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Vierstedentoernooi leeft weer 
 
Dit artikel is in zijn geheel (met diagram) te lezen op www.eeuwigschaak.nbsb.org. 
 
Het Vierstedentoernooi is als een Phoenix, die steeds weer uit zijn as verrijst. Soms verdwijnt 
het toernooi een aantal jaar, maar steeds wordt het toernooi weer opnieuw leven ingeblazen. 
De eerste versie van het Vierstedentoernooi werd gehouden tussen schaakclubs uit 
Zevenbergen, Willemstad, Steenbergen en Dinteloord, vier plaatsen die in een ver verleden 
ooit stadsrechten hadden gekregen en zich daarom trots “steden” noemen. Schaakvereniging 
Unk uit Zevenbergen was verreweg de sterkste vereniging en won de meeste edities. Het 
toernooi bloedde dood, zo leek het, en de schaakclub uit Willemstad ging ter ziele. Toch werd 
jaren later het toernooi weer op de kaart gezet, nu met andere “steden”: Steenbergen, 
Dinteloord, Scherpenisse en… Rucphen. Dinteloord maakte na verloop van tijd plaats voor 
Hoeven. Weer lag het toernooi na enige succesvolle jaren een tijdje stil, maar vorige week 
was er dan weer een editie van het Vierstedentoernooi. Nu met Hoeven, Rucphen, 
Scherpenisse en Zevenbergen. Zo was het initiatief van Steenbergen en Dinteloord, die 
destijds besloten zonder Zevenbergen door te gaan, omdat die te sterk waren voor de rest, 
overgenomen door andere verenigingen, die er Zevenbergen dus weer bij gehaald hebben. 
Unk uit Zevenbergen is vandaag de dag niet zo sterk dat het de andere teams te veel 
overheerst, dus was er geen reden om die vereniging te passeren.  
 
Het Vierstedentoernooi is een toernooi, waarin 4 teams van 8 man 3 rapidpartijen spelen. Elk 
team speelt dus één wedstrijd tegen elk van de 3 andere teams. De editie van 2010 werd 
gehouden in Hoeven en georganiseerd door schaakvereniging De Schaakhoeve. Die deden dat 
voortreffelijk en het werd een uitermate gezellig en gemoedelijk toernooi. Denk En Zet uit 
Scherpenisse won het toernooi en organiseert de editie van 2011. We zien er nu al naar uit!  
 
Op een iets hoger niveau is het EK schaken in het Kroatische Rijeka gewonnen door de Rus 
Jan Nepomnjasjtsji, die we verder maar gewoon Jan noemen. Omdat hij Europees Kampioen 
is mag hij dit keer met een partijfragment in deze rubriek. Het gaat om een partij tegen zijn 
landgenoot Alexander Charitonov uit 2009 en Jan heeft wit.  











Jan heeft een toren en een pion tegen twee paarden, dus materiëel is de stelling in evenwicht. 
Met de volgende fraaie manoeuvre brengt hij daar verandering in:  
 



28.Tc1xc7+,Dd6xc7 (het alternatief was 28…,Pxc7 29.Lxb7 en na 30.Dxh7+ staat wit 2 
gezonde pionnen voor) 29.Le4xd5! en zwart kan de loper niet terugslaan omdat hij anders na 
30.Dxh7+ de dame verliest. De pion op d6 gaat onherroepelijk verloren en wit staat 2 pionnen 
voor in een gezonde stelling. Jan won deze partij dan verder ook simpel.  
  
 
 


