
Laatste externe partij voor BSG

De eerste wedstrijd bij de “vrienden van BSG IV” was direct een hele bijzondere. Wonend in
Amsterdam ging ik op de fiets naar Denk en Zet in Waverveen. Dat het die avond stormde en
hoosde (de Volkrant meldde een dag later zelfs windkracht 13!) maakte de fietstocht er niet
prettiger op. Na Ouderkerk aan de Amstel was ik ook nog de weg kwijt en met behulp van
enkele boeren (“bij de boerderij van Van der Plas rechtsaf, de brug over en bij de schuur van
Kroon rechtdoor”), kwam ik nog net op tijd bij het speellokaal van Denk en Zet. Met bijna
een uur achterstand begon ik mijn  partij. De wedstrijd werd makkelijk gewonnen, maar Arnth
van Tuinen en ik braken onze partijen af. Twee weken later, nu met de auto van Feike
Boomsma, werden de partijen uitgespeeld. Ik had in een onduidelijke stelling afgebroken,
maar die wel uitvoerig geanalyseerd, hetgeen zijn vruchten afwierp.

Eddy Sibbing – Maarten de Jong

Denk en Zet I – BSG IV, 15 maart 1988

44.Txf4 g3+ (44..,Txh3 45.Kg2 Th4 gaf goede
remisekansen voor zwart. Na 44..,gxh3 45.Tg4
h2 46.Txg8 Tf1+ 47.Kxf1 h1D+ 48.Tg1 staat wit
goed) 45.Kg2 Th2+ 46.Kg1 Txh3 47.Tg4 Tgh8
48. Kg2 Th2+ 49.Kxg3 T8h3+ 50.Kf4 Txa2
51.Tg1+ Kc2 52.Td7 Ta3 53.Tg2+ Kc1
54.Txb7 Thxf3+ 55.Ke4 Th3 56.Tf7 Th4+
57.Kd5 Td3+ 58.Kc6 Txb4 59.Tf1+ Td1
60.Txd1+ Kxd1 61.Ta2 1-0

Twee BSG-ers op de Van Oldenbarneveldtstraat hadden een nuttige functie voor BSG:
Marcel Peek en ik waren jarenlang het “analysebureau” voor BSG. Spelers konden hun
afgebroken partijen aan ons doorgeven, waarna wij varianten en adviezen gaven voor het
uitspelen van de stellingen.

Op de foto:
(vlnr)
Marcel
Peek, Johan
Booij en ik
tijdens één
van onze
fietstochten
in België.

(Foto: Li
Riemersma)
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In deze stelling had André Sueters (met wit) in
1995 afgebroken tegen een speler van Putten. De
zwartspeler had een zet afgegeven.

Het analysebureau analyseerde de stelling, legde
de varianten uit aan de BSG-er, maar gaf vooral
ook praktische tips om de stelling te spelen.

Al met al zou dit een (groot) voordeel voor de
BSG-ers zijn, ervan uitgaande dat de analyses bij
de tegenpartij van minder hoog niveau waren.
Voor de goede orde: dit was nog voor het
computertijdperk!

Tips voor deze stelling: het draait
niet zozeer om materiaal, maar om
tijd: wie kan het eerst een vrijpion
naar de overkant brengen!

Dat blijft de belangrijkste leidraad in
deze stelling: het maken van een
(snelle) vrijpion en het veilig
opspelen daarvan.

Het beperken van de loper door
(dreigende) paardvorken,
dominantie van het paard of
inmetselen met (zijn eigen) pionnen
is een ander motief.

De witte koning blokkeert voorlopig
prima op d3, de zwarte koning moet
actief worden om iets tegenover de
witte koningsvleugel te stellen, maar
daar hangt een 'tijdplaatje' aan vast.

André Sueters op het Pleinfestival van het MEC in 2011

A1) 1...,Kb4 2.g5 hxg5 (niet verplicht: variant A3) behandelt 2…,Ld8) 3.fxg5! (na  3.hxg5
Ld8 4.Pxg7 Kxb3 of 4.Pxd4 Lc7 krijgt wit niet zo snel een vrijpion) 3…,Le5 4.Pxd4!
Lxd4 (4…,Kc5 is A2)) 5.Kxd4 g6! (anders volgt h5-h6 (+-)) 6.f4 (alles draait nu om een
'doorbraak') 6.Kxb3 7.f5 gxf5 (7…,Kxa4 8.fxg6 fxg6 9.h5 (+-)) 8.Kxd5! (beter dan 8.h5
f4 9.h6 f3 10.Ke3 d4+! 11.Kxf3 d3 (=) met schaak promoveren is een van de motieven
bij dit soort wedrennen) 8…,Kxa4 9.h5 b5 10.h6 b4 11.h7 b3 12.h8D (+-)
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A2) 1…,Kb4 2.g5 hxg5 3.fxg5! Le5 4.Pxd4! Kc5 5.f4! [5.Pe2 is de partij, terwijl 5.b4+ Kd6
onduidelijk is] en nu:

