
De vijfkamp (tafeltennis, tafelvoet-
bal, tennis, biljarten en backgam-
mon) is een prettig uit de hand
gelopen weddenschap tussen de
twee. Beiden zijn als spelletjesfa-
naat te karakteriseren en behoren
dus nadrukkelijk tot de mensen-
soort Homo ludens, de spelende
mens.
Hans Böhm is met 68 jaar natuur-
lijk al een hele tijd volwassen,
maar het spelende kind in
hem is nog steeds actief.
Loek van Wely, acht-

voudig Nederlands kampioen
schaken, is 22 jaar jonger. Ook hij
schuwt andere uitdagingen niet.
’King Loek’, zoals hij in de schaak-
wereld vaak wordt genoemd, heeft
zijn schaakcarrière inmiddels op
een laag pitje gezet en is gaan
pokeren. Daarnaast loopt hij af en
toe een marathon, speelt graag
voetbal en schafeltennis (combina-
tie van schaken en
tafeltennis). Ook
zit hij vaak op
de racefiets, hij
heeft zelfs
pittige etap-
pes van de
Tour de

France gereden.
„Hij is een goed sportman met een
getraind lijf”, zegt Böhm respect-
vol over zijn tegenstander. Voegt
er, solliciterend naar een rol als
underdog aan toe: „Ik moet het
hebben van mijn techniek
van vijftig jaar geleden.”
In zijn jeugd speelde
hij op wedstrijdni-
veau tafeltennis.
Van Wely: „Hans zal

wel een betere
techniek hebben

met tennis en
tafeltennis,
maar juist in

deze fysieke sporten zal ik hem
proberen te slopen. En een Braban-
der uitdagen met biljarten is na-
tuurlijk de goden verzoeken.”
Beiden zijn ervan overtuigd dat ze
de vijfkamp gaan winnen.

Er wordt niet alleen gespeeld om
eeuwige roem maar ook om

een pot, waarvoor de spe-
lers zelf honderd euro per
onderdeel inleggen. De
winnaar van de vijfkamp,

dus de persoon die ten
minste drie onderdelen

wint, krijgt nog eens hon-
derd euro extra. Dus vrijblij-

vend is de vijfkamp zeker
niet.

„Het wordt een ludieke strijd
tussen twee generaties”, blikt

Mr. Chess Böhm vooruit naar
3 mei.

Locaties
De vijfkamp speelt zich af op
vijf locaties in Hilversum:
het pand van de tafeltennis-
vereniging TTV Hilversum,
café De Maarschalk (biljart),
tennispark ’t Melkhuisje,
café Brabant (tafelvoetbal)
en de tuin van huize Böhm
(backgammon). Publiek is
welkom bij de eerste vier
onderdelen, maar backgam-
mon is alleen voor genodig-
den.
De combattanten zijn zo’n
beetje de hele dag in touw,
want het zijn serieuze

matches (zie programma
hiernaast). Bij tafelten-
nis gaat het om drie sets
tot 21 punten, ook drie
sets bij tennis, waarvan
de laatste set een super-

tiebreak, bij driebanden
(groot biljart) om
vijftien caramboles en

bij het tafelvoetbal
(echte wedstrijdta-
fel) ook drie potjes

tot elf doelpunten. Wie bij back-
gammon het eerst vijftien punten
heeft, is de winnaar.
Böhm is blij met de medewerking
van de lokale verenigingen en cafés
die accommodatie en speeltafels
beschikbaar stellen. Voor een spor-
tief verloop is er toezicht van arbi-
ters. De winnaar van de Homo
Ludens Trofee 2018 zal zijn titel
volgend jaar verdedigen, eventueel
tegen een andere uitdager, zo is de
bedoeling.

Böhm favoriet
Om op de beginvraag terug te
komen: wie gaat winnen? Böhm is
misschien toch wel als favoriet aan
te merken, niet zozeer op grond
van wat hij zelf techniek van een
halve eeuw geleden noemt. Dit is
uiteraard met een korreltje zout te
nemen. Böhm was in 2016 open
Nederlands kampioen backgam-
mon, hij tennist actief bij ’t Melk-
huisje, op (veteranen)competitieni-
veau. Hij zal op het gravel de bal-
len dus waarschijnlijk makkelijker
raken dan Van Wely die dit zal
moeten compenseren met supe-
rieur loopvermogen.
Op de site van TTV Hilversum is te
lezen dat Böhm in het geheim bij
de club heeft getraind. En de Hil-
versummer heeft een uitstekend
track record als het om het winnen
van weddenschappen gaat. Böhm
wedt niet om te verliezen, voor Van
Wely staat misschien eerder de
sportieve uitdaging voorop.
De vijfkamp schreeuwt om een
soort wedkantoor, en dat is ook in
leven geroepen. Een selecte groep
liefhebbers kan een gokje wagen,
een aardigheidje waarmee een paar
tientjes valt te winnen (of te verlie-
zen). 
Schaakgrootmeester Jan Timman
heeft zijn geld op zijn jeugdvriend
Hans Böhm gezet, net als Bessel
Kok, voormalig zakenman en
schaakorganisator.

Mister Chess versus King Loek
Vijfkamp om Homo Ludens Trofee 2018 ✱ Op vijf locaties in Hilversum ✱ Ludiek generatiegevecht

Wim van der Wijk 
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Hilversum ✱ Wie wint op donder-
dag 3 mei in Hilversum de Homo
Ludens Trofee 2018? Hans Böhm of
Loek van Wely, twee schaakgroot-
heden die elkaar in vijf disciplines
gaan bestrijden, maar niet op het
schaakbord.

Loek van Wely (rechts) probeert Magnus
Carlsen de bal af te pakken. ARCHIEFFOTO’S ANP

Botsing tussen
fysieke fitheid en
gerijpte techniek
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Programma
Donderdag 3 mei

11.00 uur Tafeltennis - TTV Hilversum (Vaartweg 52)
12.30 uur Biljart/driebanden – Café De Maarschalk (Spoorstraat 67)
14.00 uur Tennis – Melkhuisje (Bussumergrintweg 58)
16.00 uur Tafelvoetbal – Café Brabant (Noorderweg 72)
17.00 uur Backgammon Tuin huize Böhm (besloten)

Info weddenschappen: bartstam@ziggo.nl

Thuiswedstrijd op ’t Melkhuisje.

Hans Böhm moet zelf
vol aan de bak. 


