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Dr Bernard TELLIER 
1957 – 2016
Notre trésorier et ami Bernard Tellier s’en est allé ce 26 octobre 2016, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et sans se plaindre un seul instant. Il avait à peine 59 ans.
Il était né à Lobbes le 29 avril 1957 et passa toute sa jeunesse avec ses parents à Barbençon/Beaumont, où il
fit toutes ses classes primaires et secondaires avant de faire ses études de médecine à l’ULB à Bruxelles.
Ensuite il s’installa durant quinze ans comme médecin généraliste à Barbençon, avant de devenir en 1999
expert médical pour l’évaluation de dommages corporels à l’INAMI (Institut national d’Assurance MaladieInvalidité) à Bruxelles.
Bernard apprit très jeune, seul, le jeu d’échec s. Il en demeura un passionné jusqu’à la fin de sa vie. En 1972 il
devint membre de l’EB et accepta d’en devenir trésorier début 2009. Cette tâche il l’accomplit de façon
exemplaire.
D’une nature réservée, mais toujours attentif aux autres et à leur écoute, les avis de Bernard étaient toujours
très écoutés au Conseil d’Administration de l’EB.
A son épouse, Pascale, à ses enfants Sophie, Hadrien et Paul-Louis, ainsi qu’à sa maman l’Echiquier Belge
présente ses plus sincères condoléances. Repose en paix, cher ami.

Bernard à l’AG à Bruxelles en 2014.

NIEUWE LEDEN – NOUVEAUX MEMBRES
Wij verwelkomen – nous souhaitons la bienvenue à
Wim Van den Broeck (Antwerpen).
A ce jour – Thans 61 membres-leden
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EEN OPROEP VAN ONZE VOORZITTER – UN APPEL DE NOTRE PRESIDENT
Het overlijden van onze penningmeester en vriend Bernard Tellier is uiteraard een zware slag voor
ons Belgisch Schaakbord. Bernard zorgde niet alleen voor de financiën, maar hield ook onze
ledenlijst bij. Zijn tussenkomsten op de bestuursvergaderingen waren steeds weloverwogen en
gaven blijk van veel gezond verstand.
Op het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), waar hij werkzaam was als
adviseur-geneesheer, was hij een door zijn collega’s zeer gewaardeerd medewerker. Heel
bescheiden. Vele leden wisten niet dat onze penningmeester ook een ervaren geneesheer was.
Een plaatsvervanger vinden is geen gemakkelijke zaak. Ervaring inzake boekhouding is niet vereist.
Wel kennis van Excel en bereid zijn een half uur per week te besteden aan ons BS.
Il nous faut maintenant trouver un nouveau trésorier. Pas indispensable d’être comptable, mais une
bonne connaissance d’Excel est nécessaire. La formation peut être assurée par l’EB.
Celui de nos membres qui est disposé à donner un coup de main peut se signaler auprès de moi:
paul-oct.clement@skynet.be
A tous nos membres et sympathisants nous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et une
heureuse nouvelle année.
Aan al onze leden en hun familie ook langs deze weg vrolijke eindejaarsfeesten en een voorspoedig
2017 met een goede gezondheid met veel schaakgenot.

Paul Clément

Voorzitter - président

Correspondentieschaaknieuws – Nouvelles relatives au jeu par
correspondance
Wereldkampioenschap
In de finale van het 29e wereldkampioenschap zijn thans 91 partijen beeindigd, terwijl 45 partijen nog steeds
aan de gang zijn. Aan de leiding bevindt zich nog steeds de Pool Oskulski met 8 uit 14 waaronder 2
winstpartijen, wat wel eens doorslaggevend zou kunnen zijn. Het remisepercentage schommelt momenteel
rond de 96% !!!

Congrès ICCF
Le compte rendu du congrès de l’ICCF, qui s’est tenu au mois d’août à Brême en Allemagne, est disponible. Ce
document de 117 pages ( !!!) ne contient rien de neuf. Un résumé des pricncipales décisions a déjà paru dans
notre bulletin précédent. Si un membre est intéressé nous lui enverrons volontiers le document complet (en
anglais). Il suffit qu’il en fasse la demande (paul-oct.clement@skynet.be).

Een nieuw correspondentieschaakboek
Een nieuw boek met de geschiedenis van het Nederlandse correspondentie is zopas verschenen. Zie blz 12.
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Hoe spelen onze leden – Comment jouent nos membres ?
Il n’est jamais, facile de commenter une partie par correspondance jouée par autrui. Aussi est-ce toujours
avec Plaisir que nous recevons et publions des parties commentées par leurs auteurs.
La partie suivante nous a été envoyée par notre membre de longue date Claude Adam (Tournai), que nous
remercions vivement pour cet envoi.

