
 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-07-2018                                                   pagina  1

Vlaanderen SchaaktVlaanderen Schaakt  
DigitaalDigitaal

Het VSF-ledenblad verschijnt op de 1e en de 15e van elke maand, 
behalve in juli en augustus met enkel een nummer op de 1e van de maand

Inhoudstafel
VSD 2018 - 13 

pagina  2  : Toernooi-kalender 

pagina  3  : Richard Réti (1889 - 1929)

pagina  7 : Richard Réti gaat in de fout

pagina  9 : Een interessante remise-partij

pagina 12 : Combi's Réti 

pagina 14 : Het Réti-manoeuvre + Roger MissiaenV

pagina 15 : Eindspel - Mission Impossible (deel 2)

pagina 16 : De Belgische schaakstructuur + VSF enquête

WK-prognose Rode Duivels:

   Hoe ver ?    Aantal doelpunten ?

Met dank aan volgende clubs voor hun prognose:
166 - 192 - 233 - 240 - 244 - 260 - 307 - 309 - 313 - 320 - 356 - 363 - 410 - 438 - 471 - 701 - 713 - 732 - 737

Redactie/auteur: Jan Gooris

mag niet openbaar op het Internet 
geplaatst worden

vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

Verantwoordelijke uitgever: 
VSF vzw

schaakfederatie.be

Maatschappelijke zetel: 
Lindestraat 81, 

BE-2800 Mechelen                         



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-07-2018                                                   pagina  2

Summiere toernooi-kalender 2018
08 Jul Jeugdcriterium Oostende

14 - 18 Jul Eastman Open Gent
http://www.kgsrl.be/open2018/index.html

Gent

28 Jul - 04 Aug Kampioenschap van België
www.tipc.be

Charleroi

11 - 15 Aug 34e Open Geraardsbergen
http://users.skynet.be/vptd/

Geraardsbergen

12 - 16 Aug Brugse Meesters
www.brugsemeesters.be 

Brugge

18 - 26 Aug 18e Open Brasschaat
http://open.brasschaak.be/

Brasschaat

08 Sep Jeugdcriterium Leuven

Verslag VSF-bestuursvergadering 16 juni 2018
Hierbij een opsomming van de meest relevante beslissingen uit de VSF-vergadering van 16 juni.

1. VSF zal coaches zoeken voor de begeleiding VSF-Jeugd op BJK 2019.

2. VSF wil de oude VSF-archieven (verslagen - notulen - resultaten enz.) niet langer 
bewaren en dus laten vernietigen, behalve indien iemand interesse heeft aan deze archieven. 
Graag dan een seintje voor 01 Okt 2018.

3. De organisatie VSF-Kamp 2019 is toegewezen aan KGSRL.

4. VSF lanceert een VSF-enquête om de wensen van de spelers beter te kennen. (Zie p. 16)

5. De VSF-Beker Rapid (reeks Open, reeks <2000 en reeks <1700) gaat door op :  

13 Okt - 21 Nov - 15 Dec - 19 Jan - 16 Feb - 23 Mar.
Inschrijven tot 30 Sep 2018. Deelname is gratis.

6. De data JeugdInterLiga (JIL) zijn:
17 Nov (Ant) - 23 Feb (W-Vl) - 23 Mar (Vl-Br) - 30 Mar (Lim) - 27 Apr (O-Vl)

7. Het VSF-bestuur wil in het nieuwe seizoen een VSF-criterium en een Normen-toernooi. 
Het doel van het VSF-criterium is van meer spelers aan te moedigen tot deelname aan 
toernooien in Vlaanderen, en het doel van het Normen-toernooi is sterke (jeugd)spelers de 
gelegenheid te geven een IM-norm te behalen.

