
Ted van Eck in meesterlijk gezelschap
Erik van den Doel is net als vorig jaar in Roosendaal Brabants schaakkamppioen geworden. 
Een verrassing was dat niet: de grootmeester uit Den Bosch was huizenhoog favoriet voor 
de titel. Hij was de enige grootmeester in het gezelschap, maar had wel af te rekenen met 
diverse andere titelhouders: Internationaal Meesters, FIDE-Meesters en... Ted van Eck, lid 
van Eeuwig Schaak. De enige titel die Ted heeft, naast zijn 10 titels als clubkampioen van 
Eeuwig Schaak, is “Internationaal Jägermeister”, maar die titel heeft niets met zijn 
schaakcapaciteiten, maar alles met zijn favoriete versnapering te maken. Ted kon in de A-
groep tussen al die titelhouders geen potten breken en dat was vooraf ook wel te vrezen. Ted 
heeft het de afgelopen paar jaar zo goed gedaan, dat zijn Elo-rating inmiddels tot boven de 
2000 is gestegen, maar dat betekende wel dat hij niet mocht deelnemen in de B-groep van 
het Brabants Kampioenschap, waar een bovengrens van 2000 Elo-punten voor stond. Te 
goed voor de B-groep, maar wel een maatje te klein voor de A-groep. Ted viel dus tussen de 
wal en het schip, maar is wel een mooie ervaring rijker, al moet gezegd worden dat Ted al 
vaker in toernooien met zeer sterke tegenstanders heeft meegespeeld. 
In de B-groep speelde Johan Goorden mee, ook lid van Eeuwig Schaak. Johan eindigde met 
een score van 50% in de middenmoot van die groep. 

Johan Goorden en Bas Robben analyseren hun partij



Het Brabants kampioenschap werd inmiddels voor de derde keer op rij georganiseerd door 
de Roosendaalse schaakclub De Pion. De Pion pakte flink uit heeft het  kampioenschap op 
zeer professionele wijze verzorgd. Op internet was het toernooi live te volgen en ter plaatse 
werd commentaar gegeven door aanstormend schaaktalent Stefan Kuijpers en de Israëlische 
grootmeester Yochanan Afek. Het enige wat er nog aan ontbrak was een live verslag op 
Omroep Brabant, die alleen maar een camera op deze twee had hoeven richten om 
gegarandeerd te zijn van een boeiende uitzending. Een gemiste kans...

Vorige week lieten we een schaakdiagram zien met een opgave. Hier nogmaals hetzelfde 
diagram, nu met de oplossing: wit geeft een dame om er vervolgens weer één te nemen en 
graait intussen wel een stuk mee: 1.Db2xe5!,Dd6xe5 2.Pf4-g6+!
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Zelf een potje schaken? Eeuwig Schaak begint weer met een Open Avond op 25 augustus, 
rapidschaak op 1 september en de interne competitie start op 8 september. Het is allemaal te 
doen op donderdagavond om 20.00 uur in 't Trefpunt in Rucphen. De jeugd speelt op 
dezelfde locatie om 18.30 uur en start op 1 september met een Open Avond. 


