
Historische overwinning

Door mijn eerste plaats op de BELO-lijst en het succesvolle jaar in BSG II kwam ik in het
seizoen 1984-1985 weer in het eerste terecht en ging ik ook weer interne spelen. BSG was
versterkt door de komst van speler-trainer Cor van Wijgerden en daarnaast was het eerste
team danig verjongd: behalve Cor en mijn broer Harry waren alle spelers “twintigers” of nog
jonger: het grote talent Li Riemersma was met zijn 17 jaar de jongste speler.

Na een overwinning op Philidor-Leeuwarden volgde een nederlaag tegen HSG. Teun
Korteweg, de toenmalige wedstrijdleider en teamleider van BSG II, schreef na de wedstrijd
tegen HSG het volgende in Kontakt: “Altijd heb ik gemeend dat schakers zich van andere
sportbeoefenaren onderscheiden door hun weloverwogen gedrag. De afgelopen drie jaar
hebben mij echter doen inzien dat dit een illusie was. Na afloop van de wedstrijd tegen HSG
maakte ik enkele voorbeelden van supportersgedrag mee die mij rauw op het dak vielen.
Niemand verliest voor zijn plezier, zeker niet in de KNSB-competitie. Het kost velen moeite
om dit te verwerken. Daarom vind ik het ongepast om luidop de twijfels aan de capaciteiten
van spelers te uiten. Zeker als deze zich op drie meter afstand bevinden. Vandaar dit verzoek:
Gedraag U niet als een voetbalsupporter, maar als een schaker en bedenk dat niet iedereen
kan winnen”.

Typisch Teun: van zijn hart geen moordkuil maken! Samen met Marcel Peek en Henk van der
Poel gingen we af en toe klaverjassen bij Teun in Weesp. Na de uitgebreide maaltijd, heerlijke
wijn en vele verhalen kwamen we meestal pas tegen middennacht aan kaarten toe, als het er al
van kwam. Inmiddels woont hij al vele jaren in Zaragoza, maar af en toe zie ik hem nog, zoals
op 5 mei 2013 in Madrid op zijn 75e verjaardag. En nog ieder jaar krijgen Marcel Peek en ik
een kerstkaart met een eigen gemaakte foto van Teun.

Teun met vriendin Lola tijdens ons gezamenlijk etentje in 2013



In de derde ronde wonnen we verrassend, maar overtuigend van landskampioen Eindhoven.
Hoewel BSG in de loop der (sponsor-)jaren diverse fraaie resultaten heeft behaald, blijft dit
mijns inziens toch één van de hoogtepunten uit de geschiedenis van BSG omdat het team – op
Van Wijgerden na – uit louter échte BSG-ers bestond. Krantenkoppen in diverse landelijke
dagbladen en “eeuwige roem” op het Gooise matras kwam ons ten deel.

“De Volkskrant, 10 november 1984”

De rest van het seizoen speelden we onder de maat en kwamen in grote degradatienood. Voor
de laatste wedstrijd stonden we 8e,, maar nummer 9, Philidor-Leeuwarden, zou normaliter wel
winnen van hekkensluiter De Variant. Daarom gingen we er vanuit dat we zelf een punt
moesten pakken tegen Amstelveen. Voor de gelegenheid hadden we een ‘tactische opstelling’
gemaakt om de Amstelveners enigszins te verrassen, hetgeen aardig lukte. Bij een stand van
4½-4½ moest ik een iets minder eindspel verdedigen tegen de sterke PW van Voorthuijzen.

Terwijl alle BSG-ers nerveus door de speelzaal liepen,
kwam de redding uit onverwachte hoek: De Variant had
gewonnen! Pardoes gaf ik daarna een stuk weg en
verloren we.

Eddy-PeeWee

67.Kf3??? (Na 67.Kg3 is het een gelijke stelling)
67..,Dxh3+ en iets later 0-1

Zelden heb ik daar amper om getreurd als toen.

Met 2½ uit 9 was het een slecht seizoen geweest. Enkele typische voorbeelden daarvan zijn de
volgende partijen:
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Eddy – Evert-Jan Straat

Ik moest mijn partij winnen om nog een gelijkspel te
bereiken tegen Desisco-Watergraafsmeer, want anders
zouden we degraderen.

Omdat 1.f4 Kxf4 direct remise is, probeerde ik het
onmogelijke te bedenken en ging uiteindelijk zonder een
zet te doen door mijn vlag……. 0-1

Henk Verstappen - Eddy

Verstappen was de sponsor van de Variant, maar tevens
de zwakste speler (1876). Nadat hij al een paar keer
remise had aangeboden werd ik ongeduldig:

1..,Pd4?? (ik blunder een kwal weg...) 2.Lh6+ Kxh6
3.Dxd3 Kg7 4.Tad1 Dc7 5.Kh1 Lc6 6.b3 Lb5 7.Db1
De5 8.Pe3 Dg3 9.Db2 Pxf3 10.gxf3 Txd1 11.Txd1
Dxf3+ 12.Dg2 Dxe3 13.Kh2 Df4+ 14.Dg3 Dxe4 15.Te1
Dc2+ 16.Kg1 Dd2 17.Te7+ Kf8 18.Txh7 Dd1+
(teruggevochten naar eeuwig schaak) 19.Kh2 Dd2+ ½-½

