Loek van Wely speelde op het eerste bord tegen de enige speler die 3 uit 3 had: de pool Nasuta. In
onderstaande stelling kwam Loek met het idee Lxc6!

Hiermee creëerde hij zwaktes op de damevleugel van zijn tegenstander. Na bxc6 volgde Txa6 bxc3
e3.

En hier kwam Nasuta met de interessante zet c5. Als die wordt geslagen, dxc5 volgt td2 c6 Pe8! met
voldoende tegenspel. Van Wely dacht hier lang na, ging voor Le5 en na wat stukken geruild te
hebben was het resulterende toreneindspel heel erg remiseachtig. Dat werd ook niet meer gespeeld,
beide spelers namen genoegen met een half punt.
Op bord 2 troffen de winnaar van vorig jaar en de hoogst geplaatste speler elkaar in Ernst-Bok. Het
werd een klassiek gevecht tussen een ruimtevoordeel en een extra centrumpion voor wit en het
loperpaar voor zwart. Sipke wist niet echt iets concreet met zijn eigen voordelen te bereiken terwijl
Benjamin langzaam zijn stukken coördineerde en c5 kon spelen. In onderstaande stelling kwam
Benjamin met multifunctionele 26…Pe8!

Het dekt de toren op c7, verhoogd de druk op de d4 pion en het paard kan zijn weg vervolgen naar
d6. Hierdoor greep Bok het initiatief. En nadat Sipke in onderstaande stelling Le4 had gedaan, kwam
Bok met een sterke reeks zetten

Db1+. Tc1 Td1!!+ Txd1 Dxd1. Lxf4. En je houdt geen stelling over met wit. Bok won dan ook een paar
zetten later.
Frans Helmond, speler van De Juiste Z een lokale vereniging, speelde de eerste rondes zo goed dat hij
tegen Donchenko mocht spelen op het derde bord. Hij ging echter al vroeg strategisch in de fout. Hij
sloeg in onderstaande stelling op d6.

Zou Donchenko terugnemen met zijn e-pion dan zou er aan beide kanten een isolani ontstaan. Echter
Donchenko speelde e6 en haalde zo eerst de pion op d6 op, later werd de druk op de isolani van wit
(d4) zo groot dat Frans deze ook prijs moest geven. Met een pion meer en zonder veel tegenspel
speelde Donchenko dat naar winst.
Marius Gramb hield lang stand tegen Jorden van Foreest maar moest in onderstaande stelling Pa1
doen.

De hoekvelden van het schaakbord zijn de slechtste velden voor de paarden. Dat bleek ook. Een paar
zetten later kon Gramb opgeven.