I 5...,Lxd4 6.b4+ Kd6 [6…,Kxb4 7.Kxd4 b5 (7...,Kxa4 8.h5 (+-)) 8.axb5 (+-)) 7.Kd4 g6
8.f5 (+-)

II 5…,Lxf4 6.g6 Ld6 7.gxf7 Kb4 8.Kc2 (+-) (met het idee 9.Pe6)
III 5…,Lb8? 6.b4+ Kd6 7.h5 (+-) wits paardvork beslist!
IV 5…,Lc7 6.h5 Lxf4 7.g6 Ld6 8.gxf7 (+-) (zie II)

A3) 1…,Kb4 2.g5 Ld8?! 3.Pxg7! (3.gxh6 gxh6 4.Pxh6 geeft zwart de lange diagonaal en
wits pionnen dreigen niets meer) 3…,hxg5 (3…,Kxb3? 4.Pe8!! hxg5 5.h5 (+-)) 4.fxg5 -
Kxb3 (4…,Lc7? 5.h5 Le5 6.h6 Kxb3 7.f4 (+-)) 5.f4 Lc7 6.Pe6! (fraai, maar niet nodig)
6…,Ld6 7.Pd8  (Ook 7.f5 fxe6 8.g6 Lf8 9.fxe6 (+-)) 7…,Lxf4 8.Pxf7 gevolgd door
9.g6-g7-g8 (+-)

B) 1…,g6 2.Pxh6 Lxh4 3.Pxf7 (+=) bijvoorbeeld: 3…,Kb4 4.Pe5 Kxb3 5.f5! Kxa4 6.Pxg6
Lg3 7.f5 Ld6 [Anders volgt 8.f4 en de loper komt er nier meer bij] 8.f6 b5 9.Pe7! b4
10.g6 (+-)

C) 1…,a5 2.g5 hxg5 3.hxg5 Ld8 4.Pxg7 Kb4 5.Pf5 Kxb3 6.Pxd4+ Kxa4 7.Pc6 Lc7 8.f5
Lf4 9.g6 fxg6 10.fxg6 Lh6 11.f4 Kb5 (wat anders?) 12.f5 Kxc6 13.f6 en 14.g7 (+-)

De partij ging als volgt:

1…,Kb4 2.g5 hxg5 3.fxg5 Le5 4.Pxd4 Kc5 5.Pe2 [5.f4! zie A2] 5..,Kb4 6.f4 Ld6 7.h5
[7.Kc2!?] 7…,Kxb3 8.f5 Le5? [8…,Kxa4! 9.h6 noch 9.g6 fxg6 10.fxg6 Le5 levert iets
op] 9.Pd4+ Kxa4 10.Pc6 Lf4 11.g6? [11.h6! gxh6 12.g6 fxg6 13.fxg6 (+-)] 11…,f6?
[11…,fxg6!] 12.Pe7 b5 13.Pxd5 Le5 14.h6 1-0

André heeft enkele plannen uit de analyse in de partij terug laten komen en ook aan de tips
gedacht tijdens het uitspelen. Het leverde André (BSG) uiteindelijk een punt op!

Mijn eigen schaakcarrière werd minder belangrijk, vooral omdat ik het drukker kreeg als
schaaktrainer. Vrijwel elke zondag gaf ik training aan de topjeugd van enkele regionale
bonden (LeiSB, HSB, SGA en NBSB) en de KNSB (Nederlandse topjeugd). Ook werd ik –
net als Ton van der Heijden - in 1988 docent van de Max Euwe Academie, waarvoor we
trainingen aan volwassenen gaven. In diezelfde jaren was ik ook enkele avonden per week op
het softbalveld te vinden als trainer (van de dames), maar ook als speler. Mijn studie
(Bestuurskunde) zag ik steeds minder zitten. Toen ik een parttime baan in twee Amsterdamse
buurtcentra kreeg, was de stap om met mijn studie te stoppen snel gemaakt. Voordeel was dat
ik nu verzekerd was en een basisinkomen had, zodat ik mijn schaakactiviteiten rustig kon
uitbouwen. Daarnaast was het leuk om twee dagen per week vaste collega’s te hebben en het
werk was overdag, dus botste het niet met mijn drukke avondprogramma. Tenslotte kon ik
trainingen geven in de buurtcentra waar ik werkte. Omdat de verdiensten als schaaktrainer
veel hoger lagen dan die als softbaltrainer, besloot ik daar na enkele (succesvolle) jaren mee
te stoppen. Schaaktrainer was nu mijn voornaamste inkomstenbron.

