
Belgen baas op Tweetallentoernooi

Afgelopen zaterdag vond in Roosendaal het jaarlijkse Tweetallentoernooi plaats. Er werd 
gespeeld in 2 groepen: de Hoofdgroep, die speelden met een tempo van 10 minuten per 
persoon per partij, en de Nevengroep, die speelden met een tempo van 20 minuten per 
persoon per partij. In beide groepen ging opvallend genoeg de zege naar een Belgisch 
tweetal. In de Hoofdgroep waren dat Stefan Docx en Ekrem Cekro, al jaren vaste 
deelnemers aan het toernooi. Tweede werden de Armeense Belg Mher Hovhanisian en 
Michel de Wit en derde Stefan Kuipers en Stefan Colijn. 

Ekrem Cekro en Stefan Docx

In de Nevengroep grepen 2 piepjonge Belgische talentjes de hoofdprijs: de 11-jarige 
Anthony Mitran en de 8-jarige Daniel Dardha. Johan Goorden, lid van Eeuwig Schaak, 
greep samen met Martijn Verbeek net naast de eerste plaats. Zij kwamen slechts een half 
weerstandspunt te kort. De meesten gunden het de Vlaamse kinderen overigens wel. Ze 
hebben het al zwaar genoeg, nu K3 heeft besloten er mee op te houden. Derde in de 
Nevengroep werden Jacques Smits en Henk Alberts. 

Anthony Mitran en Daniel Dardha



Naast Johan Goorden deden nog 5 andere leden van Eeuwig Schaak mee. Kees van 
Hogeloon werd met Bas Robben 7e, Jan Rijkse werd met Hans Ravestein 8e, Ted van Eck 
werd met Rob Verbeek 10e en Patrick Heijnen en Ben Seleski werden samen 14e. 
Belangrijker dan de eindstand was dat iedereen een leuke, gezellige middag beleefde. Naast 
de genoemde deelnemers waren overigens nog een paar leden van Eeuwig Schaak actief. Ad
Bruijns en Marcel Koek waren samen met diverse anderen verantwoordelijk voor de 
vlekkeloze toernooi-organisatie. Onder die anderen was trouwens ook Corné van Geel, 
voormalig lid van Eeuwig Schaak. 

Donderdags voor het Tweetallentoernooi werd ook gespeeld voor de interne competitie van 
Eeuwig Schaak. Uitslagen van die partijen: 
Ger van Aalst – Kees van Hogeloon 0 – 1
Jan Konings – Geraldine Tanasale 1 – 0
Wim Soeters – Cees Buurman 1 – 0 
John van Helden – Ben Seleski 1 – 0 
Cor Lazeroms – Toon de Rooij 0 – 1
Patrick Heijnen – Jan Rijkse 0 – 1

In een schaakpartij moet je niet altijd meteen je eerste ingeving volgen. Dat wordt mooi 
duidelijk in de volgende stelling. 

Wit lijkt de kwaliteit te kunnen winnen met 1.Pe5-g6. Maar schijn bedriegt, want zwart 
heeft dan 1...,Th8-h6! Daarom speelde wit het hier anders: 1.Da6-g6+!,Kg7-f8 2.Dg6-
f5+,Kf8-g7 3.Pe6-g6 en nu wint wit wel echt de kwaliteit en wint verder vrij simpel. De 
witspeler was Jan Smeets, de zwartspeler Arben Dharda. De vader van Daniel Dharda. Het 
was het slot van een schitterende partij, die de schoonheidsprijs won van de 6e ronde van de
KNSB clubcompetitie. Wie de hele partij wil zien, zie www.schaaksite.nl onder het kopje 
“Is het bord te klein voor drie dames?” En die vraag slaat dan weer niet op K3...

http://www.schaaksite.nl/

