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We geven
twee gemakkelijke eindspelproblemen uit de Arabische schaaktraditie,

en we geven
“De diamant van as-Suli”,

een probleem dat niet eenvoudig op te lossen is. Van deze drie problemen geven
we scans van de betreffende bladzijden uit de facsimile uitgave [1].

Probleem 1 [Murray 1913] = [2], 282:5, [Anoniem] = [1], pag. 63. Eindspel
van al-Adli, negatief beoordeeld door as-Suli. Wit speelt en wint.

W: Kf7, Dh7, Lf5, Pe7;
Z: Kh8, Ta7.

Op de volgende pagina: een scan van dit probleem, pag. 63 van de facsimile editie
van het handschrift en een oplossing van dit (eenvoudige) eindspelprobleem.

Ter herinnering:
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 partij wordt gewonnen in een van de volgende situaties:

een matsituatie; de regels daarvoor zijn dezelfde als die nu gelden;
de Koning alleen, KA: als alle stukken van een 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.
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Oplossing Probleem 1. Als de Z toren van de 7-de lijn afkomt dan wint wit
met Pg6: mat, of de toren slaat Pg6, de W koning pakt de toren, de Z koning
blijft alleen en verliest. Als de Z toren op de 7-de lijn blijft: de W dame loopt om:
g6 (het veld h7 wordt nog steeds bestreken door de loper: de zwarte koning blijft
opgesloten zolang de witte koning en loper niet bewegen) - h5 - g4 etc. en komt na
8 zetten aan op d7; als de toren in het begin Pe7 slaat dan wordt de toren terug
geslagen en de Z koning alleen verliest. Als de penning van Pe7 opgeheven is door
Dd7, dan wint wit met Pg6.
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Probleem 2 [2], 284:33, [1], pag. 94. Eindspel van al-Adli.
Z speelt en wint.

W: Kg7, Tf7, Lh7;
Z: Kg5, De5, Ta8, Lc4.

Op de volgende pagina: een scan van Probleem 2, pag. 94 van de facsimile editie
van het handschrift en een oplossing van dit (eenvoudige) eindspelprobleem.
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Oplossing probleem 2. [2], 308:33.
1. Df6†, T×f6; 2. Tg8†, Kf7; 3. Tf8†, K×f8;
4. K×f6, Kg8; 5. Kg6, Kh8; 6. Le6
en zwart verliest.
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3. Een eindspel: De diamant van as-Suli.

W: Kb3, Dc3; Z: Ke4, Da1
Wit speelt en wint (en deze winst is eenvoudig te vinden). Als zwart begint en
Kd5 speelt dan ontstaat:

Wit speelt en wint (een moeilijk probleem).
De naam as-Suli wordt in transcriptie ook wel gespeld als as-Soeli.
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Vertaling van de Arabische tekst:
Rood wint en zwart is aan zet. Als rood aan zet zou zijn zou het spel na drie
zetten afgelopen zijn. - Zwart kan niets anders doen dan naar het vierde veld van
zijn eigen paard gaan (d5), een paardensprong verwijderd van de rode firzan (= de
witte dame). Op elk ander veld waar hij naartoe gaat wordt hij overwonnen. De
rode koning gaat naar het vierde veld van zijn eigen paard (b4). Zwart kan alleen
maar naar het derde veld van zijn eigen firzan gaan (d6). - Ik leg dit eindspel niet
helemaal uit vanwege bepaalde eigenschappen die het heeft, waaronder zijn lengte.
Als ik het commentaar volledig wil uitschrijven kost dat een aantal pagina’s. Een
andere reden is dat ik bepaalde mensen een paar aspecten van de manier waarop
de partij gewonnen kan worden heb verteld, en toen heb ik over hen gehoord dat ze
het zelf hadden uitgevonden. Het gaat werkelijk om een gewonnen partij, daaraan
bestaat geen twijfel.
(Tekst in linkermarge): Dit is een oud probleem, maar al-Adli en anderen hebben
niet gezegd of het remise dan wel gewonnen is. Ze hebben het ook niet niet uitge-
schreven of uitgestippeld (? Murray p. 314 no. 122: er een diagram van gemaakt)
omdat het zo moeilijk is. Niemand ter wereld kan de goede oplossing vinden be-
halve de mensen die ik het heb geleerd. Ik weet niets over een eerdere oplossing.
Als iemand de goede oplossing had gevonden had hij die wel uitgeschreven of aan
iemand verteld. Dit zijn de woorden van as-Suli.

Bron

Het Kitab ash-Shatranj (”Schaakboek”), de tekst die wij hier gebruikt hebben, moet

geschreven zijn tussen ca. 950 (de meest recente van de in het boek genoemde personen,

de schaker Lajlaj, stierf in 970/971) en 1140, het jaar waarin het bewaard gebleven

handschrift werd voltooid. Het is een anonieme compilatie van allerlei stukken die op het

schaakspel betrekking hebben. Grote delen zijn afkomstig uit een ouder, niet bewaard

boek van al-Adli, een bekend schaakgrootmeester uit het midden van de negende eeuw.

Dit verloren geraakte boek geldt als het eerste Arabische werk over het schaakspel.

Zoals we vaak zien is bij het copiëren soms een diagram onvolledig weergegeven;
zo ook hier op pag.197, waar de zwarte dame ontbreekt op a1. Dit is een van
de problemen bij het bestuderen van handschriften die gecopiëerd zijn van oudere
teksten.

Commentaar. Met de zwarte koning op e4, en wit begint is de winst gemakkelijk,
zoals as-Suli al opmerkte.

Met de zwarte koning op d5, en wit begint is winst voor wit te forceren, maar
een oplossing is niet eenvoudig.

Het is duidelijk dat wit de zwarte koning niet mat kan zetten. Wit kan winnen
door de zwarte dame te slaan terwijl de eigen (witte) dame niet daarvoor of direct
daarna geslagen wordt. De sleutelzet werd al gegeven door as-Suli: wit speelt Kb4.

Garry Kasparov: “An incredible endgame problem. Called al-Suli’s Diamond,
took a thousand years to solve?”

Zie de prachtige beschrijving en grondige analyse van Hans Ree in [3], pp. 167–170
(met verwijzing naar een lezing van Yuri Averbach en een verbeterde versie van
een grondige analyse van Averbach van dit probleem). De lezer kan proberen zelf
dit probleem op te lossen met behulp van de sleutelzet die as-Suli al gaf.

De eerste zetten van hoofdvariant die Averbach in 1980 gaf vinden we o.a.op:
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr_bin_Yahya_al-Suli

“David Hooper and Ken Whyld studied this problem in the mid-1980s but were
unable to crack it. It was finally solved by Russian Grandmaster Yuri Averbakh.”
Zie de internetsite EBUR - Orgaan van de Alexander Rueb stichting,

Yuri Averbakh - The history of the endgame study.
De zetten zijn ook te vinden op:
http://exeterchessclub.org.uk/content/sulis-diamond

http://tromp.github.io/chess/chess.html
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