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

http://www.tipc.be/
http://www.kgsrl.be/open2018/index.html
http://open.brasschaak.be/
file:///C:/Users/JG/Documents/Schaken/Vlaanderen%20schaakt%20digitaal/VSD%202018-09/www.brugsemeesters.be%20
http://users.skynet.be/vptd/
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Richard Réti (1889 - 1929)
Kort na zijn geboorte in Bösing (nu Pezinick in Slowakije) op 28 mei 1889 verhuisde zijn familie 
naar Wenen. Hij leert er schaken door naar partijtjes van zijn ouders te kijken en hij wordt op 12-
jarige leeftijd getest door Carl Schlechter die enkele straten verder woont en hem een beoordeling 
"zeer goed" geeft. Richard Réti hecht belang aan zijn schoolstudies, blinkt vooral uit in wiskunde, 
maar neemt ook de tijd om zijn schaakkennis te verbeteren. In 1907 speelt hij in Hongarije zijn 
eerste groot toernooi met een behoorlijk goed resultaat. In 1908 wordt het in Wenen echter een grote 
teleurstelling want hij eindigt er allerlaatste met slechts 1,5 op 19. In dat jaar start hij trouwens ook 
zijn universitaire studies wiskunde en natuurwetenschappen in Wenen, en in 1914 werkt hij aan zijn 
Wiskunde doctoraat, wanneer WOI er zijn studies onderbreekt. Door zijn zwakke gezondheid krijgt 
hij een administratieve functie in het achterland waar zijn leven nooit in gevaar komt en hij krijgt er 
de gelegenheid om veel te schaken. In 1918 neemt hij deel aan een schaaktoernooi te Kassa waar hij 
eerste eindigt voor grote namen zoals Vidmar, Schlechter, Mieses, Grünfeld en Breyer. Na WOI 
herneemt hij zijn universitaire studies en is hij klaar voor zijn doctoraat maar gek genoeg verliest hij 
ergens zijn aktetas met zijn studiewerk en zal hij dit nooit terug vinden. Hij kan dus zijn doctoraat 
niet afwerken en denkt aan zelfmoord, maar hij krijgt (gelukkig) een uitnodiging van de 
Nederlandse Schaakbond voor een toernooi en hij wordt dan maar volop beroepsschaker. Hij zal 
een jaar in Nederland verblijven en voortaan neemt hij niet enkel deel aan toernooien maar geeft hij 
ook les, schrijft hij schaak columns en uiteindelijk later ook 2 schaakboeken; "Die neuen Ideen im 
Schachspiel" (1922) en "Die Meister des Schachbretts" (postume uitgegeven in 1933).
Ik lees in het voorwoord van "Die Meister des Schachbretts" dat hij een vriendelijk persoon was die 
destijds steeds met een lederen aktetas onder de arm rond liep. Zijn vrienden grapten dan ook dat 
waar de aktetas was, Réti zou zijn.
Réti is erg succesvol op toernooien en kan beslag leggen op meerdere ereplaatsen waaronder 
Göteborg 1920 - Carlsbad 1923 - Wenen en Bern 1928. Een leuke anecdote deed zich voor in het 
Zweedse Göteborg (1920). Bij de start van het grootmeestertoernooi deed de 
grote Tarrasch zijn beklag bij de wedstrijdleiding dat Réti toch te zwak was 
om in die groep deel te nemen en ja, Réti werd eerste en Tarrasch achtste....
Réti reisde voortaan veel naar allerlei toernooien en op een avond toen hij 
ergens uit een auto stapte, struikelde hij over de stoeprand en brak hij zijn 
been, waardoor hij de resterende jaren mank bleef. Enkele maanden later 
brak hij zelfs een arm. Maar ondanks deze obstakels stopte hij nooit met 
reizen. Zijn reizen brachten hem naar de Verenigde Staten en de Zuid-
Amerikaase landen Argentinië, Uruguay en Brazilië waar hij een reeks 
cursussen gaf over de theorie van het schaken. 
Hij toerde ook door heel Europa, van Spanje naar de Sovjet-Unie. 

Réti was ook een uitstekend blindschaker en hij speelde ooit blind tegen 29 
man, een wereldrecord toen, en zoals hij zelf grapte 29 omdat er niet meer goede spelers in de club 
aanwezig waren. Réti is ook de man van het Réti-manoeuvre (zie artikel Eindspel) en de man die 
Capablanca na 10 jaar (eindelijk) zijn eerste nederlaag kon toebrengen in New York 1924.
Verder is Réti gekend in de schaakgeschiedenis vanwege zijn hypermoderne visie op de opening, 
het Réti-systeem, waarbij je het centrum niet moet bezetten met pionnen maar moet bestoken met je 
lopers en paarden. 

Een week na zijn 40e verjaardag overlijdt hij in Praag aan roodvonk.

Zijn gedetailleerd levensverhaal, uitgeschreven door zijn broer Rudolph Réti kan je lezen op: 
http://www.chesshistory.com/winter/extra/reti.html

Het Réti-systeem.
Vanaf 1923 zien we Réti regelmatig uitpakken met zijn openingssysteem. Het begint met 1.Pf3 , een 
Lg2 fianchetto en ten gepaste tijde de opstoot c4. Hierbij een schitterende partij uit die periode 
tegen Rubinstein. Het wordt een soort omgekeerd Benko-gambiet. Geniet je even mee ?

http://www.chesshistory.com/winter/extra/reti.html
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Réti, Richard - Rubinstein, Akiba (Karlsbad, 1923)

1.Pf3  d5  2.g3  Pf6  3.Lg2  g6  4.c4  de 
karakteristieke  zetten  van  het  Réti-systeem 
zijn hiermee gespeeld. 
4...d4 vandaag is ...c6 of ...Lg7 de theoretische 
aanbeveling. 
5.d3 Lg7 6.b4 0–0 7.Pbd2 c5 8.Pb3 cxb4
XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+-+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-zpPzp-+-+$
3+N+P+NzP-#
2P+-+PzPLzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

 en hier is hij dan, de omgekeerde Benko.

9.Lb2 Pc6 10.Pbxd4 Pxd4 11.Lxd4 b6 12.a3 
Lb7 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+-zppvlp'
6-zp-+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-zpPvL-+-+$
3zP-+P+NzP-#
2-+-+PzPLzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
 Wit aan zet. Wat dreigt er ? (makkie)

Er dreigt 13...LxPf3  en 14...DxLd4. 
Vandaar  dus  13.Lb2  bxa3  14.Txa3  en  net 
zoals in de gewone Benko komt er druk op de 
a- en b-pion van de tegenstander. In tegenstel-
ling tot de gewone Benko heeft wit hier zelfs 
geen pion-offer voor moeten brengen om deze 

actieve stelling te bereiken en dus staat wit nu 
positioneel beter. 
14...Dc7 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplwq-zppvlp'
6-zp-+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3tR-+P+NzP-#
2-vL-+PzPLzP"
1+-+QmK-+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

15.Da1!  mooi  !  Dit  verhoogt  niet  enkel  de 
druk  op  pion  a7  maar  ook  op  de  lange 
diagonaal a1–h8. 
15...Pe8 16.Lxg7 Pxg7 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplwq-zppsnp'
6-zp-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3tR-+P+NzP-#
2-+-+PzPLzP"
1wQ-+-mK-+R!
xabcdefghy
 Is 17.Txa7 nu een aanrader of niet ? 

