 en
het toreneindspel is re mise.

Juryrapport
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Emil Melnichenko
winnaar van de Eerste Prijs



Tweede Prijs
Mar tin van Essen

(Nederland)

._._._._
_J_L_M_J
B_._._._
_Rn.i._.
.jR_.i.k
_._._J_.
._.lJ_._
_._._._.

._._._._
_J_L_M_J
B_._._._
_Rn.i._.
.jR_.i.k
_._._J_.
._.lJ_._
_._._._.

Wit speelt en wint

Wit staat twee to rens voor, maar
moet een ge wel dig of fer-ge vecht
le ve ren om pro mo tie te voor ko -
men. Daar bij over troe ven bei de
par tij en el kaar: Pro kes-ma noe u vre 
met dub bel to re nof fer op f4 van
Wit; zelf-blok ke rend lo pe rof fer op 
een pro mo tie veld en los se schaak -
pa ra de met No vot ny van Zwart. De 
zwar te ko ning moet een lange
mars naar f3 ma ken waar zijn trot -
se vrij pi on nen al leen maar bij dra -
gen tot de tra gi ko mi sche maar ook
sprookjesachtige manier waarop
hij wordt matgezet.
De be gin stel ling is rom me lig maar 
toch licht, en het is een won der dat
dit bouw werk over eind bleef te gen 
het re keng eweld dat erop is los ge -
la ten. Ook in die bij va ri an ten zijn
veel mooie zet ten te vinden.
Een schit te rend de buut.

1.e6+ Niet 1.Àd3 e1©+ 2.Àxe1
f2, en ook niet 1.Õe4 e1©+
2.Õxe1 Ãxe1+ 3.®g5 bxa6 4.e6+
Ãxe6 5.Õb7+ ®g8 6.Àxe6 Ãc3
(6...f2 7.Õg7+ ®h8 8.Õf7) 7.Õd7
f2 8.Õd1 ®f7 9.Àd8+ ®g7 en de
mogelijkheid Ãf6+ levert Zwart
re mise op; 10.Àc6 Ãe1 11.Õd7+
met eeuwig schaak. 1...Ãxe6
2.Õxb7+ ®g6 3.f5+ ®xf5 Of
3...Ãxf5 4.Õb6+ ®f7 5.Àd3!
4.Àd3 (4.Õe4 Ãd5!) Nu verliest
Zwart na 4...e1©+ 5.Àxe1 Ãxe1+
6.®h3 Ãxc4 7.Ãxc4 en ook na
4...f2 5.Õc5+ ®f6 6.Àf4 f(e)1©
7.Àh5+ ®g6 8.Ãd3+ ®h6 9.Õxh7 
mat, maar hij heeft het paradoxale

4...Ãe1+! Blokkeert het eigen
promotieveld. 5.Àxe1 f2 Nu lijkt
de andere pion te promoveren.
Maar: 6.Õf4+! Na 6.Àg2+ ®f3
wint Zwart omdat veld b7 nog
geblokkeerd is. De ontruiming
daarvan is een toren waard.
6...®xf4 7.Õxb4+ Het lot van de
pionnen lijkt bezegeld; 7...®f5
8.Ãd3+ ®f6 9.Õf4+ of 7...®e3
8.Àc2+ ®d2 9.Õd4+, gevolgd
door Ãxe2. 7...Ãc4! Laatste
redmiddel – een losse schaak -
parade, tegelijk een Novotny, om
de diagonaal a6-e2 af te sluiten.
8.Õxc4+ ®f5 9.Õf4+! Na twee
loperoffers van Zwart een tweede
torenoffer van Wit, om die
diagonaal toch weer vrij te maken.
9...®xf4 10.Àg2+ ®f3 An ders
Ãxe2. Maar nu: 11.Ãb7 met een
sprookjesmat waar, op pion h7 na,
alle overblijvende stukken bij zijn
betrokken.

Derde Prijs
Jarl Ulrichsen
(Noorwegen)

._._.m._
_JjJ_._.
I_._._._
k._J_._J
B_._I_._
_._I_Il.
._._._._
_.s._._.