Adam, Claude (2168) - Voveris, Gediminas (2205)
VWC7/pr02 ICCF, 2014/16
Défense française C18
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5 5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 ¤e7 7.£g4 0–0 [7...£c7 8.£xg7 ¦g8 9.£xh7 cxd4
10.¤e2 ¤bc6 11.f4 ¥d7 12.£d3 dxc3 13.£xc3 ¤f5 14.¦b1]
8.¥d3 ¤bc6 9.£h5 ¤g6 10.¤f3 £c7 11.¥e3 c4 12.¥xg6 fxg6 13.£g4 £a5 14.¢d2 £c7 15.h4 £f7 16.h5
£f5 17.£xf5 gxf5 18.¢e2 h6 19.¤h4 ¥d7 20.¤g6 ¦fe8 21.a4 ¤e7 22.¤f4! a5 23.¦hb1 ¦eb8 24.¥c1 b6
25.f3 ¦b7 26.¥a3 ¦e8 27.¥xe7! [Peut-être le coup dont je suis le plus content : mon î€¨f4 va ensuite se
montrer supérieur (et décisif) face au fou adverse...]
27...¦xe7 28.¤g6 ¦e8 29.g4 fxg4 30.fxg4 ¥c6 31.¢d2 ¦eb8 32.¦f1 ¦e8 33.¦f4 ¥d7 34.¢c1 ¥c6 35.¢b2
¦f7 36.¦xf7! ¢xf7 37.¢a3! b5 [Les Noirs n'ont dejà plus de coups valables et sont déjà virtuellement perdus
- Zugzwang !] [37...¥d7? 38.¦b1 ¦b8 39.¦f1+ ¢g8 40.¤e7+ ¢h7 41.¦f7 ¥e8 42.¦f8 ¦a8 43.¤g6 ¥c6 44.¦f1
¦b8 45.¦f7 ¢g8 46.¦c7 ¥e8 47.¤f4 ¥f7 48.¦c6 b5 49.¤xe6 bxa4 50.¤c7+-]
38.¦f1+ ¢g8 39.axb5 ¥xb5 40.¦b1 ¥d7 41.¦b7 ¦d8 42.¦a7 ¢f7 43.¦xa5 ¦b8 44.¦a7 ¢e8 45.¤f8!!
[45.¤f4?! ¢d8 46.¢a2! ¢e7 47.¤g6+ ¢e8 48.¤h8 ¢e7 49.¤f7 ¢xf7 50.¦xd7++-]
45...¥c8 [45...¥c6 46.¤xe6 ¥b5 47.¦xg7 ¦b6 48.¤c7+ ¢f8 49.¦h7 ¢g8 50.¦e7 ¢f8 51.¤xd5+-]
46.¤h7!+- ¦b7 [46...¥b7 47.¢a4 ¥c6+ 48.¢a5 ¥d7 49.g5!! hxg5 50.h6!! gxh6 51.¤f6+ ¢f7 52.¦xd7+]
47.¦a8 ¢d7 48.g5!! [48.¤f8+ ¢c7 49.¢a4 ¦b2 50.¦a7+ ¢b6 (50...¢c6 51.¦xg7 ¦a2+ 52.¢b4 ¦b2+ 53.¢a3
¦xc2 54.¦g6 ¢b5 55.¤xe6 ¦xc3+ 56.¢b2 ¦b3+ 57.¢c2 ¥xe6 58.¦xe6 ¦g3 59.¦xh6 ¦g2+ 60.¢c3 ¦g3+
61.¢d2 ¦g2+ 62.¢e3+-) 51.¦xg7 ¦a2+ 52.¢b4 ¦b2+ 53.¢a3 ¦xc2 54.g5!]
48...¢d8 49.g6! (menace ¤f6 !!)
49...¦b1 50.¢a2 ¦b7 51.¤f6!!
[Les Blancs ne sont pas avares de coups surprenants et ce cavalier¨ fait mal aux Noirs : cela me rappelle une
partie Petrosian-Botvinnik du championnat du monde 1963 Moscou, Petrosian, aidé de son ¤ malmena les
noirs ce qui permit aux Blancs de prendre leur 1er point ; une des plus intéressantes parties stratégiques que
j'aie jamais vue !!]
51...¦b6 [51...gxf6 52.exf6! et gagne.]
52.¤e8!! (des coups de î€¨ qui semblent insensés mais qui sont gagnants !!) Voir diagramme

XABCDEFGHY
8R+lmkN+-+(
7+-+-+-zp-'
6-tr-+p+Pzp&
5+-+pzP-+P%
4-+pzP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2K+P+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
52...¦a6+ [52...¦b7 53.¤d6 ¦c7 54.¢a3 ¢d7 55.¢b4+-; 52...¢xe8 53.¦xc8+ ¢d7 54.¦g8+-]
53.¦xa6 ¥xa6 54.¤d6 ¥c8 55.¢a3 ¥d7 56.¤b7+ 56...¢c7 57.¤c5 ¥c8 [57...¥e8 58.¤xe6+ ¢d7 59.¤xg7
¢e7 60.¤xe8 ¢xe8 61.e6 ¢e7 62.g7+-; 57...¢d8 58.¢b4 ¢c7 59.¤xd7 ¢xd7 60.¢b5 ¢c7 61.¢c5 ¢d7
62.¢b6 ¢d8 63.¢c6 ¢e7 64.¢c7 ¢e8 65.¢d6 ¢d8 66.¢xe6+-]
58.¢b4 ¢b6 59.¢a4 ¢c6 60.¢a5 (Les Noirs abandonnent enfin - Une belle finale avec de jolis coups : le
cavalier blanc s'est montré supérieur au fou noir) 1–0
Commentaires Claude Adam
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beslissend zijn voor de titel. Momenteel ziet de stand vooraan er ls volgt uit: Cottegnie 7,5/12 (3
overwinningen), Pinchon 7/11 (3+), Truyens 6/10 (2+).
Aimé Truyens heeft nog 2 partijen die niet beeindigd zijn, maar die wel reeds ver gevorderd zijn. Ziehier de in
deze partijen vóór enkele weken bereikte stellingen.

Truyens, Aimé (2302) - Pinchon, François (2307)
Stand na 62.Tb6.

