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Summiere toernooi-kalender 2021
17 - 21 juli 43e Open van Gent 2021

Open van Gent 2021
Gent

30 juli 13e Memorial Jef Coolen (Zomerblitz)
Memorial Jef Coolen 2021

Hasselt

08 - 12 aug 36e Open van Geraardsbergen 2021
Open Geraardsbergen 2021

Geraardsbergen

14 - 20 aug Brugse Meesters 2021 (Open BK 2021)
Brugse meesters 2021

Brugge

14 - 22 aug BK Experten 2021 Brugge
05 sep Interclub R10 seizoen 2019-2020
12 sep Interclub R11 seizoen 2019-2020

   Gezocht : Kandidaten om het VJK 2022 te organiseren.
Aanmelden bij Ben Dardha. ( ben.dardha@telenet.be ) 

Actualiteit : Daniel Dardha wint in Paris
Van 19 tot 23 juni werd te Paris een GM-normen toernooi georganiseerd tussen 10 topspelers.
"Onze" Daniel Dardha wist het toernooi te winnen met 6.5 op 9 en behaalde zo een GM-norm. 
Enkele snapshots uit dit toernooi.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+lmk-'
6-+-+-zp-+&
5+-+r+-wqp%
4-+-+-+-zp$
3+-+LwQ-+-#
2-+-+R+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Bellahcene (Algerije) - Daniel Dardha

Met 1...Dg3+  wint zwart Ld3 want 2.DxDg3 
hxDg3+ en 3...TxLd3. Wit gaf op.

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+p+-wqp+-'
6-+p+-+pzp&
5zp-+p+P+-%
4-+-zPn+P+$
3+-+-zP-+R#
2PzPLwQ-+P+"
1+KtR-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Daniel Dardha - Msellec (Frankrijk)

Wit koos hier voor 1.De2 en enkele zetten 
werd het remise. Stockfish rekent echter dat 
1.LxPe4! Dxe4+  2.Ka1 toch 1,1 punt beter is.

http://www.kgsrl.be/open2021/index.html
mailto:ben.dardha@telenet.be
https://sites.google.com/view/brugsemeestersbe
https://vanpiontotdame.wixsite.com/vptd/kopie-van-35-open-2019-1
http://www.limliga.be/kalender/314-13de-memorial-jef-coolen-blitz-toernooi-1
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zpk'
6-+-+l+-zp&
5+-+-+-+P%
4-+-tr-wqP+$
3wQ-+-+L+K#
2-+-+-+R+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Travadon (Frankrijk) - Daniel Dardha

Er volgde 1...Lf5?! (dreigt 2...Td3) doch na 
2.Le2 Te4  (dreigt 3...TxLe2) 3.Dg3 Te3 
4.gxLf5 Dxf5+  5.Kh2 TxDg3  6.TxTg3 kon 
de enige overblijver (Df5) geen winst forceren.
Het "eenvoudige"  1...De5!? had echter een 
zuivere pionwinst opgeleverd want er dreigt 
2...Dxh5+ en 2.Kh4 Dg5+  3.Kg3 Lxg4.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6p+-+-+nmk&
5+-+-+p+-%
4-+Q+pzP-+$
3+P+-+-zP-#
2P+Lwq-+-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Milliet Sophie  (Frankrijk) - Daniel Dardha

De witte Dame blunderde nu met 1.g4? Pxf4 
2.Dxa6+Kg5 en opgave. Met (bijvb)1.b4 had 
zij gelijk spel kunnen behouden.

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

Zwart aan zet.
Daniel Dardha - Vlachos (Griekenland)

Zwart koos hier voor 1...Te1?! en miste zo een 
goede kans op remise met 1...Tg1!  omdat hij 
na 2.Kxc2 Txg2+ 3.Kc3 Tg6!  4.Pc7 TxTa6 de 
Torens van het bord heeft en na voorbereiding 
met g5 en f4 de e3-pion dreigt af te ruilen.