._._.m._
_JjJ_._.
I_._._._
k._J_._J
B_._I_._
_._I_Il.
._._._._
_.s._._.
Wit speelt en maakt re mise

Na tuur lij ke be gin stel ling; kristal -
helder ver haal tje, be heerst door één 
the ma: het te geng aan van pro mo tie. 
Met be hulp van twee los se schaak -
pa ra des be nut Wit het vin ding rij ke
anti-pro mo tie ge vecht van Zwart
voor een nog vin ding rij ker ei gen
anti-pro mo tie ma noe u vre. De pa ra -
doxa le tocht van de wit te ko ning
van a5 via c8 naar d5 om pion h5
 tegen te hou den, doet in de ver te
aan de be roem de voor beel den van
Réti en Sa rychev denk en.

1.a7 Lijkt zelfs winnend.
1...Ãe1+ 2.®b5 c6+ 3.®c5
Àxd3+ Na 3...Ãf2+? 4.d4 wint
Wit. 4.®d6 Ãg3+ 5.f4! Voorlopig 
onbegrij pelijk. Na 5.®xd7 Àc5+
6.®d8 Àe6+ 7.®c8 Àc7 8.®xb7
dxe4 9.fxe4 c5 10.Ãb5 h4 11.Ãf1
®e7 12.a8© Àxa8 13.®xa8 ®e6
14.®b7 ®e5 15.®c6 ®d4
16.®b5 Ãe5 wint Zwart.
5...Ãxf4+ 6.e5! Ãxe5+ 7.®xd7
Àc5+ 8.®c8 Of weer 8.®d8
Àe6+ 9.®c8 Àc7 en Zwart wint.
8...Àxa4 9.®xb7 Àb6 10.®xb6
Ãd4+ 11.®xc6 Ãxa7 Eindelijk
heeft Zwart de vrijpion te pakken.
12.®xd5 Maar nu blijkt wat Wit
ondertussen aan het doen was:
met 5.f4 en 6.e5 gebruikte hij
Zwarts noodzaak om de diagonaal 
h2-b2 te gebruiken, om de dia -
gonaal vrij te maken die hij nodig
heeft voor het tegenhouden van
pion h5.

Juryrapport
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Een schitterend debuut voor
Mar tin van Essen
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Een kristalhelder verhaaltje
van Jarl Ulrichsen



Vierde Prijs
Gady Costeff
(Israël / USA)

._._.r.k
_._.nIi.
._.lT_._
_._._.jS
._._._._
_.m._._.
._.n.t._
_._._._.

._._.r.k
_._.nIi.
._.lT_._
_._._.jS
._._._._
_.m._._.
._.n.t._
_._._._.
Wit speelt en maakt re mise

Ge ni a le slot stel ling met een drie -
vou dig pen pat na een ver bluf fen de
to ren-pro mo tie. Het spel, van uit
een be gin stel ling die een ver ba -
zen de ge lij ke nis ver toont met die
van de Eer ste Prijs, is wat rom me -
lig – maar mis schien is het knap
dat de com po nist über haupt een
meer dan aan vaard ba re in lei ding
tot zijn mooie vondst voor el kaar
heeft ge kre gen. De vork na
7...Ãxg7+ 8.®xg7 is een gewel-
dige grap, en het is ver bluf fend dat
Zwart na 7.Àg8 geen gewonnen
ÕÃ vs. ÀÀ eindspel kan bereiken.

1.Àe4+ Na andere eerste zetten
verliest de promotie haar kracht;
bv. 1.Õc8+ ®xd2 2.f8© Õh6+
3.®g8 Àf6+ 4.®f7 Àh7+ 5.®e8
Õxf8+ 6.gxf8© Àxf8 7.Àf5 Õf6
8.Àxd6 Õxd6 9.®xf8 g4 enz.