XABCDEFGHY
8Rvl-+-+r+(
7+P+r+-mk-'
6-tR-zp-zp-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+l+PzPp+$
3vL-+-zP-zP-#
2-+-+-mKL+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Truyens, Aimé (2302) - Boreux, Philippe (2146)
Stand na 59.Kd6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmk-'
6-+-mKp+p+&
5+Q+n+-+p%
4P+-+-+-zP$
3+-+-+-+r#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Als Aimé beide partijen wint, wordt hij de nieuwe kampioen van België.
Het remisepercentage in dit kampioenschap schommelt rond de 71%.

Une question delicate
Un joueur étranger peut-il devenir champion de Belgique ?
Jadis, lorsque les coups étaient envoyés par la Poste et qu’il fallait payer chaque timbre utilisé, seuls les
joueurs residents en Belgique ou dans un pays voisin pour lesquels il ne fallait pas payer de surtaxe (France,
Allemagne, Pays-Bas, Italie et Luxembourg) étaient admis à participer.
La transmission des coups par courriel, et à fortiori par serveur internet, a changé la donne. Un joueur belge
résident à l’étranger n’entraîne aucune charge, ni délai de transmission supplémentaires. Mais qu’en est-il
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Ni l’ICCF, ni l’EB n’enregistrent la nationalité de leurs membres. L’ICCF attribue toutefois à ses joueurs un
“fagnon”, mais celui-ci ne correspond pas nécessairement à la nationalité du joueur en question, ni à son pays
de residence.
Lorsqu’on regarde les tableaux des championnats nationaux d’autres pays, rares sont les championnats où les
fagnons ne correspondent pas tous au pays en question.
Dans d’autres sports, comme par exemple en cyclisme, il faut posséder la nationalité du pays pour être admis
au championnat national, peu importe le lieu de residence. Ainsi un coureur belge résident par exemple à
Monaco peut parfaitement participer au championnat de Belgique et remporter le titre de champion de
Belgique. Mais un joueur de nationalité étrangère résident en Belgique ne peut prendre part au championnat.
Une solution mi-figue, mi-raisin consiste à attribuer le titre de champion de l’EB au joueur étranger qui
remporterait la victoire. Mais cette distinction n’apparaîtrait pas sur le serveur de l’ICCF. L’avis des principaux
membres concernés serait évidemment intéressant.

Een tovenaar van het Eindspel
In Rusland had men voor Bobby Fischer respect noch ontzag, maar men had er angst voor! De angst om de
wereldtitel te verliezen en zo kwam het uit ook. Het grootste ontzag en respect echter hadden de Russen – en
hebben ze een eeuw later nog! – voor de eindspelkunstenaar Richard Réti. Dat was een Slowaakse Tsjech,
geboren en afkomstig in het dorpje Pezinok, in de nabijheid van de stad Bratislava, hoofdstad van het huidige
Slovakia. Richard Réti was een grootmeester en een groot schaaktheoreticus, één van de eerste moderne
schakers van de vorige eeuw. Hij speelde geen schitterende partijen maar won enkele schoonheidsprijzen.
Ondermeer, zeiden kwatongen, een beeldschone Russin, die zijn vrouw werd. Richard Réti overleed veel en
veel te vroeg.
Wie het ooit bedacht is onbekend, maar de eretitel “tovenaar van het eindspel” past hem als een
handschoen. Als je over eindspel spreekt, kan je niet voorbij Réti zonder enkele van zijn meesterwerkjes voor
te schotelen. Hierna moet je twee dingen doen: de stukken op het bord en jezelf schrap zetten voor een
grootmeesterlijk stukje schaak.
Diagram 1 – Richard Réti
studie uit 1922.

4+3

Wit aan zet wint.

In diagram 1 ziet de lezer een eerder alledaagse stelling: wit heeft een pluspion, terwijl tegelijk de laatste
vertegenwoordiger van het zwarte voetvolk door de witte koning kan worden uitgeschakeld. Maar zelfs een
nader onderzoek brengt geen winstkansen voor wit aan het licht. De witte a-pion zal ten offer vallen aan de
zwarte vorst en de zwarte loper moet er in normale omstandigheden in slagen de witte pion naar het
stukkendoosje te geleiden. Een remise lijkt wel in de maak, b.v. 1.Kxh2 Kb5! Of 1.Pb4+ Kb5; 2.a6 Kb6; 3.Kxh2
Lf8. Hier valt de witte pion, waarna zwart zich op remise kan beroepen en wit daarmee akkoord zal moeten
gaan.
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wordt zwart pardoes in een plaatsingsprobleem gezet: 1.Pd4+
Waar naartoe met de zK? Even de mogelijkheden bekijken:
1…Kb7?; 2.Kxh2 Ka6; 3.Pb3 en de witte pion is keurig gedekt, omdat het wP onaantastbaar is: 3…Kb5 4.Kg3.
Nu moet de zL zich geven voor de witte pion, terwijl het wP en de a-pion zich in feite wederzijds beschermen,
want indien de wK besluit het paard te veroveren schuift de a-pion onstuitbaar naar de promotie. B.v. 4…Lf8;
5.f4 Ld6; 6.Lb8; 7.f5 Kb4; 8.f6 Kxb3 9.f7 Ld6; 10.a6 en één van beide pionnen loopt door naar promotie. De zL
kan er ééntje afstoppen, maar nooit beide.
In feite heeft zwart geen betere zet dan 1…Kc5! En weer zit er voor wit schijnbaar geen zichtbare winst in:
2.Kxh2? Kxd4; 3.a6 Lf4+ (de redding) 4.Kh3 Lb8; 5.Kg4 Kc5; 6.f4 Kb6 en remise. Toch heeft wit een winnende
zet: 2.Kh1!! Zie diagram 2.
Diagram 1a – Réti-studie 1922

4+3

Stand na 2.Kh1!

