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Ronde 1 - 26 september 2008 
 

SV Vredeburg. 

Vrijdag 26 september speelde Vredeburg ronde 1. In groep A verrekende Admiraal zich tegen B. Stolp in een 

afwikkeling van stukken waardoor hij direct kon opgeven. L. Wellink was zeer tevreden nadat hij met zijn 

gebruikelijke agressieve spel R. Termes op de knieën kreeg. Pouw bouwde solide aan een sterke opstelling en won 

een pion tegen A. Wellink wat voldoende was voor een gewonnen eindspel. Krom ontsnapte aan een mat in 2 

zetten tegen Sturk die verder de kluts kwijt was en zelfs verloor. Twaafhoven overspeelde van Vliet in de opening 

en kreeg een niet te stuiten koningsaanval die hij keurig met damewinst en mat afrondde. Nieuwkomer Hageman 

won gemakkelijk van F. van Zanten en begon hiermee aan een sterk te verwachten stijging op de ranglijst. In de B-

groep nam Allard de Vries direct revanche van vorig seizoen op kampioen Ozair Dahi door na damewinst de partij 

te winnen.  

 

Ronde 3 - 10 oktober 2008 
 

SV Vredeburg. 

Vrijdag 10 oktober speelde Vredeburg ronde 3. Borst leek te gaan stunten tegen B. Stolp door zeer sterk uit de 

opening te komen met een kwaliteit en een pion meer. Vermoeidheid bij Borst gaf Stolp tegenkansen en leverde 

zelfs een stuk en de partij op. Hafkamp drong diep in de koningsstelling van J. Levering, die hulpeloos naar 

vluchtvelden voor de koning zocht maar niet vond. L. Wellink was blij met de remise tegen angstgegner D. Aafjes. 

Hollander kwam goed weg met het remisevoorstel van A. Wellink, die torenwinst na enkele schaakjes niet had 

gezien. Komende 2 weken dient afbericht te worden gegeven bij C. Dinkla (5335883).  

 

Ronde 7 - 7 november 2008 
 

Eigen website voor SV Vredeburg. 

Vrijdag 7 november speelde Vredeburg ronde 7. Krom speelde sterk tegen Admiraal maar kreeg onvoldoende 

compensatie voor het geofferde paard. Borst leek een gewonnen stelling te hebben, maar Dinkla creëerde 

voldoende tegenkansen om een remiseaanbod af te dwingen. Limmen stond op het punt om zijn overwicht te 

verzilveren, maar overzag een dramatisch mat in 1. De Ruiter sloeg alle stukken van Voorwalt maar zag te laat dat 

de koning pat stond. Hageman blijft winnen en stijgt dankzij winst op Blekemolen naar de 2e plaats. Komende 

vrijdag speelt het 8-tal thuis tegen MSC uit Enkhuizen. Vredeburg mag zich verheugen in een fraaie website 

www.sv-vredeburg.nl . Zaterdag 1 november zijn de opleidingen begonnen, er is nog ruimte voor de beginnende 

kinderen vanaf 7 jaar, zij zijn zaterdagmiddag welkom vanaf 15.45 uur.  

 

14 november 2008 
 

Bondswedstrijd Vredeburg - MSC 3 

Vrijdag 14 november speelde het Vredebug 8-tal tegen MSC 3 uit Den Helder. De rating van MSC ligt beduidend 

onder dat van Vredeburg en MSC had de 1e ronde al met grote cijfers verloren, dus de verwachting lag hoog. Jos 

aan bord 3 speelde zijn gebruikelijke Franse verdediging maar merkte al snel dat de witspeler een heel eigen spel 

ging spelen met veel grote stukken gericht op de koning. Jos zag dat zijn verdediging er goed uitzag en startte een 

tegenaanval op de verlaten damevleugel die al gauw bezweek. De witspeler zag bovendien het mat in 2 over het 

hoofd waardoor na 17 zetten het eerste punt binnen was. Bob had aan bord 2 een heel ingewikkelde stelling met 

een stuk tegen 4 pionnen. Beide spelers zagen geen winst waardoor het na herhaling van zetten remise werd. 