1...®d4 2.Àxg5 Andere pogingen
mislukken, zoals 2.Õe8 ®xe4
3.f8© Õh6+ 4.®g8 Àf6+ 5.®f7
Àh7+ 6.Àf5+ ®xf5 7.©h8 ®g4+
8.®g8 Àf6+ 9.®f7 Àxe8+
10.®xe8 Õxh8+ 11.gxh8© Õf8+
en Zwart wint. 2...Õh6+ 3.Àh7
Àf6 Of 3...Ãe5 4.Õd8+ ®e4
5.®g8 Ãxg7 6.f8© Ãxf8 7.Àxf8
Õg2+ 8.Àeg6 Àf4 9.Õe8+ ®d5
10.®g7 met re mise – ‘tenminste,
zolang er geen 8-stukken da ta -
bases bestaan,’ merkt de
componist droogjes op. 4.g8©
Àxg8 5.fxg8Õ! Ãe5+ 6.Õg7
Õxf8+ 7.Àg8 en Zwart kan niet
winnen. Met een dame op g7 ging
nu bijvoorbeeld 7...Õa8 8.©xe5+
®xe5 9.®g7 Õb6, maar nu zijn
pennende torenzetten pat. Na
7...Õf7 8.Àxh6 Ãxg7+ 9.®g8 Õa7 
is 10.Àf5+ reddend, en na
7...Ãxg7+ 8.®xg7 maakt de
koningsvork op de twee torens
 remise.

Speciale Prijs
Dirk Borst

(Nederland)

._._._._
_.j._K_.
J_._B_.d
j._._.j.
M_I_._I_
i.r._.r.
I_._._._
_._._._T

._._._._
_.j._K_.
J_._B_.d
j._._.j.
M_I_._I_
i.r._.r.
I_._._._
_._._._T

Wit speelt en wint

Zwart cre ëert een ong ewo ne dol le
to ren die ge sla gen kan wor den
zon der dat het met een pat is. Met
een fraaie ma noe u vre die uit ver -
schil len de fa sen be staat, weet Wit
die dol le to ren toch te be dwing en.
Erg mooi is dat twee zet ten van één 
pion (c7-c5 en c7-c6) ie der een an -
de re beslissende rol spelen.

1.Ãf5 ©h7+ 2.Ãxh7 Õxh7+ en
Zwart heeft een uitgestelde dolle
toren; na ®xÕ volgt c5, en toch

pat. Om te winnen moet Wit c6+
afdwingen en een schuilplaats op
b6 creëren. Dat afdwingen gaat
niet zonder de zwarte pion op g5,
terwijl het schuilen niet gaat mPt
die pion. Dat is de kern van de
winstmethode, maar er zijn veel
valkuilen. 3.®g6! Alleen zo lukt
het Wit, zonder op g5 te slaan,
tussen de eigen torens door te
lopen om de dolle toren naar de
zuidkant te dwingen. 3...Õh6+ Na
3...c5? 4.Õc2(1) loopt Wit naar c3
en wint veel sneller. 3...Õg7+ komt 
op hetzelfde neer. 4.®f5 Õf6+
5.®e4 Õe6+ Na 5...Õf4+ 6.®d5
springt Wit naar zet 10. 6.®d3
Õd6+ 7.®e2 Niet 7.®c2? Õd2+
8.®b1 Õb2+ 9.®c1 c5 en Wit
komt niet meer weg. 7...Õd2+
8.®f3 Õf2+ 9.®e4 Õf4+ 10.®d5
De cruciale stelling. Zonder pion
g5 kon nu 10...Õf5+ volgen en Wit

komt niet verder. 10...c6+ Het
enige. 10...Õd4+ 11.®c5 c6
12.Õc1 is meteen uit, en na 10...c5
11.Õc1 Õd4+ 12.®e5 haalt Wit g5
op, loopt naar c3 en wint:
12...Õe4+ 13.®f5 Õf4+ 14.®g6
Õf6+ 15.®h5 Õh6+ 16.®xg5
Õg6+ 17.®f4 Õf6+ 18.®e3.
11.®e5 Wit kan niet meteen van
de schuilplaats gebruik maken:
11.®c5? Õf3! is re mise, vooral
omdat de volgende stap van het
winstplan, 12.Õc2, faalt op
12...Õxg3 13.®xc6 Õc3! Dit
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toreneindspel is pas gewonnen als
pion g5 eraf is. 11...Õe4+ 12.®f5
Õf4+ Wit kan soms langzamer
winnen, Zwart sneller verliezen.
13.®g6 Õf6+ 14.®h5 Õh6+
15.®xg5 Õg6+ 16.®f4 Nu moet
Wit eerst weer tussen zijn torens
doorlopen om de dolle toren naar
het zuiden te dwingen. 16...Õf6+
17.®e3 Õe6+ 18.®d2 Õe2+ En nu 
naar de schuilplaats. 19.®d3
Õd2+ 20.®e4 Õd4+ 21.®e5 Õe4+ 
22.®d6 Õe6+ Of 22...Õd4+
23.®c5 Õd3 (23...Õxg4 24.Õgd3
Õg3 25.®b6 c5 26.Õd5! Õxc3
27.Õxc5 ®xa3 28.Õxa5+ ®b4
29.c5) 24.Õg2 Õxc3 25.®d4!
Õxa3 26.c5 en wint. 23.®c5 Õe3
Of 23...Õe5+ 24.®b6 c5 (24...Õe3
25.Õb3) 25.Õc1 Õe6+ 26.®xc5
Õe5+ 27.®d4 Õe4+ 28.®c3.
24.Õg2 Õxc3 25.®d4! (25.g5?
Õg3) 25...Õxa3 26.c5 en Wit wint
dankzij zijn vrijpion g4.

