
Zaterdag Tweetallentoernooi
Komende zaterdag, 2 april dus, wordt in de Erato-zaal in Roosendaal voor al weer de 23e keer het 
Tweetallentoernooi gespeeld. In dit door schaakvereniging De Pion georganiseerd toernooi spelen, 
de naam zegt het al, teams van 2 personen tegen elkaar. In de hoofdgroep, die qua sterkte variëert 
van de nationale subtop tot de sterkste schakers uit de regio, wordt gespeeld met een tempo van 10 
minuten per persoon per partij. Er is ook nog een nevengroep, die het iets rustiger aan doet (20 
minuten per persoon per partij) en waar het gemiddelde niveau van de deelnemers een stuk lager is. 
In de nevengroep kunnen ook huisschakers nog een partijtje winnen. Wie informatie wenst over het 
toernooi of zich op wil geven kan terecht bij Ad Bruijns (tel. 0165-520052) of Marcel Koek (0165-
341770). Aan dit toernooi doen ook enkele spelers van Eeuwig Schaak mee, allen in de nevengroep. 
Een gezellige sfeer is bij dit toernooi absoluut gegarandeerd. 

Internationaal is er in deze tijd ook wel het één en ander te beleven aan toernooien. Zo is juist het 
Amber Toernooi in Monaco geëindigd. In dit toernooi spelen de deelnemers rapid- en blindschaak 
tegen elkaar. Helaas is dit toernooi ook voorgoed geëindigd, want de editie van dit jaar was de 
allerlaatste editie. De hele wereldtop is bij dit toernooi actief en de editie van dit jaar werd 
gewonnen door de Armeniër Levon Aronian. 
En in Aix-les-Bains in de Franse Alpen wordt momenteel het EK schaken gehouden. De onbekende 
Rus Vladimir Potkin stond na 5 ronden verrassend met een score van 100% aan de leiding. Niet 
alleen scoort Potkin veel punten, hij tovert ook prachtigste partijen op het bord. Kijk bijvoorbeeld 
eens hoe hij in de 5e ronde korte metten maakte met zijn concurrent, de al even onbekende Rus 
Boris Savtsjenko: 
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Potkin (met wit) speelde hier 23.Le2xh5! Als zwart de loper slaat loopt het slecht voor hem af: 
23...,Th8xh5 24.Tg6-g8+,Ke8-f7 25.Dc2-g6 mat of 24....,De7-f8 25.Dc2-g6+ en zwart kan ook wel 
opgeven. Als zwart de loper niet slaat dreigen de aftrekschaakjes 24.Te6+ of 24.Tg7+ de partij in 
één keer te beslissen. Tenslotte kan zwart nog 23..., Ke8-f8 spelen, maar dan volgt 24.De2-f5+,Le5-
f6 25.Tg6xf6+,Kf8-g8 26.Tf6-g6+,De7-g7 (26...,Kg8-h7 27.Tg6xh5+,Kh7-h6 28.Df5-g6 mat) 
27.Df5-f6,Dg7xg6 28.Df6xg6,Kg8-f8 29.Dg6-f7 mat. In de partij probeerde Savchenko nog even 
23...,Le5-h2+, in de hoop na 24.Kxh2,De5+ de boel nog enigszins te redden, maar Potkin speelde 
ijskoud 24.Kg1-h1 en toen gaf Savchenko onmiddellijk op. 
En al kwalificeren we Potkin en Savchenko nu nog als “onbekende Russen”, na het EK schaken zijn 
ze beiden, met name Potkin, wel in één klap internationaal bekende schakers. 

Het toeval wil overigens dat de winnaar van het Amber Toernooi Levon Aronian en de verrassing 
van het EK Vladimir Potkin ook nog eens goede vrienden van elkaar zijn. Voor wie een gezicht wil 
zien bij de namen van deze schakers, zie de foto hieronder. 



Levon Aronian (links) en Vladimir Potkin


