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Alhoewel het niet algemeen bekend is, zijn veel BN-ers

een beetje of behoorlijk tennisgek. Dat geldt zeker voor Hans

Böhm. Het schaakgeweten van Nederland maakte zo’n 25 jaar geleden kennis met de sport en
raakte erdoor gefascineerd. Böhm kan uren filosoferen over vooral de mentale kant van topsport.
Tennissen doet hij als een schaker: hij denkt zetten vooruit, waardoor hij tijd en ruimte kan
maken om toe te slaan. TENNiS.nl Magazine sprak met Hans Böhm en zijn passie voor tennis en
alles wat daarmee samenhangt.

Topschaker Hans Böhm
‘Wat ik zelf niet kan, bewonder ik
het meest aan mijn tegenstander’
Als jonge jongen was hij een niet onverdienstelijke
tafeltennisser, hanteerde hij de keu bij het biljarten, kon
hij behoorlijk snel zwemmen, voetbalde hij bij Xerxes
DHC en was hij lid van een schaakvereniging. Daarnaast
bekwaamde hij zich op viool, maar Hans Böhm koos vrij
vroeg voor het edele schaakspel. Daarin lag zijn kracht en
bovendien bood het hem de mogelijkheid om te reizen en
te schrijven. Hij is analist bij het Tata Steel-toernooi, het
grootste schaakevenement ter wereld, in Wijk aan Zee. Hij
organiseert tv- en radioprogramma’s over zijn grootste passie,
maar trad ook op in tv-series en tv-commercials. Bovenal is
de internationaal meester propagandist en het gezicht van de
denksport, die als een rode draad door zijn leven loopt.
Pas op latere leeftijd kwam Böhm in contact met de
tennissport. Nog steeds spoedt hij zich met enige regelmaat
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richting ’t Melkhuisje in Hilversum, waar hij lid is. Om daar
de tegenstander langzaam in een wurggreep te krijgen of in
elk geval zo radeloos, dat die na een paar games al weet dat
hij binnen niet al te lange tijd schaakmat staat.
Wat heb je met tennis?
‘Ik heb sowieso veel met sport en dan niet alleen met
denksporten. Tennis kwam ruim twintig jaar geleden op mijn
pad. Het is dan zinloos om overmatig ambitieus te zijn, maar
ik heb les genomen en begreep van de leraar dat ik in elk
geval over spelinzicht en balgevoel beschikte. Veel verder dan
een goede 7 of een matige 6 heb ik het niet geschopt.’
Schaken en tennis zijn twee volstrekt verschillende
grootheden. Zie jij niettemin overeenkomsten?
‘Jazeker. Bij beide kijk je naar de zwakheden van je
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tegenstander en die probeer je vervolgens uit te buiten. Ik
speelde eens een single tegen een man, die uiteindelijk bijna
door het net heen liep. Puur van vermoeidheid. Ik speelde
dropshot, lob, dropshot, lob. Hij rende zich het apezuur en
kwam zichzelf keer op keer tegen. Je voelt je dan de dirigent
op het veld en ik moet zeggen dat die rol mij wel bevalt. De
intelligentie speelt ook bij tennis een grote rol. En je moet
proberen tijd te winnen en ruimte te zoeken. Voor schaken
geldt dat nog meer. Je moet altijd een paar zetten vooruit
denken, anders wordt het niet veel. Met tennis heb ik daar
profijt van.’
Je slaat zelf graag een balletje. Maar volg je het proftennis
ook?
‘Als het even kan, kijk ik tennis op tv. Soms ook “live” op de
club als ons eerste herenteam thuis speelt. Daar kan ik van
genieten. Soms kijk ik wedstrijden van drie, vier uur, in zijn
geheel. Zo’n Roger Federer is geweldig. In mijn ogen bestaat
er geen betere tennisser. Hoe hij zich nog weet te redden
met bijvoorbeeld zo’n bananenbal uit de hoek. Ik bedoel een
soort slice smash. Hij is ook completer dan Pete Sampras
ooit is geweest. Bovendien is hij ook nog eens een sportieve
verliezer. Als iemand beter is dan hij op dat moment,
accepteert hij dat als een gentleman. Rafael Nadal en
Novak Djokovic zie ik ook graag spelen, maar ik
ben minder gecharmeerd van Andy Murray. Die
loopt altijd te zaniken en te klagen. Dat moet je
niet doen en zeker niet als topper. Ik begrijp
ook niet goed waarom spelers met rackets

smijten. Dat racket kan er weinig aan doen. Het geeft geen
pas en je bent dan ook geen sieraad voor de sport.’
En hoe is dat met vrouwentennis?
‘Ik keek graag naar Justine Henin, die jammer genoeg is
gestopt. Net als bij Federer zag je bij haar de technische
kwaliteiten. Wat je zelf niet kunt, bewonder je het meest in
anderen. Serena Williams is meer van de kracht, de power.
Dat is toch ook knap, maar bij haar heb ik altijd het idee,
dat een deel van de tennisslagen wordt overgeslagen. Bij
de mannelijke servicekanonnen bekruipt mij dat gevoel
eveneens. Met zo’n Milos Ranonic heb ik niet zo veel.’
Op welke baansoort komt tennis het dichtst in de buurt van
schaken?
‘Op de tragere banen en het verreweg meest op gravel.
Thomas Muster en de Spaanse jongens beginnen aan een
duel en weten dat het langzaam slopen wordt. Ze richten
zich op de zwakke onderdelen van de tegenstander en
gaan systematisch te werk. Ze schaken de tegenstander
als het ware uit. Het gaat erom de tegenstander uit balans
te brengen. Zo nodig zelfs het initiatief uit handen geven,
zoals bij schaken een stuk offeren, en daarna genadeloos
toeslaan. Dat vind ik prachtig om te zien.
Hier komen kwaliteiten als conditie en
doorzettingsvermogen om de hoek kijken.
Dat zijn misschien de minste kanten
van Federer, alleen is hij voor mij toch
onbetwist de beste aller tijden.’ l
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