Eerste Eervolle Vermelding
Jan Timman
(Nederland)

._._TlT_
j._Jj.j.
._Jm._._
j.sN_Ir.
._I_._N_
_.i._I_.
I_._._._
r._.k._.

._._TlT_
j._Jj.j.
._Jm._._
j.sN_Ir.
._I_._N_
_.i._I_.
I_._._._
r._.k._.

Wit speelt en wint

Een hel der en gees tig ver teld
avon tuur van uit een na tuur lij ke be -
gin stel ling. Door op de juis te ma -
nier een to ren op d1 te zet ten en die 
to ren te of fe ren, kan Wit een pro -
mo tie-vork op zet ten, waar na een
twee de to re nof fer op het zelf de
veld Zwart met het ver keer de ver -
bin dings schaak laat zitten.

1.0-0-0! En niet 1.Õd1, zoals
dadelijk blijkt. 1...cxd5 2.Õxd5+
®c6 3.Õxc5+ ®xc5 4.f6+ ®c6
Niet 4...®xc4 5.f7 e6 6.fxe8©

Ãa3+ 7.®c2 Õxe8 8.Àe3 mat, en
ook niet 4...®b6 5.c5+ gevolgd
door 6.f7 Na 4...e5 5.f7 Ãd6 blijkt
waarom de witte koning op c1
moest staan: 6.Àxe5! Dat gaat niet
na 1.Õd1. (6.Õxg7 Õgf8 7.fxe8©
Õxe8 8.Õxd7 is in beide gevallen
onvoldoende) 6...Õgf8 (6...Ãe7
7.Õxg7 Õh8 8.fxe8© Õxe8 9.Õg4
met technische winst) 7.fxe8©
Õxe8 en nu gaat de zwarte loper
verloren: 8.Àf7+ ®c6 9.Õg6 Õe6
10.Àd8+. 5.Õc5+! Eerst moet de
diagonaal f8-a3 gesloten worden.
Na 5.f7 e6! 6.Àe5+ (ook 6.Àf6
gxf6 7.fxg8© Ãa3+ 8.®c2 Õxg8
9.Õxg8 wint niet) 6...®b7 7.®c2
Ãe7 8.Õxg7 Õgf8 9.fxe8© Õxe8
10.Àg6 (10.Àxd7 ®c8) 10...Ãd6
11.Õxd7+ ®c6 12.Õxa7 Õg8
13.Àe7+ Ãxe7 14.Õxe7 Õg2+ is
het toreneindspel niet voor Wit
gewonnen. 5...®xc5 6.f7 En nu,
met de koning op c5, kan Zwart
alleen de verkeerde diagonaal
openen: 6...g6 7.fxg8© Ãh6+
8.Àxh6 Õxg8 9.Àxg8 en Wit wint.

Tweede Eervolle Vermelding
Eduard Eilazian

(Oekraïne)

._._._.t
_._._._.
SiR_._Is
_._._._.
._N_M_._
_._._._K
._._._._
_._._._.

._._._.t
_._._._.
SiR_._Is
_._._._.
._N_M_._
_._._._K
._._._._
_._._._.

Wit speelt en wint

Ele gan te par tij-acht i ge stel ling
waar in Wit door het om zei len van
een aan tal paard vork jes en een los -
se schaak pa ra de, nog net wint.
Voor al de red ding 9...®d5 in de
va ri ant na 4.®g3 is fraai.