Een stille en onwaarschijnlijke zet, maar van een bovenmenselijke kracht! Zelfs nu heeft wit geen enkele
dreiging en mocht wit aan zet zijn, hij bereikt niet het geringste. Toch heeft geen zet zelden de betekening van
de Duitse term “Zugzwang” geschilderd als deze onwezenlijke 2.Kh1!
De onverbiddelijke schaakregels dwingen zwart te spelen en zichzelf daarmee in het verderf te storten.
Immers, wat er ook gezet wordt, zwart moet zijn stelling verzwakken op een moment dat alles er gezond
uitziet.
Het is ondermeer duidelijk dat de zK niet kan bewegen. Ofwel plaatst de zK zich buiten het bereik van de witte
a-pion, ofwel verliest hij zijn loper door 2…Kd4 3.a6 Kd6; 3.Pf5+. Maar misschien kan de beweeglijke zwarte
loper over de nodige speelkansen om tussenbeide te komen.
En nu wordt het mysterie rond dit eindspel in één klap duidelijk: op een magische wijze domineert het wP
vanop d4 het gehele bord, zK en zL inbegrepen. Overal valt de loper namelijk ten offer, bijvoorbeeld
2…Lg5(Lg7, Lf8, Lf4) 3.Pe6+ Of 2…Ld2(Lc1) 3.Pb3+. Een echte “dominantie” (zoals de eindspelspecialisten zulke
beheersing noemen) na amper twee zetten. Op 2…Kxd4 3.a6 en wit promoveert, ongemoeid gelaten door zK
en zL. In dit geval is het de zK zelf, die ze diagonaal naar a8 voor zijn eigen loper afstopt of interfereert. Ook
hier zit zwart in een onzichtbaar net.
Richard Réti was een uitstekend schaakproblemist, maar hij gaf – gelukkig! – het probleem op om zijn volle
aandacht aan het eindspel ter wijden. In een terugblik op zijn leven meende de Sloveense IGM Milan Vidmar
dat Réti misschien wel de meest geniale meester van zijn tijd was. Vidmar spreekt zeer waarderend over een
eindspel, dat bij zijn publicatie in 1921 op verblufte bewondering onthaald werd. Het bijna minimale ding
moet inmiddels in bijna alle schaak- en eindspelboeken, alle clubtijdschriften ter wereld een plaatsje hebben
gekregen. Niemand loopt hieraan voorbij!
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Studie uit 1921

2+2

Wit speelt en houdt remise.

Hoe kan wit in ’s hemelsnaam hier nog remise houden? De zwarte h-pion moet gewoon doorlopen naar h1,
als dame herboren worden en alle witte hoop aan spaanderen slaan. Toch kan het: wit gaat in de tegenaanval:
1.Kg7 h4; 2.Kf6
“Hola”, moet zwart denken, “Die witte koning mag niet dichter komen of hij dekt straks zijn eigen pion en gaat
ook op damepromotie af. Daar moet een stokje voorgestoken worden:
2…Kb6 3.Ke5!
Omdat de witte koning bij zijn volgende zet het bekende “vierkant” (e4-h4-h1-e1) dreigt te betreden, moèt
zwart de pion wel naar voor schuiven. Kijk maar eens: 3…Kxc6 4.Ke4 en pion h4 kan zijn promotie vergeten.
3…h3 4.Kd6
Waarmee de witte koning zijn eigen pion gaat dekken en het ding kan laten doorlopen naar c8 ter promotie
tot dame!
4…h2 5.c7 h1D 6.c1D en dat is duidelijk remise!

Richard Réti

Richard Réti (1889-1929) was een Tsjechisch speler en problemist. Hij werd op 28 mei 1889 geboren en
overleed op 6 juni 1929, amper veertig jaar oud. Aanvankelijk studeerde wis- en natuurkunde in Wenen, maar
stapte over naar het beroepsschaken. Hij speelde vaak in toernooien, gaf veel schaakles en schreef een
schaakrubriek voor verscheidene dag- en weekbladen. In 1925 werd hij kampioen van Tsjecho-Slowakije en
speelde een paar maal in de schaakolympiade. In 1922 schreef hij ondermeer zijn boek “Die neue Ideen im
Schachspiel”.
Réti was een uitstekend eindspelkenner en dat kwam tot uiting in zijn talrijke partijen die hij speelde op een
groot aantal internationale toernooien, waarvan hij er een behoorlijk aantal won tegen tegenstrevers als

-9Emanuel Lasker, Spielmann, Bogoljubow, Tartakower, e.a. Réti speelde op 74 toernooien, 16 met eindzege, in
totaal 967 partijen, waarvan hij er 455 won, 253 verloor en 259 gelijkspeelde.
Maar de schaakwereld heeft meer van Réti geërfd dan een hoge stapel partijen. Réti was een vorser en heeft
veel tijd besteed aan de schaaktheorie. Er zijn ruim dertig openingsvarianten van hem bekend en natuurlijk is
er de complete opening, die zijn naam draagt. In “Réti” zijn wereldwijd 145.439 officiële partijen gespeeld; wit
won er 54.494, zwart 48.368 en 42.577 eindigden op remise.
In 1920 speelde Réti een match tegen Max Euwe. Reti won de openingspartij op de volgende fraaie wijze:
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d4 exd4 5.0-0 Pxe4 6.Te1 d5 7.Lxd5 Dxd5 8.Pc3 Da5 9.Pxd4
(Pe4 is beter) Pxd4 10.Dxd4 f5 11.Lg5 Dc5 12.Dd8+ Kf7 13.Pxe4 fxe4 14.Tad1 Ld6 15.Dxh8
Dxg5 16.f4 Dh4 17.Txe4 Lh3! 18.Dxa8 Lc5+ 19.Kh1 Lxg2+ 20.Kxg2 Dg4+ 0 - 1.
Réti kende zijn glorietijd in de jaren 1920-28, totdat hij plotseling geveld werd door roodvonk. Amper 40 jaar
oud stierf hij op 6 juni 1929 in een hospitaal in Praag. Hij legde net de laatste hand aan zijn tweede (en
meteen laatste) boek “Sämtliche Studien” (Verzamelde Studies), Het boek verscheen in 1931 en bevatte zijn
gehele eindspel-oeuvre, dat 53 prachtige stuks bevatte.
Ivan Vandemeulebroucke

