
Jan Derksen (1942-2018)

Door: Eddy Sibbing

Afgelopen maandag, 10 september, werd op de clubavond bekend gemaakt dat Jan Derksen
eind augustus is overleden. Het erelid van BSG werd 75 jaar oud.

(foto: Edwin Baart)

Jan was van 1972 tot 1987 jeugdleider van BSG. Hij heeft niet alleen vele generaties met veel
plezier laten schaken, tevens werden diverse jeugdteams van BSG in zijn periode Nederlands
kampioen. Ook het schaakteam van het Sint-Vituscollege behaalde vele successen in de jaren
dat Jan daar het schaken organiseerde.

Persoonlijk ken ik Jan vanaf mijn 11e jaar. Hij gaf als jeugdleider van BSG op diverse
basisscholen een introductiecursus schaken. Zo kreeg ook ik mijn eerste schaakles van Jan in
de 6e klas van de Mariaschool. Nadat ik lid werd van BSG kreeg ik met Jan te maken als
jeugdleider én als de wiskundeleraar van het Vituscollege, die elke vrijdag ‘in de villa’ de
schaakinstuif regelde. Tevens was hij de organisator van het Bussums Jeugdkampioenschap
dat in de Kerstvakantie gehouden werd. Samen met Rob van Aurich, jeugdleider van De Pion
uit Hilversum, organiseerde hij ook jarenlang het Goois Jeugdkampioenschap in de
voorjaarsvakantie. Uiteraard hielp hij ook jaarlijks bij het Pinkstertoernooi van BSG. Naast
een verdienstelijk schaker, was Jan - samen met Louis Kok, Ben van Rooijen, Henk Swart en
André Sueters - één van de trouwe Can-I-spelers van BSG.



Jan was de stille kracht die onontbeerlijk is bij elke club. Hij stond nooit op de voorgrond,
maar was er wel altijd! Normaliter speelde hij zijn partijtje, liep wat rond op de club en ging
dan weer naar huis. In mijn periode in het BSG-bestuur (1980-1985) en als teamlid van het
Vitusteam leerde ik Jan beter kennen. Zo kwam ik af en toe bij hem thuis en dan was  hij veel
opener en spontaner dan hij op de club, in het bestuur of op school was.

Een aantal jaren geleden werd Jan ernstig ziek. Hij kwam erbovenop en werd in 2013 tot
erelid van BSG benoemd. De laatste jaren bezocht hij geregeld de clubavond en ook elke
week het seniorenclubje op de woensdagmorgen. Jan laat geen vrouw en kinderen na.

Enkele reacties van (oud-)leden van BSG, die Jan Derksen gekend hebben:

Fons van Hamond, oud-lid van BSG en oud-Vitaan

'Het einde van een tijdperk' is misschien overdreven, maar ik sta hier toch wel even bij stil. De
man die generaties Gooise kinderen en pubers aan het schaken heeft gebracht... en gehouden!

Onvermoeibaar organiseerde Jan decennia lang zo'n beetje al het jeugdschaak bij BSG en
natuurlijk het Sint-Vituscollege. Het hele land hebben we met hem als teamleider onveilig
gemaakt (lees de artikelen van Eddy er maar op na). Met zijn kenmerkende zachte stem wist
hij je toch altijd haarfijn duidelijk te maken wat hij van je verwachtte. Door zijn, bij
uitstek bescheiden, aanwezigheid gaf hij ons de kans om te schitteren (nou ja, soms dan).

Jan, oneindig bedankt voor alles wat je belangeloos voor ons als mens en als
schakers betekend hebt.

Rust in vrede, Fons



Ton van der Heijden, lid van BSG en oud-Vitaan

Jan Derksen was voor mij en waarschijnlijk ook voor velen van jullie de eerste
schaakinspirator. Ik kan mij nog een van zijn eerste lessen herinneren in de Villa van het
Vitus. Een ‘stikmatcombinatie. Die kende ik nog niet en was direct gegrepen door de
schoonheid van ons spel. Later mocht ik van hem het boek ‘Praktische schaaklessen’ van
Euwe en Den Hertog lenen. Een van de betere boeken voor ambitieuze beginners.

Andere mooie herinneringen zijn natuurlijk de befaamde Bussumse jeugdkampioenschappen
in de Kerstvakantie in de Villa. Ook werd er een keer een busje gehuurd voor een van onze
verre schoolwedstrijden naar Zeeland, alles onder de bezielende leiding van Jan.

Jan Derksen was een zeer bescheiden mens. Te bescheiden naar mijn mening.

Jan dank je voor al je schaakinspiratie, rust zacht.

Jacques Bakker, oud-lid van BSG en oud-Vitaan

Ik herinner me Jan goed, als wiskunde II leraar, begeleider van het Vitus-team en organisator
van de Bussumse kampioenschappen. Hij was heel goed in het ‘onmerkbaar’ organiseren,
waarbij hij op de achtergrond bleef. Ook met plezier in wat wij op het bord brachten.

Hartelijke dank Jan,  en rust in vrede.

Frank Smeele, oud-lid van BSG en oud-Vitaan.

Voor mij geldt zeker, dat ik als jongetje niet was doorgegaan met schaken als daarvoor niet
door Jan Derksen de mogelijkheid werd geboden. Als jeugdleider was hij in mijn herinnering
ook veel aardiger dan anderen die daar toen rondliepen.


