
BSG-lid

Door: Eddy Sibbing

Op 1 september 1977 werd ik lid van BSG en werd ingedeeld in groep 6 van de interne
competitie. De interne bestond in die tijd uit “meerkampen” (groepen van 16 of 18 spelers)
die volgens een vast schema tegen elkaar speelden. Er waren in 1977 maar liefst 7 interne
groepen, dus ruim 110 deelnemers! Ik weet eerlijk gezegd niet meer wat je deed op avonden
dat je geen serieuze partij had. Af en toe moest je een afgebroken partij uitspelen, een paar
avonden per jaar speelde je extern voor de SGS-competitie en er waren twee avonden
snelschaak (10 minuten). Rapidschaak, de DCB-beker en het 5-minuten snelschaak
bestonden nog niet. Ik neem aan dat we dan vrije partijen gingen spelen, analyseren of
snelschaken, maar een concreet beeld heb ik daar niet meer bij.

Als broekie van 16 werd ik op de ALV direct in de redactiecommissie gekozen, omdat ik al
hielp om Kontakt in elkaar te zetten. Op diezelfde ALV werd ook het “wedstrijdboekje
B.S.G.” uitgedeeld. Een uiterst informatief en fraai boekje, uit de koker van wedstrijdleider
baron F.E.J. van Pallandt, Floris voor intimi. Het boekje stond vol met informatie over
competities, zoals de FIDE-regels, snelschaakregels, de prestatieprijs, saldowedstrijden,
spelen tegen blinden, regels voor competities (KNSB, SGS, interne), paringstabellen,
speeltempi, Can-I-regels, wedstrijddata, richtlijnen voor deelnemers aan interne en externe als
ook teamleiders. Uniek voor die tijd en de aangepaste heruitgave uit 1983 heb ik, als
consulent van de KNSB, aan talloze clubs getoond.

Op 6 september speelde ik mijn eerste officiële partij. Tegen Meyling bleek ik net één zetje
verder gekeken te hebben.

Eddy – Meyling

1. d4 d5 2. e3 Pf6 3. Pf3 a6 4. g3 Lf5 5. Lg2 h6 6. 0-0 e6 7. b3 c5 8. dxc5 Lxc5 9. La3 b6
10. Lxc5 bxc5 11. c4 0-0 12. cxd5 Pxd5 13. Ph4 Df6 14. Pa3 Pc3 15. Df3 Pe4 16. Pxf5 exf5
17. Df4 Pc3 18. Dh4 g5 19. Dc4 Ta7 20. Dxc5 Td7 21. Pc4 Tfd8 22. Pe5 Pe2+ 23. Kh1
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23...,Td5?? 24. Lxd5 Dxe5 25. Lxf7+! Kxf7 26. Dxe5 1-0

De volgende vier partijen verloor ik, al had ik in alle partijen (goede) kansen. Het waren echte
“flipperkastpartijen”, met kansen over en weer. Het was ook een harde leerschool, want in



veel van die partijen zaten “leermomenten” (door de vlag gaan, combinatie missen, verkeerd
afwikkelen) die me de nodige hele en halve punten hebben gekost.

Kok (niet Louis, maar J.G.) – Eddy

Na 1..,Kf7 was de winst binnen bereik, maar na het
gespeelde 20…,Lxe4?? 21.Th8+ (röntgenschaak uit het
huidige Stap 3) verloor ik kansloos. 1-0

Eddy – Van Oers

Nadat ik 37.f6xe7 had gespeeld ging ik door de vlag. In
mijn notatieboekje staan de nodige?????? Ik vermoed dat
ik vergeten was de klok in te drukken. 0-1

Zodoende stond ik in november 1977 onderaan in groep 6, maar vanaf toen ging het lopen en
scoorde ik 9½ uit 10 en eindigde een halfje achter groepswinnaar Van Breukelen. De laatste
partij brak ik af tegen De Rijk met een pion meer, terwijl hij ook nog een geïsoleerde
dubbelpion had. Ik kwam thuis in de overtuiging dat het gewonnen moest zijn, maar mijn
broers Harry en Ton oordeelden binnen enkele seconden dat het remise was. De grote
remisemarge van ongelijke lopers in het eindspel was mij totaal onbekend….

