
Raakt Ted van Eck zijn 10 titels kwijt? 
Nog maar nauwelijks zijn we bekomen van de heisa rond Lance Armstrong of een volgende 
geruchtmakende zaak dient zich weer aan. Het ESADA (Eeuwig Schaak Anti-Doping 
Agentschap) wil Ted van Eck zijn 10 kampioenstitels bij Eeuwig Schaak afnemen. 
Weliswaar is Ted van Eck nooit positief getest op doping, maar het ESADA zegt te 
beschikken over diverse verklaringen van schakers die Ted van Eck in die periode 
Jägermeister hebben zien innemen. Het bestuur van Eeuwig Schaak stelt echter dat de 
ESADA geen bevoegdheid heeft om die titels af te nemen en is zelf niet van zins hem die 
titels te ontnemen. Zij wijzen erop dat Jägermeister nergens op de lijst van verboden 
middelen is terug te vinden. Bovendien twijfelen zij er ernstig aan of Jägermeister er voor 
zorgt dat mensen beter gaan schaken. Ted van Eck nam dan ook zijn Jägermeister nooit 
vóór, maar altijd ná het spelen van een partij. En dan nog niet eens op de clubavond op 
donderdag bij Eeuwig Schaak, maar alleen op vrijdag bij De Pion, omdat hij na de 
clubavond bij Eeuwig Schaak nog met de auto naar huis moest rijden. Het ziet er dus naar 
uit dat Ted van Eck zijn 10 kampioenstitels gewoon mag houden. 

Mart Smeets heeft intussen gezegd zeer teleurgesteld te zijn in Ted van Eck. “Als hij nou 
nog Beerenburg had gedronken, zoals de schaatstoeschouwers in Friesland, of  een 
jenevertje, had ik het nog begrepen. Maar Jägermeister...?” Mart Smeets vond de bijzonder 
hoge Elo-rating van Ted in 2011 verdacht. Aan de andere kant vinden andere mensen de 
hoge Ego-rating van Mart Smeets weer erg verdacht. 

In het volgende partijfragment uit januari 1995 zien we Ted van Eck met zwart één van zijn 
vele prachtige manoeuvres maken. 



26...,Pe4-c3!!! 27.Tc2-d2? (Beter was 27.Pe1) 27...,Df5-b1+!!! 28.Td2-d1,Pc3xd1 en wit 
geeft op. Was dit prachtig spel het gevolg van jarenlang zorgvuldig gedoseerd Jägermeister-
gebruik of van het schaaktalent van Ted van Eck? Specialisten houden het op het laatste. Het 
lijkt dan ook weinig zin te hebben om massaal aan de Jägermeister te gaan om de schaak-
prestaties te verbeteren...

Ted van Eck anno 2012, inmiddels overgestapt op een ander recept