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

Zwart geeft mat in 4.
David (Italië) - Daniel Dardha

1...Pa6+  2.Ka8 Pc7+ en opgave want :
  - 3.Ka7 Pb5+ 4.Ka6 Ta7# of 4.Kb8 Te8#
  - 3.Ka8 Te8+  4.Ka7 Ta8#
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O'Kelly de Galway (deel 2)
In het nummer van 01 april verscheen O'Kelly (deel 1) dat focust op de periode tot en met WOII.

Na WOII wordt O'Kelly veruit de sterkste Belg (van 1937 tot 1959 wint hij overigens 13 keer het 
Belgisch Kampioenschap).en in de jaren '50 behoort O'Kelly ongetwijfeld tot de top 50 van de 
wereld.  In 1950 verleent FIDE hem de titel van Internationale Meester en in 1956 benoemt FIDE 
hem tot Internationaal GrootMeester samen met andere ronkende namen zoals Rus Kortchnoi en de 
Deen Larsen.
In 1958 ontvangt hij voor zijn internationale uitstraling de Gouden Palm in de Kroonorde 
In de jaren 60' en '70 wordt hij schaakjournalist met een vaste rubriek in enkele franstalige 
kranten en in "Revue Echecs". O'Kelly was verder een polyglot en sprak een handvol talen zoals 
Frans, Nederlands, Duits, Engels, Italiaans, Spaans en Russisch en dit heeft hem zeker geholpen om 
ook een  gerenommeerd  Internationaal  Arbiter  te  worden en  zo  zal  hij  o.a.  de  match  Spassky-
Petrosian en Karpov - Kortschnoi (1974) "fluiten".

Reeds vanaf jonge leeftijd speelde hij ook al veel correspondentieschaak en hij heeft zich op latere 
leeftijd (50+ !) in deze discipline bijzonder kunnen onderscheiden door het wereldkampioenschap 
'59 - '62 te winnen en zo de 3e wereldkampioen correspondentieschaak te worden. Hij wordt ook 
de eerste Belgische GM-correspondentieschaak (1962) en pak voor collega Jef Boey (1975).

In de zomer van 1980 maakt O’Kelly een (laatste) reis naar Mexico om er schaaklessen te geven, 
maar moet om gezondheidsredenen dringend terugkeren naar België. Hij is getroffen door leukemie 
en zal overlijden op 3 oktober 1980. O’Kelly had een dochter en een zoon en deze laatste zal amper 
1 maand na vader ook overlijden aan diezelfde ziekte.

Tot slot vermelden dat er ook enkele openingsvarianten naar O'Kelly zijn genoemd:
  - in het Siciliaans: 1.e4 c5  2.Pf3 a6 zodat er na 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e5 kan volgen.
  - in het Nimzo-Indisch : 1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.f3 c5 5.d5 b5  

Anecdote: in de jaren '90 werkte ik in de kazerne te Evere en tijdens een middagpauze ging ik op  
een keer naar de (militaire)  
bibliotheek. Allemaal boeken rond 
politiek en militaire krijgskunst.
En plots valt mijn oog op 2  
schaakboeken van ... O'Kelly.
Zeer aangenaam verrast besluit ik die  
beide boeken te lenen doch bij de  
balie bekijkt de bibliotheek-dame me 
eigenaardig. Ik zeg haar vol trots dat  
dit 2 boeken zijn van de beste  
Belgische schaker aller tijden en 
spreek vol lof over O'Kelly. De dame 
laat me geamuseerd verder vertellen  
waarna ze afsluit met de te zeggen dat  
zij de dochter is van O'Kelly en zij  
deze 2 boeken had geschonken aan de 
bibliotheek. 

