
Arbiters winnen zelf toernooi
Afgelopen zaterdag vond voor de 24e keer het Tweetallentoernooi van De Pion uit 
Roosendaal plaats. In de Nevengroep ging de winst naar een tweetal dat bij alle schakers in 
Noord-Brabant en daarbuiten bekend is: Erik van Elven en Frans Peeters. Beiden schaken 
bij veel gelegenheden zelf niet mee, maar treden op als arbiter of wedstrijdleider. Erik van 
Elven is competitieleider van de Noord-Brabantse schaakbond en Frans Peeters is 
regelmatig arbiter bij teamwedstrijden en andere toernooien op het hoogste niveau. Maar 
voor deze gelegenheid hadden zij de taak als arbiter overgegeven aan een zeer ervaren en 
bekwame collega (Fred Klerks) en speelden ze zelf weer eens mee. En met succes dus! 
Frans Peeters heeft ooi (inmiddels weer lang geleden) nog in Schijf gewoond en is dus nog 
een voormalig inwoner van de gemeente Rucphen. Tweede in de Nevengroep werd 
overigens Marcel Koek van Eeuwig Schaak samen met Bas Robben. Ook Kees van 
Hogeloon en Jan Rijkse speelden als tweetal mee; zij eindigden in de Nevengroep in de 
middenmoot. 

Frans Peeters en Erik van Elven hadden er lol in   (foto: Ad Bruijns)

In de Hoofdgroep waren de Duitse meester Jan Sprengers en het Nederlandse talent Stefan 
Beukema de grote favorieten en zij leken dat ook waar te maken. Bijna het gehele toernooi 
stonden zij aan kop, maar op het laatste moment ging het toch nog mis voor hen en ging de 
winst naar Michel de Wit en Mher Hovhanisian. De laatste won het toernooi ook al in 2010, 
toen samen met de Belg Stefan Dockx. 



Michel de Wit en Mher Hovhanisian   (foto: Ad Bruijns) 

Ad Bruijns, die in de organisatie zat van het Tweetallentoernooi en daarom zelf niet 
meedeed, heeft de B-manche van de interne competitie gewonnen. Hij stond al aan kop en 
won in de laatste ronde tegen Cees Buurman op zijn typische wijze: langzaam maar zeker de 
tegenstander van het bord af schuiven. In die ronde won verder Kees van Hogeloon van Cor 
Lazeroms, John van Helden won van Jan van Mechelen, Matti Hurkmans was Joost Assel-
bergs de baas en Louis van Mechelen versloeg Ger van Aalst. Eindstand volgt volgende 
week.

Als partijfragment dit keer een partij tussen de twee winnaars van het Tweetallentoernooi, 
gespeeld vorig jaar augustus in Brasschaat. Mher Hovhanisian heeft in de diagramstelling 
wit.
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Wit staat de kwaliteit voor, maar zwart heeft nog een truc achter de hand: 31...,Lb7xe4+! 
32.d3xe4,Dd7-d1+ 33.Kh1-g2,Dd1-g1+ 34.Kg2-h3,Dg1-f1+ 35.Kh3-h4,Df1-f6+ 36.Kh4-
h3,Df6-f1+ 37.Kh3-h4,Df1-f6+ 38.Kh4-h3,Df6-f1+ en remise vanwege eeuwig schaak. 


