De zesde ronde en een-na-laatste ronde, in dialect ook wel de vorentscheidung genoemd.
Op het eerste bord 2 van de drie koplopers tegen elkaar. Mikhail Gurevich tegen Nasuta.
Gurevich pakt het voortvarend aan:

Hij speelt 6.b4 Pxb4 7.axb4 cxb4 8.Pb5 Lxa1. Zwart voelt zich niet veel later genoodzaakt de kwaliteit
terug te geven. Er blijft een stelling over met veel materiaal maar waarin beide partijen zich niet zo
goed kunnen ontwikkelen. Zwart heeft aan het einde van een variant eeuwig schaak.

Op het tweede bord mag Benjamin Bok, de andere koploper, het met zwart opnemen tegen niemand
minder dan Loek van Wely. Loek zal willen winnen om een kans op de titel te houden. Hij besluit dat
het Catalaans daar een geschikt wapen voor is. Benjamin stelt zich heel degelijk op. Wit krijgt het
loperpaar, zwart een betere structuur. Benjamin wint uiteindelijk een pion maar de stelling is
blijkbaar nog steeds in evenwicht want er wordt meteen tot remise besloten.

Thomas Beerdsen hoort met 4 uit 5 ook tot het groepje achtervolgers en mag met zwart proberen de
Poolse grootmeester Daniel Sadzikowski van zich af te houden. Daniel komt met een interessant
pionoffer dat compensatie op de lange termijn oplevert.

Wit krijgt het loperpaar en omdat zwart de zwartveldige loper mist is de pion op d6 een doelwit.
Even later wint wit ten koste van veld e5 een kwaliteit. De stelling wordt gevaarlijk en Daniel mist
een offer op h4. Beerdsen maakt zijn reputatie waar en voert de aanval naar winst.

Op het vierde bord speelt Jorden met zwart tegen de Franse IM Charles Monroy.
Monroy doet met 4 uit 5 nog volop mee, Jorden moet met 3,5 punt een tandje bij gaan zetten. Het
wordt een Scandinavisch zonder d4 waarin wit nog geen d4 heeft gedaan. Hij besluit in plaats
daarvan tot a3 Tb1 en b4. Er wordt veel geruild en er ontstaat een interessant eindspel met een loper
voor Monroy en een paard voor Jorden.
In onderstaande stelling lijkt wit mooi te staan maar hij gaat de mist in:

31.Dd6? Pd4! En er ontstaat een toreneindspel met een pion meer voor zwart. Jorden speelt dit naar
een gewonnen stelling. Er ontstaat een wedloop waarin wij toch denken dat Jorden naar een
ongelukkig veld met zijn koning gaat. Nu promoveert wit met schaak en komt er een dame-eindspel.
Zwart heeft een pion, wit nul. De zwarte pion staat al op b3 en wit houdt het niet.