Een van mijn tegenstanders was Harrie Hendriks, mijn tekenleraar op het Sint Vituscollege.
Het toeval wilde dat ik woensdagochtend – na de clubavond – twee uur tekenles van hem
kreeg, maar al snel werden die uren gevuld met het naspelen van elkaars partijen. Ik geloof
niet dat ik dat jaar veel tekeningen heb gemaakt .

De ommekeer in mijn spel voltrok zich tijdens het Bussums jeugdkampioenschap (BJK) in
december 1977. Pieter ter Steeg won voor Frans Hazenberg, Bert Schaefers, Ton van der
Heijden (winnaar in 1976) en Tom Officier. Ik eindigde met 3½ uit 7 als “beste nieuweling”
en speelde remise tegen Frans, Ton en Tom terwijl die respectievelijk in groep 2, 1 en 3 zaten.
Psychologisch een enorme opsteker: je hoeft niet kansloos te zijn tegen zulke toppers!

Daarnaast kreeg mijn openingsrepertoire enige vorm: met zwart Damegambiet (tegen 1.d4) en
Siciliaans (tegen 1.e4). Harry stelde 1.d4 en 2.Lg5 voor als verrassingswapen tegen Tom
Officier, hetgeen succes had. Nu zou ik als trainer de Trompovski niet adviseren aan een
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tactische speler (veel beter zijn “open spelen”, e2-e4!), maar ik ben die opening mijn leven
trouw gebleven.
De vooruitgang bleef niet onopgemerkt,want in januari 1978 werd ik gevraagd om in te vallen
in BSG VI en aan het eind van het seizoen ook in BSG V. De partij tegen Pater (Baarn II)
werd mijn eerste “zeeslang”. Na twee sessies en 90 zetten eindigde die in remise. Daardoor
kwam ik net te kort om Van Houwelingen van de prestatieprijs af te houden. Mijn eerste
seizoen bij BSG zat erop.

Het volgende seizoen speelde ik in groep 5, BSG A1 (jeugd tot en met 20 jaar) en ook viel ik
regelmatig in bij BSG VI en V. De interne was dat jaar geen uitdaging want ik stond slechts
twee remises toe. Tegen Van Hamersveld een “salonremise” (een vriendenremise) en tegen
Strasser liet ik per ongeluk eeuwig schaak toe. Na de winst van de laatste partij tegen “papa
Van ’t Hek” stond de teller op 13 uit 14. Samen met goede scores in de externe competities
(senioren en jeugd) leverde dat de prestatieprijs op.

Raymond van Hamersveld (later bekend geworden als “Hamie!”), Tom Officier en Hille van
den Berg waren generatiegenoten op de clubavond. We gingen vaak samen naar toernooien en
vluggerden op zaterdag in De Taveerne, waar Van Pallandt, Klouwen en Van Geijn ook vaak
te vinden waren. Ook hielpen ze elke maand met het in elkaar zetten van Kontakt op Singel
121, mijn ouderlijk huis. Rapen, stapelen, nieten en vouwen en dat 200 keer. Vele uren waren
we daar mee bezig onder het genot van een paar potten thee en het luisteren naar de radio.
Later kwamen ook Frank Smeele, Johan Booij, Frank de Jong en Douwe-Jan Veltheer helpen.
In de zomer kwamen we bijeen om naar radio “Tour de France” te luisteren (“toerflits,
toerflits!”) en de finish op tv te kijken. Tussendoor vluggerden we of speelden we Risk.

Eind jaren negentig met “Hamie”. Hoewel Raymond nog steeds BSG-lid is, hebben we hem al
jaren niet meer op de clubavond gezien.



