
White: Guido Royakkers (2163) KNSB competitie - Klasse 2D (8)
Black: Thomas Kools (2153) Wijkaccomodatie De Vlonder, Roermond

Opening ECO: D03b 2022.04.02
Result: 1/2-1/2

1 d4 d5 2 Nf3 Nf6 3 Bg5 De Torre aanval. Vernoemd
naar de Mexicaanse grootmeester Carlos Torre Repetto.
Het idee is dat wit niet met c4 direct het centrum aanvalt
maar met c3, Pbd2 en vroeg of laat e4 harmonieus zijn
stukken ontwikkelt.
3. . . Ne4 4 Bh4 c5 5 dXc5 Qa5+?! Ik was hier al out of
book, maar dit is waarschijnlijk niet echt in de geest van
de stelling (maar tegelijkertijd niet heel slecht).

8 rmbZka0s
7 opZ0opop
6 0Z0Z0Z0Z
5 l0OpZ0Z0
4 0Z0ZnZ0A
3 Z0Z0ZNZ0
2 POPZPOPO
1 SNZQJBZR

a b c d e f g h

5. . . Nc6 6 c3 NXc5j

6 Nbd2 Nc6 7 e3 Bg4 8 c3 Nu moet ik consequent zijn
en de pion terugwinnen, want nu de penning opgelost is,
is b4 een strategische dreiging.
8. . . NXd2 9 QXd2 QXc5?! Ik was achteraf een beetje kri-
tisch op deze zet. Ik denk dat ik hier beter het loperpaar
kan opgeven door op f3 te slaan. Ik ben wel het loper-
paar tijdelijk kwijt, maar in het vervolg van de partij was
mijn witveldige loper een beetje een stom stuk. Boven-
dien moet de verzwakte witte pionnenstructuur ook wat
betekenen.
10 b4! Dit is een belangrijke zet in mijn optiek. Wit moet
actief spelen, want als zwart zijn ontwikkeling af kan ron-
den heeft wit minder dan niks en moet hij uitkijken dat
het centrum niet in zwarts handen valt.

8 rZ0Zka0s
7 opZ0opop
6 0ZnZ0Z0Z
5 Z0lpZ0Z0
4 0O0Z0ZbA
3 Z0O0ONZ0
2 PZ0L0OPO
1 S0Z0JBZR

a b c d e f g h

10 Be2 e6 11 O-O Be7 12 BXe7 QXe7j

10. . . Qd6 11 Bg3 Qd8 12 Nd4 e6 13 Bb5 Dreigt twee
keer op c6 te slaan.
13. . . Qd7

8 rZ0Zka0s
7 opZqZpop
6 0ZnZpZ0Z
5 ZBZpZ0Z0
4 0O0M0ZbZ
3 Z0O0O0A0
2 PZ0L0OPO
1 S0Z0J0ZR

a b c d e f g h

13. . . Rc8? 14 NXc6 bXc6 15 Ba6 Ra8 16 Bb7h

14 O-O Be7 15 a4 O-O 16 a5 a6 Ik mag Wit geen a6 laten
spelen, want dan wordt het paard op c6 te instabiel. Met
deze blokkade blijft mijn stelling stabiel. Het staat gelijk,
maar wit moet een beetje uitkijken voor zijn pion op c3,
die potentieel zwak kan worden.
17 Ba4 f6?! Ondernemend gespeeld, maar ook een ste-
vige verzwakking van mijn centrum. Misschien is het niet
nodig, maar het stelt wit, die hier inmiddels in redelijke
tijdnood zat, wel voor praktische problemen. Als ik het
centrum kan overnemen sta ik potentieel wat beter.
18 f3 Bh5 19 Rfd1 Rfd8 20 NXc6 bXc6 21 c4?! Hier-
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mee raakt wit zijn voordeel kwijt denk ik. Zwart kan zijn
dame van de d-lijn halen, waarna wit niet veel beter heeft
dan op d5 te slaan en zijn ietwat zwakke pion op b4 te
verdedigen.

8 rZ0s0ZkZ
7 Z0Zqa0op
6 pZpZpo0Z
5 O0ZpZ0Zb
4 BOPZ0Z0Z
3 Z0Z0OPA0
2 0Z0L0ZPO
1 S0ZRZ0J0

a b c d e f g h

21 e4 Bd6 22 Rac1 BXg3 23 hXg3f

21. . . Qb7 22 cXd5 cXd5 23 Rab1 Be8!? Het idee is om
b5 te voorkomen, al is Lg6 of Lf7 ook sterk het overwegen
waard.
24 BXe8 RXe8 25 Rdc1 Rac8j 26 Be1 Rc4 Dwingt een
vrijpion af (want mij laten verdubbelen op de c-lijn is
waarschijnlijk een doodsvonnis voor Wit, maar ik heb niet
echt de middelen om er op een goede manier gebruik van
te maken.
27 RXc4 dXc4 28 Rc1 Rc8 29 Qc3 Qd5 30 Rc2 Wit wil een
toren op de d-lijn parkeren, iets wat ik niet echt zag zitten
dus besloot ik maar de volgende zetherhaling te gaan. Ik
zou kunnen proberen met f5 en Lf6 mijn pion vooruit te
duwen, waarna de computer een heel klein plusje voor
zwart geeft. Het is allemaal niet heel substantieel, dus ik
vond het wel goed geweest, zeker na zelf iets minder te
hebben gestaan in het middenspel.
30. . . Qd1 31 Rc1

8 0ZrZ0ZkZ
7 Z0Z0a0op
6 pZ0Zpo0Z
5 O0Z0Z0Z0
4 0OpZ0Z0Z
3 Z0L0OPZ0
2 0Z0Z0ZPO
1 Z0SqA0J0

a b c d e f g h

31 Kf1?? BXb4i

31. . . Qd5 32 Rc2 Qd1 33 Rc1
1/2-1/2
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