
Denk En Zet wint Vierstedentoernooi
Het Zeeuwse Denk En Zet uit Scherpenisse (op het eiland Tholen) heeft zeer overtuigend 
het Vierstedentoernooi van 2012 gewonnen. Unk uit Zevenbergen was tweede, gastheer 
Eeuwig Schaak derde en Schaakhoeve uit Hoeven eindigde als vierde. Het Viersteden-
toernooi is een toernooi met Rapid-tempo tussen 4 kleinere verenigingen uit de omtrek. Ooit 
begon het toernooi met 4 plaatsen met stadsrechten als deelnemer: Zevenbergen, Steenber-
gen, Dinteloord en Willemstad. Vandaar de naam “Vierstedentoernooi”. Inmiddels zijn 
Willemstad, Dinteloord en daarna ook Steenbergen afgehaakt en vervangen door Eeuwig 
Schaak (Rucphen), Denk En Zet (Scherpenisse) en Schaakhoeve (Hoeven). Steden kun je 
die plaatsen echt niet noemen, maar de naam van het toernooi is erin gebleven, misschien 
wel juist omdat het wel grappig is om dorpen als Scherpenisse, Hoeven en Rucphen de 
status van stad te geven, ook al is het maar voor één dag. Je kunt trouwens ernstig betwisten 
of je Willemstad, Steenbergen, Dinteloord en Zevenbergen wel steden kunt noemen. Het 
begrip “stad” is in Nederland nergens duidelijk gedefiniëerd, dus blijft de vraag of een 
plaats een stad ofwel een dorp is vaak een twistpunt. In Denemarken mag elke plaats met 
meer dan 200 inwoners zich een stad noemen. Volgens die definitie is Rucphen zowat een 
wereldstad. 

Komende zaterdag wordt in Roosendaal weer het jaarlijkse Tweetallentoernooi gespeeld. De 
vorige editie werd gewonnen door Stefan Colijn en Stefan Kuipers. Stefan Kuipers heeft 
onlangs de meestertitel in de wacht gesleept en was op het schaaktoernooi van Gibraltar 
zelfs slechts een half punt van zijn eerste grootmeesterresultaat verwijderd. Die is dus in 
supervorm! 
Voorlopig is Stefan Kuipers nog geen grootmeester, maar niettemin heeft Nederland er wel 
weer een kersverse grootmeester bij: Roeland Pruijssers. De partij die leidde tot zijn laatste 
benodigde grootmeesterresultaat was die tegen David Miedema in het Science Park 
Amsterdam Chess Tournament (tegenwoordig hebben we in Nederland geen schaaktoer-
nooien meer, alleen nog chess tournaments). Roeland Pruijssers had wit en na 32 zetten 
stond de volgende stelling op het bord: 
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4t+ + +l+5
4Oo+ + + 5
4 + +oWo+5
4+ +o+ + 5
4 +oPn+r+5
4P P + + 5
4 +p+ P +5
4+ K Q R 5
6777777778
Roeland Pruijssers verzekert zich van de winst met 33.Tg4xe4!,d5xe4 34.De1xe4,Df6-f5 
35.Tg1xg6+,Kg8-f7 36.Tg6xe6!!!,Df5xe6 37.De4xb7+,De6-e7 38.Db7xa8 en wit wint het 
eindspel simpel met 3 pluspionnen. 
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