
Sebastiaan Smits (2138) – Robert Schuermans (2103) 

KNSB 2D (8.5), 02.04.2022 

Na een periode van bijna een half jaar schaakgeboorteverlof, voelde het weer goed om achter de 

stukken plaats te nemen en de WLC teamgenoten weer te begroeten! Ik mocht met wit aantreden 

tegen een oude bekende uit het Belgische circuit. Het viel me na een tijdje overigens op dat hij de 

naam Maarten Smit bij de witspeler op zijn notatieblaadje had geschreven, de Smit/Smits 

verwisseling blijft ook in dit decennium nog opduiken. Ik stuurde aan op Schots gambiet en er kwam 

een scherpe variant op het bord waarvan ik me ooit had voorgenomen die nog na te kijken. Dat 

moest nu dus terplekke achter het bord. Na een suboptimale zet van zwart kon ik aansturen op een 

voordelig middelspel. 

 

Na een geforceerde stukkenruil heb ik zojuist pion a7 gewonnen, waardoor pion a2 een potentieel 

beest wordt met de loper op d5.  

19. … Pf4 

Mijn tegenstander besluit actief te verdedigen en af te wikkelen naar een enigszins verdedigbaar 

toreineindspel met twee pionnen minder. 

20. Lf3 Ph3+ 21. Kf1 

Slaan op h3 is natuurlijk taboe wegens 21. … Dg5+ 

21. … Pg5 22. Dxc7 Dxc7 

Sterker was 23. … Da3, met een dubbele aanval op a2 en f3. 

23. Txc7 Pxf3 24. gxf3 Ta8 

 



Zonder de sterke loper op de diagonaal f3-a8 hoopte zwart dit toreneindspel te houden. 

25. a4 Kf8 

Op 26. … f6 volgt 27.e6 Kf8 28. Tf7+ Kg8 29. Td7! Kf8 30. e7+ Ke8 31. Td8+ met gewonnen 

pionneneindspel 

26. Tc4 Tb8 27. Ke2 Tb3 28. f4 g6  

Voorkomt f4-f5 en maakt veld g7 vrij voor de koning. 

29. a5 Ta3 30. Tc8+ Ke7 

Hier had ik dus 30. … Kg7 verwacht, om toekomstig röntgen te voorkomen. In dat geval zet ik de pion 

op a6 (houd a7 vrij voor de koning!), speel h2-h4 en loop met mijn koning naar de damevleugel. Dit 

had meer techniek vereist dan hoe deze partij eindigt. 

31. Ta8 Ke6 32. a6  

Nu heeft zwart een probleem. Ik zet mijn pion op a7 en er is niets te doen tegen Te8+. En 32. … Ke7 

verliest na 33. e6! (daar is de röntgendreiging Th8 weer). 

32. … f6  

Dit verliest direct. Een leuke andere variant was nog 32. … Kf5 33. a7,  

 

Hierna beslissen de witte pionnen op de koningsvleugel de partij: op 33. … Kxf4 volgt 34. e6! die niet 

genomen kan worden wegens 35. Tf8+ en 36. a8D, en na bijvoorbeeld 33. Kg4 volgt 34. f5! Kxf5 (34. 

… gxf5 35. Tg8+), 35. e6! met hetzelfde idee. 

33. a7 Kf5 34. exf6 

Onhoudbaar, dus zwart gaf op. 1-0 

 

 

 