Pomar - O'Kelly (Olympiade 1962)
met Jef Boey naast O'Kelly

Er volgen nu 2 partijtjes uit het BK 1957 wat hij wint met 7,5 op 9. In de eerste ronde verliest hij 
wel  verrassend van Henri Winants, de vader van de latere GM Luc Winants. 
In de 5e ronde wint hij dan weer in grootse stijl van Jef Boey.
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BK 1957
Henri Winants - Albéric O'Kelly de Galway [A05]
Belgisch kampioenschap 1957 te Blankenberge (Ronde 1)
1.Pf3 Pf6 2.e3 b6 3.b4!? een verrassende zet
3...g6  4.Lb2 Lb7 5.d4 Lg7 6.Pbd2 d6 7.c4 
Pbd7 8.Le2 0–0 9.0–0 Te8 10.Tc1 e5 11.c5 
e4?! Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zplzpn+pvlp'
6-zp-zp-snp+&
5+-zP-+-+-%
4-zP-zPp+-+$
3+-+-zPN+-#
2PvL-sNLzPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

12.c6!  heel  mooi  gezien  van  wit  waarna  hij 
mooie kansen krijgt.  
12...exf3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zplzpn+pvlp'
6-zpPzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-zP-zP-+-+$
3+-+-zPp+-#
2PvL-sNLzPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

13.Lxf3  La6  of  13...Lxc6   14.LxLc6  Tb8 
15.b5  en  er  dreigt  16.Da4  waarna  pion  a7 
verloren gaat.
14.cxd7 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zp-zpP+pvlp'
6lzp-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-zP-zP-+-+$
3+-+-zPL+-#
2PvL-sN-zPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

Hoe gaat het verder na 14...Pxd7 ?

Dan  volgt  er  15.LxTa8  LxTf1   16.DxLf1 
DxLa8  17.Txc7 met pionwinst. 
Vandaar dat zwart hier koos voor ... 14...Dxd7 
15.Lc6 De6?  hier  was 15...Dc8 echter  nodig 
geweest.  Zwart  veronderstelde  ongetwijfeld 
dat wit nu een Toren zou slaan doch ...Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-zp-+pvlp'
6lzpLzpqsnp+&
5+-+-+-+-%
4-zP-zP-+-+$
3+-+-zP-+-#
2PvL-sN-zPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

16.b5! Lc8?! doch alles verliest
17.Lxa8 nu is de Toren gratis.
17...d5 18.Txc7 Df5 19.Dc2 en wit behoudt zo 
makkelijk zijn materiële voorsprong. 1–0
Dit zorgde voor grote sensatie want topfavoriet 
O'Kelly gaf dus op in een miniatuurtje.
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 Jef (Josef Martin) Boey - Alberic O'Kelly de Galway [B97]
Belgisch kampioenschap 1957 te Blankenberge (Ronde 5)
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 
a6 6.Lg5 e6 7.f4 Db6 8.Dd2  met 8.Pb3 kan 
wit de verwikkelingen vermijden. 
8...Dxb2 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnl+kvl-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+-zppsn-+&
5+-+-+-vL-%
4-+-sNPzP-+$
3+-sN-+-+-#
2PwqPwQ-+PzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

De  zogenaamde  "poisoned  pawn  variation" 
(vergiftigde  pion  variant)  in  de  Najdorf  was 
midden vorige eeuw in de belangstelling met 
als  voornaamste  aanhangers  David  Bronstein 
(jaren '50) en later Bobby Fischer (jaren '60). 
Fischer  gebruikte  die  variant  zelfs  2  keer 
tijdens zijn duel om de wereldtitel met Boris 
Spassky in 1972. Uiteindelijk is deze variant 
mogelijk niet zo vergiftigd als zijn naam doet 
vermoeden maar je moet er best wel een hele 
pak theorie over kennen. 

9.Tb1 Da3 10.e5  de hoofdvariant,  maar  ook 
10.f5 is interessant. 
10...dxe5 11.fxe5 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnl+kvl-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+-+psn-+&
5+-+-zP-vL-%
4-+-sN-+-+$
3wq-sN-+-+-#
2P+PwQ-+PzP"
1+R+-mKL+R!
xabcdefghy

Speel je nu ...Pfd7 of ...Pd5 ? 