Terloops kwam Ed zijn overwinning melden waardoor het al 2 ½ - ½ stond. Ronald aan bord 7 had een glad 

gewonnen stand en hoefde zijn paard maar naar h5 te spelen om overgave af te dwingen, helaas dacht hij op het 

laatste moment dat het pionnetje op f6 er ook lekker uitzag maar zag tot zijn afschuw dat hij daardoor zijn toren 

op g3 zomaar weggaf en een nul kon opschrijven. Jaap had alle stukken van zijn tegenstander geslagen en had er 
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zelf nog 4 over en moest alleen nog maar letten op pat. Hij had het er nog flink lastig mee en was blij dat zijn 

tegenstander opgaf. Koen aan bord 1 had een toren pionnen eindspel met 1 verwijderde pluspion. Hij kon al 

eerder winnen maar koos voor een omslachtige manier geholpen doordat de tegenstander in het bekende 

röntgenschaakje liep en zijn toren verloor. Niels speelde gedegen en wist het eindspel met 1 pion meer rustig 

naar winst te voeren. Harold had een stuk meer en wikkelde bekwaan af naar stukkenruil en winst. De eindstand 

werd daardoor een riante 6 ½ - 1 ½. 

 

Vrijdag 21-11 te Zantvoort 
 

Het tweede team van de vredeburg moest er op uit, op onze clubavond nota bene. 

We kwamen iets te laat maar daar was in de chaos op die club niets van terug te vinden. 

Toen het startschot gelost werd was Barry diegene die het snelste vertrok; hij versloeg zijn tegenstander in rap 

tempo waarbij er steeds meer stukken aan Barry zijn kant stonden. 

Ook bij William ging het voorspoedig.  

Dirk had een lastigere partij maar wist veel druk op de gehavende koningstelling van zijn tegenstander te zetten, 

waardoor deze in een toch al redelijk kansloze verdediging zijn toren in liet staan. Op dit moment stond het dus al 

3 punten voor ons. 

De teamcaptain had al laten weten dat er iemand van het tweede team mee zou spelen, het was wel duidelijk 

waar. Ik had leuke loperlijnen, maar mijn tegenstander wist mij op een ongunstig afruilen af te sturen en in het 

eindspel kon ik de overvloed van zijn pionnen dan ook niet bolwerken. 

Toen ik op het punt stond om op te geven werd ik gebeld, door een zeker persoon, wat in een per direct verlies 

leed. 

 

Robert Termes, TC 2de team 

 

Uitslagen: 

Bouma R. Termes 1-0 

v.d. Ban D. Aafjes 0-1 

Nijman B. Blekemolen 0-1 

V.d. Broek W. v.d. Bult 0-1 

 

Zandvoort3 Vredeburg 2 1-3 

 

Ronde 9 - 21 november 2008 
 

Vreselijke blunder bij SV Vredeburg 

Vrijdag 21 november speelde Vredeburg ronde 9. Ebels overkwam een afschuwelijk moment van schaakblindheid. 

Tegen vd Storm kon hij met een loper meer mat in 2 zetten doen, maar koos voor totale afruil in de gedachte dat 

zijn promotie beslissend zou zijn. Hij vergat dat vd Storm 1 zet later ook kon promoveren echter onder schaak, 

waarna mat in enkele zetten volgde. Hageman hield in een gesloten partij lang stand tegen B. Stolp, maar in het 

verre eindspel bleek een klein voordeeltje van Stolp doorslaggevend te zijn. Admiraal kwam slecht uit de opening 

tegen Borst, maar wist zich te herstellen om het eindspel met 1 pluspion in te gaan. Taai verdedigen van Borst 

leverde evenwel remise op. Sturk was erg blij met haar eerste winst sinds jaren op Pouw. Hafkamp overspeelde 

Dinkla met een stormaanval van pionnen en stijgt naar de 3e plaats. De Graaf had het lastig tegen Wester, maar 

bleef geconcentreerd schuiven en won door een late fout. Hollander heeft moeite om een gewonnen stand naar 

winst te voeren, ook tegen vd Heijdt moest hij berusten in remise. Het 4-tal won met 3-1 van Zantvoort dankzij 

winst van Aafjes, Blekemolen en vd Bult. Termes verloor omdat zijn GSM afging!  

