
Sebastiaan Smits (2137) – Koen Haast (2077) 

KNSB 2D (1.2), 17.09.2022 

Bij binnenkomst in de Hoeksteen was het vooral een weerzien met veel oude bekenden uit het 

Brabantse circuit. Grote kans dus om achter het bord de banden weer op te halen. Het werd Koen 

Haast! We komen er in op zet 8, waarbij zwart op avontuur gaat met zijn paard. 

 

9. 0-0 b6 

De pion op c2 is uiteraard een illusie wegens 10. Pb3. Nu wordt zwart gedwongen om zich met zijn 

paard op onconventionele paden te begeven. 

10. c3 Da6 11. Pc4 Pc2 

 

Hier heb ik lang zitten twijfelen tussen de veilige optie met prima plus of de objectief beste optie met 

permanent verdwaald zwart paard, die goed doorgerekend diende te worden. Uiteindelijk terecht 

voor de laatste optie gegaan. 

12. Tb1 

Het veilige alternatief was 12. Dxc2 Dxc4 13. Pe5 Db5 14. Lf4 met groot ontwikkelingsvoordeel. De 

tekstzet zorgt er echter voor dat het paard op de lange termijn gevangen gaat worden. 

12. … Dxa2 13. Lf4 La6 14. Pfe5 Lb5 

Brengt de optie Lb5-a4 er in. Toen ik voor 12. Tb1 koos moest ik wel even zien dat 14. … Pa3!?!, met 

een dubbele penning van pion b2 en paard c4 geen optie was, omdat dit 15. Pd6+ Lxd6 16. Dxa6 

mogelijk maakt, waarbij wit gewonnen staat na 16. … Dxb1 17. Txb1 Pxb1 omdat het verdwaalde 

zwarte paard opgesloten blijft staan. 

15. b3 Pb4? 



Nu wit wint eenvoudig materiaal. Ik had rekening gehouden met 15. … La3, om de torens van het 

veld c1 af te houden. 

 

16. Tb2 Da6 17. cxb4 Db7 

Zwart kon de pion op b4 niet slaan, wegens 18. Pxc6!, waarbij 18. … Lxc6 faalt op 19. Pd6+ met 

damewinst. Ik blijf dus een stuk tegen een pion voor met zeer prettige stelling. We hadden hier 

allebei nog 3 minuten voor de rest van de partij en het gaat snel bergafwaarts voor zwart. 

18. Ld2 Le7 19. Lc3 0-0 20. Td1 h6 21. Tbd2 Tac8 22. Pd7 Pxd7 23. Txd7 Tc7 24. Dg4 g6 25. Pe5 h5 

26. Df4 c5? 

Staat een tactisch grapje toe, waarna wit een gewonnen eindspel krijgt of snel wint in de 

koningsaanval. Zwart koos voor het laatste. 

27. Txc7  

27. Dh6! gaat overigens geforceerd mat. Ik had wel zo’n voorgevoel, maar wilde het risico niet 

nemen met zo weinig tijd op de klok. 

27. … Dxc7 28. Pxg6! 

 

28. … Tc8  

Na 28. … Dxf4 volgt 29. Pxe7+ gevolgd door 30. gxf4 met het genoemde eindspel. 

29. Dh6 

Nu gaat het alsnog geforceerd mat. 

29. … f6 30. Dh8+ Kf7 31. Dh7+ Ke8 32. Dg8+ Lf8 33. Dxf8# 
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