
NK D Rijswijk - Dag 1 

 

Van de SBO zijn er vier afgevaardigden die hun krachten mogen meten met de rest 

van Nederland tijdens het NK t/m 12 jaar, te weten Levi Nies, Stijn Klapwijk, Eva 

Zijdemans en Cassidy Numans. Vandaag, 9 mei, zijn de eerste drie rondes gespeeld. 

Hieronder een kleine impressie: 

Eva was de enige die naar onder toe ingedeeld werd, de rest kreeg in de eerste ronde 

zwaardere tegenstand te verduren. Levi werd er langzaamaan af geduwd in de 

Svesnikov, Cassidy bood aardig weerstand maar uiteindelijk werd het krachtsverschil 

haar toch teveel. Stijn liet op het verkeerde moment de druk op de stelling los en 

daardoor kon zijn tegenstander zijn pion voorsprong ombouwen in de winst. Eva wist 

als enige te winnen met een mooie koningsaanval. 

In de tweede ronde kreeg Eva, door haar winstpartij van de ronde ervoor, een sterkere 

tegenstandster in de vorm van Ting Ting Lu (1091). Of het de spanning van het live-

bord was weten we nu nog niet, maar Eva kwam vrij snel een pion tegen stuk achter 

en even later vloog er ineens nog een stuk af en daar wist Ting Ting wel raad mee. 

Cassidy werd er vrij genadeloos afgeduwd en was na 20 minuten al weer terug bij de 

SBO-tafel. Levi en zijn tegenstander speelden heel snel maar produceerden toch veel 

zetten....ze wilden denk ik van het mooie weer genieten :) Maar Levi wist deze partij 

toch te winnen dus als coach zijnde kon ik er niet heel veel op aanmerken. De partij 

van Stijn heb ik niet gevolgd, ik hoorde later wel van Bram dat Stijn de partij verloren 

had. 

De laatste ronde van de dag, de derde ronde, was dan toch de ronde met de meeste 

kansen van de dag. Iedereen kreeg nu een speler van ongeveer eigen niveau - met 

uitzondering van Levi, die door de winst de ronde ervoor nu weer omhoog werd 

ingedeeld-, dus dat werd spannend! Goed om te merken was nu ook dat iedereen goed 

gebruik maakte van zijn of haar tijd, de eerste partij die klaar was was die van Cassidy 

en zij was toch pas na meer dan een uur spelen klaar! En het leukste van alles was, dat 

toen ik ging kijken bij haar partij, ze een dame voorstond en tien minuten later won. 

Kijk, hier wordt een coach nou vrolijk van:) Levi had een goed paard tegen slechte 

loper-eindspel op het bord en wist dit met wat goeie eindspelkennis om te toveren in 

een puntje. Eva had een koningsaanval opgebouwd (voor de oplettende lezer: ja net 

zoals in de eerste ronde. Die meid speelt agressief hoor :p) maar kon er dit keer niet 

doorheen komen. Gelukkig was haar tegenstandster overtuigd van Eva's blufkansen 

en bood ze remise aan op het moment dat ze praktisch een vol stuk voor stond - dit 

sloeg Eva natuurlijk niet af! Stijn was dit keer als langste bezig. Hij had een 

ambitieuze koningsaanval opgebouwd -afgekeken van Eva?- maar wist er op dat 

moment niet helemaal door te komen...maar wel drie pionnen tegen een stuk over te 

houden. In het eindspel kwam het vervolgens aan op wie de meeste kennis bezat. Stijn 

heeft een goeie poging gedaan, maar zijn tegenstander vond net op tijd de goeie 

verdediging en kon zo een promotie voorkomen. Uiteindelijk strandde de partij in 

remise.  

Conclusie: Iedereen is van de 0 af! Dat is natuurlijk een heerlijk begin op een 

Nederlands Kampioenschap. Iedereen heeft het ook naar zijn of haar zin en leert van 

zijn/haar fouten en die van de tegenstander :) Morgen krijgt iedereen weer wat 

zwaardere tegenstand, maar hopelijk kan er na een goeie nachtrust gestunt gaan 

worden. Voor de coaches is het een vermoeiende maar leuke dag, ik heb nu al zin in 

morgen!  

Groetjes, ook namens Bram Klapwijk, 

Nadia Bloemendaal 