Richard Réti
(rechts) aan de
slag tegen de
Amerikaanse
grootmeester
(letterlijk en
figuurlijk) Frank
Marshall (USA)
op het
internationale
toernooi van
Moskou in 1925.

Internationale toernooien — Tournois internationaux
Jean-Pierre Dondelinger
Koornbloemstraat 17, 8570 Vichte
056/90.43.28
jean-pierre.dondelinger@telenet.be
TOERNOOIEN PER PLOEG – TOURNOIS PAR ÉQUIPES
Belgique – Pays-Bas (23 b.)
(WS)
B11 H. Galjé (NED) – P. Clement (BEL) 1-0
Belgique – Pays-Bas = 26 – 20 (0)
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België – U.S.A (26 b.)
(WS)
B18 J.R. Ellis (USA) – D. Cloës (BEL) ½-½ B22 M.H. Carter (USA) – M. De Ridder 1-0
België – U.S.A. = 24 – 23 (5)
België – Zweden (25 b.)
(WS)
B17 G. Vuillemin (BEL) – B. Persson (SWE) 1-0
België – Zweden = 1 – 0 (49)
2 Coppa Latina World
(WS)
B04 J. Rodriguez Rey (ESP) – P. Jonckheere (BEL) ½-½
Team = 42,5/82 (2)
21 Olympiade – Préliminaires – Gr. 01
(WS)
B1 E. Van Leeuwen (BEL) – K. Sasikiran (IND) ½-½
B1 H.D. Williamson (ENG) – E. Van Leeuwen (BEL) ½-½
B2 P. Tõnisson (EST) – D. Ghysens (BEL) ½-½
B3 F. Mignon (BEL) – A. Das (IND) ½-½
B3 F. Mignon (BEL) – A. Saitou (JAP) ½-½
B3 J.J. Pineda (NIC) – F. Mignon (BEL) 0-1
B4 M. Van tricht (BEL) – R. Szabó (HUN) ½-½
B5 P. Jonckheere (BEL) – O. Prakash (IND) ½-½
B5 P. Jonckheere (BEL) – S. Tago (JAP) ½-½
Team = 5,5/10 (44)
3 North Sea Team Tournament
(WS)
B1 J.H.H.M. Engelen (NED-B) – G. Verhaeren (BEL) ½-½
B1 H. Strömberg (SWE) – G. Verhaeren (BEL) ½-½
B6 W. Peet (NED-A) – G. Vuillemin (BEL) ½-½
B6 M. Schaub (FRA) – G. Vuillemin (BEL) ½-½
B6 I.Ö. Birgisson (ISD) – G. Vuillemin (BEL) 0-1
Team = 3/5 (55)
INDIVIDUELE TOERNOOIEN – TOURNOIS INDIVIDUELS
Championnat du Monde 40 – Semifinal - Gr. 01
(WS)
C. Câmpian (ROM) – F. Mignon (BEL) ½-½
T. Oikamo (FIN) – F. Mignon (BEL) ½-½
F. Mignon = 5,5/11 (5)
Championnat du Monde 40 – Préliminaires – Gr. 05
(WS)
F. Mignon (BEL) – A. Lupo (ITA) ½-½
F. Mignon = 6/11 (1)
Webserver Grandmasternorm Tournament 050
(WS)
E. Van Leeuwen (BEL) – J. Percze (HUN) ½-½ E. Van Leeuwen = 5/10 (2)
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Worldcup 21 – Voorronde – Gr. 60
(WS)
F. Trani (ITA) – P. Jonckheere (BEL) 0-1
P. Jonckheere = 8/12 (0)
Veterans Worldcup 7 – Semifinal - Gr. 03
(WS)
Start – Début : 19/09/2016
Deelnemer – Participant : M. Van tricht
Veterans Worldcup 9 – Préliminaires – Gr. 35
(WS)
L. Van Damme (BEL) – D. Charpentier (FRA) ½-½
L. Van Damme (BEL) – A. Cosentino (ITA) 1-0
L. Van Damme (BEL) – J. Schmidt (GER) ½-½
D. Müller (GER) – L. Van Damme (BEL) ½-½
L. Van Damme = 2,5/4 (6)
NBC 50 Years Anniversary – Gr. B
(WS)
Start – Début : 19/11/2016
Deelnemer – Participant : F. Cottegnie
Thematoernooien/Tournois thématiques – ICCF
WEBSERVER THEMATIC TOURNAMENTS 2017
WS/2017/01 – ENGLISH 4 KNIGHTS – A38
1. 3234 – 3735 2. 2133 – 2836 3. 7273 – 7776 4. 6172 – 6877 5. 7163 – 7866
Inschrijving tot – Inscription pour le : 20.12.2016 ; Start – Début : 15.01.2017
WS/2017/02 – CARO KANN - PANOW VARIATION – B13
1. 5254 – 3736 2. 4244 – 4745 3. 5445 – 3645 4. 3234
Inschrijving tot – Inscription pour le : 15.01.2017 ; Start – Début : 01.03.2017
POSTAL THEMATIC TOURNAMENTS 2017
PT/2017/01 – EVANS GAMBIT – C51
1. 5254 – 5755 2. 7163 – 2836 3. 6134 – 6835 4. 2224
Inschrijving tot – Inscription pour le : 31.12.2016 ; Start – Début : 01.02.2017
PT/2017/02 – RUSSIAN DEFENCE – C43
1. 5254 – 5755 2. 7163 – 7866 3. 4244
Inschrijving tot – Inscription pour le : 15.03.2017 ; Start – Début : 01.05.2017
Nationaal Kampioenschap – Championnat National 71
(WS)
P. Boreux – L. Peeters 1-0
J. De Meye – D. Cloës 0-1
L. Peeters – F. Pinchon 0-1
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K.O.–Toernooien – Tournois K.O.
(WS)
06 K.O. Toernooi per webserver – 1/4-Finale
06 Tournoi K.O. par serveur – 1/4-Finale
M. De Ridder – L. Peeters 0-1

