
Simultaan Ted van Eck voor heel gemeente Rucphen

Donderdag 19 maart geeft Ted van Eck, in het verleden 10 keer clubkampioen van Eeuwig 
Schaak, vanaf 20.00 uur een simultaan in 't Trefpunt in Rucphen. Bij een simultaan speelt 
één speler tegen een heleboel tegenstanders tegelijk. Naast de leden van Eeuwig Schaak is 
bij deze simultaan iedereen die in de gemeente Rucphen van harte welkom om hieraan deel 
te nemen, gratis en voor niks, zonder enige verplichting. Daarnaast zijn ook oud-leden van 
Eeuwig Schaak van harte welkom, ongeacht of ze (nog) in de gemeente Rucphen wonen of 
niet. Het wordt gegarandeerd een gezellige avond en als het even meezit ook nog eens een 
leuke partij. 
Ted van Eck speelt al enige jaren geen interne competitie meer bij Eeuwig Schaak, maar dat 
wil niet zeggen dat hij niet nog altijd zeer actief is als schaker en zo nu en dan prachtige 
combinaties uit de mouw schudt. Zoals in onderstaande stelling, een partij van oktober vorig
jaar, waarin hij met zwart speelde tegen Marvin Jacobs. 

38...,Pf4-e2+ 39.Kg1-f1,Pe2-d4 40.Dc2-d1. En waar een ander meteen de toren zou slaan, 
heeft Ted nog een paar venijnige tussenzetjes. 40...,Dc7-h2 (Dreigt mat op h1) 41.Kd1-
e1,Dh2-g1+ 42.Pd2-f1,Pd4xf3+ 43.g2xf3 en Ted staat de kwaliteit voor in een heerlijke 
stelling. In dezelfde partij bewees Ted vervolgens ook dat ook hij maar een mens van vlees 
en bloed is, want Marvin Jacobs wist zich nog terug te knokken naar remise. 

Ted van Eck



In de interne competitie van Eeuwig Schaak is de 3e en laatste manche begonnen. In de 1e 
ronde van de C-manche sneuvelden op diverse borden weer hier en daar een stuk. Meestal 
verliest iemand niet zomaar een stuk, omdat het ergens weggezet wordt waar het geslagen 
kan worden of vergeten wordt het stuk te dekken. Er zijn wel andere manieren om een stuk 
kwijt te raken. Patrick Heijnen bijvoorbeeld deed het tegen Kees van Hogeloon expres. Hij 
had een week ervoor schitterend gewonnen van Kees en wou dat vanzelfsprekend nog een 
keer overdoen. Hij offerde een stuk voor een aanval, maar het pakte allemaal stukken 
minder uit dan hij had gehoopt. Kees wist de aanval snel te neutraliseren, bleef een stuk 
voor en won de partij. 
Louis van Mechelen viel een paard aan van Geraldine Tanasale, dat naar voren vluchtte. 
Vervolgens werd het paard weer aangevallen en... kon nergens meer naar toe! Dus ging het 
paard verloren en won Louis. Ger van Aalst had tegen Cees Buurman een venijnig 
aftrekschaakje, dat hem maar liefst een volle dame opleverde. Partij in één keer uit. 
Niet altijd betekent het winnen van een stuk dat je de partij eenvoudig wint. John van 
Helden wist Jan Konings een stuk afhandig te maken, maar Jan kreeg er een paar pionnetjes 
voor terug en wist het John nog uitermate lastig te maken. Net niet lastig genoeg, bleek 
echter. Een zwarte pion van Jan rukte op naar de 2e rij met de koning erbij, maar de dame, 
die John intussen had behaald, wist de koning weg te jagen van de pion en de winst veilig te
stellen. 
De partij Ad Bruijns – Jan Rijkse werd door wedstrijdleider Cees Buurman al met potlood 
ingevuld: ½-½. Maar juist als je dat doet, loopt het anders. Ad trok furieus ten aanval tegen 
de koningsstelling van Jan en pakte het volle punt. Gelukkig had Cees Buurman ook een 
gum bij...
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