1.b7 Àb8 2.Àd6+ Niet meteen
2.Õc8 wegens 2...Õg8 3.®h4 ®f4
4.®h5 Àg4! 5.Õxg8 Àf6+.
2...®d5 Of 2...®f3 3.Õc3+ ®f4

4.Õc4+ ®f3 5.Õh4 Õd8 6.Õxh6
Õxd6 7.Õh8 Õxg6 8.Õf8+ ®e4
9.Õxb8 en Wit wint, of 2...®e5
3.Õc8 Õg8 4.Àf7+ ®d5 5.Àxh6
Õxg6 6.Àf7 Õb6 7.Õxb8 ®c6
8.Àd8+ ®d7 9.Õa8 ®c7 10.Õc8+
®d7 11.b8© en wint. 3.Õc8 Àg8+
(3...Õg8 4.Àf5!) 4.®g2! De
andere velden op de g-lijn hebben
bezwaar: 4.®g3? ®xd6 5.Õxb8
®c7 6.Õf8 ®xb7 7.Õf7+ ®c6
8.Õh7 Àe7 9.Õxh8 ®d5! en Wit
verliest de pion. Ook 4.®g4 wint
niet: 4...®xd6 5.Õxb8 Àh(f)6+.
4...®xd6 5.Õxb8 ®c7 6.Õd8! En
niet 6.Õf8? ®xb7 7.Õf7+ Àe7!
8.Õxe7+ ®c6 9.®f3 ®d6 10.Õa7
®e5 met re mise. 6...®xb7 7.Õd7+ 
®c6 8.Õh7 Àe7 9.Õxh8 Àxg6
10.Õh6 en Wit wint.

Derde Eervolle Vermelding
Philippe Bichu

(Frankrijk)

._._._._
_._J_._L
._._M_._
_K_N_Ri.
._.j._._
_._._._.
._.j._.n
_._._._.

._._._._
_._J_._L
._._M_._
_K_N_Ri.
._.j._._
_._._._.
._.j._.n
_._._._.
Wit speelt en maakt re mise
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Met een veld rui ming, ge volgd
door een stil to re nof fer, ont ze nuwt
Wit een pro mo tie – naar keus van
Zwart door een ver ras send eeu wig
schaak of door een sym me tri sche
dame-vangst.

1.g6! Ontruimt g5 voor een
cruciaal paardschaak. 1...Ãxg6
1...d1© 2.gxh7 is niet voldoende.
2.®c4! Dreigt mat door 3.Õf6+
enz. 2...Ãxf5 2...®xf5 3.Àf1 d1©
4.Àe3+ is re mise, evenals 2...Ãh5
3.Õf1 Ãe2+ 4.®xd4 Ãxf1 5.Àe3.
3.Àf3 d1© Na 3...Ãd3+ 4.®xd4
d1© 5.Àg5+! gaat de dame
verloren: 5...®f5 6.Àe3+ of
5...®d6 6.Àf7+ ®c6 7.Àd8+ ®b5
8.Àc3+. Maar nu is 4.Àg5+ (weer
dankzij 1.g6) eeuwig schaak,
bijvoorbeeld 4...®e5 5.Àf7+ ®e4
6.Àg5+ ®e5 7.Àf7+ ®e6 8.Àg5+
®d6 9.Àf7+ ®c6 10.Àd8+ ®d6
11.Àf7+ enz.

Vierde Eervolle Vermelding
Mario Matous

(Tsjechië)

._._._.k
_._._._.
._N_._Mn
_._._._J
Tb._._.i
_._._._.
._._._._
_._._._S

._._._.k
_._._._.
._N_._Mn
_._._._J
Tb._._.i
_._._._.
._._._._
_._._._S

Wit speelt en wint

Zet dwang-duel tus sen lo per en
 toren, met als ori gi ne le poin te dat
een zich even eens in zet dwang
 bevindend paard een fa ta le in ter-
fe ren tie moet ver oor za ken.