EEN NIEUW CORRESPONDENTIESCHAAKBOEK
Onze Noorderburen van de NBC (Nederlandse Bond van Correspondentiespelers) hebben vorige
week een 4-kleuren schaakboek uitgebracht over de geschiedenis van het Nederlandse
correspondentieschaken. De prijs is 34.95 euro + 5.00 euro portkosten voor een mooi ingebonden
boek van meer dan 350 pagina’s.

Bestellen kan via knighttof3@hotmail.com ter attentie van Daniël Vanheirzeele (die vele leden
ongetwijfeld kennen van bij de Koninklijke Gentse Schaakkring), Managing Director Thinkers
Publishing. Zij krijgen bij opgave van hun adres het boek toegestuurd met factuur.
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Rubrique

P

rubriek

Ignaas VANDEMEULEBROUCKE Overhout 13, 2170 Merksem/Antwerpen
 03/645.46.77 - GSM 0495-734957 -  i.van@pandora.be
voor EBS 725 - Rubr. 396
Uw oplossingen, commentaren, opmerkingen en beoordeling van de hierna opgaven zijn bij de rubriekleider
altijd welkom. Er is immers geen afsluitdatum meer! In dit nummer krijgt de oplosser zijn of haar normale
brede waaier: twee tweezetten, een driezet, een vijfzet, een eindspel (wit speelt en wint) en als kers op de
taart een minimaal helpmatje in zes zetten! Laat U niet intimideren door opzet en aantal zetten. Denk eraan:
in een helpmat begint zwart en helpt wit bij de matvoering!
Il n’y a plus de date ultime pour l’envoi de vos solutions. Ces solutions et vos commentaires sont toujours les
bienvenues, vous résolveriez le tout ou quelques ou une partie des exercices. Pour le plaisir de la solution
voici cet éventail de problems. Et attention: dans un mat aide les N sont au trait et aident les Bl. à leur proper
mat!
Meer informatie nodig? Quelque chose d’imprécise? i.van@pandora.be toujours à votre service!

Als de vos de passie preekt…boer, let op uw ganzen!
(Traduction littérale: quand le renard prêche la paix, fermier fait attention à tes oies…)
Als op het einde van een partij nog een paar stukken overblijven om een rondedans te maken, wordt al heel
snel aan remise gedacht. Vooral de verdrukte speler zal dan een ballonnetje oplaten met een overhoeks
gedrukte tekst als bijvoorbeeld: “Beste tegenstander, wat denkt U van remise?” En als de als de gevraagde
speler ook niet zeker is van zijn zaak wordt er na wat aarzelen tot een puntendeling besloten. Hierbij een
aantal diagrammen, die telkens de stand van een bijna afgelopen partij tonen, met amper nog een klein tot
zeer klein aantal stukken op het bord. Enkelen daarvan kunnen (kùnnen) ongetwijfeld op remise eindigen,
maar in de meeste gevallen gaat wit met de winst aan de haal. Op voorwaarde dat deze laatste fase van de
strijd goed gevoerd, goed gespeeld wordt.
Ziehier een vijftal precaire posities, waarin zwart zich bevindt en waar zwart zich liefst uit moet weten te
wurmen. Als wit echter deze fase van de strijd doorgrond heeft, laat hij de vijand niet ontsnappen, maar
wurgt hij hem ter plekke. Ongetwijfeld heeft U dit ook al eens beleefd, of heeft U ooit een partij gewonnen
omdat U in deze finale fase van de strijd precies de juiste zet wist te vinden. Of ooit verloren omdat U precies
de meest misplaatste zet uitvond…
Het gaat over een vijftal stellingen, eindspelen eigenlijk, waarin wit telkens het voorstel om dit maar op
remise te houden, afwijst en de tegenstrevende zwarte koning de genadestoot geeft. Dat wit daarbij de
hersens niet op non-actief mag zetten weze duidelijk. Denk inderdaad maar niet dat het allemaal gemakkelijk
is. Als de zwarte koning het weerwerk (travail de farfouiller) goed kan opbrengen wachten wit nog vervelende
minuten door-denk-werk… Maar zo moeilijk is het ook weer meer…

Mat-toestanden
De opgaven in dit sub-rubriekje zijn afkomstig uit een 30-jarig boekje van Russische makelij “Spornik
Sjachmatnyi Kombinatjii” (1988, formaat 215 mm x 150 mm), dat bijna – zeg maar grotendeels – aan flarden
en diggelen hangt, maar als verzamelboek van meer dan 1.100 posities een ongelooflijk goed en goedkoop
leerboek moet zijn geweest. En dat voor ons nog altijd is…
Source: un livre russe de 1988, 215x150) mm), sous le titre “Spornik Sjachmatnyi Kombinatsjii” (rédacteur:
A.A.Vartko). Mon exemplaire est “en lambeaux” mais heureusement complet et encore très bien
“lisible”.Quelqu’un (quelqun’une ?) possède-t-il ce livre dans sa bibliothèque?

