
Huisschaker verslaat Ted van Eck

Vorige week verzorgde Ted van Eck in Rucphen een simultaan aan 12 deelnemers. Als je 
tegen 12 mensen tegelijk speelt, wil je wel eens iets over het hoofd zien. Vooral als je zoals 
Ted niet in de eerste plaats gaat voor een resultaat, maar om alle deelnemers een leuke 
avond te bezorgen. Dat laatste lukte prima en dat hier en daar wat mis ging bij Ted verhoog-
de het plezier bij de deelnemers alleen maar. Ted won 7 partijen, speelde remise tegen Jan 
Rijkse en Toon de Rooij en verloor van Ad Bruijns, Ben Seleski en Hans Otten. De verlies-
partij tegen Hans Otten was bijzonder, omdat hij niet lid is van een schaakvereniging, maar 
tussendoor af en toe een potje schaakt en van de gelegenheid gebruik maakte om aan deze 
simultaan mee te doen. Een rasechte huisschaker dus. Hij was dan ook (terecht) apetrots op 
zijn prestatie.  
Hetzelfde geldt voor Ben Seleski, die profiteerde van een misrekening van Ted van Eck. Ted
had tegen Ben een pionnetje verloren en wou per sé volop op de aanval spelen. Want rustig 
afwikkelen naar een eindspel met een pion minder biedt weinig perspectief. In de volgende 
stelling deed Ted zijn best om de stelling gecompliceerd te houden. 

Teds paard staat in, maar hij laat het gewoon staan en speelt 14.g2-g4? Ted wil graag zwarts 
loper van de witte velden van het bord af hebben, ten koste van zijn paard, maar de paarden 
zijn in de reclame: twee halen, één betalen. 14...,d6xe5 15.g4xf5,Dd8xd5. Zelfs met een 
stuk voor is het tegen een ervaren, lepe schaker als Ted van Eck nog uitkijken, maar Ben liet
deze uitgelezen kans niet lopen en voerde het punt in veilige haven. In een één op één partij 
zou Ted van Eck een dergelijke blunder nooit begaan. 

Ben Seleski



Aanstaande zaterdag zijn verschillende leden van Eeuwig Schaak actief op het 
Tweetallentoernooi in Roosendaal. Patrick Heijnen vormt daar een koppel met Ben Seleski, 
Ted van Eck speelt met Rob Verbeek (RSG), Kees van Hogeloon met Bas Robben (De 
Pion), Jan Rijkse met Hans Ravestein (De Pion) en Johan Goorden met Martijn Verbeek (De
Pion). Al deze koppels spelen in de Nevengroep en het duo Johan Goorden / Martijn Ver-
beek zou wel eens in de prijzen kunnen gaan vallen, al zijn er aantal koppels van jeugdige 
talenten die wel eens gevaarlijke concurrenten zouden kunnen worden, met name Anthony 
en Marie Mitran, die vorig jaar de Nevengroep wonnen. De Nevengroep op het Tweetallen-
toernooi is overigens ook een hele leuke groep om als huisschaker in mee te spelen. De sfeer
op het toernooi is ongeëvenaard gemoedelijk; het is één groot schakersfeest. Voor informatie
over dit toernooi, zie www.depion.nl. 

Marie en Anthony Mitran tijdens het Tweetallentoernooi van 2014
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