In oktober 1989 werd ik geïnterviewd door “een medewerker” van het Nieuws van de dag
over mijn dubbele trainersfunctie. De medewerker was niemand minder dan Jeroen van den
Berg, nu directeur van het Tatatoernooi!



Niet veel later werd ik gevraagd om schaakles te geven op een basisschool in Amsterdam.
Een geheel ander niveau dan ik gewend was, maar al snel kreeg ik de kneepjes van het vak
onder de knie. Het waren grote groepen waaraan ik toen les gaf, met vaak (veel) meer dan
twintig kinderen, zoals op de volgende foto. Dat kan eigenlijk alleen als iedereen hetzelfde
niveau heeft, want anders is het bijna niet te doen. Tegenwoordig zijn de groepen iets kleiner
(rond de 16 kinderen), zodat elk kind op zijn eigen niveau verder kan leren en toch voldoende
aandacht krijgt. De Stappenmethode is in de loop van der jaren gigantisch verder ontwikkeld,
dus het schaakles geven van 1992 is amper te vergelijken met die van vandaag de dag.



Voor BSG speelde ik steeds minder partijen. In 7 seizoenen (tussen 1988 en 1994) speelde ik
slechts 20 externe partijen. In mijn actieve jaren haalde ik dat aantal in enkele maanden! De
resultaten waren er niet slechter op geworden: mijn elo kroop langzaam boven de 2200.

Pas in 1992, inmiddels 15 jaar BSG-lid, behaalde ik mijn eerste titel bij BSG: ik won het
snelschaakkampioenschap! Ik had Marcel Peek, meervoudig snelschaak- en clubkampioen,
gevraagd om ook mee te doen. Na zijn werk in Hilversum kwam hij bij mijn ouders in
Bussum eten en gingen we naar de club. In de finale scoorde hij een halfje minder, hetgeen
het kampioenschap natuurlijk extra bijzonder maakte.

Nieuw in dat seizoen was de BSG-beker, waarbij de winnaar – net als bij tennis - door ging
naar de volgende ronde. Leuk voor spelers die niet elke week wilden spelen, maar toch iets
wilde winnen. In het eerste seizoen verloor ik in de halve finale van Dik van der Lijn, maar
een jaar later wist ik wel te winnen. De finale was tegen talent Pieter Baltus. Onderling
hadden we afgesproken om twee partijen van één uur per persoon per partij te spelen, zodat
het kleurvoordeel niet belangrijk was. Beide spannende partijen werden in de laatste minuten
in mijn voordeel beslist, zodat ik mijn tweede titel veroverde: Bekerkampioen 1992-1993!

In het najaar van 1994 scoorde ik voor het eerst in mijn carrière vier nullen op rij in de
KNSB-competitie. Twee partijen in het eerste en de laatste twee partijen op een topbord van
het tweede. Toen ik in november 1994 bij BSG I en BSG II kwam kijken zag ik een invaller
in het tweede spelen, zonder dat ik gevraagd was?! Ik was daarover dermate gepikeerd, dat
een overstap naar Sopsweps (twee jaar eerder opgericht) heel dichtbij kwam.

Mijn laatste externe partij voor BSG was - achteraf gezien - tegen Jasper Geurink, toen een
jeugdtalent, inmiddels (in 2018) al jaren een speler uit de Meesterklasse. De partij was
typerend voor mijn toenmalige schaken: ik liep in de opening tegen een onbekende zet aan en
moest opboksen tegen de voorkennis van mijn tegenstander. Hoewel ik dat redelijk goed
deed, ging ik toch in de fout en verloor. In de analyse vertelde Jasper dat ik nog heel ver een
analyse uit een Duits schaakblad had gevolgd.

Jasper Geurink – Eddy Sibbing

BSG II - Haren I, 8 oktober 1994

Stelling na 10.e5!

Een nieuwe zet voor mij. De theoretische
voorzettingen 10...,dxe5 of 10...,Ld7 waren mij –
toen - onbekend.

