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Gilles Yeung – Alex Ketelaars 
 
De hele week speelde Gilles goede tot uitstekende partijen 
en kon hierbij niet op een fout betrapt worden. In de laatste 
ronde wordt de spanning hem fataal: Hij speelt hier 30-25 
waarna Alex gretig zijn cadeautje uitpakt 18-22, 25x14 
19x10 28x30 22-27. Gilles vocht nog lang door maar kon 
het tij niet meer keren. 

  
Arwin Lammers – Gerben van Steenbergen 
 
Gerben dacht zich te kunnen verlossen in deze uitzichtloze 
stand met 24-29. Arwin had de stand echter helemaal onder 
controle en had al gezien dat zwart geen tempo zou 
hebben. Na een paar zetten staakte Gerben de strijd. 
 

  
Pepijn van den Brink – Jaco Kastelein 
 
Pepijn heeft zijn tegenstander in de hekstelling genomen, 
maar maakt hier een misstap door 50-45 te spelen. Jaco 
antwoordde slim met 19-24 waardoor de Huissenaar 
minimaal een schijf achter kwam. Echter, zoals het gehele 
toernooi verliest degene die een schijf voorkomt de partij 
uiteindelijk. Dit was ook nu weer het geval. 

  



Rutger Oskam – Jannes Kromhout 
 
In de diagramstand speelt wit een stille zet met 48-43. Nu 
zijn alle zetten verhinderd voor zwart. Jannes besloot te 
offeren met 16-21, maar kon zich niet meer verweren tegen 
het witte geweld. 

  
Thimo Werkman – Adriaan Molendijk 
 
Adriaan heeft zijn tegenstander in de hekstelling en speelt 
hier het sterke 12-18. Nu dreigt 12-18. Dit zag Thimo ook en 
speelde a-tempo 21-16. Adriaan had echter nog een tweede 
geintje achter de hand en voerde dit natuurlijk meteen uit: 
24-30 35x24 18-23. 

  
Lisa Aleven - Hidde Hoekman 
 
Wit heeft een fantastisch sterk centrum opgebouwd. Lisa 
buitte haar voordeel echter niet uit en speelde 30-25, 
waarna Hidde het belangrijke veld 24 te pakken kan nemen. 
 
Wit had echter 33-29 kunnen spelen waarna de partij 
waarschijnlijk niet meer te redden valt voor de zwartspeler. 

 


