
Titels vergaren

Nadat ik in het seizoen 1993-1994 in de halve finale van de beker verloren had van mijn broer Ton, wist
hij de titel te winnen, zodat die prijs toch in de familie bleef. Nu hadden alle broers Sibbing een clubtitel
op zak, als ik mijn broer Sjaak (die ook nog even bij BSG heeft gespeeld) buiten beschouwing laat. In de
eerste drie jaar dat de beker verspeeld werd, deden niet alle toppers uit de interne mee, waardoor er met
name outsiders winnaar werden, respectievelijk: Chris Kooijman, ik en Ton Sibbing. Toen ook Henk van
der Poel, in de periode 1991-2003 elf van de twaalf seizoenen clubkampioen (!), ook mee ging doen, was
de bekercompetitie – mijns inziens - een volwaardig kampioenschap geworden. In  de finale van de BSG-
beker 1994-1995 speelde ik weer tegen een BSG-talent: Marco Boesveld. Na een spannende partij wist ik
te winnen en won ik voor de tweede keer de beker.

Inmiddels was ik steeds meer schaaktraining gaan geven en omdat ik ook nog softbalde, was ik in die
periode vaak alle avonden de deur uit. Mijn trainingen bij Zukertort/Amstelveen werden uitgebreid. Ik
ging daar bijna elke vrijdagavond van 19.00-22.00 uur training geven aan de jeugd. De club groeide als
kool en vele talenten kwamen uit de regio en zelfs van (ver) buiten Amstelveen. De trainingen waren van
hoog niveau, maar ook de interne competitie had een grote aantrekkingskracht: waar kon je wekelijks
tegen diverse Nederlandse jeugdkampioenen spelen? In elke leeftijdcategorie waren er diverse nationale
(sub-)toppers, zodat er ook beresterke teams gevormd konden worden. Niet veel later gingen we in kleine
groepjes ook ’s middags trainen, waardoor ik van 16.00-22.00 uur training gaf. Niet zonder resultaat,
want Zukertort was jarenlang de sterkste jeugdclub van Nederland en ook individueel werden er vele
titels veroverd. Moosa Azadmanesh, Gabriel Molinari, Rieke van Run, Kevin Tan, Hilke van den Berg,
Matthew Tan, Robert Ris, Jonathan Tan en Bram ter Schegget zijn voorbeelden van de opleiding bij
Zukertort. Met name omdat ik hen bij de club, de regio (SGA), soms ook landelijk (KNSB) en prive
trainde kan ik wel stellen dat ik een belangrijke rol heb gespeeld in hun opleiding tot nationale topper.

Zukertort A1 is open Nederlands kampioen voor clubteams geworden in 2005:
(vlnr) Tex de Wit, Tjerk van Blokland, Matthew Tan en Hilke van den Berg.



Moosa was in 1995 kampioen van Nederland tot en met 12 jaar geworden, maar het WK was in Brazilië,
dus dat was een kostbare uitzending. De KNSB betaalde slechts een klein deel, zodat Moosa het grootste
deel van zijn uitzending moest financieren. Via allerlei acties (inzamelingacties bij zijn schaakclubs,
donatie door het bedrijf van zijn vader) wist hij dat voor mekaar te krijgen en ook de kampioene (Yonne
Tangelder uit Limburg) wist de financiering rond te krijgen. Zodoende ging ik in oktober 1995 met twee
12-jarigen ruim twee weken naar Sao Lourenco in Brazilië. Moosa was op het EK 3e geworden, onder
andere door een remise tegen – de huidige wereldtopper - Grischuk. Op het WK ging het vrij goed, maar
in de laatste ronde verloor hij en viel net buiten de top-10 van de wereld. Yonne en Moosa hadden wel
een ervaring opgedaan “voor het leven!”

Samen met Moosa en Yonne in Brazilië

Een jaar na mijn laatste partij voor BSG debuteerde ik in november 1995 bij Sopsweps. De tegenstand in
de SGS-competitie was natuurlijk minder sterk als in de KNSB-competitie, maar in de wedstrijden voor
de KNSB- en SGS-beker was de tegenstand niet te onderschatten. Het spelen op doordeweekse avonden
was een stuk gunstiger voor mij: samen een hapje eten, potje schaken, de na-Sop en dan weer naar huis.

Het seizoen 1995-1996 werd een van de beste seizoenen uit mijn carrière bij BSG. Hoewel ik in het 5-
minutensnelschaak derde werd, won ik uiteindelijk de beker, het rapid en het 10-minutensnelschaak.
Tegen Henk van der Poel (winnaar 5 minuten snelschaak) moest ik om de snelschaaktitel spelen. De
match bestond uit 8 partijen, om de beurt twee partijen van 5-10-5-10 minuten. Na 7 partijen stond ik een
punt voor en in de laatste partij had ik een kleine tijdsvoorsprong. De laatste keer dat ik naar de klok keek
had Henk nog slechts 5 seconden en ik 13 seconden. Vreemd genoeg ging ik door mijn vlag en stond het
opeens 4-4. Onthutst keek ik naar de klok, want ik had vrijwel alles a tempo gespeeld. Blijkbaar was bij
het indrukken van de klok een keer mijn klok blijven lopen. Een euvel dat bij de eerste DGT-klokken wel
vaker voorkwam… (De DGT-2010 zijn wat dat betreft veel betrouwbaarder, maar daar had ik 1996
natuurlijk weinig aan ) In de volgende barrage van vier partijen wist ik Henk pas in de allerlaatste partij
te verslaan. Een barrage zoals die hoort te zijn: vol spanning, sensatie en emotie!