11...Pfd7!  minder  stevig  is  11...Pd5?!  omdat 
zwart na 12.PxPd5 exPd5  13.Tb3! onder grote 
druk komt te staan. 
12.Pe4 h6 13.Lh4 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnl+kvl-tr(
7+p+n+pzp-'
6p+-+p+-zp&
5+-+-zP-+-%
4-+-sNN+-vL$
3wq-+-+-+-#
2P+PwQ-+PzP"
1+R+-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

13...Dxa2!? opmerkelijk, dit is zowat de enige 
zet  die  zwart  op  "gelijk  spel"  kan  houden. 
Zwart heeft nu 2 pionnen meer, maar wel een 
reuze achterstand in ontwikkeling. 
14.Tb3?! de huidige theorie verkiest 14.Td1. 
14...Pc6 15.Pxc6 bxc6 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7+-+n+pzp-'
6p+p+p+-zp&
5+-+-zP-+-%
4-+-+N+-vL$
3+R+-+-+-#
2q+PwQ-+PzP"
1+-+-mKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

16.Pd6+?!  dit  helpt  zwart  om  Lf8  te 
ontwikkelen.  Beter  was  16.Dc3  wat  pion  e5 
verdedigt en pion c6 aanvalt. 
16...Lxd6 Diagram 
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XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-+n+pzp-'
6p+pvlp+-zp&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+-vL$
3+R+-+-+-#
2q+PwQ-+PzP"
1+-+-mKL+R!
xabcdefghy

Hoe verdedigt zwart zich na 17.DxLd6 ? 

17.exd6  op  17.DxLd6?!  volgt  immers 
17...Da5+  18.Kd1  Dd5+  19.Kc1  DxDd6 
20.exDd6 en  na  deze  Dame-ruil  zou wit  het 
heel  moeilijk  krijgen  om  compensatie  te 
vinden voor zijn "2 verloren pionnen". 
17...a5  zwart  begint  hiermee  aan  een 
opmerkelijk  plan,  hij  wil  zijn  vrijpion  laten 
promoveren in dit vroege middenspel.
18.Le2 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-+n+pzp-'
6-+pzPp+-zp&
5zp-+-+-+-%
4-+-+-+-vL$
3+R+-+-+-#
2q+PwQL+PzP"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

18...a4!  de  vrijpion  komt  alsmaar  dichter. 
19.Tc3? Da1+ 20.Ld1 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-+n+pzp-'
6-+pzPp+-zp&
5+-+-+-+-%
4p+-+-+-vL$
3+-tR-+-+-#
2-+PwQ-+PzP"
1wq-+LmK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

20...a3 21.0–0 a2 22.De3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-+n+pzp-'
6-+pzPp+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-vL$
3+-tR-wQ-+-#
2p+P+-+PzP"
1wq-+L+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

22...0–0!  en  NIET  22...DxTc3?? want 
23.Dxe6+!! fxDe6  24.Lh5+ en mat volgt. 
Na het gespeelde 22...0–0! kan wit echter de 
promotie  van  de  a2-pion  niet  meer  stoppen 
zoals volgende varianten aantonen:
  -  23.Te1 DxTc3 24.DxDc3 a1D 
 of 23.Ta3 TxTa3 24.DxTa3 Dd4+ 25.Lf2 a1D
Wit gaf de partij hier op.
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Combi's O'Kelly op het BK

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+pzp-sn-zpp'
6p+n+-+-+&
5+-vlpzPpvL-%
4L+-+-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

OK1 : Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-tr-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+L+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-zP-+-#
2-zp-mK-zPPzP"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

OK2 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+-zpp'
6-tR-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+lzP-sn-+$
3zP-+-+P+-#
2-vL-+-+LzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

OK3 : Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+r+-zpp'
6-+p+Rsn-+&
5zp-+-+-+-%
4P+L+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

OK4 : Wat na 27...Td1+ ?
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-vLpzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+p+-+-%
4Q+-+-+-+$
3zP-sn-zPN+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

OK5 : Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zplwq-+p+p'
6-zp-+-snp+&
5+-zpp+-sN-%
4-+P+-+-wQ$
3+-+R+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+L+-tR-mK-!
xabcdefghy

OK6 : Wit aan zet.
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XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zpl+-+-wqr'
6-zp-+-wQ-+&
5+-zpp+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-tR-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

OK7 : Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+-+-zpp'
6-+lzp-+-tr&
5+-sn-zp-wq-%
4-tRP+p+-+$
3zP-+-zP-+-#
2-+-+LzPPzP"
1+-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

OK8 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-+-+p+k'
6R+-+-wQ-+&
5+p+-+-+P%
4-+qzPp+-+$
3+-+-zP-+P#
2-zp-+-zP-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

OK9 : Wit kondigt mat in 3 aan. 
Er zijn 2 oplossingen !

