
De doorbraak

Door: Eddy Sibbing

Aan het begin van het seizoen 1979-1980 werd ik door de Technische Commissie in groep 2
geplaatst. Een behoorlijke sprong, maar doordat er voor het eerst een “hoofdgroep” van 10
spelers werd ingevoerd, was het “slechts” 2½ groep hoger. Het geloof in eigen kunnen was
inmiddels zo groot dat ik vond dat groep 1 een grotere uitdaging was. Tijdens een rondje
hardlopen kwam ik wedstrijdleider Floris van Pallandt tegen die aan het tanken was bij het
benzinestation aan het einde van de Huizerweg. Hij vroeg – glunderend - of ik tevreden was
met mijn dubbele promotie. Toen ik aangaf dat ik op groep 1 gehoopt had, zorgde Floris er
binnen een week voor dat ik in groep 1 geplaatst werd. Ik zou hem niet teleurstellen.

Hoewel vrijwel alle spelers van BSG I, plus Nick van der Lijn, in de hoofdgroep zaten, was
groep 1 gevuld met louter KNSB-spelers, op mij (BSG IV) en Tom Officier na. De remise in
de eerste partij tegen Klaas-Jan van Geijn was mijn eerste remise tegen een 2000+ speler in
een echte partij. Mijn schamele 1532 was aan de zeer lage kant, zeker gezien de interne
prestaties, maar 2000 was nog steeds een magische hoogte voor me. Doordat je alleen in
toernooien en de KNSB-competitie elo kon verdienen zou het nog een tijdje duren voordat
mijn elo op niveau was. De volgende ronde moest ik tegen D.F. (“Okkie”) de Lange, een
speler die jarenlang in BSG I had gespeeld.

In deze stelling bood ik remise aan, nadat ik met 19.Lxe4
een pion had gewonnen. Okkie bedacht zich geen
moment: ½-½.

De volgende ronden zou de echte vuurdoop komen, want
daarin moest ik tegen de koplopers van dat moment:
Pieter ter Steeg en mijn broer Ton Sibbing. Tegen Pieter
werd het probleemloos remise en toen kwam de
broedermoord op 4 december 1979.

Ton Sibbing – Eddy, 4 december 1979

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e5 5.Pb5 a6 6.Pd6+ Lxd6 7.Dxd6 Df6 8.Dd1 Dg6
9.Pc3 Pge7 10.h4 h5 11.Lg5 d5 12.Lxe7 (In zijn “eigen opening” begaat Ton een
theoretische fout: 12.exd5 is normaal) 12..,d4 13.Lc5 dxc3 (Tijdverbruik: 66-5 minuten)
14.bxc3 Dxe4+ 15.De2 Lf5 16.Dxe4 Lxe4 17.Ld3 Lxd3 (Met remiseaanbod, wit weigert met
80-14 minuten tijdverbruik...) 18.cxd3 0-0-0 19.0-0-0 Td5 20.Le3 f6 21.f3 Thd8 22.Kc2 Pe7
23.g4 Th8 24.Tdg1 24....,hxg4 25.fxg4 Ta5 26.Kb3 Td5 27.Kc2 Ta5 28.Ta1 (Wit wil meer
dan remise) 28....,Pd5 29.Ld2 Tc5 30.a3 Kd7 31.Tab1 b5 32.h5 Thc8 33.h6 (Wit is - met
nog 4 minuten tegen 50 minuten voor zwart - in zware problemen) 33..,gxh6 34.Txh6 Pxc3
35.Lxc3 Txc3+ 36.Kd2 Txa3 37.Txf6 Tcc3 (Beter voor zwart was 37...,Ke7 en daarna Td8)
38.Th1 (Na 38.Txa6 Txd3+ 39.Kc2 Txa6 heeft wit goede remisekansen) 38..,Txd3+ 39.Kc2
Kc7 (39…,Td6 was duidelijk beter) 40.Th7+ Td7 41.Thh6 e4 42.Txa6 Txa6 43.Txa6 Td6
44.Ta7+ Kc6 45.Te7 (hier werd de partij afgebroken)
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Ik had 45..,Kd5 afgegeven, maar in een vlaag van
broederliefde bood ik remise aan: ½-½.

In de tussentijd speelde ik in de SGS- en KNSB-
jeugdcompetitie dramatisch slecht. Tegen spelers die veel
slechter waren dan mijn groepsgenoten bij BSG, scoorde
ik 1½ uit 8. In de jeugdtoernooien dit seizoen ging het
stukken beter! In de herfstvakantie won ik het Open
Larens jeugdkampioenschap, in de Kerstvakantie won ik
het Bussums Jeugdkampioenschap en in de Paasvakantie
de Gooise Paasweek in Hilversum.