10...,Pef5 11.Lf2 Pxf3+ 12.Dxf3 Pd4 13.Dd1 d5
[Bekend en beter is 13...,dxe5 14.fxe5 Lxe5
15.Pe4 f5 16.Pxc5 Dd6 met gelijk spel] 14.Pa4

b6 15.b4 Pc6 [Nog bekend uit een analyse uit de Schach-Echo was 15...,Ld7 16.bxc5 Lxa4
17.Lxd4 Tc8 18.cxb6 Txc2! (Ik had 18...,Lxc2 nog gezien. Dit dreigt 19…,Txg2+) 19.Db1
axb6 20.Lxb6 Da8 met compensatie voor de pion.] 16.bxc5 b5 17.Pc3 Da5 18.Pe2 (Zwart
staat gewoon een pion achter....) 18..,Ld7 19.d4 Dc7 20.g4 Pa5 21.f5 exf5 22.Pf4 fxg4
23.Pxd5 Dd8 24.Pf6+ Lxf6 25.exf6 Lf5 26.Lxa8 Dxa8 27.Dd2 Dd8 28.d5 Pc4 29.Dd4 h5
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30.a4 a6 31.axb5 axb5 32.Tfb1 Te8 33.Te1 Lxc2 34.Txe8+ Dxe8 35.Te1 Db8 36.d6 Lf5
37.d7 Lxd7 38.Dxd7 Pe5 39.Dd6 Pf3+ 40.Kf1 1-0

De openingskennis was in de loop der jaren dermate belangrijk geworden, dat je zelf ook de
nodige tijd aan openingsstudie moest besteden om op dit niveau niet te verliezen “van een
boek” of  “een computeranalyse”. Daarnaast was mijn ambitie (in lange partijen) duidelijk
minder geworden. Om achter het bord te gaan zitten en “zetjes te gaan doen”, vond ik
onbevredigend. Vandaar dat ik het rustiger aan wilde gaan doen met lange (serieuze) partijen.

Ik investeerde vooral tijd in mijn trainingen en analyses van mijn pupillen, niet in mijn eigen
spel. Het schaken op de KNSB-zaterdag en vervolgens de hele zondag erna training geven (in
Tilburg, Leiden, Den Haag, Delft, Amsterdam, Papendal, etc.) werd een steeds zwaardere
belasting. Vandaar dat de overstap naar Sopsweps mij goed uitkwam, want die speelde toen
nog doordeweeks in de SGS-competitie. De hereniging met veel schaakvrienden was qua
gezelligheid natuurlijk ook een voorname reden. Vanaf het seizoen 1995-1996 was ik dus
dubbellid van BSG en Sopsweps.

Op 1 oktober 1994 wist ik het snelschaakkampioenschap van de SGS te winnen, voor Joost
Marcus, Richard Vedder, Dick de Graaf, Andries Dekker en Henk Vedder. Het zou achteraf
het eerste en laatste SGS-snelschaakkampioenschap zijn, want de wisselbeker staat nog steeds
bij mij in huis . Mijn vader, een trouwe fan, heeft dat nog net meegemaakt. Herman
Sibbing, die ook jarenlang BSG op vele fronten heeft ondersteund (logeeradres, clubblad,
bar), overleed enkele dagen later.

Mijn KNSB-groepje in 1999-2000, waaraan ik op sportcentrum Papendal tien zondagen (van
11.00 – 16.00 uur) training gaf.

(vlnr) Jasper Broekmeulen, Jan Breukelman, David van de Kerkhof, Ab van Hoeve, Robin
Swinkels, Jan-Pieter Vos, Matthew Tan, Robert Ris en Stefan Luteijn



Een bijzondere anekdote aan het eind van de vorige eeuw was de verkoop van een deel van de
BSG-bibliotheek. Ik was aan het snuffelen tussen de oude boeken in schaak- en gowinkel Het
Paard in Amsterdam toen ik flarden van een telefoongesprek hoorde. Het ging over een
collectie boeken van een schaakclub en toen ik langs de eigenaresse liep zag ik de
handgeschreven lijst. Ik herkende direct het fraaie handschrift van Tom de Ruiter, onze
toenmalige voorzitter. Bij de volgende ALV bleek het bestuur een deel van de bibliotheek
verkocht te hebben, omdat er behoefte was aan extra financiën. De sponsoring van Magnus
BV was op een rechtzaak uitgelopen en BSG had daar geld voor nodig. Ik weet de afloop van
de rechtszaak niet meer (wie wel?), maar ik ben bang dat alleen de advocaten er iets aan
verdiend hebben…..

(wordt vervolgd)


