
Enkele problemen uit de Arabische schaaktraditie,
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Remke Kruk en Frans Oort

Een discussie van eindspelproblemen bij de lezing van Remke Kruk over het scha-
ken in de Arabische cultuur (Cultureel Intermezzo bij het NK schaken 2016).

We geven hieronder een paar schaakproblemen die in de oude Arabische wereld
circuleerden. Ze zijn afkomstig van beroemde schakers uit de 9e en 10e eeuw, zoals
al-Adli en as-Suli (ook wel gespeld als as-Soeli).

In een tweede stuk geven we scans en nog drie problemen; de eerste twee
daarvan zijn niet moeilijk, maar het laatste probleem in het tweede deel “de
diamant van as-Suli” is fascinerend en moeilijk.

De regels, een beknopte samenvatting.
We hanteren hier de de schaakregels zoals die toen gebruikt werden.

• De stukken koning, toren, paard bewegen en slaan zoals dat nu ook gebeurt;

• pionnen bewegen en slaan zoals nu, maar de eerste zet is niet twee velden,
(en dus bestond en passant slaan toen niet);

• de dame beweegt en slaat één veld in een diagonale richting;

• een loper beweegt en slaat twee velden in diagonale richting; daarbij mag de
loper over een stuk heen springen op het tussenliggende veld;

• een pion die een eindveld bereikt promoveert tot een dame van de eigen
kleur.

Opmerkingen. In de beginpositie staan de dames tegenover elkaar. Daarom
kunnen ze elkaar in de partij niet slaan (ze lopen over velden van verschillende
kleur).

De lopers beginnen op c1, f1, c8, f8; merk op dat elke loper op 16 velden van
het bord kan komen en dat elk van de 64 velden bereikt kan worden door precies
één van de lopers.

Een partij wordt gewonnen, hier aangegeven door ‡, in een van de volgende situ-
aties:

• een matsituatie; de regels daarvoor zijn dezelfde als nu;

• de Koning alleen, KA: als alle stukken van één van de spelers geslagen zijn
(behalve de koning), en die koning kan niet direct daarna het laatste stuk
van de tegenpartij slaan, dan verliest de KA.

• de speler die de tegenstander pat zet wint de partij.

Deze regels worden uitgelegd in [Murray 1913] = [4], 224-226, 228- 229,
en in [Wieber 1972] = [8], 257-270.
De regels veranderden nog al eens; we kozen hier voor de meest gangbare versie.

De problemen en de oplossingen hier weergegeven komen uit de omvangrijke studie
van Murray, zie [4]. Daar staan nog veel meer probleemstudies, en ook uitvoerig
uitleg over de historie en de regels van het Arabische schaakspel.
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Probleem 1 [4], 289:130, [1], pag. 206. Uit de categorie “eindspelen die
niet van al-Adli zijn maar van as-Suli en enkele anderen”. Wit speelt en wint.

W: Kf4, Le3, Ta2;
Z: Kf2, De2, Df3, g2.

Probleem 2 [4], 282:8, [1], pag. 67. Eindspel van al-Adli, waarderend
besproken door as-Suli. Zwart speelt en wint.

W: Kf8, Tc8;
Z: Kg6, De6, Te7.
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Probleem 3 [4], 283:25, [1], pag. 86. Eindspel van al-Adli. Wit speelt en
wint.

W: Kc7, Da6 , Dc5, Tb7;
Z: Ka8, Th3, Ta1, Pb3.

Probleem 4 [4], 294:217. Uit de categorie “eindspelen die niet van al-Adli
zijn maar van as-Suli en enkele anderen”. Wit speelt en de opgave is dat zwart
mat gezet dient te worden met een dame die uit één van pionnen door promotie
is ontstaan.

W: Kb3, Tc3, Tc2, a4, h4;
Z: Ka1, a5, h5.
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Probleem 5 [4], 304:411. Uit de categorie “eindspelen die niet van al-Adli
zijn maar van as-Suli en enkele anderen”. Zwart speelt en geeft mat met een loper.