XABCDEFGHY
8r+-+-vl-mk(
7+-+-+-zpp'
6q+Nzp-tr-+&
5zp-+Pzp-+-%
4P+-+Psn-+$
3+-vL-+-+-#
2-+-+-tRPzP"
1+-+Q+R+K!
xabcdefghy

OK10 : Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+-+-+-zpp'
6q+-+-sn-+&
5zp-vlPzP-+-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-tRPzP"
1+-+Q+R+K!
xabcdefghy

OK11 : Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-sn-+n+k+(
7+-+q+Nzp-'
6pzp-+p+-zp&
5+-tr-zP-+Q%
4P+-+-+-vL$
3+-+-+-+-#
2-zPP+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

OK12 : Wit stond gewonnen en speelde nu 
29.Ph8? KxPh8  30.Tf8+ Kh7  31.TxPe8 

waarna er 31...Txc2  32.h3 volgde. 
Hoe won O'Kelly (zwart) daarna de partij ?
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OK1 O'Kelly - Van Schoor (BK '51)
11.Pxd5! en pionwinst aangezien er op 11...DxPd5??  12.Lb3 volgt.

OK2 Uit Thibaut - O'Kelly (BK '51)
27...Tfc8! en opgave want 28.Tb1 Tc2+ en 29.Txf2 enz.

OK3 Uit Winants (Henri) - O'Kelly (BK '52)
32.Te2! Lf1  33.Te1 met stukwinst.

OK4 O'Kelly - Schumacher (BK '52)
Na de blunder 27...Td1+? volgde er 28.Te1+! Td5  en wit won de kwaliteit en 
het eindspel.

OK5 O'Kelly - Bussers Simone (!) (BK '52)
Wit won met het erg verrassende 12.DxPc6 ! een stuk en de zwarte Dame gaf 
metéén op.

OK6 O'Kelly - Gobert (BK '54)
Met 20.Pxh7! PxPh7  21.Th3 f6  22.Lxg6 opende wit de zwarte burcht. 
Het volgend diagram is enkele zetten later.

OK7 O'Kelly - Gobert (BK '54)
Er volgde 26.TxDg7 TxDf6  27.TxTh7+ KxTh7  28.Te7+ en 29.TxLb7 met een 
beter eindspel voor wit. Nog beter was blijkbaar (engines) 26.Dd6! Dh6  27.Tg6! 
en wit wint direct.

OK8 Uit Boudelet - O'Kelly (BK '57)
Er volgde mooi 27...Tf3!  28.LxTf3 exLf3  29.g3 Txh2! e4  30.Tg2+ en mat 
volgt.

OK9 Uit O'Kelly - Baert (BK '59)
De 2 oplossingen zijn:
39.Dh6+ Kg8  40.Dg5+ Kh7  41.Th6 mat of
39.Df5+ en nu:
  - 39...Kg7  40.Dg5+ Kh7  41.Th6 mat
  - 39...Kh8  40.Th6+ Kg7  41.Dg5 mat

OK10 Uit O'Kelly - Lemaire (BK '57)
35.Pxe5! dxPe5  36.Lxe5 Ph5  37.LxTf6 PxLf6  38.e5 Lc5 (zie volgend 
diagram)

OK11 Uit O'Kelly - Lemaire (BK '57)
39.exPf6 LxTf2  40.fxg7+ Kxg7  41.TxLf2 en wit heeft 2 pluspionnen en de 
betere Koningsstelling en won enkele zetten later.