Het schaakvirus had me duidelijk gegrepen, want ik ging steeds meer toernooien spelen. Het
BJK 1978 trok veel nieuwe jonge spelers, terwijl Ton van der Heijden (de sterkste van ons
allemaal) dit keer niet meedeed. Titelverdediger Pieter ter Steeg moest de titel verrassend
inleveren bij Tom Officier die met 6 uit 7 eerste werd. Pieter werd tweede (5 punten), terwijl
Bert Schaefers en ik 4½ scoorden. Bekende andere namen waren: Frank Slisser, Nico van
Paridon, Nick van der Lijn, Hille van den Berg, Johan Booij, Richard Langbroek en de
Smeeles: Pieter, Frank en Evert-Jan. Bijzonder was dat Richard Langbroek nog niet kon
noteren, zodat vader Heime de hele partij naast hem zat en de zetten noteerde. Het BJK werd
elk jaar in het Vituscollege gespeeld, omdat BSG’s jeugdleider Jan Derksen daar
wiskundeleraar was. Tussen Kerst en Nieuwjaar speelden we 7 rondes Zwitsers om de titel,
maar daarnaast was er ook nog een snelschaak- en doorgeefschaaktoernooi. Voor schakers
een ideale mogelijkheid om de feestdagen door te komen . Jan was een stille kracht die
zonder op de voorgrond te treden ervoor zorgde dat hele generaties hebben kunnen schaken.
Tenminste de helft van de 16 deelnemers van het BJK in 1978 is nu nog steeds lid van een
schaakclub!

Het Vitusteam was al jaren een topteam in Nederland met veel (KNSB-)spelers van BSG in
de gelederen. In 1977 won het team (met onder andere Ton van der Heijden en Fons van
Hamond) het NK snelschaak voor schoolteams. Eind 1978 leek het sterk verjongde team dat
kunststukje te herhalen. Ton van der Heijden en ik moesten in de halve finale 1½ punt scoren
om de finale te bereiken. We stonden beiden gewonnen, maar door een blunder zette mijn
tegenstander - met nog één seconde op de klok - mij mat….. “Director Tecnico” Fons van
Hamond beweert tot op heden dat mijn tegenstander reeds door zijn vlag was. Het zou nog
even duren voordat de nieuwe generatie Vitanen landelijk succes zou boeken.

Fons van Hamond (“The Fonz”) in
2011. (Foto Edwin Baart)

In zijn jeugdjaren was hij een van de
jeugdtoppers van BSG en het team van
het Sint Vituscollege.

Jarenlang ging Fons – net zoals Marcel
Peek - na de clubavond mee naar ons
ouderlijk huis en werd er de hele nacht
gevluggerd, vaak totdat het al weer licht
werd.

Na omzwervingen is Fons in Groningen
terecht gekomen, waar hij actief is
geweest bij het grote Schaakfestival
Groningen. Daarnaast heeft hij
jarenlang meegewerkt aan de persdienst
van het Open Nederlands
Jeugdkampioenschap.



De Gooise Paasweek in 1978 ging stukken beter dan het jaar daarvoor (3½ uit 5) en in juli
speelde ik mijn eerste buitenlandse toernooi, het Open kampioenschap van Gent. Mijn broer
Sjaak ging daar met een aantal clubgenoten van de Wolstad uit Tilburg heen en ik mocht mee.
Het toernooi werd tijdens de Gentse feesten gespeeld, zodat het dagschema simpel was:
ontbijten, schaken, eten, feesten en slapen. Ik scoorde niet goed, maar het was een enorme
belevenis. Ik zou nog enkele keren meedoen in Gent en tot de dag van vandaag bezoek ik die
stad én de Gentse schaakclub met veel plezier. Het open NK (“Reinbouw schaaktoernooi”) in
Dieren werd een deceptie. Mijn verwachtingen waren redelijk hoog, maar de nachtelijke
avonturen in de kleedkamers op de camping (voor de duidelijkheid: snelschaken en Risken tot
het weer licht werd) zorgden voor een beroerde schaakscore 3½ uit 9. Omdat alle andere
partijen (interne BSG, SGS-competitie) niet meetelden voor de elo-rating, was mijn eerste
officiële elo vér onder mijn normale niveau: 1532. Ik had wel gelijk een nieuw doel: een elo
van 2000 halen!

(wordt vervolgd)


