
Ted van Eck medekoploper in DKR
In het DistrictsKampioenschap Roosendaal (ook wel afgekort als DKR) gaat Ted van Eck, 
lid van Eeuwig Schaak na 2 partijen met 8 andere spelers aan kop. Na zijn eerste winstpartij 
(op Anthony Snijders) won hij in de tweede ronde met zwart van Jacques Smits. Cruciaal 
moment in die partij was toen de volgende stelling op het bord kwam: 

Ted speelde hier 30...,e6-e5 en wint een stuk. Als het paard weggaat sneuvelt de toren. 
Jacques Smits probeerde nog 10 zetten lang tegenspel te krijgen, maar wierp toen de 
handdoek in de ring. Bepaald niet erg teleurgesteld overigens: hij was terecht blij met zijn 
spel voor dit moment en had er al wel rekening mee gehouden van Ted van Eck te zullen 
verliezen. 
De andere spelers van Eeuwig Schaak deden het minder goed: ze verloren allen. Johan 
Goorden van Pim Eerens en Patrick Heijnen van Jos van Ginneken; dat was niet zo vreemd 
gezien het feit dat hun tegenstanders een fors pak elo-punten meer achter hun naam hadden 
staan. Dat Kees van Hogeloon van Joey Wattimena verloor was wel onverwacht. Kees blun-
derde in die partij een stuk weg en Joey speelde het uitstekend uit. 

Pim Eerens



Afgelopen zaterdag werd er voor de externe competitie van de NBSB gespeeld. Eeuwig 
Schaak doet mee aan de Avondcompetitie, maar niet met de competitie op zaterdagmiddag, 
omdat dan met achttallen wordt gespeeld en het voor een kleine club niet meevalt om elke 
week een achttal op de been te brengen, zeker niet als, zoals bij Eeuwig Schaak, een aantal 
mensen andere activiteiten hebben op zaterdag. Een aantal leden van Eeuwig Schaak speelt 
wel bij andere verenigingen mee op zaterdag. Ted van Eck won met De Pion 2 (Roosendaal)
in en tegen Sliedrecht met 4½-3½, Ted zelf verloor. Johan Goorden speelde met De Raads-
heer 1 (Zundert) met 4-4 gelijk tegen Checkmate 1 (Weert), Johan speelde remise. Ad 
Bruijns won met De Pion 4 met 5-3 van De Raadsheer 2, Ad speelde remise. Kees van 
Hogeloon en Jan Rijkse wonnen met De Pion 5 met 5-3 van 't Paardje (uit Made), Kees won
en Jan speelde remise. John van Helden en Patrick Heijnen verloren met De Pion 6 met 5½-
2½ van DSC 2 (Dongen); John verloor en Patrick won. 

Bij aanvang van de wedstrijden op zaterdag kwam het nieuws dat schaakcommentator Lex 
Jongsma was overleden. De naam Lex Jongsma zal niet-schakers weinig zeggen, maar 
onder schakers, zeker de wat ouderen, is hij erg bekend. Hij schreef artikelen over schaken 
in de Telegraaf, maar is vooral ook bekend om zijn heldere en zeer vermakelijke uitleg bij 
grote schaaktoernooien. Het is eeuwig zonde dat hij dat nooit op media als TV of radio heeft
kunnen doen. Lex Jongsma was zeer waardevol voor de popularisering van de schaaksport. 
Eén schaker durfde zelfs te beweren dat het overlijden van Lex Jongsma groter nieuws was 
dan het overlijden van Nelson Mandela. Op de vraag of dat nou niet wat overdreven was 
antwoordde hij: “Je kunt toch niet ontkennen dat Lex Jongsma meer betekend heeft voor de 
schaaksport dan Nelson Mandela?” De schaakwereld zal Lex Jongsma beslist missen. 

Lex Jongsma


