
Jonge Bok tegen ouwe bok
Op dit moment wordt in Wijk aan Zee het Tata Steel schaaktoernooi gespeeld. In de 
“Challengers Groep”, waarvan de winnaar het jaar erop in de hoofdgroep mag meespelen, 
vond vorige week een interessante ontmoeting tussen jong en oud plaats. Jan Timman, 
schaakicoon in Nederland, voormalig vice-wereldkampioen en intussen al behoorlijk op 
leeftijd, speelde tegen de 18-jarige Benjamin Bok, die in dit toernooi de grootmeestertitel 
hoopt binnen te slepen. Een “ouwe bok” tegen een jonge Bok, dus. Benjamin Bok speelde 
met wit en na de 75e zet van wit stond de volgende stelling op het bord: 

Timman staat met zwart in principe gewonnen, maar de winstvoering is allesbehalve 
makkelijk. En dat bleek ook wel. Er volgde 75...,Dh5-g4 76.Kg8-h7,Dg4-h5+ 77.Kh7-
g8,Ke6-e7 78.Tf8-f4,Dh5-h3! 79.Tf4-f7+,Ke7-d6 80.Tf7-f6+,Kd6-e5 81.Tf7-f8,Dh3-h5 
82.Tf8-f7,Ke5-e6 en op dat moment zette Benjamin Bok de klok stil en claimde remise. Met
83.Tf7-f8 kon hij voor de derde keer in de partij exact eenzelfde stelling op het bord krijgen 
en volgens de reglementen in het dan remise. Misschien is dat halfje straks precies genoeg 
om de felbegeerde grootmeestertitel te bemachtigen. 

Benjamin Bok



Intussen werd in Rucphen op iets minder hoog niveau geschaakt. Al was het spektakel weer 
niet van de lucht. Niet in de partij tussen Wim Soeters en Cees Buurman, die in een vredige 
remise eindigde, maar wel op de andere borden. Zo trok Joost Assselbergs onverschrokken 
ten aanval tegen Louis van Mechelen, maar de dame van Joost raakte ingesloten en ging 
verloren, waardoor Louis de partij won. Een dame had ook de hoofdrol bij Kees van 
Hogeloon en Jan Rijkse, waar Kees met de witte dame op d1 (!) ondekbaar mat dreigde via 
de open h-lijn. Jan liet het niet gebeuren en gaf op. Ad Bruijns liet Toon de Rooij geen kans:
hij won de kwaliteit, nog enkele pionnen en won eenvoudig. Het grootste spektakel kwam 
van Ger van Aalst, die tegen Ben Seleski eerst een stuk won en daarna het stuk terugofferde 
voor een succesvolle mataanval. In schoonheid het punt binnengehaald, mag je met recht 
zeggen! 

Stand B-manche na 4 ronden: 

1. Ad Bruijns 92
2. Kees van Hogeloon 80
3. Patrick Heijnen 68
4. Cor Lazeroms 66
5. Ger van Aalst 55½
6. John van Helden 53½
7. Toon de Rooij 48½
8. Michiel Peeters 46
9. Jan Rijkse 45½
10. Wim Soeters 38½

Oplossing van de schaakopgave van vorige week: 

De2-f3! Zowel het paard op c6 als de loper op f6 dreigen te sneuvelen en zwart kan maar 
één van de stukken redden. Een mooi voorbeeld van een dubbele aanval van de dame. 


