
Leven en werken van Richard Reti 

– door Dirk Goes – 

Richard Reti werd geboren op 28 mei 1889 in Bazin, dat destijds deel uitmaakte van de Oostenrijks-Hongaarse 
dubbelmonarchie. Tegenwoordig ligt het in Slowakije en heeft het de naam Pezinok. In 1890 verhuisde het gezin 
Reti naar Wenen, waar Richard opgroeide. Schaken leerde hij op zesjarige leeftijd, en toen hij 13 was werd hij op 
grond van zijn talent, en op voorspraak van coryfee Carl Schlechter, lid van de prestigieuze Wiener Schachklub, 
waar hij vrije toegang had tot de clubbibliotheek. Hij bracht er uren door. 
 
Aanvankelijk speelde Reti bij voorkeur 1. e4, en op 1. …. e5; 2. f4, zoals gangbaar in die tijd. Later, in de jaren 20, 
veranderde zijn stijl en zou hij samen met Nimzowitsch en Tartakower een van de founding fathers van de hyper-
moderne schaakschool worden. 
 
Ergens in 1910 speelde Reti in Wenen de volgende spectaculaire partij tegen Tartakower. 
 

Wit: Richard Reti 

Zwart: Savielly Tartakower 

 
1. e4 c6; 2. d4 d5; 3. Pc3 dxe4; 4. Pxe4 Pf6 
 
Vintage Tartakower! 
 
5. Dd3 
 
Meer gebruikelijk is 5. Pxf6. 
 
5. …. e5? 
 
Een weinig gelukkig idee, dat zwart in grote problemen brengt. 
 
6. dxe5 Da5+; 7. Ld2 Dxe5; 8. 0-0-0 
 

 
 
8. …. Pxe4 
 
8. …. Dxe4 faalt op 9. Te1. 



9. Dd8+!! Kxd8: 10. Lg5++ 
 
Met dubbelschaak. 
 
10. …. Kc7 Ld8 mat. 
 

 
 
Een prachtig plaatje! 
 

 
 
In de jaren 20 was Reti een van de sterkste schakers van zijn tijd. Zo won hij in 1924 tijdens het toernooi van New 
York van de grote Capablanca, de eerste nederlaag van de Cubaan in acht jaar tijd. 
 
Behalve met gewoon schaak hield hij zich ook bezig met blindschaak. In 1925 gaf hij een blindsimultaan over maar 
liefst 25 borden (+21 =6 -2), op dat moment een wereldrecord. Tevens is een groot aantal studies van hem bekend 
geworden. 
 
Richard Reti overleed op 40-jarige leeftijd aan de gevolgen van roodvonk. 