- 14 -

Vijf partijstandjes ter oplossing: a) wKa2 zKa6 zw.B (pion) g6 – b) wKh5 wPe2 zKa4 zBa3 – c) wKe8 wTd2 wBe7
zKc7 zTf1 – d) wKe3 wBh3 en h5 zKe8 –e) wKc2 wBb2 zKc5
In diagram A, B en C draagt het eindspel 7 zetten ver. In D een zetje meer, in D moet U een goede keuze
maken bij de eerste witte zet en dan ziet U het wel. Tenslotte heb je om het E-varken te wassen een tiental
zetten nodig. Niet meer! Oplossingen: zie einde rubriek.
Voici cinq “fins de partie” à résoudre. Il vous faut (à peu près) sept coups pour la solution de A etde C, le D
exige le bon choix entre deux possibilités (une qui perd, l’autre est gagnante) et quelque 10 coups pour vous
assurer du gain dans la position E.
Toutes ces situations (exactement 1110) découlent de parties diverses, jouées entre 1600 et 1980. Il y a donc
quelque temps… Pour les solutions: voir fin de cette rubrique .

OPLOSSINGEN OPGAVEN 2569-2574
2569 – Jaap Haring (NL)
Sleutel: 1.Pc5! (dreigt 2.Dxd4#) Zo 1…e5 (d3 of Kxc5) 2.Pb7 (of Pf7) Dxd4 #. Op 1.Pe5?? La7!
2570 – J. Negro (F)
Pas facile, celui-ci à cause d’un tas de variantes après une clé un peu “invisible”. L’action est double sur la
deuxième ligne. Du moment qu’un l’on se demande pourquoi il faut deux pieces blaches sur la première
rangée, on trouve la solution: puisque la your semble “trop” 1.Tf2!
1…De4 2.Fxe4# - 1…Dd3 2.Fxd3# -1…Dxf5 2.Cd3# - 1…Txa2 2.Ce2# et encore quelques beaux mats.
2571 – A. Schiffman (F)
Non, pas le grand maître Israël Schiffman, mais un compositeur français d’après guerre moins connu. Une
belle clé pourtant: 1.Ch4! Le roi noir n’a que 1…Rd5; alors 2.Rc3! et deux variantes: 2…Re5 3.Dd4# et 2…Re4
3.Dd4#.
2572 – Darso J. Densmore (USA)
Laterale “Plachutta” met toegevoegde kruisschaak. De sleutel is .1.Lb2! dreigt 2.Pf6# - Na 1…Dxb2+ 2.Pf6+ en
de zwarte dame moet tussenbeide komen op Ta2, dan 2…Dh2 en 3.Dc1 mat. Na 1…Txb2 zal de toren bij de
dame tussenbeide komen met Ta2, maar dan 2…Dh2 3.Dc1 mat. A 1…Txb2 volgt 2.Db1 2.a8D+ Tb7(g2)
3.Pf6#.tussenbeide komen, dus 3.Dc1#
2573 – W. Tsjechover (Ru)
1.b7!! Dg2. Zwart dreigt nu 2…Ka6 3.Le2+ Dxe2; 4.b8D en nu b.v. Df3+. 2.Lh3! Df3 3.Lg4 De4; 4.Lf5 Dd5; 5.Le6
De4; 6.Lf6 enz. Op 2.Ka7? Df2+ 3.Ka8 Ka6; 4.b8DDg2+; Of 2.Lf5? Kxa5; 3.Ka7 Df2+ 4.Ka8 Df3; 5.Ka7 De3+ 6.Ka8
Ka6. Een zeer lastig oplospel was dit.
2574 – A. Uravnev Rus)
Mat aidé à trois solutions. C’est avec ce “petit” rien de rien que le compositeur Uravnev gagnait un premier
prix bien mérité.
1.Cf5 Fe5; 2.Dd3 Fd4+; 3.e4, c6# - avec pion blanc en e2: 1.Ce6 Fg6; 2.Dd2 Fd3; 3.f4 Lb6# - avec Ce2 en e4:
1.Cf3 Fa5; 2.Dd1 Fd2+; 3.e2 Fb5#.
Oplossingen Mat-toestanden – Solutions des positions de mat
A) 1.Kb2 Kb6; 2.Kc2 Kc6; 3.Kd2 Kd6; 4.Ke2 Ke6; 5.Kf2 Kf6; 6.Kg2 Kg5; 7.Kf3
B) 1.Pc1 Kb4; 2.Pa2+ Kb3; 3.Pc1+ Kb2; 4.Pd3+ Kc2; 5.Kh4+ Kb3; 6.Pd3 a2; 7.Pc1+ (P= cavalier)
C) 1.Tc2+ Kb7; 2.Tc4 Td1; 3.Kf7 Tf2+; 4.Ke6 Te1+; 5.Kd6 Td1+; 6.Ke5 Te1+; 7.Te4
D) 1.Ke6 Ke7; 2.h6 Kf6; 3.Pf5 Kf7; 4.Pf7 Kf6; 5.Kf4 Kf7; 6.Kg5 Kf8; 7.Kf6 Ke8; 8.Kg7
E) 1.Kc3 Kb5; 2.Kb3 Kc5; 3.Ka4 Kb6; 4.Kb4 Kc6; 5.Ka5 Kb7; 6.Kb5 Ka7; 7.Kc6 Ka6; 8.b4 Ka7; 9.b5 etc
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Nieuwe Opgaven – Nouveaux problèmes
Inzendingen altijd welkom op het adres van de redacteur
Envoi des solutions toujours le bienvenu à l’adresse du responsable.
Dit keer een selectie uit “vroegere tijden” met samenwerkingen en zendingen naar compositietoernooien
allerhande, af en toe met een korte herinnering aan componisten allerhande, medewerkers aan dit tijdschrift
van enkele tot vele jaren.
Une sélection d’envois à des tournois de composition très variés, organisés il y a quelque temps, par des
compositeurs belges et autres de tout âge et de tous les temps… Et surtout également des collaborateurs à
