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HORIZONTAAL:
5. Tastbare herrie? (12);
7. Kleding met een
patroon (12);
9. Breekbaar hoofd (7);
10. Schandalig binnen een
reputatie (6);
11. Geslagen door een
kakker (10);
12. Jaloezie veroorzaakt
woede (3);
13. Fooi voor een priester
(14);
17. Slaapverwekkende gril
(8);
18. Familie van een
krulsnoek (6);
19. De assistent van een
bisschop (14);
20. Nylon? (11).
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VERTICAAL:
1. Pinokkio nadoen om 'm
te bespotten (3,5,4,5);
2. Vocht vanzelf in familieverband (10);
3. Te krenterig om er wijzer
van te worden (10);
4. Inzien dat een vrucht
vlak is (8);
6. Teleurgesteld worden
voor de leut (2,2,6,5);
8. Wurm dat de zee in
loopt (10);
14. Modieus schreeuwen om
hulp (8);
15. Kletspraat in het
kippenhok (7);
16. Huiverig voor een
(breekbaar) rund (4);
18. Bij voorkeur meer dan
aardig (6).
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De oplossing van deze puzzel
komt in het ND van zaterdag
18-4-2015
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breinbreker
Oplossing Cryptogram
van 4-4-2015

Van de dokter moet de patiënt binnen de zes dagen in
totaal 25 pillen slikken. Iedere dag een andere combinatie om sneller te kunnen
genezen. Hoeveel ronde pillen zal de patiënt de zesde
dag moeten slikken?

Horizontaal: 5 uiteindelijk; 7
slagvaardig; 9 ongevallenwet;
10 kras; 11 gap; 12 samsam; 15
veehal; 16 raar; 17 hol; 18
pressiegroepen; 20 onderontwikkeld; 22 ﬁlmagent.
Verticaal: 1 kunstgeschiedenis; 2 atlasvogel; 3 uitvalspercentage; 4 rijeigenschappen;
6 dravers; 8 voorwerpen; 13
airco; 14 malen; 19 storm; 21
kits.

Oplossing vorige
breinbreker
Alleen met afbeelding 1.
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Het is altijd leuk een nieuwe uitgever
van schaakboeken te ontdekken en te
steunen wanneer men probeert een
plaatsje op de markt te veroveren. De
heren Ripperger en Ziegler, ervaren
schakers en trainers, besloten hun ervaring voor de mensheid beschikbaar te
maken en dat leidde tot het Chess
Coach Verlag (www.verlag-chesscoach.
de), waar dus ook een boek verscheen
over Wolfgang Unzicker, 1925-2006
(isbn 978-3-944158-03-7) waarop ik
graag de aandacht wil vestigen. Het is
een waardig monument geworden voor
de man die men wel amateurwereldkampioen noemde. Hij was namelijk
rechter en wijdde zich dus niet professioneel aan het schaken zoals de mannen die hij aan het bord tegenkwam –
en dan gaat het om wereldkampioenen
als Euwe, Spassky en Botwinnik en vergelijkbare grootmeesters. De regie over
het boek ligt bij de bekende schaakhistoricus Gerhard Josten, die zich uiteraard zelf niet onbetuigd laat. Verder
hebben velen een bijdrage geleverd met
korte (bijvoorbeeld het In Memoriam
van Short) of lange artikelen, zoals de
biografie van Harry Schaak (van Karl).
En interessant is de autobiografie van
Unzicker zelf. Ook wordt aandacht
besteed aan diens carrière als rechter in
het Duitsland van na de Tweede
Wereldoorlog, ook een boeiend verhaal.
Uiteraard een flink aantal mooie partijen van Unzicker tegen de schaakgroten der aarde van zijn tijd. Ook het privéleven van de altijd sympathieke
schaker leren we kennen en zo ontstaat
als vanzelf bij de lezer een zekere nostalgie naar de tijd waarin kapitalisme
en digitale monsters de (schaak)sport
nog niet in hun klauwen hadden,
kortom, toen het nog gezellig was. Na
deze particuliere ontboezeming die u
kunt negeren, de conclusie dat Josten
en Chess Coach een goed werk hebben
afgeleverd met ook nog vele interessante foto’s. In de jaren vijftig behaalde
Unzicker vele successen, zoals een
winst tegen Keres (de man die van de
Sovjets geen wereldkampioen mocht
worden). En in 1960 versloeg hij op de
Olympiade in Buenos Aires de nog
jonge Fischer. Veel genoegen zal hij ook
hebben gehad over zijn overwinning in
1958 op Reshevsky, toen nog altijd een
pretendent voor een wereldtitel.
Unzicker–Reshevsky: 1. e4 c5 2.pf3 d6 3.
d4 cxd 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 de zogenaamde Najdorf 6. Le2 één van de
mogelijkheden e6 7. 0-0 Le7 8. f4 Dc7 9.
Lf3 Pc6 10. Kh1 0-0 11. Le3 Pa5 12. De1
Pc4 13. Lc1 e5 misschien wat snel 14.
Pf5 Lxf5 15. exf Tac8 16.g4 e4 17. Pxe4
Tfe8 18. Pxf6† Lxf6 19. Df2 Lxb2 wint de
pion terug maar … 20. Lxb2 Pxb2 21.
Tab1 daar heb je het al Pa4 22. Txb7
Dc4 23. Dg2 Pc3 24. g5 Tb8 25. Td7
handhaaft de toren op de belangrijke
zevende rij maar er zit ook een daarmee
verbonden valletje in. 25. Tb1? zwart
trapt er in en nu beslist de tactiek en de
mat achter de paaltjes dreiging 26. Txb1
Pxb1 27. De2! (27. Dxe2 28. Lxe2 a5 29.
Lc4 wint) Dc8 28. Tc7 Dd8 29. Dc4
dreigt mat d5 30. Lxd5 Pd2 31. Dc6 Tf8
begint niet eens meer aan Te1† 32. Txf7
Txf7 33. g6 hxg 34. fxg Kf8 35. gxf7 Pe4
36. De8† 1-0, het paard gaat verloren.
Probleem 2524: een driezet van Kos:
Wit: Kb8, Db6, Ta3, Pc2, Lc5, pi d5, f5.
Zwart: Kd5, Tb2, Te1, Lh6, Pb5 ,pi e3, f6
,g3 ,g5, g6. En de sleutelzet van probeem 2522 was 1. Td6!
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