17.0–0  uiteraard  niet  17.Txa7? wegens 
17...TxTa7  18.DxTa7 Ta8! en Dameverlies.
17...Pe6  18.Tb1  stukken  activeren  is  de 
boodschap. Door deze actieve zet dreigt wit nu 
plotseling wel 19.Txa7 want nu is 19...TxTa7 
20.DxTa7 Ta8  21.Dxb6! mogelijk. 
18...Lc6 verdedigt pion a7. Diagram 
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-wq-zpp+p'
6-zpl+n+p+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3tR-+P+NzP-#
2-+-+PzPLzP"
1wQR+-+-mK-!
xabcdefghy
 Wit aan zet organiseert een dreiging. 

19.d4! zowat alle witte stukken staan optimaal 
opgesteld en wit oordeelt dat het nu tijd is om 
aan te vallen in het centrum en dreigt metéén 
een pionvork met d5 en stukwinst. 
19...Le4 20.Td1 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-wq-zpp+p'
6-zp-+n+p+&
5+-+-+-+-%
4-+PzPl+-+$
3tR-+-+NzP-#
2-+-+PzPLzP"
1wQ-+R+-mK-!
xabcdefghy

 Waarom niet 20...Dxc4 ?

Op 20 ...Dxc4? volgt namelijk 21.Pd2! en Ld4 
gaat in de doos.  
20...a5 21.d5 Pc5 Diagram 

Open van Geraardsbergen 

Zaterdag 11 Aug tot woensdag 15 Aug

 Info + inschrijven : zie website 
http://users.skynet.be/vptd/ 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-wq-zpp+p'
6-zp-+-+p+&
5zp-snP+-+-%
4-+P+l+-+$
3tR-+-+NzP-#
2-+-+PzPLzP"
1wQ-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

22.Pd4!  wit  laat  toe dat  zijn fianchetto-loper 
geruild  wordt  omdat  hij  met  zijn  paard  naar 
een sterk veld op c6 wil huppelen. 
22...Lxg2 23.Kxg2 Tfd8 24.Pc6 Td6 25.Te3 
drukt op het nul-verdedigd punt e7. 
25...Te8  zwart oordeelt  dat 25...e6 de zwarte 
Koningsstelling te veel verzwakt (Df6 enz.). 
26.De5 wit wil verzwakkingen uitlokken zodat 
hij een gaatje kan vinden om Kg8 te belagen.
26...f6  27.Db2  opdracht  volbracht.  Zwart  zit 
nu  met  een  gat  op  e6  en  wit  gaat  nu  druk 
zetten op een andere zwakte, die van b6.
27...e5 28.Db5 Kf7 29.Tb1 Pd7 het enige om 
pion verlies te vermijden. 
30.f3 Tc8 31.Td3 e4 zwart wil al strijdend ten 
onder gaan, en hoopt zo op enige activiteit. 
32.fxe4 Pe5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-wq-+k+p'
6-zpNtr-zpp+&
5zpQ+Psn-+-%
4-+P+P+-+$
3+-+R+-zP-#
2-+-+P+KzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

http://users.skynet.be/vptd/
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33.Dxb6!  mooi  !  maar  ook  het  "normale" 
33.PxPe5  fxPe5  geeft  wit  een  behoorlijk 
voordeel.
33...Pxc6  na  het  alternatief  33...PxTd3 
34.exPd3  heeft  wit  een  ijzersterk  pionnen-
centrum dat zwart nooit kan afremmen.
XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-wq-+k+p'
6-wQntr-zpp+&
5zp-+P+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-+R+-zP-#
2-+-+P+KzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

34.c5!!  een zeer mooie maar nodige tussenzet 
want na 34.dxPc6? Txc6 heeft zwart het ergste 
gehad  en  is  de  stelling  bijna  terug  in 
evenwicht.  
34...Td7  35.dxc6  Txd3  36.Dxc7+  Txc7 
37.exd3 Txc6 38.Tb7+ Ke8 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+R+-+-+p'
6-+r+-zpp+&
5zp-zP-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+P+-zP-#
2-+-+-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit heeft niet enkel een pion meer, maar ook 
een  beresterke vrijpion  op c5 die  zwart  veel 
kopzorgen  zal  bezorgen.  Een  voorbeeld  van 
Toreneindspel dat moeilijk te houden is omdat 

wit  niet  enkel  een  pion  meer  heeft,  maar 
bovendien  over  een  ijzersterke  vrijpion 
beschikt. 
39.d4!  uiteraard  niet  39.Txh7?  Txc5  en  de 
belangrijke  positionele  troef  (c5-vrijpion)  is 
verdwenen. 
39...Ta6 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+R+-+-+p'
6r+-+-zpp+&
5zp-zP-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet speelt nu een superzet. 

