
'Benjamin is een groot schaker'
'Benjamin Bok was
zaterdag even terug
bij zijn oude club.
Hij won 25 partijen
en speelde 3
remises.
door onze correspondent
Ad Adriaans

VELDHOVEN - Met zijn kleine
knuistje houdt hij het schaakstuk
stevig op zijn plaats, Dan staat
grootmeester Benjamin Bok voor
zijn neus en doet hij de zet loper
D7·
De vierjarige Tommy Grooten
was, spelend vanaf de schoot van
zijn vader Herman, de jongste
deelnemer aan de schaaksimul-
taan die Benjamin Bok (19) zater-
dagmiddag gaf
'Kijk hier live voetbal' staat er op
een spandoek bij het terras van
Grand Café De Schalm. Maar deze
zaterdagmiddag genieten terras-
bezoekers en passanten er van
liveschaak. Veldhovenaar Benja-
min Bok is Nederlands jongste
schaakgrootmeester en speelt er
vanaf ij.jo uur tegen 28 tegenstan-
ders. De simultaan was een initia-
tiefvan schaakvereniging Veldho-
ven en Arnold van der Heijden.
"Benjamin is als jeugdlid bij onze
vereniging begonnen", zegt Mar-
cel Laarhoven, voorzitter van de
schaakvereniging. "Na de middel-
bare school heeft hij zich hele-
maal op de schaaksport gericht.
Vandaag huldigen we hem voor
zijn behaalde grootmeesterschap,
want dat is toch een hele presta-

• De jonge schaakgrootmeester Benjamin Bok (19) was zaterdag weer even terug bij de club waar hij zijn schaakcarrière begon, schaakvereniging Veldhoven.
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tie. Veel schaakverenigingen in de
omgeving hebben het moeilijk.
Ze hebben alleen senioren als lid.
We willen hiermee ook reclame
maken voor de schaaksport,"
Het is voor de Veldhovense groot-
meester de tweede simultaan.
"Toen ik enkele maanden geleden
de titel grootmeester behaalde,

gaf ik een simultaan bij de Bel-
gische club waar ik speel. Van de
vijftien partijen won ik er dertien
en speelde ik er twee remise."
De eerste twee ronden op het ter-
ras wordt Bok gevolgd door een
koning en koningin van toneelver-
eniging Meer Vreugde Kern. Na
een goed halfuur staat de groot-

meester op de meeste borden al
in gewonnen positie. Ook Jan van
den Brink redt het niet. De Eind-
hovense voorzitter van schaakver-
eniging Brainpower speelde on-
langs nog remise tegen een Duit-
se grootmeester. "Benjamin is een
groot schaker. Door zijn manier
van winnen heeft hij zijn groot-

meesterschap waargemaakt."
Bok wint uiteindelijk 25 partijen
en speelt er drie remise. Hij heeft
genoten. "Ik heb veel oude beken-
den van de club gezien."
De komende tijd gaat hij zich
voorbereiden op het Nederlands
kampioenschap, dat in juli in
Amsterdam plaatsvindt.