1.Àe5+ ®f6 2.Àd7+ ®g6 3.Ãe7
®xh6 4.Àf8 Õg4 4...Õa5 5.Ãf6 is
meteen mat, en na 4...Õxh4
5.Ãxh4 gaat het paard door
zetdwang verloren. 5.Ãa3 En niet
5.Ãc5 Õe4 (of 5...Õg3 6.Ãd4 Àf2
7.Ãxf2 Õg8+ met re mise) 6.Ãa3
Õe1 7.Ãb4 Õe2 8.Ãc3 Õg2 en de

verkeerde is aan zet. 5...Õg1 Of
5...Õc4 6.Ãb2 Õc7 7.Ãf6 Õh7+
8.®g8. 6.Ãb4 Õg2 (6...Õd1
7.Ãc3) 7.Ãc3 en nu moet het
zwarte paard zijn akelige zetplicht
vervullen.

Vijfde Eervolle Vermelding
Andrei Visokosov (Rusland) en
Nikolai Mironenko (Oekraïne)

._._._._
_._._._.
._I_.t.t
_K_._.m.
J_J_._._
_R_._._B
._._._._
_._._._.

._._._._
_._._._.
._I_.t.t
_K_._.m.
J_J_._._
_R_._._B
._._._._
_._._._.
Wit speelt en maakt re mise

Met een ge poin teer de in lei ding
be reikt Wit een eind spel van lo per
te gen to ren plus twee pi on nen
waar in hij, dank zij het pa ra doxa le
7.®b4! nog net re mi se kan maken.

1.c7 Õc6 2.Õg3+ ®h4 3.Ãd7
Õxc7 4.Õg4+ ®h5 5.Õg7 Õhc6
6.Ãxc6 Õxg7 7.®b4! Laat beide
pionnen staan. 7.®xa4 Õc7 8.Ãe4
®g5 9.®b4 ®f4 10.Ãg6 ®e5
11.®c3 ®d5 verliest. 7...c3 Zowel
na 7...Õc7 8.Ãxa4 c3 9.Ãc2 ®g4
10.®b3 ®f4 11.Ãg6 ®e3 12.®c2
als na 7...a3 8.®xa3 Õc7 9.Ãe4
®g5 10.®b2 ®f4 11.Ãg2 ®e5
12.®c3 ®d6 13.Ãf1 bereikt Wit

een theoretische re mise. 8.Ãe8+
®g5 9.®xc3 Maar niet 9.Ãxa4
Õc7 10.Ãc2 ®f4 11.®b3 ®e3
12.Ãg6 ®d2 en Zwart wint. 9...a3
10.®b3 Õa7 11.®a2 met re mise.

Zesde Eervolle Vermelding
Harrie Grondijs

(Nederland)

._._T_._
_._._J_I
._._.i._
_._J_I_.
._.l.kI_
_J_._._M
I_._._._
r._._._.

._._T_._
_._._J_I
._._.i._
_._J_I_.
._.l.kI_
_J_._._M
I_._._._
r._._._.
Wit speelt en maakt re mise

De to ren ziet, wel is waar twee maal
na een slag zet, alle hoe ken van het
bord, waar na een laat ste winst -
poging van Zwart slechts door de
mooie schijn be we ging 8.®g5 ver -
ij deld kan wor den.

1.h8©+ Õxh8 2.Õh1+ ®g2
3.Õxh8 bxa2 4.Õa8 a1© 5.Õxa1
Ãxa1 6.g5 Ãxf6! 7.gxf6 ®h3
8.®g5! Het voor de hand liggende
8.®e5 verliest na 8...®g4 9.®xd5
®xf5 10.®d4 ®xf6 enz. 8...d4
Ook 8...®g3 9.®h6 d4 10.®g7 d3
11.®xf7 d2 12.®g8 d1© 13.f7 is
re mise. 9.®f4 ®h4 10.®e4 ®g5
11.®xd4 ®xf5 12.®e3 ®xf6
13.®f4 met re mise.
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Harrie Grondijs



Eerste Bijzondere Vermelding
Al ex an der Golubev

(Rusland)

._B_._._
j._N_._.
._.l._._
jD_J_._.
._.m._._
_._._._.
Ki.iI_._
_._.n._.

._B_._._
j._N_._.
._.l._._
jD_J_._.
._.m._._
_._._._.
Ki.iI_._
_._.n._.