40.Tb6!!  subliem en zeer mooi gerekend van 
Réti. Dit levert een bijkomende pion op want 
40...TxTb6?   41.cxTb6  Kd7   42.e5!  en  wit 
maakt een tweede vrijpion op de e-lijn en de 
zwarte  monarch  is  niet  bij  machte  beide 
vrijpionnen af te stoppen (zie "regel van 7" in 
tijdschriftje  2018-08).  40...Ta8  41.Txf6  a4 
42.Tf2 de toren moet de a-pion blokkeren. 
42...a3  43.Ta2  Kd7  44.d5  g5  45.Kf3  Ta4 
46.Ke3 h5 47.h4 gxh4 48.gxh4 Ke7 49.Kf4 
Kd7 50.Kf5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-zPP+K+p%
4r+-+P+-zP$
3zp-+-+-+-#
2R+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 en Rubinstein gaf zich hier gewonnen.  1-0
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Richard Réti gaat in de fout
Een grootmeester maakt heel uitzonderlijk af en toe ook eens een foutje, en hier zijn enkele 
voorbeelden waarbij RR zich vergist. Doe jij het beter ?

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7vl-+-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+p+-+-+-%
4-zP-+N+-wq$
3zP-+R+Q+P#
2-vL-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

RR 1: Kies uit 22...DxPe4 of 22...TxPe4.

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+ltR-+p'
6-+p+-zpp+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-sNP+$
3+P+-+P+-#
2-zPPmK-+P+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

RR 2: Kies uit 24...TxTe7 of 24...Tad8.

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7+p+-+p+-'
6-+pwQp+-+&
5+-+pzPp+-%
4p+-wq-zP-+$
3+-tRN+-zP-#
2-+P+-+rtr"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

RR 3: Kies uit 36...Kc8 of 36...Ka7.

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7wq-+-+-snp'
6p+-+l+psN&
5+-+-wQpzP-%
4-+-zP-+-+$
3+-+L+-+-#
2P+-+-+-zP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
RR 4: Kies uit 29.Tb4 of 29.Tf4.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+r+-+&
5+L+-+-+-%
4Pzp-zP-+-+$
3+l+PmK-zPP#
2-vL-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

RR 5: Kies uit 43.Kf4 of 43.Kd2 of  43.Kf2.

XABCDEFGHY
8-+-+-+ktr(
7+p+-zpp+-'
6-+p+q+p+&
5+-+-+-+-%
4P+-wQ-+-+$
3+-zPP+-zP-#
2-+-+P+-sn"
1tR-+-mK-tR-!
xabcdefghy

RR 6: Kies uit 28.De4 of 28.Df2 of 28.Kd2.
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RR 1: Uit Berger -Réti (1908)
De enige juiste zet is 22...DxPe4.
In de  partij  koos  Réti  voor  22...TxPe4 ? en  kwam na  23.g3!  De7  24.Td7! 
(dubbelaanval)  Te1+  25.Kg2! De2  26.TxTe1 in een verloren stelling want na 
26...DxTe1  27.TxLa7 heeft hij een stuk verloren.

RR 2: Uit Mieses - Réti (1908)
Juist is 24...TxTe7, want na het gespeelde 24...Tad8? kwam er 25.TxLd7! en 
zwart kon opgeven wegens stukverlies (25...TxTd7  26.TxTe8+).

RR 3: Uit Weenink - Réti (1923)
Na 36...Ka7 ?? ging het met 37. Tc5! snel berg af. 
Er  volgde  nog  37...b6 (gedwongen)   38.Dc7+ (natuurlijk  wint  38.Txc6  ook) 
38...Ka6  39.Dc8+ Ka7  40.Txc6 en opgave.
Zwart  had  dus  36...Kc8  moeten  spelen  wat  mogelijk  tot  eeuwig  schaak  had 
geleid.

RR 4: Uit Réti - Wolf (1922)
Na  29.Tb4 ? kwam er  29...De7 (dubbelaanval) en na  30.d5 (wanhoopspoging) 
Txd5 kon wit opgeven.
Wit  had  dus  29.Tf4 moeten  spelen  waarna  geen  dubbelaanval  mogelijk  was 
geweest.

RR 5: Uit Réti - Lasker Emmanuel (1924)
Als je de stelling goed bekijkt zie je dat zwart reeds een gevaarlijke vrijpion op 
b4 heeft,  en dat deze enkel nog door Lb2 gestopt kan worden. Wit moet dus 
verhinderen dat zwart met zijn Toren kan binnendringen om Lb2 te verjagen, en 
dit kan best met 43.Kd2! waarna de partij nog ongeveer in evenwicht is.
Réti speelde echter  43.Kf4? en kon opgeven na  43...Te2  44.Lc1 Tc2  45.Le3 
Ld5! controleert veld a8 en ruimt de baan voor de b4-pion. 
Ook  na  43.Kf2?  Ld1! kan  de  zwarte  Toren  weer  binnendringen  en  de  weg 
vrijmaken voor de b4-pion.

RR 6: Uit Réti - Colle (1925)
Reti  koos hier tegen Colle verkeerdelijk voor  28.Kd2?  en kon na  28...Pf3+!! 
opgeven want na 29.exPf3 Th2+ 30.Kc1 De2 loopt het mat. 
Een wreed accident ....