OK12 Uit Mollekens (Jozef) - O'Kelly (BK '59).
Er volgde 32...Dc6! (dreigt Dxg2 mat)  33.Df3 DxTe8 en wit kon opgeven. 
Van brute pech gesproken ...
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Penningen

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+p+lzpp+p'
6pwq-zp-snp+&
5+-+-sn-+-%
4-+-sNP+-+$
3+PsN-wQP+-#
2P+P+L+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

P1 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6q+nzp-+p+&
5+-+-+-vL-%
4-+NzP-+-+$
3+-+QzPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

P2 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+-vlpzp-'
6-+p+nsnlzp&
5+-sNp+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+N+-zP-+-#
2PzP-+LzPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

P3 : Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7zp-+nzppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-zpP+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-vLLzPN+-#
2P+-sN-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
P4 : Zwart aan zet, stelt een valletje op.
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-+-vlp'
6-+pzpp+-wq&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+P+-zP-zPp#
2P+-+Q+-zP"
1tRN+-+-mK-!
xabcdefghy

P5 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+-+nzppvl-'
6-+-zp-+pzp&
5+qzpP+-+-%
4-+N+PzP-+$
3zP-+-+-zP-#
2-zP-+Q+-zP"
1+RtR-vL-mK-!
xabcdefghy

P6 : Wat volgt er op 1.b3 ?
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P1 Bij wit staat Pd4 gepend en dus 1...TxPc3  2.DxTc3 Pc6!  3.Tad1 e5! met 
materiaalwinst (Toren voor 2 Paarden).

P2 Er zijn 2 oplossingen om direct materiaal te winnen.
De eerste oplossing bestaat er in van met tempo eerst veld e5 ontoegankelijk te 
maken met 1...f6! (een lelijke zet die Lg7 blokkeert, maar veld e5 afdekt).  2.Lh4 
d5! en wit verliest Pc4 voor een pion (of anders Dd3).
En er is ook 1...d5!? want 2.Pce5 PxPe5  3.PxPe5 f6!  4.DxDa6 bxDa6 5.Pc6 
fxLg5  5.Pxe7+ en 6.Pxd5 doch nu heeft wit 2 centrumpionnen als compensatie 
voor het stuk verlies.
Conclusie: de beste keuze is  1...f6!  

P3 Zwart wint materiaal met 1...LxPc5! en 2...PxLf4 want op 3.exPf4 volgt 
3...TxLe2.

P4 Er volgde leep 1...La6 en na 2.Tb1? won zwart met 2...Pxd5 een belangrijke 
pion omdat Ld3 niet verdedigd staat.

P5 Zwart speelde hier 1...e5?! en won, doch veel mooier en beter is 1...Lxd4!! 
omdat 2.exLd4? Dc1+ mat loopt.

P6 Na 1.b3? kan zwart met 1...Txa3! zijn (geofferde) pion terug winnen omdat De2 
niet verdedigd staat.
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Eindspel

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

Wit aan zet (makkie).

De hamvraag is hoe wit moet slaan op d5.
Na 1.Lxd5?? f5! wordt de laatste witte pion 
afgeruild en is het remise. 
Vandaar dat er hier 1.exd5! moet gespeeld 
worden wat zwart weliswaar ook een vrijpion 
geeft, maar die kan Kb2 nog tijdig afstoppen 
en later veroveren waarna het eindspel 
gewonnen is voor wit.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zppmk-'
6-+-zp-+pzp&
5+-+P+-+-%
4p+-+P+PzP$
3+-zP-+-+-#
2-zPK+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Kies uit 1.c4 of 1.e5 of 1.Kd3.

De zet 1.c4 "bedreigt" pion a4 via 2.Kc3 
3.Kb4 en 4.Kxa4 doch na 1...Kf6 2...Ke5 
3...Kxe4  4..f5!! zal zwart net voor wit de 
promotie halen en winnen.
Na 1.e5 dxe5  2.c4 f5! hebben zowel wit als 

zwart gevaarlijke vrijpionnen waarbij wit  een 
pion offerde zonder duidelijke compensatie. 
Zwart staat dus iets beter.
Met 1.Kd3 (de beste) Kf6  2.Kd4 heeft wit 
een centrale Koning en remise in het bereik.
XABCDEFGHY
8-+-+L+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-zpl+p+&
5mk-+-+-zPp%
4P+-mK-zP-zP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet wint met een mooi manoeuvre.