Wit speelt en wint

Gees ti ge rond gang van een paard
dat, wraak ne mend voor een col le -
ga, een fa mi lie schaak op c5 nog
eens dun ne tjes in an de re rich ting
over komt doen.

1.e3+ ®c4 Of 1...®e4 2.Àf6+
®e5 3.Àg4+ ®e4 4.d3+ met
damewinst. 2.d3+ ®b4 3.Àc2+
®a4 4.Àd4 ©xd3 5.Àc5+! Ãxc5
6.Ãd7+ ®b4 7.Àc6+ ®a4
8.Àe5+ ©b5 9.Àd3 ©xd7 Er
dreigde ook 10.b3 mat. Maar nu
komt er een nieuw familieschaak
op c5: 10.Àxc5+ en Wit wint.

Tweede Bijzondere Vermelding
Roger Missiaen

(België)

._._L_._
_._N_._.
.b.s._._
_B_._J_N
._._._._
_._J_._.
._._M_._
_._._.k.

._._L_._
_._N_._.
.b.s._._
_B_._J_N
._._._._
_._J_._.
._._M_._
_._._.k.

Wit speelt en wint

Een ge do mi neer de lo per wordt
ten slot te ver overd met een hoek zet 
van een paard.

Wit staat twee stukken voor, maar
er staan er ook twee in. 1.Àf4+
1.Àg3+ ®f3 kost een stuk en de

winst. 1...®f3 2.Àxd3! Niet
2.Ãc6+ ®xf4 3.Ãc7 d2 4.Ãxd6+
®e3 5.Ãc5+ ®f4 met re mise.
2...Àxb5 3.Àf6 Àd6 Of 3...Ãg6
4.Ãd8! gevolgd door Àe5 met
stukwinst. Ook na 3...®e2 4.Àe5
Àd6 5.Ãc7 Àb5 6.Ãb8 gaat de
loper verloren. 4.Ãc7 Àb5 5.Ãb8
Ãg6 6.Àe5+ ®f4 en nu niet
7.Àxg6+ ®g5 en Zwart wint het
stuk meteen terug, maar 7.Àf7+!
®e3 8.Àh8! en de loper gaat nu
echt verloren. Wit wint.

Derde Bijzondere Vermelding
Luis Miguel Gon za lez

(Spanje)

._._._.m
_N_.j.j.
TtIj.sK_
_.j._._.
._._._._
j._R_R_J
._._._._
_._._._.

._._._.m
_N_.j.j.
TtIj.sK_
_.j._._.
._._._._
j._R_R_J
._._._._
_._._._.

Wit speelt en wint

Een hard han dig ge vecht om een
on der ste rij-mat, waar bij de wit te
stuk ken voort du rend op door pi on -
nen ge dek te vel den gaan staan. Het 
hoog te punt is het frap pan te
6.Õfd6.

1.Õxf6 Dreigt vooral ®f7, wat nu
nog gepareerd zou worden door
1...Àg4. 1...®g8 2.c7 Õc6 Of
2...Õa8 3.Àxd6 en nu 3...e(g)xf6
4.Àc8! of 3...h2 4.Àe4 Õbb8
5.cxb8©+ Õxb8 6.Õf1. 3.Àxd6
Õxc7 4.Àe8 Na 4.Õf7 maakt
4...exd6 5.Õxc7 d5+ 6.®g5 a2 op
den duur re mise. 4...Õac6 5.Õd8
Õc8 en nu 6.Õfd6! en mat in en-
kele zetten, bijvoorbeeld 6...Õxd8
7.Àf6+ exf6 8.Õxd8 mat.
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Roger Missiaen
een van de 3 Vlaamse Musketiers

Originele inzending van Al ex an der Golubev



Vierde Bijzondere Vermelding
Mario Matous

(Tsjechië)

._._._._
_K_.j._.
._._._.i
_._._._.
J_.b._Bi
_M_._._.
._._._._
_.d._._.

._._._._
_K_.j._.
._._._.i
_._._._.
J_.b._Bi
_M_._._.
._._._._
_.d._._.

Wit speelt en wint

In een par tij-acht i ge stand ver -
mijdt Wit twee pat val len, en wint
na mi nor pro mo tie door een fraai
drie lo per mat.