Oplossing rekenknobbel
In het nummer 2018-11 stond dat je het kwadraat van een getal "T5" makkelijk als volgt berekend:
 a. Het getal eindigt steeds op "25"
 b. Ervoor komt "T maal   (T+1)  "
Vb :  35 in kwadraat ==> 3 maal (3+1)  = 12, dus 25 en ervoor 12 geeft 1225. 

Hoe komt dit ?

We gebruiken hiervoor de gekende formule (a+b)2 = a2 + 2ab + b2

Het getal T5 kan men schrijven als "10T + 5" en dus wordt naar analogie van (a+b)2 : 
(10T+5)2 = (10T)2 + 2x10Tx5 + 52  of dus 100T2 + 100T + 25 of dus  100T(T+1) + 25
Dit is dit "25 en ervoor T maal (T+1)".
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Een interessante remise-partij
De nu volgende partij is gekend als één van de meest interessante remise-partijen uit de schaak-
literatuur waarbij Réti zijn beste verdedigingskunsten boven moet halen tegen de (toekomstige) 
wereldkampioen Aljechin.
In zijn boek "My best games of chess 1908-1923" becommentarieert Aljechin deze partij en heeft 
hij lof voor het mooie weerwerk dat Réti op het bord bracht.
Opmerkelijk is dat FRITZ op meerdere zetten betere voortzettingen voor wit (Aljechin) zag. Ik geef 
ze hier en daar ter illustratie mee.  

Alekhine, Alexander - Réti, Richard (Wenen 1922)

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.Pc3 
b5 6.Lb3 Lc5 7.Pxe5 Pxe5 8.d4 Ld6 9.dxe5 
Lxe5 10.f4 Lxc3+ 11.bxc3 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+-zpp+pzpp'
6p+-+-sn-+&
5+p+-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+LzP-+-+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
Is 11...Pxe4 een speelbare optie ?

Deze  zet  zorgt  voor  veel  complicaties  maar 
lijkt wel speelbaar te zijn want 11...Pxe4 en nu 
zijn  zowel  12.Ld5 Pxc3  als  12.Dd5 De7 
13.DxTa8  Pg3+  bevredigend  voor  zwart. 
Mogelijk  baarde  de  variant  12.Lxf7+ KxLf7 
13.Dd5+ Kf6  14.DxTa8 Réti meer kopzorgen 
en  tegen  superster  Aljechin  verkiest  hij 
begrijpelijkerwijze een rustiger spel. 
Hij  kiest  daarom  voor  11...0–0  12.e5!  c5 
13.La3  Aljechin  geeft  deze  zet  in  zijn  boek 
een  groot  uitroepteken,  terwijl  FRITZ  hem 
amper  op  0.2  rekent  en  een  duidelijke 
voorkeur  heeft  voor  13.Df3 met  1.4 
waardering. 
13...Da5  en weer geeft Aljechin deze zet een 
uitroepteken,  terwijl  FRITZ  13...Lb7 veel 
sterker rekent. 
14.0–0 Dxa3 15.exf6 c4 16.Dd5 wit doet een 
dubbelaanval in die zin dat hij niet enkel Ta8 
bedreigt,  maar  ook  17.Dg5  g6   18.Dh6  en 
19.Dg7 mat dreigt. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+p+pzpp'
6p+-+-zP-+&
5+p+Q+-+-%
4-+p+-zP-+$
3wqLzP-+-+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet (moeilijk).

Er is maar één zet die zwart in de partij kan 
houden.  Het  is  16...Da5!!  en  zwart  heeft  nu 
alle  gevaar  ontkracht  want  hij  kan  nu  op 
17.Dg5 Db6+  en  18...Dxf6  of  op  17.DxTa8 
Db6+ en 18...Lb7 spelen. 
17.fxg7  Db6+  18.Kh1  Kxg7  19.Lxc4  Lb7 
20.De5+ Df6 21.Ld3 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+l+p+pmkp'
6p+-+-wq-+&
5+p+-wQ-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-zPL+-+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
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21...Tfe8! zwart biedt hiermee een 2e pion aan 
maar zou dan na 22.DxDf6+ KxDf6  23.Lxh7 
via  23...Te2  veel  aanvallende  activiteit  als 
compensatie krijgen. 
22.Dh5  wit  wil  het  initiatief  behouden  en 
bedankt voor de pion. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7+l+p+pmkp'
6p+-+-wq-+&
5+p+-+-+Q%
4-+-+-zP-+$
3+-zPL+-+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

22...h6 een bijna machinale zet die velen onder 
ons zouden spelen,  maar beter  is   22...Le4!? 
wat  na  23.LxLe4  TxLe4   24.Dg4+  Kh8 
25.Dxd7 Te2 zwart goede compensatie geeft.  
23.Dg4+  Kh8  24.Dxd7  Te7  25.Dd4  Dxd4 
26.cxd4 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+l+-trp+-'
6p+-+-+-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-+L+-+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Hoe evalueer je deze stelling ?

