
NK D Rijswijk - Dag 3. 

 

En hierbij dan het laatste verslag over dag 3: 

 

De laatste dag van het NK was alweer aangebroken! Een beetje gedesillusioneerd 

werd ik zaterdagochtend wakker, het was alweer de laatste dag, de afgelopen dagen 

waren zo snel voorbij gevlogen. En op deze laatste dag zou duidelijk worden wie de 

vermoeidheid nog even de baas kon blijven. 

In de 7e ronde kregen alle pupillen een sterkere tegenstand(st)er tegenover zich. Eva 

mocht tegen haar aardsrivale (ze kenden elkaar al van eerdere NK's waar ze steeds om 

de titel streden) Eva van Harten spelen. De partij ging Eva Z. niet helemaal van harte 

af (okay dit was een slechte grap.), ze sloeg een vergiftigde pion en was dus pardoes 

haar loper kwijt. Ze blufte zich formidabel door de partij heen, het was zelfs zo 

overtuigend dat haar tegenstandster helemaal over het hoofd zag dat de toren van Eva 

ongedekt stond. Na wat gepriegel had Eva Z. haar dame in de stelling van Eva 

gewerkt, waarnaar ze mat kon zetten. Cassidy begon sterk tegen Marrit Adema, maar 

doordat ze vergat dat Marrit de pion genoeg gedekt had, was ze ineens haar paard 

kwijt. Marrit speelde het vervolgens professioneel uit. Levi mocht tegen Lars de Haas. 

Helaas kan ik hier niet een mooie partij-analyse van maken, want de partij is maar 

deels ingevoerd aangezien beide spelers op een gegeven moment in tijdnood kwamen 

en de scheidsrechter(s) niet verder genoteerd hebben. Bij de laatst-ingevoerde zet staat 

de stelling nog gelijk, maar ik hoorde later van Bram dat Levi een toren achter stond. 

Levi probeerde op de 2 minuten remise te claimen, maar deze claim werd terecht 

afgewezen door de scheidsrechter aangezien de tegenstander simpelweg een toren 

meer had en dus zo een aantoonbaar winstplan heeft. Levi verloor de wedstrijd en 

ging daarna even buiten stoom afblazen op het voetbalveld, dus ik heb zijn partij ook 

niet meer gezien. Stijn werd langzaam van het bord af geduwd door Ivan Kroetkov. 

Hij bood lang goed weerstand, maar Ivan zag uiteindelijk toch een gaatje in de 

koningsstelling van Stijn, en wist zo het punt naar zich toe te trekken. 

Bij de jeugd (jongens) deed zich ook nog eens het volgende voorval voor (leuke, nou 

ja, leuke? kwestie voor de scheidsrechters onder ons). In de partij Jasper Beukema - 

Eelke de Boer had Eelke een vesting weten te maken waar wit niet meer doorheen zou 

komen.  De enige zetten die Eelke hoefde te doen waren Kh7-Kh8 en Tf6-Th6, en dit 

had 'ie al voor minstens 40 zetten gedaan. Wit had overduidelijk geen winstplan meer, 

behalve zwart door de tijd heen stampen. Eelke claimde dus ook remise toen hij nog 2 

minuten had, maar dit werd afgewezen door de scheids. De partij is na de 5 minuten 

niet meer genoteerd, ook niet bijgehouden door de scheidsrechter(s), maar volgens 

Bram stond de scheids wel de hele tijd(!) naast het bord. Eelke verloor uiteindelijk, 

door de tijdsdruk en doordat hij van slag was door het oordeel van de 

hoofd(!)scheidsrechter waardoor hij een foutje maakte.  De claim werd dus 

afgewezen, maar is dit terecht? Eelke ontroostbaar en allemaal boze mensen bij de 

scheidsrechter was het gevolg, maar de scheids bleef bij zijn besluit.  