In 1996 gaf ik mijn eerste cursus “jeugdschaakleider” (tegenwoordig Schaaktrainer 1) voor de KNSB.
Een paar jaar eerder was ik hier ook al voor gevraagd, maar toen vond ik dat een kaderdocent (opleider
van schaakleraren) niet alleen verstand moest hebben van de Stappenmethode, waar de cursus grotendeels
over ging, maar ook een didactische achtergrond moest hebben. Nadat er enkele kaderdocenten actief
waren geweest die geen ervaring hadden met de Stappenmethode en die ook didactisch niet uitblonken,
heb ik mijn schroom achter me gelaten. De didactische kennis heb ik me in de loop der jaren eigen
gemaakt en meer dan twintig jaar later ben ik nog steeds actief als kaderdocent.

Ook was ik in die jaren drie keer “chef d’équipe” bij de Leo van der Karsportfondsweken. Een week lang
werden allerlei jonge sporttalenten op Papendal getraind door (inter-)nationale toptrainers, waaronder ook
een schaakgroepje. Naast trainingen in de eigen discipline, waren er ook activiteiten met alle sporters. Als
sportliefhebber heb ik bij veel andere sporten gekeken hoe het er daar aan toe ging, vaak zeer leerzaam.
Opvallend was ook het feit dat de (beroemde) schaaktrainers uit het Oostblok van didactiek geen kaas
hadden gegeten. Ze begonnen de training met een stelling op het demonstratiebord en lieten de jeugdige
schakers de varianten in de stelling uitrekenen. Daarna werden de varianten besproken en vervolgens
werd de volgende stelling opgezet en dat een hele sessie van 2½ tot 3 uur lang. Gangbaar in het Oostblok,
maar volgens de (schaak-)didactische inzichten in Nederland “kindermishandeling”. Als chef d’équipe
heb ik de betreffende trainers geadviseerd om te variëren in werkvormen. Met uitspeelstellingen,
simultaans en opgaven werden het toch nog leerzame en leuke weken voor de Nederlandse jeugdtoppers.

Ton van der Heijden, jarenlang ook TC-lid van de KNSB-jeugd (foto: Edwin Baart)



De belangen in het Nederlandse jeugdschaak werden steeds groter, zo ook de beslissingen die genomen
moesten worden. Welke spelers krijgen vrijplaatsen voor de jeugdkampioenschappen? Wie mochten naar
EJK’s of WJK’s? Wie zouden KNSB-training krijgen? Wie werden uitgenodigd voor de Nederlandse
jeugdteams? Volgens welke regels spelen we in de diverse jeugdkampioenschappen en –competities?
Mogen jeugdtoppers die in een hogere categorie gaan spelen op een NJK wel in hun eigen categorie naar
het EJK of WJK?

Cruciale beslissingen die de jeugdcoördinator niet in z’n eentje kon nemen, vandaar de roep in 1996 om
een landelijke technische commissie voor de jeugd. Inmiddels was ik één van de vaste bondstrainers en
kreeg ik het verzoek om in deze commissie te gaan zitten en ook om regels en criteria vast te stellen.
Andere trainers, zoals Herman Grooten, Ted Barendse en BSG-er Ton van der Heijden hebben in die
periode ook in de landelijke TC gezeten. Het was elke keer een puzzel om de resultaten van talloze
spelers uit heel Nederland goed af te wegen. De toppers waren vaak geen probleem, maar de discussies
ging vooral om de iets mindere goden. Omdat elo toen nog niet zo betrouwbaar was bij jeugdspelers,
moest je allerlei resultaten in bijvoorbeeld Limburg gaan vergelijken met resultaten in de bijvoorbeeld
Rotterdam. En dan ging het vooral om spelers die nog net mee mochten doen aan een jeugd-
kampioenschap. Natuurlijk moesten de TC-leden ook oppassen niet beticht te worden om eigen pupillen
voorrang te geven. De roddels lagen in het kleine schaakwereldje elk jaar op de loer. De nodige brieven,
telefoontjes en mails waren vaak het resultaat, maar ik kan zeggen dat we het – zeker in mijn periode –
betrouwbaar hebben gedaan. Het werd de TC ook niet altijd makkelijk gemaakt: op een gegeven moment
bepaalde de jeugdcommissie dat er spelers naar het EK mochten als ze “70% kans hadden om bij de beste
20% van het EK te eindigen”. Hoe moet je dat redelijkerwijs vaststellen? Toen de TC goed draaide heb ik
in 2002 het stokje overgedragen.

In de kwartfinale van de beker 1995-1996 werd de partij tegen Theo Slisser remise, maar het beslissende
vluggertje wist ik te winnen. Hetzelfde gebeurde in de halve finale tegen Henk van der Poel. In de finale
wist ik Tom de Ruiter te verslaan. Ik had nu – op het clubkampioenschap na – alle titels bij BSG één of
meerdere keren gewonnen. Wat zou mijn volgende doel zijn? Ik had inmiddels 10 titels veroverd, maar
zou ik ook 25 titels kunnen halen?

In 1993 samen met oud-Vitaan Paul Reeskamp snelschakend op een straathoek in New York. Ik speelde
vier potjes tegen FM Asa Hoffmann (1½-2½), die in 1963 Bobby Fischer in 17 zetten had verslagen. Paul
zou later nog enkele jaren bestuurslid van het Max Euwe Centrum worden. (foto: Douwe-Jan Veltheer)