BSG I voorafgaand aan de laatste wedstrijd tegen Amstelveen: (vlnr - staand) Cor van
Wijgerden, Harry Sibbing, Ton van der Heijden, Henk van der Poel, Eddy Sibbing, Li
Riemersma en Robert Timmer. (vlnr – zittend: teamleider Cees Verhaar, Marc Spierings en
Nick van der Lijn. (Marcel Peek kwam te laat voor de foto)
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Ook intern speelde ik matig (7 uit 16) maar gelukkig stond er hele horde talentvolle
jeugdspelers (Frank Smeele, Tom Bottema, Johan Booij) klaar om mijn plek in het eerste in te
nemen. Uiteindelijk kreeg Johan de voorkeur boven Frank en Tom.

Het seizoen eindigde nog met een Bussums succesje: Bussum won de intergemeentelijke
schaakcompetitie! Het toernooi was in 1981 begonnen met bijna 400 deelnemende gemeentes.
Dat Bussum de finale haalde was een klein wonder, want de laatste partij tegen Mijdrecht
werd gearbitreerd en Bussum stond er niet best voor. De organisator stuurde de analyse van
Mijdrecht (gemaakt door IM Leon Pliester) op naar Bussum. De grote mannen van Bussum
waren de gemeenteambtenaren én BSG-ers, Piet Haverkamp en Jan Strasser. Ik heb ze toen
geholpen met enkele varianten als antwoord op de analyses van Pliester, maar eerlijk gezegd
geloofde ik niet dat het zou helpen. Wonder boven wonder werd de partij remise verklaard en
na loting kwamen we in de finale! Leon heeft daarna in de Band (het blad van de SGA)
uitgebreid aangetoond dat Mijdrecht gewonnen stond, maar toen was het te laat. Uiteraard
blijft het vreemd dat de arbiter van het toernooi, Wil Haggenburg, oordelde over varianten die
gemaakt zijn door spelers die vele malen sterker waren dan hijzelf…..

Op de finaledag mocht elk team secondanten meenemen en zo werd Bussum
vertegenwoordigd door Jan Strasser, Piet Haverkamp, Marcel Peek, Ton van der Heijden,
Henk van der Poel en ik. De andere finalisten waren Cuijk-Sint Agatha (met Willy Hendriks
en Theo Hommeles als secondanten) en Amstelveen, met onder andere Gert Pieterse in het
team. Amstelveen was de grootste concurrent, maar doordat die – door een schrijffout - een
slchte zet doorgaven kwamen we al snel gewonnen te staan. Nadat we ook van Cuijk-Sint
Agatha hadden gewonnen, was de buit binnen.

Gooi-& Eemlander van 4 mei 1985



Regelmatig speelde ik nog toernooiten, waarbij de snelschaaknacht in Maastricht wel een
bijzonder verhaal was. Dit toernooi begon de vrijdagavond voor Kerst en duurde tot de
volgende ochtend. Douwe-Jan Veltheer en ik waren met de auto naar Limburg gegaan en
waren zo fanatiek (gek?) geweest om zaterdagochtend om 8.00 uur direct door te gaan naar
een toernooi in Venlo. Chauffeur Douwe-Jan had inmiddels twee nachten overgeslagen en
kon niet meer van Maastricht naar Venlo rijden. Wat te doen? Ik had al wel rijlessen gehad,
maar nog geen rijbewijs. In mijn jeugdige overmoed reed ik in de auto van mijn vader naar
Venlo, bracht Douwe-Jan naar het hotel en nam om 10.00 uur plaats achter het bord. Tegen de
Limburgse top (Caessens, Elbers en Van de Plassche) scoorde ik 1½ uit 3, zonder in slaap te
vallen. Douwe heeft meer dan 24 uur geslapen, maar kon gelukkig zondagmiddag weer
naar Bussum rijden.

Door mijn verhuizing naar Amsterdam (ik
had in de Van Oldenbarneveldtstraat,
dezelfde straat waar Marcel Peek woonde,
een etage gekocht) en de start van mijn
studie politicologie besloot ik wederom om
het qua schaken rustiger aan te doen.

Ik stopte nu ook als bestuurslid. Het
volgende seizoen was ik slechts een enkele
keer actief als invaller voor BSG I en II.

Hoewel het schaken op een laag pitje stond
kwam er het volgende seizoen toch een
belangrijke wending in mijn (schaak-)
leven.

Jarenlang was Van Oldenbarnevelststraat
68 een BSG-bolwerk.

Ik woonde op de 3e etage en op de
zolderkamer erboven woonde eerst Johan
Booij en daarna Li Riemersma.

Marcel Peek, die op nummer 7 woonde,
was veelvuldig op nummer 68 te vinden om
te snelschaken, analyseren, eten of tv te
kijken.

Ook veel andere BSG-ers kwamen er
regelmatig op bezoek of bleven logeren.

(wordt vervolgd)