Als evaluatiemethode gebruik ik KAMP.
K (veiligheid Koning) = een klein voordeeltje 
voor zwart vanwege de druk door Lb7 op g2.
A (activiteit stukken) = zwart staat iets actiever 
en kan nu Ta8 ontwikkelen via d8 met aanval 
op pion d4. Voordeel zwart.
M (materiaal) = wit heeft voorlopig 2 pionnen 

meer. Duidelijk voordeel voor wit dus.
P (pionstructuur)  =  de  zwakte  van  wit 
(voorlopig d4) kan aangevallen worden.
Eindconclusie:  klein  voordeel  voor  wit  want 
wit  heeft  duidelijk  materieel  voordeel  en 
zwart heeft daar maar een kleine compensatie 
voor.   
26...Td8  27.f5  wit  doet  geen  moeite  i.v.m. 
pion d4 maar wil nu met 28.f6 een matnet rond 
Kh8 bouwen. 
27...f6 Réti is onder de indruk en verhindert dit 
plan. 
28.Tae1  wit  activeert  zijn  laatste  stuk  en 
betwist de open e-lijn. Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-mk(
7+l+-tr-+-'
6p+-+-zp-zp&
5+p+-+P+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+L+-+-#
2P+P+-+PzP"
1+-+-tRR+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

28...Tg7  bittere noodzaak want na 28...TxTe1 
29.TxTe1 of 28...Tde8  29.TxTe7 kan zwart de 
d4-pion niet slaan. 
29.Le4 hoogtijd om Lb7 uit te schakelen. 
29...Txd4 oef !  nog slechts 1 pion achterstand. 
30.Lxb7 Txb7 31.Te6! wit komt hiermee terug 
een 2e pion voor. Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+r+-+-+-'
6p+-+Rzp-zp&
5+p+-+P+-%
4-+-tr-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+P+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
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31...Kg7  Réti  vermijdt  vooral  dat  wit  na 
32.Txf6 een sterke vrijpion op de f-lijn krijgt. 
32.Txa6 Tc4 33.Tf3 aangezien wit de 2e pion 
voorsprong  toch  niet  kan  houden  na  33.Tf2 
Tbc7 krijgt zwart hem dus cadeau. 
33...Txc2 34.h3 Kf7 35.Tg3 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+r+-+k+-'
6R+-+-zp-zp&
5+p+-+P+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-tRP#
2P+r+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Vraag 1: Heeft zwart nog remise-kansen ? 
Vraag 2: Wat dreigt wit en hoe anticiperen ?

Antwoord 1: het is een (dubbel) toreneindspel 
met slechts 1 pion minder. Bovendien heeft wit 
nergens een gevaarlijke vrijpion, en indien de 
b5-pion tegen de a2-pion kan geruild worden 
is het een quasi zeker remise-toreneindspel.
Antwoord 2: Wit dreigt natuurlijk  36.Tg6 en 
pion f6 en h6 gaan verloren. 
Réti lost  dit op met ...  35...Tf2 36.Tg6 Txf5 
37.Txh6  weer  een  pionnenruil  moet  Réti 
gedacht hebben. Hoe meer pionnen er worden 
geruild  hoe  groter  zijn  overlevingskansen 
immers worden. 37...Kg7 38.Th4 b4 39.Tg4+ 
Kf7  40.Tg3  Tfb5  41.Tb3  Kg6  42.Kh2  Tc5 
43.Ta4 Tcb5 44.h4 T5b6 45.Kh3 Tb8 46.g3 
f5 47.Ta5 Tc8 48.Tf3 Tf6 49.Kg2 Tc3 50.Ta8 
Txf3 51.Kxf3 Tc6 52.Tg8+ Kf6 53.Tf8+ Kg6 
54.Tb8 Tc4 55.Tb6+ Kg7 56.h5 Td4 57.Tc6 
Te4  58.Tg6+ Kf7 59.g4  een  laatste  poging 
schrijft Aljechin in zijn boek.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+-+R+&
5+-+-+p+P%
4-zp-+r+P+$
3+-+-+K+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

59...Txg4!  60.Txg4 fxg4+ 61.Kxg4 Kg7
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+P%
4-zp-+-+K+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

en  wit  aan  zet  aanvaarde  nu  het  remise 
voorstel  omdat  hij  met  zijn  te  ver  opgerukte 
h5-pion niets meer kan forceren. 
Inderdaad, wit heeft 5 zetten nodig om de b4-
pion te slaan, en dan zal zwart Kh6 - Kxh5 - 
Kg6 - Kf6 - Ke6 spelen en zo nog net tijdig op 
veld c8 geraken waarmee hij de promotie van 
a2 kan voorkomen.
Mocht de witte h-pion op h4 (of nog verder op 
h2 of h3) gestaan hebben, had wit makkelijk 
gewonnen.

Kampioenschap   van     België   2018  
    van Zat 28/07 tot Zat 04/08       9 Rondes

    Complexe Sportif de Roux (Charleroi)

drie groepen (A-B-C) volgens Elo-sterkte

   Totaal aan prijzen voor 7.500€

www.tipc.be of Robert Romanelli : 0741/211740  of  robert.romanelli53@gmail.com 

http://www.tipc.be/
mailto:robert.romanelli53@gmail.com
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Combi's Réti

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+-zpp'
6P+p+-+r+&
5+PzPp+-+-%
4-sN-zP-zp-sn$
3+-+-tr-+P#
2-vLR+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

R 1: Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmk-'
6R+-+-+-tR&
5+-+-+-mK-%
4-+-+p+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-+-+-tr-zP"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy

