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Na de mooie resultaten van de laatste ronde gisteren was het vanochtend natuurlijk 

zaak deze spirit vast te houden. Het zou wel lastig gaan worden, aangezien iedereen 

weer wat zwaardere tegenstand kon verwachten. Eva mocht aantreden tegen Marrit 

Adema, waar ze na een scherpe opening ineens een dame voorstond. Vrij snel daarna 

konden de stukken dan ook weer in het doosje. Cassidy had een zware kluif aan Aliya 

Scholten, ze speelde een degelijke partij maar verloor uiteindelijk toch doordat haar 

tegenstandster beter met het toreneindspel wist om te gaan. Stijn mocht na zijn remise 

van gistermiddag gaan laten zien dat hij nog even scherp was. Nou, en of hij dat deed! 

Het duurde eventjes, maar uiteindelijk trok Stijn aan het langste eind. Levi mocht op 

bord 4 tegen Cor Kanters (1570) aantreden. Zijn tegenstander wist goed om te gaan 

met de zwakheden in Levi's stelling en wist zo de partij naar zich toe te trekken. 

In de 5e ronde kreeg Stijn een zware tegenstander in de vorm van Lars de Haas 

(1236). Er kwam een spannende partij op het bord, waar later in de analyse allemaal 

varianten met correcte stukoffers uit rolden. Maar ja, dat zijn dingen die Bram en ik 

dan bedenken ;) Stijn en Lars deden het iets rustiger aan, al stond Stijn op een 

gegeven moment een kwaliteit achter. Geen nood dacht Stijn, die ga ik later wel weer 

terugwinnen. En dat deed hij dan ook, waarnaar ze in een voor Stijn winnend eindspel 

uit kwamen. Jammer genoeg zag Stijn de winnende variant niet waardoor de partij in 

remise strandde - wat, gezien de rating van de tegenstander, ook een goed resultaat is! 

Levi mocht tegen Yulian de Ridder laten zien wie de sterkste van de twee was. 

Wederom had Levi er een goed paard tegen slechte loper-eindspel van weten te 

maken, welke hij alweer wist te winnen. Cassidy was vrij snel klaar tegen Elena 

Vogelaar, Elena vergat even dat een paard die ze eerst gepend had, opeens niet meer 

gepend stond en zo stond Cassidy pardoes een paard voor. Elena was helemaal 

beduusd van haar stuk achterstand dat ze vergat haar loper in veiligheid te brengen, 

waarnaar Cassidy dat stuk ook op kon halen. Vervolgens zette Cassidy middels een 

mooie truc mat. Eva's fanatieke koningsaanval tegen Anna Groenhof sloeg dit keer 

niet door, waardoor ze een stuk achter kwam te staan en haar partij verloor.  

De laatste ronde van vandaag zou dan weer een soort moment of truth worden. Stijn, 

Levi en Cassidy kregen weer sterkere tegenstand, terwijl Eva weer een wat 

makkelijkere tegenstandster zou treffen. Eva had het na haar mislukte koningsaanval 

van de vorige ronde zo hoog zitten dat ze het deze ronde opnieuw ging proberen, 

ditmaal tegen Dianne Guis. Dianne maakte vervolgens een aantal (cruciale) foutjes, 

waardoor Eva een punt kon bijschrijven. Stijn mocht tegen Thijmen Bourgonjen, een 

talentje uit het hoge noorden. Maar Stijn liet zich hier niet door van de kaart brengen, 

en na een zeer sterkte partij wist hij het tot een knap remise te schoppen, een resultaat 

om trots op te zijn! Levi speelde tegen Luuk Baselmans, maar doordat Levi in het 

eindspel het verkeerde plan aanhield, wist de tegenstander de stelling professioneel uit 

te melken en zo te winnen. Cassidy trad aan tegen Alicia Manoch, een sterke 

tegenstandster. Het krachtsverschil werd vrij snel duidelijk - Alicia wist handig 

gebruik te maken van de gatenkaas die Cassidy van haar eigen stelling gemaakt had 

en zo verloor Cassidy.  

Conclusie: Eva en Stijn hebben goede zaken gedaan met allebei 2 uit 3. Cassidy speelt 

zeer sterke partijen en wordt per partij een stukje beter en heeft vandaag toch maar 

weer mooi een partij gewonnen! Levi staat met een 3 uit 6 score op een mooie 50%, 

ik ben benieuwd naar de nog komende partijen. Morgen alweer de laatste dag van het 

NK! De coaches zijn zeer tevreden over het niveau die de pupillen neerzetten, we 

kijken nu al uit naar de analyses die we morgen mogen voeren :) 



 

Groetjes, ook namens Bram Klapwijk, 

 

Nadia Bloemendaal 
 