1.h7 En niet 1.Ãe6+ ®a3 2.h7
©b1+. 1...©h1+ 2.®b6 ©xh4
3.h8© ©xg4 is nu re mise; Wit
moet eerst zijn Ãg4 red den.
3.Ãd1+ ®c4 wint niet, en dus:
3.Ãe6+ ®a3 en nu niet 4.h8©
©xd4+ 5.©xd4 pat, maar 4.h8Ã!
Dreigt zowel 5.Ãc5+ als 5.Ãb2+.
4...©g5 5.Ãb2+! Vermijdt de val
5.Ãc5+? ©xc5+ 6.®xc5 waarna
het toch pat zou zijn. 5...®b4
6.Ãhc3 met een fraai mat.

Vijfde Bijzondere Vermelding
Joeri Akobia

(Georgië)

._._._._
_._J_.j.
.rR_.jI_
_Ki._._M
._J_._J_
_._._._.
._._._._
_._._.t.

._._._._
_._J_.j.
.rR_.jI_
_Ki._._M
._J_._J_
_._._._.
._._._._
_._._.t.
Wit speelt en maakt re mise

Door een schuil plaats voor zijn
ko ning te cre ëren weet Wit de
zwar te vrij pi on nen te gen te hou -
den en nog net een re mi se data-
base-eind spel te be rei ken. Het
slot spel, waar in de wit te ko ning
de ver keer de kant op lijkt te
 lopen, is fraai.

1.Õxf6 An ders gebeuren er dingen
als 1.Õc7 g3 2.c6 g2 3.cxd7 Õd1
4.Õb8 Õb1+ of 1.Õc8 g3 2.c6 g2
3.cxd7 Õd1 4.d8© Õxd8 5.Õxd8
g1© 6.Õc6 ®xg6 of 1.Õd6 g3
2.Õd2 g2 3.Õxg2 Õxg2 4.®xc4
Õc2+ 5.®d5 ®xg6 en Zwarts
materiële voorsprong beslist.
1...g3 2.c6 dxc6+ 3.®xc6 c3
4.Õf5+ ®h6 5.Õc5 Dit is
mogelijk, omdat wit met 2.c6
ruimte heeft gemaakt voor de
toren. 5...g2 6.Õxc3 Õh1 7.Õg3
g1© 8.Õxg1 Õxg1 9.®d5 Õxg6
en nu is volgens de eindspel-da ta -
bases 10.Õb1! de enige re mise-
zet, want na 10.Õb2 Õg4 11.Õh1+
®g6 12.®e5 ®g5 13.®e6 g6
14.®f7 Õg1! 15.®g7 ®f4
16.Õf2+ ®g3 staat de witte toren
niet ver genoeg weg. Er kan nu
volgen: 10...Õg4 11.Õh1+ ®g6
12.®e5 ®g5 13.®e6 g6 14.®f7
Õf4+ 15.®g7 met re mise.

Zesde Bijzondere Vermelding
Yochanan Afek

(Israël)

._._L_._
_._._._J
._.n._._
j._._._.
._R_._._
mJiJj._.
J_._._._
q._.k._.

._._L_._
_._._._J
._.n._._
j._._._.
._R_._._
mJiJj._.
J_._._._
q._.k._.

Zwart aan zet; Wit maakt re mise

Het on waar schijn lij ke 5.Õa4+, een 
to re nof fer met schaak pro vo ca tie
ter wijl Zwart van al les dreig de, is
een fraaie vondst, maar ook het
 resulterende eeu wig schaak is aar -
dig.

1...d2+ Niet 1...b2 wegens
2.Õa4+! Zwart wil met schaak
kunnen slaan. 2.®f1 e2+ 3.®xe2
d1©+ 4.®xd1 Na 4.©xd1 Ãh5+
5.®d2 Ãxd1 6.Õc5 b2 7.Õxa5+
Ãa4 8.Àb5+ ®b3 9.Àd4+ ®c4
10.Õxa4+ ®d5 11.Õxa2 b1©
moet Zwart winnen. 4...b2
5.Õa4+! Toch. 5...Ãxa4+ 6.®d2
bxa1© 7.Àc4+ ®b3 8.Àxa5+
®b2 9.Àc4+ ®b1 10.Àa3+ ®b2
11.Àc4+ enz. met re mise.
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Mario Matous