R 2: Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpQtR-+-zpp'
6-+-+psn-+&
5+R+P+-+-%
4-zp-+q+-+$
3+-+-vl-zPK#
2-zP-+PzP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

R 3: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+rsnk+(
7+-tr-+p+-'
6-zpNtR-+pzp&
5zpPwq-sn-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-sN-zP-#
2-wQ-+-zPKzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

R 4: Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+rmk-+(
7+-zpq+-zp-'
6-+pzp-zpRzp&
5+-sn-trP+-%
4p+l+P+-wQ$
3zP-sN-+-tR-#
2-zPL+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

R 5: Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+-zp-wq-+-'
6-+lzp-zp-+&
5zp-zp-snPzpP%
4P+P+P+-tr$
3+PvL-+-tRP#
2-+-wQ-+L+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

R 6: Zwart blundert hier met 55...Lxe4 ? 
Wat speelt wit daarop ?
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R 1 Uit Selezniev - Réti (1922)
1...Te1+ en opgave want  2.Kh2 Txg2+!  3.TxTg2 Pf3#. 

R 2 Uit Koenig - Réti (1922)
1...f6+! en opgave want na 2.Thxf6 of 2.Taxf6 of 2.Kh5 volgt telkens 2...Tc5+ 
met Torenwinst.

R 3 Uit Reca -Réti (1924)
1...Df5+  2.Kg2 Dxf2+  3.Kh3 Df1+ en opgave want  4.Kh4 g5#.

R 4 Uit Réti - Capablanca (1924)
Dit is de partij waarin wereldkampioen Capablanca voor het eerst in 10 jaar tijd 
verloor.
Er volgde 1.T1d5! en Capa gaf op want 1...Pc4  2.TxDc5 PxDb2  3.Tc2 Pa4 
4.Pd5! en 5.Pf6+ wint materiaal.  

R 5 Uit Kmoch -Réti (1926)
1...Dxf5! en zwart kwam in het voordeel. Er volgde 2.Txf6+ DxTf6  3.Tf3 T8e6 
en wit kan nu Df6 slaan, maar zwart heeft dus in ruil voor de Dame de 2 Torens 
gekregen. Een goede deal die hem uiteindelijk de winst zou opleveren.

R 6 Uit Réti - Janowski (1926)
Na de blunder van Janowski 55...Lxe4 ? volgde er 56.LxLe4 TxLe4  57.Dd5 
met dubbelaanval op beide torens en zwart verloor materiaal.



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-07-2018                                                   pagina  14

Het Réti-manoeuvre
Je hebt er ongetwijfeld al van gehoord, want het Réti-manoeuvre is wereldberoemd.
Richard Réti publiceerde deze eindspelstudie in 1921 en het verbaasde de hele schaakwereld. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mK(
7+-+-+-+-'
6k+P+-+-+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet ...houdt remise !!

1.Kg7!  h4  2.Kf6  h3  [of  2...Kb6  3.Ke5  h3 
(3...Kxc6  4.Kf4)  4.Kd6 h2 5.c7 h1D 6.c8D] 
3.Ke7  h2  4.c7  Kb7  5.Kd8  h1D  6.c8D+ 
remise.

Door zijn bizarre trajectkeuze vervult Kh8 dus 
twee taken,  de achtervolging van de h5-pion 
en tevens nadert hij zijn eigen c6-pion. 

                Roger Missiaen (1925 - 2018)
Op 19 juni overleed op 93 jarige leeftijd Roger Missiaen.
Bij de iets oudere generatie is deze West-Vlaming ongetwijfeld wel gekend. 
Hij was met Van Diest en Vandecasteele, één van de Drie Musketiers in 
eindspelstudie. In de jaren '70 - '80 was eindspelstudie nog iets voor 
gepassioneerde onderzoekers die thuis alle varianten nauwgezet onderzochten. 

In het boek "Endgame Challenge" van John 
Nunn verscheen deze studie van hem (n° 162).

XABCDEFGHY
8k+-+-vl-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+l+-+-+-#
2-+R+-+K+"
1+-+L+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet wint.

Met het éénvoudige 1.Tc8+? Kb7  2.TxLf8 
LxLd1 kan wit (bij goed spel van zwart) met 
Toren tegen Loper geen winst forceren.

De oplossing: 1.Lf3+ Ka7 (1...Kb7??  2.Tb2)
2.Tc3! Le6 (2...La4? of 2...La2? 2.Tc8! )
3. Tc6 Lb3 (alle anderen zijn stukverlies)

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-+(
7mk-+-+-+-'
6-+R+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+l+-+L+-#
2-+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

4.Kh1!! (tempodwang) 
4...Lb4 (alle anderen zijn stukverlies)
5.Tc1 Lg8  6.Tg1 Le6   7.Tg7+ Kb6  8.Tg6 
met eindelijk stukwinst en wit zal zwart nu wel 
mat krijgen.

Meer details op:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2231538740193604&set=pcb.2231540296860115&type=3&theater

Willem Penninck

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2231538740193604&set=pcb.2231540296860115&type=3&theater
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Eindspel - Mission Impossible (deel 2)
In dit korte deel enkele voorbeelden van het bekende Réti-manoeuvre.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4pmK-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zP-+"
1+k+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Uit Yates -Marshall (1929).
Met 1...Kb2! (dreigt 2...a3) 2.Kxa4 Kc3!  3.f4 
Kd4 zit zwart in het vierkant en is het remise.