L’Echiquier Belge il y a quelques années, voire quelques décennies.Certes vous vous rappelez leurs noms…
N° 2575 werd speciaal gecomponeerd voor het programmaboekje van een Amerikaanse schaakfilm, die in
1995 in Antwerpen gelanceerd werd. Uit de inzendingen, in de bus ter plekke, werden een aantal prijzen
getrokken – Deux-coups à l’occasion de la première mondiale d’un film, thème central les échecs et les grandsmaîtres pour le titre mondial.
N° 2576 was een werkje van Julien De Waepenaere (die stierf in de Duitse concentratiekampen). Deze
bewerking was er eentje in samenwerking met onze ook al overleden Brugse vriend Wilfried Alliet.
N° 2577 is een oude en was toen niet heel correcte productie van de Amerikaan Max Bukovzer uit 1927.
Verscheen in de “Chemnitzer Gazette “ van 19.6.1927.
Problème de Max Bukovser (1927), malheureusement démoli, mais “restauré” de manière satisfaisante.
2578 is een orthodox probleem met mat in vier zetten. Het ding werd ter oplossing voorgelegd aan Marcel
Van Herck, één van België’s topoplossers aan boord van het vliegtuig naar Boedapest (1988), met de
bedoeling het ding op te lossen vooraleer er geland werd. Marcel slaagde uitstekend in de opdracht!
Solution trouvée à bord de l’avion vers Budapest (congrès FIDE de la composition) par Marcel Van Herck, l’un
des solutionnistes belges, classé internationalement. Mat aidé en 4 coups. Attention: dans un mat aidé, les N
commencent le jeu.
Nr 2479 heet “De Grote Ster” en verscheen in het Finse tijdschrift “Suomen Tehtavienekat” van november
1996. Die grote ster slaat op de verlengde stervlucht van de zwarte koning (Vier Venster thema). Er zijn vier
oplossingen,telkens in twee zetten (in helpmat begint zwart en geeft wit mat op zijn 2de (of andere) zet. De
vier oplossingen zijn uiteraard de vier diagonale richtingen waarop de zK op de vlucht kan slaan. Dit werkje
werd opgesteld in samenwerking met een helpmat-specialist, Peter Jansen, momenteel voor een lang verblijf
in de USA. Zwart begint en helpt bij zijn eigen matvoering, vier keer na zwart’s tweede zet.
Mat aidé 4 coups dit “la grande étoile” puisque le roi des N se dirige pendant deux coups dans les quatre
directions de l’étoile (les cases diagonalement opposées aux lignes et rangées, donc les rayons de l’étoile).
Puisqu’il y a quatre directions diagonals, ce problème a quatre solutions différentes.
Nr 2480 is een helpmat in drie zetten met twee oplossingen. In een helpmat begint zwart en helpt bij de
eigen matvoering, die op de derde zet van wit wordt uitgevoerd. In dit geval zijn er twee oplossingen. Het
probleem werd voorgelegd op het OBOK 1998 (Open Belgisch Oploskampioenschap) en zou ook gepubliceerd
zijn in “L’Italia Scacchistica” en in het Britse “The Peroblemist”, maar daarvoor ontbreekt elk
bewijsnummertje.
Mat aidé en trois coups. Dans un mat aidé, les Noirs ont le premier coup et aident à leur propre mat au
troisième coup des Blancs, au fond une grosse bêtise! Après le 3e coup des Noirs les Bl. jouent le coup de mat.
Dans ce n° 2479 Il y a deux solutions différentes.

- 16 2575 i.van – Folder Metropolis Antw.
1° presentatie schaakfilm 1995

4+3

Mat in 2 – Mat en 2 cps

2576 – Wilfried Alliet (+) en ivan
In memoriam Julien De Waepenaere
EBS feb. 1996.

9+6

Mat in 2 – mat en 2 coups

2577 – Max Bukovser (USA)
Chemnitzer Gazette 19-6-1927

9+6

Mat in drie (3) zetten.
Mat en 3 coups.

2578 – i.van & Marcel Van Herck
“Vlucht naar Boedapest” 1988

5+3

Mat in vier zetten
Mat en 4 coups.

2579 i.van & Peter Jansen (USA)
Suomen Tehtaväniekat 1996

8+6

Helpmat in 2 zetten – 4 oplossingen
Mat aidé en 2 coups – 4 solutions.

2580

i.van – OBOK 1998
L’Italia Scacchistica (publ. 1995?)

4+3

Helpmat in 3 zetten – 2 oplossingen
Mat aidé en 3 coups – 2 solutions..
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