Het (elo-)ontzag werd steeds minder en overtuigd van eigen kunnen ging ik na de Kerst tegen
iedereen voor de winst. Marcel Peek, overgekomen van de Pion uit Hilversum en spelend in
BSG II, kende mijn openingen beter dan ikzelf en wist me al na een paar zetten beslissend te
verrassen. Achteraf bleek het mijn enige (interne) nul van het seizoen te zijn. Tegen de rest
scoorde ik uiterst soepel (7 uit 8), waaronder een overwinning op J.G. (Jan George, zelf
noemde hij zich ook wel “Sjors”) van Eybergen. “Eytje” is één van BSG markantste spelers
geweest die vrijwel a tempo speelde en altijd voor het initiatief ging. Pion- en stukoffers
waren de gewoonste zaken voor hem, net zoals zetten als h4/a4 gevolgd door Th3/Ta3. Ook
speelde hij vaak vroeg met zijn dame, zoals 1.e4 e5 2.Dh5. Talloze spelers heeft hij met zijn
aparte, agressieve stijl in paniek weten te brengen en in vrijwel elke partij had hij een enorme
tijdsvoorsprong. De psychologische waarde was vooral in de externe competitie te merken. In
de jaren dat we met BSG II in Noord-Nederland speelden, was het verrassingseffect van zijn
speelstijl groot en scoorde hij uitstekend. In de Randstad en met name Amsterdam was Eytje
een zeer bekende speler en was men meer aan zijn stijl gewend. Hij was een frequent
bezoeker van de schaakcafés in Amsterdam, zoals Het Hok en Gambit.

Van Eybergen – Eddy, 4 maart 1980

1.e4 c6 (De enige keer in mijn leven dat ik Caro-Kann heb geopend, maar ik wist vrijwel
zeker wat Eytje zou gaan doen, vandaar deze keuze) 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Lc4 Lf5 (Zo wordt
het een variant van het Blackmar-Diemergambiet) 5.g4 (Een nieuwe zet voor mij. Tegen mijn
broer Harry speelde Eytje een jaar eerder 5.f3 en won na een blunder van Harry) 5..,Lg6
6.Pge2 e6 7.h4 h6 8.Pf4 Lh7 9.g5 Lf5 10.g6 Pf6 11.gxf7+ Kxf7

Menig speler zou zich bekommeren om de positie van de
koning op f7, maar mijn credo was “een pion is een pion”.

De aanvalskansen van wit zijn ver te zoeken en omdat ik
bekend was met Eytjes speelstijl, was de verrassing niet
groot. Het tijdsvoordeel was ook niet bijzonder.

Psychologisch, en inmiddels ook schaaktechnisch, was de
strijd in zwarts voordeel.

12.Le3 Lb4 13.Dd2 Pd5 14.Lxd5 cxd5 15.h5 Pc6 16.Pg6
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Typisch Van Eybergen: hij offert nog een pion voor
(vage) kansen.

16..,Lxg6 17.hxg6+ Kxg6 (Zwart is niet bang: elke ruil is
gunstig voor hem) 18.0-0-0 Kf7 19.Tdg1 Df6 20.De2 g5
21.Db5 Tab8 22.Pe2 a6 23.Da4 (Na 23.Db6 kan zwart
met Dd8 winnend dames ruilen) 23..,a5 24.c3 b5 25.Dd1
Ld6 26.Pg3 Lxg3 27.fxg3 Ke7 28.Tf1 Dg6 29.Dg4 Tbf8
30.Txf8 Kxf8 31.Lxg5 Kg7 32.Df4 Dxg5 0-1

De eerste overwinning op een 2100+ speler was een feit!

Van Eybergen, oftewel “Eytje”, begin jaren tachtig
van de vorige eeuw (foto: Gaston Richter)
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Teleurstellend was de remise tegen Henk Losscher. Henk was teamleider van BSG I en niet
zo populair bij de jeugdspelers, met name omdat hij zichzelf hoog had zitten hetgeen niet
geheel strookte met zijn zetten en scores.

29....,Pe2+ (Na 29..,Pxe4 of Lxe4 wint zwart eenvoudig)
30.Kh1 Pxg3+?? (Deze - uit ongeduld geboren - blunder
vergooit de winst!) 31.hxg3 Dxg3 (Ik had gedacht dat wit
na 32..,Dh6+ 33.Lh3 moest spelen, alleen het paard op e2
staat er niet meer….) 32.Dd4+ Dg7 33.Dxg7+ Kxg7
34.Tac1 Tac8 35.Tc5 Txc5 36.bxc5 Te8 37.Kh2 Te5
38.Td1 Lc6 39.Tc1 Lxe4 40.c6 Lxg2 41.Kxg2
(afgebroken en later remise gegeven) ½-½

Uiteindelijk eindigde ik samen met mijn broer Ton op de eerste plaats met 12 uit 16. Omdat
Ton meer SB-punten had, werd hij winnaar van de groep. De blunder tegen Losscher en het
“schappelijke” remiseaanbod tegen Ton hadden me uiteindelijk de groepswinst gekost……

Met BSG IV werden we overtuigend
kampioen in de 1e klasse SGS. Een
leuk team met spelers als Hans
Büchner, Hans Aarzen, Jan Metsers,
Jan Derksen en Louis Kok. In de loop
van het seizoen werd ik gevraagd om
in te vallen in BSG III. Een KNSB-
debuut dat later werd gevolgd door
een invalbeurt in het 2e team. Eén van
mijn doelen was bereikt!

In het snelschaakkampioenschap werd
ik samen met Marcel Peek gedeeld 3e.
Het zou nog meer dan 10 jaar duren
voordat ik voor het eerst
snelschaakkampioenschap zou
worden. Na drie jaar schaken werd het
tijd om de doelen bij te stellen: BSG I
(en dus Hoofdklasse) halen, een elo
van 2000 en clubkampioen worden
waren de doelen voor de toekomst.

Louis Kok in 2008 (foto: Edwin
Baart). Naast een leuke teamgenoot
was Louis ook een uitstekende
teamleider en penningmeester.

(wordt vervolgd)
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