
Ted van Eck 36e op Malta

Eeuwig Schaak is internationaal actief! Dat wil zeggen: één van de leden van Eeuwig 
Schaak, te weten Ted van Eck. Hij verbleef vorige week op Malta om daar mee te doen aan 
het Malta Open. Met een score van 5½ uit 9 werd hij 36e van de 167 deelnemers, lang niet 
slecht, dus! Zeker niet als je bedenkt dat er aan het toernooi ook FIDE-meesters, internatio-
naal meesters en zelfs grootmeesters deelnamen. Het toernooi werd gewonnen door één of 
andere Mongool. Dat klinkt als een belediging, maar dat is het niet: het is letterlijk waar. 
Gundavaa Bayarsaikhan is een schaakgrootmeester uit Mongolië en hij won het toernooi in 
Malta. Ted van Eck verloor in de eerste ronde van de Griek Georgios Delloudis, won daarna
van de Zweed Roland Sobenius, gevolgd door een remise tegen de Duitser Lutz Krajinski, 
winst tegen de Engelsman Lander Arrasate, verlies tegen de Maltees Arne Kaehler, winst 
tegen de Duitser Georg Haase, winst tegen de Belg Stephan Meskens, winst tegen de 
Hongaar Istvan Piroska en verlies tegen de Spanjaard Alejandro Roig Aguiliar. De namen 
zullen ook doorgewinterde schakers weinig zeggen, maar het geeft wel het internationale 
karakter van het toernooi aan. 

Gundavaa Bayarsaikhan

Een hele leuke partij uit het toernooi op Malta was die tussen de Duitsers Arthur Gil (met 
wit) en Peter Wiesemann. De partij verliep als volgt: 
1.e2-e4,c7-c6 2.d2-d4,d7-d5 3.e4-e5,Lc8-f5 4.Pg1-f3,e7-e6 5.Lf1-e2,Pb8-d7 6.O-O,h7-h6 
7.Lc1-e3,Ta8-c8 8.Pb1-d2,c6-c5 9.c2-c4,Pd7-b6 10.c4xd5,e6xd5 11.Le2-b5+,Lf5-d7 (zie 
diagram) 



12.e5-e6!,Ld7xb5 13.e6xf7+,Ke8xf7 14.Pf3-e5+,Kf7-e6 15.Dd1-g4+,Ke6-f6 16.Dg4-
g6+,Kf6-e7 17.Dg6-f7+,Ke7-d6 18.Le3-f4,Tc8-c7 19.Pe5-d7+,... (19.Pec4+,Kc6 20.Pa5# 
was hier nog wat sneller uit geweest) 19...,Kd6-c6 20.Df7-e6+,Lf8-d6 21.De6xd6 mat. 

Inmiddels is Ted van Eck weer terug. En wat doet een schaker als Ted van Eck dan, zodra 
hij terug is van een week lang schaken op Malta? Schaken in Roosendaal! Op het districts-
kampioenschap moest hij het afgelopen maandag opnemen tegen Mark Smits, één van de 
favorieten voor de eindzege en de enige deelnemer met een titel op zak (die van FIDE-
meester). Ted wist aardig partij te bieden, maar verloor de strijd. Kees van Hogeloon won 
van jeugdtalent Mick Dielissen en Johan Goorden en Patrick Heijnen moesten het tegen 
elkaar opnemen. Johan won het “broedermoord-duel”. Alle uitslagen en enkele partijen zijn 
te zien op www.schaakgenootschap.nl (klik “DKR” aan). Wie precies wil weten hoe 
Magnus Carlsen zijn wereldtitel behield of ander nationaal en internationaal schaaknieuws 
wil nalezen kan terecht op www.schaaksite.nl. 

Mark Smits
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