Met 1.f5!! gxf5  (1...Lxf5  2.Kd5!) 2.Lb5 en 
na 3.Le2 verovert wit de h5 pion waardoor 
zijn h4-pion een beslissende vrijpion is 
geworden omdat de zwarte koning aan de 
andere zijde van het bord staat.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mk-+&
5+-tRK+-+-%
4-+-+-+r+$
3+-+-+-+-#
2-+P+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Met 1.Tc7!! verhindert wit dat Kf6 dichter bij 
komt en plaats kan nemen voor de vrijpion 
waarna wit een gewonnen eindspel heeft.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5tR-zp-+-+k%
4-+-+-+r+$
3+-+K+-+-#
2-+P+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Na het "logische" 1...Tg5  2.Kc4 verliest zwart 
zijn c5-pion en kan de witte Koning verder 
oprukken. In het verdere eindspel blijkt dan 
dat de zwarte koning niet tijdig kan mee 
verdedigen.
De engines rekenen uit dat zwart beter 
1...Kg6! speelt wat weliswaar pion c4 direct 
verliest doch de zwarte Koning dichter brengt 
en voorlopig de witte koning afsluit op de 4e 
rij. Door die tempo-winst kan zwart zijn 
Koning nog tijdig voor de witte c-pion krijgen 
wat remise oplevert.
XABCDEFGHY
8-+K+-+-+(
7+-zP-+-tR-'
6-+-+k+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+r+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Met 1.Tg6+ en nu: 
- 1...Ke7  2.Kb7 Tb2+  3.Tb6!  en wit wint.
- 1...Kd5  2.Tb6 en na 3.Kb7 promoveert de 
c-pion.

De reden van 1.Tg6+ is dus om met tempo 
schaakbescherming op b6 te kunnen bieden 
aan de witte Koning.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+p+-+-+R%
4p+k+-+-+$
3mK-+-+-+-#
2-+r+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit kan zich redden met 1.Tc5+! of 1.Txb5! 
wat resulteert in pat of een remise-eindspel.
XABCDEFGHY
8kvlR+-+-+(
7+-+-+-+-'
6K+-zp-+p+&
5+-+-+pzP-%
4P+p+-zP-+$
3zp-zP-+-+-#
2-+-zP-+-+"
1+L+-+-+-!
xabcdefghy

Wit staat uiteraard gewonnen, maar kan je het 
mooie mat in 3 vinden....

Een moeilijke opgave waar zetdwang wordt 
gebruikt. We zorgen ervoor dat zwart altijd 
slechts 1 enkele zet heeft en op deze wijze zijn 
eigen stelling "slechter" moet maken.
De oplossing is :
1.La2! - d5 (er is geen andere zet mogelijk) 
2.d4!!! cxd5 (weer de enige zet die zwart 
heeft)  
3.Lxd5 mat.
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Den Vlaamschen Schaakbond
Den Vlaamsche Schaakbond wordt opgericht in 1923 en het Kampioenschap van Vlaanderen (te 
Gent op 2 en 3 november 1925) telt …3 deelnemers. Ze spelen elk 2 partijen tegen elkaar en de 
winnaar wordt E. Verschueren met 3,5 op 4. Deze zelfde Verschueren was een jaar voordien nog 
Voorzitter van de Nationale Schaakbond en speelt nu dus mee in een "andere" schaakbond. 

In 1924 wordt de FIDE opgericht te Paris en in het verslag van de FIDE-vergadering 1925 (te 
Zurich) staat vermeld dat de FIDE geen toelating tot aansluiting wenst te verlenen aan een 
"Groupement Belge" aangezien de "Fédération Nationale Belge" reeds lid is. Vermoedelijk gaat het 
hier over een aanvraag van den Vlaamsche Schaakbond die dus afgewezen wordt.