Voor degenen die nu geïnteresseerd zijn in de stelling verwijs ik graag naar de hele 

partij, 

zie http://www.haagseschaakbond.nl/component/option,com_wrapper/Itemid,493/  

(en dan de partij R7: Jasper Beukema - Eelke de Boer)  

Nou goed, gelukkig deden zulke dingen zich niet bij onze pupillen voor. In de pauze 

werd er lekker gedoorgeefschaakt, buiten gevoetbald of De Grote Dalmuti gespeeld. 

En voordat je er erg in had, was het alweer tijd voor de volgende ronde! Cassidy 

mocht met zwart aantreden tegen Vinusha Kanapathi Pillai. Cassidy ging er al vroeg 



op uit met haar dame, en die werd vervolgens ook weer flink opgejaagd, met 

torenverlies tot gevolg. Maar Cassidy speelde vervolgens heel sluw Lb7, en na Pc7 

stond wit opeens mat na Dxg2. Hier had Cassidy dus het geluk aan haar zijde, want 

wit kon het matje heel simpel verdedigen en de toren voorsprong behouden. Levi 

toverde een Giuoco Piano op het bord, waar de tegenstander Anka Kara maar al te 

graag in mee ging. Levi kende de opening echter beter dan Anka, en wist zo de 

stelling van zwart om zeep te helpen en het punt binnen te slepen. Stijn speelde een 

sterke partij tegen Siem van Dael, maar miste een aantal keer een betere voortzetting 

waardoor de witspeler ineens weer wat meer kansen kreeg. De jongens kwamen 

uiteindelijk in een voor Stijn op zijn minst remise-eindspel uit, maar Stijn koos het 

verkeerde plan en zo wist Siem te winnen. Eva met wit was bezig om een 

koningsaanval op het bord te toveren tegen Ilse Geene, maar Ilse kreeg ineens de kans 

om op f2 te slaan en zo over de stelling van Eva heen te walsen. Uiteindelijk eindigde 

zwart met Pa5#, hoe vaak zie je dat nou ;)  

De allerlaatste ronde alweer! Stijn had na 9 zetten al een stuk meer, maar vergat op 

zijn andere stukken te letten en stond 13 zetten later weer een stuk achter en verloor 

de partij. Ik denk dat de vermoeidheid dan toch zijn tol begint te eisen. Levi had een 

knappe remise tegen Tyro Bekedam, waar Tyro zelfs nog goed weg kwam met zijn 

eeuwig schaak - Levi stond een gezonde pion voor in het eindspel. Cassidy ging 

wederom op avontuur met haar dame (Cassidy, wat had ik nou gezegd :p) maar moest 

het nu duur verkopen met een vrij snel dameverlies. Bij Eva vloog de dame er ook vrij 

snel af, ze had haar oude vertrouwde koningsaanval weer op het bord getoverd maar 

lette even niet op en zo kon Robin Duson een punt bijschrijven. 

 

Conclusie: de laatste dag was wel een beetje een inkakdag, maar als je al twee dagen 

van 10 tot 5-half 6 schaakt kan ik me voorstellen dat je kapot bent. De coaches zijn 

zeer tevreden over de algehele prestaties van de pupillen, en volgens mij de kinderen 

zelf ook. Het waren drie leerzame dagen, zowel voor de schakers als voor ons. 

 

De uiteindelijke scores : 

Levi: 4.5 uit 9, gedeeld 23ste plaats (vd 50) 

Stijn: 2.5 uit 9, 45ste plaats. 

Eva: 4.5 uit 9, 13e plaats (vd 30) 

Cassidy: 3 uit 9, 27ste plaats. 

 

Alle partijen en overige informatie, leuke foto's ed. kunnen teruggevonden worden op 

de site van de haagse schaakbond, haageschaakbond.nl.  

 



En op de foto, vlnr: Eva, Cassidy, Stijn en Levi.  

 

 

Groetjes van twee supertrotse coaches, 

Bram Klapwijk en Nadia Bloemendaal 

 

 
 


