
Schaaktrainer

Na het jaartje in BSG I deed ik het rustiger aan. Studie, softballen, zaalvoetballen en het leven
in Amsterdam waren geduchte concurrenten voor het schaken geworden. De motivatie om
deel te nemen aan de Interne ontbrak, waardoor, achteraf gezien, het seizoen 1984-1985 mijn
laatste Interne is geweest. (Inmiddels 33 jaar geleden!) Als invaller voor BSG II en BSG III
speelde ik toch nog veel partijen, maar het “heilige vuur” was gedoofd. Wel gaf ik 1985 mijn
eerste trainingen aan de jeugd van BSG, nog niet wetende wat de toekomst zou brengen….

Samen met Henk van der Poel, Ton van der Heijden en Nick van der Lijn kreeg ik training
van onze eerste bordspeler en toenmalige bondscoach Cor van Wijgerden, die al training gaf
aan het groepje Li Riemersma, Marcel Peek, Johan Booij en Tom Bottema. Het was mijn
eerste serieuze schaaktraining en er ging een wereld voor me open! Tot nu toe had ik het
vooral van mijn tactische kwaliteiten, concentratie en motivatie moeten hebben, maar door de
trainingen van Cor ging mijn eindspelkennis en positionele inzicht met sprongen vooruit.

Samen met (oud-) teamgenoot, trainer en kaderdocent, Cor van Wijgerden (in 2010)



Na de zomer van 1986 wilde ik een cursus honkbaltrainer volgen, maar die bleek al vol te
zitten. Toevallig stond er in dezelfde periode een aankondiging voor “Schaakinstrukteur B”
in Schakend Nederland. Samen met clubgenoten Ton van der Heijden, Marcel Peek en mijn
broer Harry gaf ik mij op voor de cursus, die gegeven werd door Cor. Andere cursisten waren
onder andere René Olthof, Henk Happel en Piet Peelen. De cursus was behoorlijk pittig:
vijftig contacturen en daarnaast veel opdrachten, waar je minstens evenveel tijd aan kwijt was.
Dat is een stuk intensiever dan wat er in de huidige opleidingen van de KNSB van je verwacht
wordt als cursist!

Om ervaring op te doen gaf ik aan aantal trainingen aan spelers van BSG III, zoals Chris
Kooijman, Jan Metsers, Gert Pijl, Paul Rump, Feike Boomsma, Raymond van Hamersveld en
Richard Lindemann. Uiteraard kwam er lesmateriaal aan bod dat ikzelf van Cor van
Wijgerden kreeg, maar ook gebruikte ik eigen partijen en lesmateriaal, zoals onderstaande
twee stellingen:

Feike Boomsma – Frits Stegeman, Externe 1986

Feike Boomsma was bang voor de zwarte vrijpionnen
en had remise gespeeld.

Na analyse en uitspelen van de stelling werd in de
training duidelijk dat de kwaliteit voorsprong voor wit
– samen met een actieve koning – wint.

De beste zet voor wit is 1.e5!

Eddy Sibbing – Pieter de Beurs, Interne 1980

Ook in deze stelling staat wit een kwaliteit voor, maar
het is de vraag hoe groot wits voordeel is. Natuurlijk
wil wit een toren naar de 7e rij spelen om zodoende de
vrijpionnen van achteren aan te vallen, maar ook om
de zwarte koning in gevaar te brengen.

1.Tb2 Tb8 2.Te7! b4 3.Ta7 Tb5? [3..,b3 4.Txa5 was
beter geweest]  4.a4 Tc5 6.Te2! Kf8 7.T2e7 b3??
[Zwart moet de toren zo snel mogelijk bij de
verdediging betrekken. Na 7…,Tc4 8.Teb7 Te4 voorkomt zwart het mat en doet nog mee.]
8.Teb7 Tc3+ 9.Kf2 1-0 (Wits koning loopt naar de zwarte toren toe en waarna mat volgt.)
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Hoewel ik minder vaak schaakte, nam ik wel deel aan het studentenkampioenschap in 1986 en
1987. Dat laatste toernooi was niet alleen een heel leuk toernooi (we gingen gedurende het
toernooi regelmatig met een aantal deelnemers samen eten, film kijken, Amsterdam in), maar
ook speelde ik een cruciale rol in de afloop. Willy Hendriks en Fitzgerald Krudde stonden
voor de laatste ronde aan kop. Fitzgerald won zijn laatste partij en Willy moest dus van mij
winnen om gedeeld kampioen te worden. Niet alleen was er een vette prijs (1000 gulden) te
verdienen, maar ook zou de kampioen met enkele IM’s afgevaardigd worden naar een
studententoernooi in Costa Rica. Alle reden voor Willy om ook te willen winnen!

