
Ludo Tolhuizen (2012) – Sebastiaan Smits (2145) 

KNSB 2D (3.5), 05.11.2022 

Ik mocht met zwart aantreden tegen Ludo Tolhuizen. Als ik het me goed herinner hebben we jaren 

geleden al een keer in de KNSB tegen elkaar gespeeld in mijn tijd bij DSC Delft. Na een 

ondernemende opening van mijn kant besluit Ludo zelf het avontuur op te zoeken. 

 

12. Lxg5?!? 

Ik had hier 12. Lg3 verwacht, waarna ik de zaak nog wat verder opgeschud zou hebben met met 12. 

… f5. Na 13. h3 Pf6 14. e5 ontstaat er dan een zeer tweesnijdende stelling. 

12. … hxg5 13. Dxg5 

 

Wit wint het stuk terug, maar niet zomaar. Er zijn nu een hoop zeer interessante mogelijkheden, die 

me eigenlijk allemaal kansrijk leken. 

13. … Lf6 

De eerste mogelijkheid waar ik naar keek was 13. .. Pxh2, deze wordt het sterkst bevonden door de 

computer. Na 14. Dxg7 Pxf3+ 15. Lxf3 Pg6 heeft zwart dan goede compensatie voor de pion. 

Alternatieven waren 13. … Pg6 14. Dxg4 e5 15. Dg5 en zelfs 13. … Lh6. Ik kon de tekstzet, die een zeer 

ongelijke stukkenverhouding oplevert, niet weerstaan. 

14. Dxg4 e5 15. Dg3 Tg8 16. Pd5 



 

De enige zet. Ludo gaf achteraf toe De variant met 13. … Lf6 gemist te hebben, dus het feit dat deze 

paardzet erin zat kwam hem goed uit. 

16. … Txg3 

Alternatief is het interessante 16. … Lh8! Hier had ik wel kort naar gekeken, en besloten dat wit beter 

staat na 17. Dh4 Pxd5 18. Dxd8+ Kxd8 19. exd5 exd4. Ik had echter gemist dat zwart beschikt over 19. 

… e4! waarna op de volgende zet de pion op d4 genomen wordt door de loper. Een groot verschil! 

17. Pxf6+ 

  

Deze zet ging vergezeld met een remiseaanbod. Teamleider Guus gaf aan dat ik gezien de 

teamsituatie zelf de beslissing kon maken. Ik had nog steeds zin in een gevecht, het was nog best 

vroeg en de stelling was interessant. Toen ik besloot door te spelen had ik wel gezien dat er een 

behoorlijke f-lijn aan het opdoemen was, maar had de witte dynamiek enigszins onderschat en mijn 

eigen opkomende spel overschat. 

17. … Kf8 18. fxg3 Pc6 19. Pg5 



  

Uiteraard slaat wit niet eerst op e5 (op de één of andere manier had ik dit ingecalculeerd). De witte 

stelling speelt eigenlijk vanzelf. Ik had hier al spijt van mijn beslissing om door te spelen. 

19. … Pxd4 20. Lh5 

Wit kon hier al winnen met 20. Pfh7+ Kg7 21. Txf7+ (want op 20 … Kg8 21. Volgt Txf7! De loper op e2 

wordt geofferd, maar zwart kan niks doen tegen de dreiging Pf6 en Th7 mat zonder groot materiaal 

te geven. Ontnuchterend. 

20 … Le6 21. c3 

Sterker is hier 21. Lxf7! gevolgd door weer 22. Phf7+ en de toren komt weer binnen op f7. Maar wit 

blijft gewonnen staan. Gelukkig kwamen we in wederzijdse tijdnood. 

21. … Pb3 22. Tad1 Kg7 23. Pxe6 fxe6 24. Pe8+ Kh6 25. g4 Dg5 

 

We waren in wederzijdse tijdnood, en Ludo gaf achteraf aan dat hij hier last had van de zenuwen. Hij 

besloot hier de zetten te herhalen. 

26. Tf6+ Kh7 27. Tf7+ Kh6 28. Tf6+ Kh7 29. Tf7+ Kh6 

Dit keer remise met beide handen aangegrepen. Wit staat hier nog steeds helemaal gewonnen, zijn 

stukken coördineren geweldig en in de analyse werd de ene na de andere fraaie variant gevonden 

die niet goed afliep voor de zwarte koning. Mijn optimisme is weer even getemperd :) 

½ - ½  

 


