
De 4e van Bok
In de Nederlandse schaakwereld valt de laatste tijd Benjamin Bok op met goede prestaties. 
Hij scoorde al 3 grootmeesterresultaten en was er al van verzekerd op het volgende FIDE-
congres officieel de titel van grootmeester te mogen ontvangen. Voor de meeste schakers is 
zoiets een reden om even rustig achterover te leunen en het even rustig aan te doen, omdat 
na hard werken de buit dan binnen is. Dat geldt niet voor Benjamin Bok. Op het EK schaken
in Jerevan scoorde hij opnieuw een grootmeesterresultaat. Zijn 4e in korte tijd. Dat resultaat 
is puur voor de statistiek, maar hij kan in ieder geval terugkijken op een uitstekend EK, 
waar hij overigens 32e werd. De absolute wereldtop is dus nog wel even uit het zicht voor 
Benjamin Bok. 
In de 2e ronde kreeg hij een kadootje van de Armeniër Sedrak Matevosian. Bok speelde met
zwart en kreeg de volgende stelling voor zijn neus. 

Hier kon Bok eenvoudig de buit binnenhalen via een dubbele aanval van de dame. Het zou 
een opgave voor Stap 2 kunnen zijn. 25...,Dc7-f4! De zwarte dame van de loper op h4 aan 
en dreigt tegelijkertijd mat op c1. En 26.g3 haalt ook niets uit, want dan sneuvelt de loper op
f3. 

Benjamin Bok



Europees kampioen werd de Rus Alexander Motylev. Nog tijdens het EK is in het Siberi-
sche Chanti-Mansiejsk een ander belangrijk evenement gestart: het Kandidatentoernooi. De 
winnaar van dat toernooi mag wereldkampioen Magnus Carlsen uitdagen voor de wereld-
titel. De strijd gaat tussen 4 Russen (Vladimir Kramnik, Sergei Karjakin, Peter Svidler en 
Dimitri Andreikin), de Indiër Viswanathan Anand, de Armeniër Levon Aronian, de Bulgaar 
Veselin Topalov en de Azerbeidzjaan Shakhriar Mamedyarov. De eerste slag is voor Anand, 
die in de eerste ronde meteen Aronian de oren waste. 

Terug naar een meer bescheiden niveau, hoewel zeker niet minder interessant: de interne 
clubcompetitie van Eeuwig Schaak. Daarin werd vorige week de eerste ronde van de derde 
manche gespeeld. De uitslagen waren als volgt: 

Ad Bruijns – John van Helden 1 – 0 
Toon de Rooij – Jan Rijkse 0 – 1
Ger van Aalst – Patrick Heijnen 1 – 0 
Cees Buurman – Cor Lazeroms 1 – 0 
Louis van Mechelen – Geraldine Tanasale 1 – 0 
Ben Seleski – Wim Soeters 1 – 0 

Opmerkelijk detail: nadat in de laatste ronde van de 2e manche alle witspelers wonnen, 
winnen ook nu weer 5 van de 6 witspelers. Kennelijk wordt bij Eeuwig Schaak het voordeel 
om met wit te spelen optimaal uitgebuit!