XABCDEFGHY
8-mK-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5+-mk-+-+-%
4-+-+-+P+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

1.Kc7 b5  2.Kd7 er dreigt nu na 2...b4 3.g5! 
en na 5...b1D volgt er 6.g8D met gelijk spel. 
Vandaar dus 2...Kd5  3.Ke7 en na 3...b4 dreigt 
er weer 4.g5 enz. remise. Dus speelt zwart 
3...Ke5  4.Kf7 Kf4  5.Kf6! dreigt 6.g5, dus 
5...Kxg4 en nu 6.Ke5! en wit staat in het 
vierkant van pion b5 die nu dus kan 
geneutraliseerd worden. Remise.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-+p+-zP-mk&
5mK-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Normaal zou zwart hier met zijn 2 verbonden 
vrijpionnen moeten winnen, doch na 1.Kb6 
Kg6  2.Kxb7 c5  3.Kc6 c4  4.Kd5 c3  5.Ke6! 
c2  6.f7 c1D  7.f8D is het onverhoopt remise.
XABCDEFGHY
8-+-mK-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-mk-+-+&
5zP-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit moet enkele goocheltrucjes gebruiken om 
de zwarte h-pion te stoppen. Hij start met 
1.Kc8!! Kc6 (anders 2.a6 en wit wint) 
2.Kb8!! Kb5 (anders 3.a6 en wit wint) 
3.Kb7! Kxa5 (anders 4.a6 en wit wint) 
4.Kc6! en na 4...h5  5.Kd5 zit wit in het 
vierkant van de h5-pion waardoor de partij 
remise wordt.
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De Belgische schaakstructuur
De Belgische schaakstructuur bestaat uit 4 niveaus.
In Vlaanderen zijn de clubs per provincie gebundeld in een Liga.
We hebben dus vijf Vlaamse Liga's (sommige groot, andere klein) die 
elk afzonderlijk eigen initiatieven nemen en o.a. de provinciale 
toernooien organiseren voor volwassenen en jeugdspelers en scholen.

Deze vijf Liga's worden overkoepeld door de Vlaamse 
Schaakfederatie (VSF) die enkele taken heeft zoals het verzekeren van 
elk lid, uitgeven van het ledentijdschriftje VSD, (laten) organiseren 
van de jaarlijkse Vlaamse kampioenschappen zoals school- jeugd- en 
volwassen kampioenschappen.

Op nationaal vlak hebben we dan de Koninklijke Belgische 
schaakbond (KBSB) die de VSF en de FEFB (Fédération Echiquéenne 
Francophone de Belgique) en de SVDB (Schachverbandes des 
Deutschsprachigen Belgien) overkoepelt. De KBSB die naast de 
organisatie van de Nationale Interclub ook tal van Nationale 
Kampioenschappen subsidieert, verzekert tevens  de nationale Elo-
verwerking en coördineert de verwerking voor FIDE Elo. Een 
belangrijke taak is ook deze van de Internationale uitzendingen naar 
(bepaalde) Internationale toernooien zoals Schaakolympiades of WK-
toernooien. 

Op elk bestuursniveau (Liga, VSF, KBSB) heb je enkele bestuurders 
(allemaal vrijwilligers) die het dagelijks bestuur verzekeren en 
jaarlijks op hun Algemene Vergadering (AV) verslag uitbrengen over 
hun uitgevoerde en geplande activiteiten en het budget voor het 
nieuwe seizoen voorleggen ter stemming. 

De 4 niveau's

Club         Club
Club         Club

Liga          Liga

VSF

FEFB SVDB

KBSB

FIDE

In voorbereiding van de Algemene Vergadering VSF 2018 wil het VSF-bestuur beter kunnen 
inschatten wat de Vlaamse schakers "willen" of "net niet willen", en ze heeft daarom een korte 
enquête van 3 vragen uitgewerkt waarvoor we Uw medewerking vragen. 

Vraag 1: Lidgeld : vandaag betaalt U 4 € voor de aansluiting bij VSF, waarvan er 1,75 € naar 
spelersverzekering gaat. Er blijft dus slechts 2,25 € over voor de schaakwerking VSF. 
Met meer financiële middelen kan VSF meer inzetten op o.a. schoolschaakwerking 
en een jaarlijks normentornooi voor onze sterke (jeugd)spelers.

 Kan U daarom instemmen met een lidgeldverhoging van hetzij:
- 5 € verhoging (totaal dus 9 €)
- 3 € verhoging
- 1 € verhoging
- neen, geen verhoging

Vraag 2: Wat denkt U van het digitale ledentijdschrift  "Vlaanderen.Schaakt.Digitaal" ?
- inhoudelijk evaluatie ? (1 (zeer slecht)   tot  5 (zeer goed))
- welke aanpassingen zijn nodig ? Heb je zelf suggesties ?

Vraag 3:  Wat zou VSF zeker beter moeten doen of  heb je bepaalde suggesties ?
Alle commentaar is welkom !!

Geef Uw mening, vul de enquête in op
 https://goo.gl/forms/hmnG3GfovuD0RWaA3

https://goo.gl/forms/hmnG3GfovuD0RWaA3

	Open van Geraardsbergen 
	Kampioenschap van België 2018