W: Kd1, Th7, Pd8, Pe8, Lf4, c2, c7, f6, g6;
Z: Kf8, Db4, Te3, Te4, La6, Lh2, Pa4, Pg4, b7, c6, c5.

Probleem 6 [4], 286:73. Uit de categorie “eindspelen van as-Suli en enkele
anderen”. Wit speelt geeft mat met de dame.

W: Kg2, Dh2, Tc2, Te6, Lf1, Le3, Pc5, b4, d3, e5, h4;
Z: Kd8, Db3, Ta7, Tf7, Lg4, Pd7, Pb8, a4, d5, g6, h5.
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Probleem 7

Arabische eindspelproblemen inspireerden ons tot het volgende probleem.

W: Ka2, Dg8, h5, h6, h7,
Z: Kh8, Df8.

Merk op dat zwart niet winst kan forceren.
Wit begint.
Opgave. Kan zwart remise forceren, of kan wit de winst afdwingen?
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Oplossingen en commentaar
Onderstaande oplossingen komen grotendeels uit het boek van Murray, zie [4].

Probleem 1. [4], 314:130. Paul Rump deed het volgende voorstel.
1. Lg1, K×g1; 2. Kg3, Kh1; 3. Ta8,
hierna zijn er verschillende winnende varianten:
— Kg1; 4. Ta1†,
— g1D; 4. Th8†, Dh2†; 5. Txh2†, Kg1; 6. Th8,
— De4; 4. Kf2,
— Df1; 4. Th8†, Kg1; 5. K×f3,

Probleem 2. [4], 307:8.
Een variant:
1. , Dd7; 2. Td8, Kf6; 3. T· · ·, Te6;
4. T· · ·, Tc6; 5. T· · ·, Tc8†; 6. T×c8, D×c8.
De verdediging Dd7; 2. Ta8 lijkt sterker, maar ook dan is winst mogelijk.

Probleem 3. [4], 308:25.
1. Tb8†, Ka7 ; 2. Ta8†, K×a8; 3. Db7†, Ka7; 4. Db6‡.

Probleem 4. [4], 319:217.
Er zijn meerdere oplossingen. Bij de opgave “wit geeft mat met een dame zonder
een stuk te slaan” zien we de volgende oplossing: wit forceert de zwarte koning
om a4 te nemen en dwingt vervolgens af dat de zwarte koning op a1 staat en de
zwarte a-pion op a2.
W: Kc2, Tb4, Tf7,h4;
Z: Ka1, a2, h5. Dan:
1. Tg4, p×g4; 2. h5, g3; 3. h6, g2; 4. Tf1†, p×f1;
daarna promoveert de witte h-pion tot een dame, brengt wit de dame naar b2 met
‡; als ondertussen de zwarte dame schaak geeft, dan gaat de witte koning naar c1.

Probleem 5. [4], 327:411.
We geven alleen de zetten van W.
1. Re1†; 2. Re4-e2†; 3. c4†; 4. c5†; 5.Pb6†;
6. Te6†; 7. T×Pd6†; 8. Lc8†; 9. Lf4‡

Probleem 6. [4], 311:73.
1. Pb7†, T×b7; 2. Te8†, K×e8; 3. Tc8†, Ke7;
4. Lg5†, Ke6; 5. Te8†, Te7; 6. T×e7†, Kf5;
7. Lh3†, Kf4; 8 Dg3‡.

Probleem 7. Wit kan winnen. 1. Kb3, De7; 2. Kc4, Df6; 3. Kd5, Dg5;
4. Ke6, D×h5; 5. Kf6, Dg7†; 6. Kg6, Df8; 7. h6, De7; 8. Kf7.
Hierna komt de zwarte koning niet van h8 af. Wit blijft daarna de zwarte dame
opjagen totdat deze bij een randveld wordt geslagen (een dame zonder dekking
van een ander stuk kan door een koning veroverd worden).
(Dit probleem en oplossing komen van FO.)
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Met dank aan Arnth van Tuinen en Paul Rump voor hun stimulerende correcties
(maar voor eventuele fouten die nog overblijven in de tekst zijn wij verantwoorde-
lijk).
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