In 1926 zijn ze op het kampioenschap van den Vlaamschen Schaakbond met 7 en de winnaar wordt 
R. Frutsaert. Deze naam duikt de volgende jaren regelmatig op en vermoedelijk is deze R( Roger ?) 
Frutsaert de broer van Simone Frutsaert, echtgenote van Edmond Lancel de uitgever van het 
schaaktijdschrift L'Echiquier.  

Deze Vlaamsche Schaakbond organiseert eigen competities en kampioenschappen zoals je kan 
afleiden uit een overzicht op de website Belgian chesshistory. 

Aanvankelijk zijn de Vlaamse schaakclubs dus lid van hetzij Den Vlaamschen of den Nationale 
schaakbond. Het is pas wanneer tijdens de oorlogsjaren den Vlaamschen Bond verdwijnt dat alle 
clubs aansluiten bij de Nationale schaakbond.

Parallel met deze Vlaamsche Schaakbond was er ook een schaaktijdschrift "Het Schaakleven" dat 
bestond tot midden jaren '30. Bezielers ervan waren o.a. Koltanowski en Perquin. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-wQ-+-'
6-+-zppzp-+&
5+-+RvlR+-%
4-+-+k+p+$
3+P+-vL-zp-#
2-+P+-+K+"
1+-+-+N+L!
xabcdefghy

Mat in 2. 
Koltanowski (Het Schaakleven 1923)

Te koop: de volledige jaargangen 
L'Echiquier 1925 tot en met 1939 (excl 1930).

Interesse ? jan.gooris@gmail.com

1.De8! en mat volgt.

mailto:jan.gooris@gmail.com
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	In het nummer van 01 april verscheen O'Kelly (deel 1) dat focust op de periode tot en met WOII.
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	Reeds vanaf jonge leeftijd speelde hij ook al veel correspondentieschaak en hij heeft zich op latere leeftijd (50+ !) in deze discipline bijzonder kunnen onderscheiden door het wereldkampioenschap '59 - '62 te winnen en zo de 3e wereldkampioen correspondentieschaak te worden. Hij wordt ook de eerste Belgische GM-correspondentieschaak (1962) en pak voor collega Jef Boey (1975).
	In de zomer van 1980 maakt O’Kelly een (laatste) reis naar Mexico om er schaaklessen te geven, maar moet om gezondheidsredenen dringend terugkeren naar België. Hij is getroffen door leukemie en zal overlijden op 3 oktober 1980. O’Kelly had een dochter en een zoon en deze laatste zal amper 1 maand na vader ook overlijden aan diezelfde ziekte.
	Tot slot vermelden dat er ook enkele openingsvarianten naar O'Kelly zijn genoemd:
	  - in het Siciliaans: 1.e4 c5  2.Pf3 a6 zodat er na 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e5 kan volgen.
	  - in het Nimzo-Indisch : 1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.f3 c5 5.d5 b5  
	Anecdote: in de jaren '90 werkte ik in de kazerne te Evere en tijdens een middagpauze ging ik op een keer naar de (militaire) bibliotheek. Allemaal boeken rond politiek en militaire krijgskunst.
	En plots valt mijn oog op 2 schaakboeken van ... O'Kelly.
	Zeer aangenaam verrast besluit ik die beide boeken te lenen doch bij de balie bekijkt de bibliotheek-dame me eigenaardig. Ik zeg haar vol trots dat dit 2 boeken zijn van de beste Belgische schaker aller tijden en spreek vol lof over O'Kelly. De dame laat me geamuseerd verder vertellen waarna ze afsluit met de te zeggen dat zij de dochter is van O'Kelly en zij deze 2 boeken had geschonken aan de bibliotheek. 
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	met Jef Boey naast O'Kelly
	Er volgen nu 2 partijtjes uit het BK 1957 wat hij wint met 7,5 op 9. In de eerste ronde verliest hij wel  verrassend van Henri Winants, de vader van de latere GM Luc Winants. 
	In de 5e ronde wint hij dan weer in grootse stijl van Jef Boey.
	De oplossing is :
	1.La2! - d5 (er is geen andere zet mogelijk)  2.d4!!! cxd5 (weer de enige zet die zwart heeft)  
	3.Lxd5 mat.
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