Eddy Sibbing - Willy Hendriks, NKSS 18 april 1987, laatste (7e) ronde
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Zwart heeft een pion meer en een betere stelling (actieve stukken, open witte koningsstelling,
zwakke pion op c4). Met een afwachtende verdediging zou er niets te redden zijn, vandaar dat
een tegenaanval wits enige kans op remise is. Als je niets te verliezen hebt, is elke valstrik een
kansje, zeker als je allebei minder dan tien minuten hebt. Vandaar dat ik de volgende zet speelde:

50 h5! gxh5
[Beter is 50…,Lxc4 51.Db8+ Kh7 (51..,Kg7? 52.h6+ Kh7
53.De5! Dxf1+ 54.Kh2 en zwart moet eeuwig schaak houden)
52.hxg6+ Kxg6 53.Dd6+ Kh5 54.Dh6+ Kg4 55.Dh3+ Kxg5 en
zwart kan uit de schaaks lopen]

51 Kf2?!
[Na 51.g6!? fxg6 52.Db8+ Kh7 53.Dc7+ kan zwart aan de
schaaks via Db8-c7-e5-f4 ontkomen]

Dc2+
52 Kg3 Dd2
53 Lg2 h4+
54 Kxh4

[Na 54.Kh2 h3 55.Db8+ irriteert wit enigszins]
Dxg2

55 Db8+ Kh7
56 g6+ Dxg6??

[57..,Kg7! 58.De5+ f6 59.Dxe6 Dg5+ 60.Kh3 Dxe3+ 61.Kh2
Kxg6 en zwart wint]

57 Dh8+ ½ -   ½ [na Kxh8 is het pat]



Grappig detail: voor de cursus Schaakintrukteur B had ik het onderwerp pat uitgewerkt, en
dan krijg je het op het bord! Dit slot haalde enkele kranten, waaronder De Telegraaf. Willy
nam de stelling ook op in zijn bekroonde boek “Move first, think later” dat in 2012 uitkwam.

Ik had al een paar jaar niet meer een zomertoernooi gespeeld, maar deze zomer namen Henk
van der Poel en ik deel aan het Sitges open, een voorstad van Barcelona waar mijn broer
Harry nog een tijdje heeft gewoond. Het toernooi werd ‘s avonds gespeeld, zodat je tegen
middernacht ging eten en nog later je tent inkroop. De volgende dag uitslapen en ’s middags
naar het strand om daarna weer een ronde te schaken. Henk deed het met 5½ uit 9 naar
behoren, terwijl ik in de middenmoot eindigde met 4½ punt. Maar in het sterk bezette
snelschaaktoernooi wist ik de finalepoule te halen en scoorde 3½ uit 4 tegen de sterkste
spelers. Remise tegen GM Illescas [2505] en winst tegen GM Sisniega [2455], Gnal [2420] en
Beltran [2290]. Dat ik toch maar 50% scoorde was daarom teleurstellend, maar toch niet
slecht voor één van de laagste ratinghouders in de finale! Het zou hierna nog heel wat jaartjes
duren voordat ik weer een internationaal toernooi zou gaan spelen.

In december 1987 won ik het jaarlijkse rapidtoernooi van Weesp, nadat ik daar al diverse
keren in de prijzen was gevallen. Door overwinningen op onder andere Ron Hofman en Ad
van den Berg eindigde ik op 7 uit 7 en nam de eerste prijs van 300 gulden mee naar
Amsterdam. Een week later slaagde ik voor het examen Schaakinstrukteur B en gaf snel
daarna mijn eerste trainingen aan schaakclubs, zoals Weesp, VKVC, TOZ, DOS en Oosten-
Toren. Bij het Amsterdamse Oosten-Toren zat er vaak een klein mannetje vooraan. Karel van
der Weide zou later grootmeester worden!

Sinds 1983 al actief als trainer, sinds 1987 gediplomeerd



Bij toeval werd ik bondstrainer van de jongste jeugd. Marcel Peek was uitgenodigd om een
weekend training te geven, maar een week daarvoor kwam hij in het jaarlijkse zaalvoetbal-
schaakkampioenschap in Veldhoven ten val, met een hersenschudding tot gevolg. Ik verving
Marcel en ben daarna tot 2001 KNSB-trainer voor de topjeugd tot en met 14 jaar geweest.

Het uitspelen van stellingen was een vast onderdeel tijdens de trainingen en omdat er een
speler tekort was bij de oudste groep, moest ik in dat eerste trainingskamp een stelling
uitspelen tegen een speler uit de topgroep tot en met 20 jaar. Het bleek het grootste talent van
Nederland te zijn, de 14-jarige Loek van Wely.
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Loek van Wely - Eddy
Sint Michielsgestel, mei 1988

1.Kf4 h4 2.Td8 Ke7 3.Td4 Ke6 4.Td8 Ld5 (4..,Ke7 met remise na drie zetten is natuurlijk
niet de bedoeling) 5.Ke3 Lxg2 6.Txd3 Le4 7.Td2 h3 8.Kf4 h5 9.Kg3 Lg2 10.b4 f4+ 11.Kh2
axb4 12.Tb2 f3 13.Kg1 f2+ 14.Kxf2 Lc6 15.Kg3 Lxa4 16.Txb4 Ld1 17.Kxh3 Kd5
18.Tb5+ ½-½

Ik speelde nog steeds als invaller voor BSG I en BSG II, maar in maart 1988 speelde ik voor
het eerst ook mee in het ambitieuze BSG IV. Gezellig om een avondje samen te schaken met
schaakvrienden als Gert Pijl, Paul Rump, Raymond van Hamersveld, Feike Boomsma, Arnth
van Tuinen en David Koetsier. Soms speelde ik zaterdag in de Hoofdklasse met BSG I, en
twee dagen later, op maandag, in de 1e klasse SGS met BSG IV. Volgens het SGS-reglement
was het toegestaan, maar een beetje vreemd was het natuurlijk wel.

En passant werd ik deze zomer, samen met Johan Booij, Nederlands kampioen
doorgeefschaak. Mijn rol als schaaktrainer zou vanaf 1988 steeds meer mijn eigen
schaakambities gaan overvleugelen.

(wordt vervolgd)


