
Krijgen we weer een Nederlandse wereldkampioen?

Het nieuwe schaakseizoen is nu echt begonnen. De senioren van Eeuwig Schaak beginnen 
na twee inloopavonden deze week aan de interne competitie. De jeugd had afgelopen 
dinsdag een eerste inloopavond en komende dinsdag volgt er weer één. Wie nog wil 
aanhaken, bel voor informatie naar Cor Lazeroms, tel. 0165-342346, of kom gewoon langs 
op dinsdagmiddag vanaf 15.45 uur (jeugd) of op donderdag vanaf 20.00 uur (senioren), in 
beide gevallen in 't Trefpunt in de Raadhuisstraat in Rucphen. De beste manier om te weten 
te komen waarom zoveel kinderen zoveel lol aan schaken beleven is om het met eigen ogen 
een keer te zien. 
Op dit moment is schaken niet echt hot in de media, maar dat zou wel eens snel kunnen 
veranderen. De Nederlander Anish Giri is namelijk nog volop in de race voor het wereld-
kampioenschap. In het voorjaar van 2016 wordt in Khanty-Mansiysk in Siberië een 
kandidatentoernooi gespeeld om te bepalen wie later dat jaar wereldkampioen Magnus 
Carlsen mag uitdagen. Anish Giri zal, zoals het er nu naar uitziet, één van de deelnemers aan
dat toernooi zijn. Hij heeft dat te danken aan het feit dat hij enige tijd stevig in de top 10 van
wereldranglijst staat. Momenteel staat hij 6e en is de jongste speler in de top 10. Dat belooft 
dus nog heel wat voor de toe-komst! Of dat betekent of hij inderdaad ook nog een keer de 
wereldtitel pakt moet de toe-komst uitwijzen, maar heel schakend Nederland hoopt uiteraard
van wel. Het zou de best denkbare promotie voor de schaaksport in Nederland zijn en 
zorgen dat de schaaksport in Nederland weer de waardering krijgt die de sport verdient. 

Anish Giri

Maar naast Anish Giri is er meer Nederlands schaaktalent. Op dit moment worden, ook in 
Khanty-Mansiysk, de jeugdwereldkampioenschappen gehouden. De Nederlanders Benjamin
Bok en Jorden van Foreest draaien daar in de top mee. Op http://wjcc2015.fide.com kunt u 
hun verrichtingen volgen en natuurlijk houdt ook www.schaaksite.nl u uitgebreid op de 
hoogte. 

http://wjcc2015.fide.com/
http://www.schaaksite.nl/


En dat zelfs die jeugdtalenten wel eens een bok schieten blijkt uit het volgende fragment. De
Zweed Linus Johansson speelde met wit tegen Benjamin Bok en kwam na 14 zetten in de 
volgende stelling terecht. 

Linus Johansson speelde hier 15.g2-g3? Daar wist Benjamin Bok wel raad mee: 15...,f6-f6! 
En waar moet die loper op e5 nu naar toe? De enige manier om hem niet te verliezen is 
16.Le5-f4, maar dan volgt 16...,Ph5xf4 17.g3xf4 en zwart bestormt de dodelijk verzwakte 
koningsstelling. Johansson probeerde nog tegenspel te krijgen met 16.Le2xg4,Tg8xg4 
17.Dc2-e2,f6-f5 18.e4xf5,e6xf5, waarna wit aftrekschaak kan geven, maar daar op geen 
enkele manier voordeel uit kan halen. Benjamin Bok bleef gewoon een stuk voor en won de 
partij. 

Met het voetbal wordt het toch niks meer. Laten we gewoon onze schaaktalenten gaan 
volgen. Die scoren wèl, namelijk! 

Benjamin Bok


