
Oplettende lezers herinneren zich wellicht dat ik eerder de loftrompet liet schallen over het nieuwe tijdschrift Caïssa, het
Tijdschrift voor de Geschiedenis van Schaak- en Bord-spelen. Nu is nummer 2 verschenen met opnieuw vele interessante artikelen.
Voor € 14,90 krijgt men zo’n negentig grote bladzijden die daarmee zijn gevuld. Het is een uitgave van Verlag Chaturanga o.l.v. Dr
Mario Ziegler en wie meer over publicaties van deze uitgeverij wil weten vervoege zich op www.chaturanga.de.

Persoonlijk was ik nogal ingenomen met het verhaal van Arie v.d. Stoep over het middeleeuwse schaak maar nog meer met de psychologische
uitleg van mijn lievelings partij uit het boek Murphy van Samuel Becket door Prof. Dr.Bernd-Peter Lange. Ik had er al veel over gelezen maar
Lange heeft mij volledig bevredigd. Om u nieuwsgierig te maken naar artikel en Caïssa hier de partij: Murphy (verpleger in een psychiatrische
inrichting) tegen Endon (patiënt) 1.e4 Ph6 2.Ph3 Tg8 3.Tg1 Pc6 4.Pc3 Pe5 5.Pd5 Th8 6.Th1 Pc6 7.Pc3 Pg8 8.Pb1Pb8 9.Pg1 e6 10.g3 Pe7
11.Pe2 Pg6 12.g4 Le7 13.Pg3 d6 14.Le2 Dd7 bent u er nog? 15.d3 Kd8 16.Dd2 De8 17.Kd1 Pd7 18.Pc3 Tb8 19.Tb1 Pb6 20.Pa4 Ld7 21.b3 Tg8
22.Tg1Kc8 23.Lb2 Df8 24.Kc1 Le8 25.Lc3 Ph8 26.b4 Ld8 27.Dh6 Pa8 28.Df6Pg6 29.Le5 Le7 30.Pc5 Kd8 31.Ph1 Ld7 32,Kb2! Th8 33.Kb3 Lc8
34.Ka4 De8† 35.Ka5 Pb6 36.Lf4 Pd7 37.Dc3 Ta8 38.Pa6 Lf8 39.Kb5 Pe7 40.Ka5 Pb8 41.Dc6 Pg8 42.Kb5 Ke7 43.Ka5 Dd8 en wit geeft op.
Meer weten? Ga naar www.caïssa-journal.de.

Er zijn tijden geweest dat het eigenlijk moeilijker was om kampioen van Rusland/USSR te worden dan wereldkampioen, immers, deelnemers
waren vele potentiële wereldkampioenen. Die tijd is voorbij maar de gemiddelde ELO’s zijn natuurlijk nog indrukwekkend genoeg. Grischuk en
Svidler waren favorieten maar de titel ging verrassend naar Alexander Riantsev. Niet minder dan 70 procent van de partijen eindigde in remise
behalve in de laatste ronde (4 van de 6 in winst) en dat lijkt een beetje op het voetballen waar men ook in de eindfase ineens aan het
doelgemiddelde gaat werken. Maar winst in de 1e ronde telt net zo hard mee! Hier een partij van de kampioen: Riantsev-Bocharov 1.d4 Pf6 2.c4
e6 3.Pc3 Lb4 4.e3 0-0 5.Ld3 d5 6.Pf3 c5 7.cxd exd 8.dxc Lxc5 9.0-0 Pc6 10.h3 a6 11.b3 d4 tot hier is de computer helemaal tevreden over het
volgen van de theorie 12.exd Pxd4 hier zou Lxd4 beter zijn. 13.Lb2 Pe6 14.Pe4 Le7? waarom niet gewoon Pxe4? 15.Dc2 Pd5 16.Pc3 Pf6 zwart
heeft moeite goede zetten te vinden, hier was Kh8 geboden 17.Tad1 Da5 Stockfish geeft aan dat wit veel beter staat. 18.Tfe1 Td8 beter h6
19.Te5 b5 vreemd, logisch is Dc7 20.Pd5 een beslissende tactische aanval Pxd5 21.Lxh7† Kf8 22.Texd5 (nog beter was Tdxd5) Txd5 eerst Lb7
was geboden hoewel ook dan wit gaat winnen 23.Txd5 Lb7 24.Tf5 nu houdt f6 de ondergang nog even tegen maar 24..Tc8?? 25.Txf7† Kxf7?
wit gaat van +3 naar +13...26. Dg6† Kf8 27.Dxe6 Lf6? 28.Lg6 1-0. Probleem 2609 is een tweezet van Valuska: Wit:
Kc6,De1,Td8,Te8,La5,Lc4,Pc1,Pg5,pi b3,d4,f3,f5,f6. Zwart: Ke3,Th1,Le6,Lg1, pi a6,d5,e2,f7,h2. Probleem 2607: 1.e3!
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