
Tweetallentoernooi viert 25e editie
Afgelopen zaterdag vierde het Tweetallentoernooi van de Roosendaalse schaakvereniging 
De Pion haar 25e editie. In de Erato-zaal in Roosendaal beleefden 102 schakers, uiteenlo-
pend in niveau van grootmeester tot onervaren huisschaker, een spannende en zeer gezellige 
schaakdag. Eén van de deelnemers omschreef het toernooi treffend als “serieus gezellig”, 
waarbij voor de meesten de nadruk vooral op “gezellig” viel. De deelnemers waren verdeeld 
in 2 groepen: de hoofdgroep, waarin 31 koppels van doorgaans zeer sterke schakers 14 
potjes van 10 minuten per persoon per partij speelden en de nevengroep, waarin 20 koppels 
7 partijen van 20 minuten per persoon per partij speelden. Er waren 6 leden van Eeuwig 
Schaak onder de deelnemers, die allen speelden in de nevengroep: Ted van Eck (met Maro 
Tikranian), Johan Goorden (met Martijn Verbeek), Marcel Koek (met Bas Robben), Jan 
Rijkse (met Hans Ravestein), Patrick Heijnen (met Martijn Gesell) en Kees van Hogeloon 
(met Pieter de Nijs). Marcel Koek en Bas Robben behaalden de 3e plaats in de nevengroep, 
achter de winnaars Marcel en Peter Huijser en Marc Naalden en Erik van Elven. 

Bas Robben en Marcel Koek in actie tegen Ger IJzermans en Alik Tikranian

In de hoofdgroep was de hoofdprijs voor de meesters Twan Burg en Matthew Tan, die 
verrassend de grootmeesters Jan Smeets en Daniël Stellwagen (beiden absolute toppers in 
Nederland!) voorbleven. Alexandre Dgebuadze en Petar Popovic, ook beiden grootmeesters, 
werden 3e. De 4e plaats was voor de Roosendaalse speler Stefan Colijn en zijn kameraad 
Stefan Kuipers (die de meestertitel heeft), die vooral een opvallende prestatie leverden door 
het grootmeesterduo Smeets-Stellwagen op 2-2 te houden: Stefan Kuipers won van Jan 
Smeets, Stefan Colijn versloeg Daniël Stellwagen. Na afloop van het toernooi waren er 
zoveel prijzen in natura te verdelen dat alle 102 deelnemers uiteindelijk met een prijs naar 
huis gingen. 



De toernooiwinnaars Twan Burg en Matthew Tan

Naast de vele prijzen in natura werd er nog een bijzondere prijs verloot: een pakket met 
schoonheidsartikelen van gerenommeerde merken. Jan Rijkse was één van de twee 
gelukkigen die die prijs in ontvangst mocht nemen. Jan Rijkse is dus binnenkort 
ongetwijfeld de knapste speler van Eeuwig Schaak! 

Jan Rijkse is dolblij met zijn gewonnen prijs