 

Ronde 10 - 28 november 2008 
 

Koploper verliest bij SV Vredeburg 

Vrijdag 28 november speelde Vredeburg ronde 10. Het topduel tussen de ongeslagen B. Stolp en de nummer 2 

Admiraal werd een hoogstaande Siciliaan met kansen voor Stolp op de damevleugel en een scherpe 

koningsaanval door Admiraal. Stolp drong met zijn dame diep in de stelling van Admiraal, die echter een 

onafwendbare kwaliteitwinst dreigde, waartegen Stolp een dameoffer tegen toren en loper besloot. Een dubbele 

aanval op 2 torens beëindigde evenwel de partij in de eerste nederlaag voor Stolp. Ebels hield in een Franse partij 



de stand lang in evenwicht tegen de runner-up Hageman. In het late middenspel overzag Ebels een fraaie 

paardzet wat hem een stuk kostte, waarna Hageman op techniek de zaak afwikkelde. Hollander wist weer niet te 

winnen met een stuk meer tegen Aafjes, die zijn vele tegendreigingen beloond zag. Van Vliet groeit zienderogen 

na een zwakke competitiestart en zag scherp dat de promotie van Min kon worden beantwoord met een fraaie 

mataanval. N. Pepping kreunde wanhopig dat hij het niet meer zag, maar wist toch met laatste krachten te 

winnen van A. Termes.  In groep B verraste Remi Aafjes de sterke Allard de Vries en staat nu op een mooie 3e 

plaats. Vrijdag en zaterdag 5 en 6 december is er geen schaken wegens het Sinterklaasfeest.  

 

Ronde 11 - 12 december 2008 
 

Applaus bij SV Vredeburg 

Vrijdag 12 december speelde Vredeburg ronde 11. Hageman hield in een theoretische Franse partij zijn 

verdediging goed gesloten tegen Admiraal zodat remise onvermijdelijk werd. De paarden van Blekemolen 

verloren hun samenwerking, zodat Ebels hier goed gebruik van kon maken en materiaal won. De Graaf en Sturk 

hielden elkaar lang in evenwicht tot de Graaf  een zwakke zet deed en Sturk de winst naar zich toe kon trekken en 

zij onder applaus naar de bar kon gaan om deze belangrijke overwinning te vieren. Limmen rekende goed op zijn 

opgerukte pionnenformatie tegen Dinkla, die ook een gevaarlijke promotiepion had. Analyses wezen uit dat 

Limmen in alle varianten winst had. Al keek sip naar zijn stelling waarin hij in 1 zet mat kon geven, maar waar van 

Duin hem net 1 zet eerder mat gaf. Het 4-tal speelde de bondscompetitie tegen Opening 64 uit Koedijk. Een jong 

maar sterk team waar Vredeburg met 2-2 met moeite gelijk tegen speelde. Voorwalt won, vd Bult en Termes 

speelden remise en Aafjes verloor. Komende vrijdag is het gezellige kersttoernooi voor de B groep om 19:15 uur 

en 20:30 uur voor de A groep.  

 

4 januari 2009 
 

Sandra Hollander en Koen Kramer snelschaakkampioenen bij S.V. Vredeburg 

Schaakvereniging Vredeburg speelde vrijdag 2 januari het snelschaakkampioenschap. In partijtjes van slechts 5 

minuten per speler moest de beslissing vallen door schaakmat of door tijdverlies. Er werd razendsnel geschaakt 

waardoor bij de jeugd soms een eenvoudige herdersmatje over het hoofd werd gezien. In de jeugdgroep ging het 

om de toppers Ozair Dahi, Allard de Vries, Karel Voorwalt en Sandra Hollander. Sandra bleek de echter de snelste 

en de koelbloedigste waardoor zij als eerste meisje na 5 ronden de trotse bezitter van de beker werd. In de A-

groep waren alle gerenommeerde snelschakers aanwezig en gebrand op de titel, zij wisten dat in 5 minuten tijd 

snelheid, voorzichtigheid en bluf succes of verlies kunnen betekenen. Na enkele ronden begon er tekening te 

komen in het veld van 25 spelers en werd een kopgroep duidelijk bestaande uit Koen Kramer, Bob Stolp, Niels 

Hageman, Ed Stolp en Jos Admiraal. Koen bleef ongeslagen en de anderen struikelden wel een keer, waardoor na 

9 ronden Koen Kramer net als vorig jaar snelschaakkampioen werd en de wisselbeker mag houden, hij laat de 25 

jaar oude beker echter aan de vereniging. Stand A-groep. 1. K. Kramer 2. N. Hageman 3. B. Stolp 4. E. Stolp 5. J. 

Admiraal. B-groep. 1. Sandra Hollander 2. Karel Voorwalt 3. Ozair Dahi 4. Allard de Vries 5. Loek Wellink 6. Rene 

Voorwalt 7. Remi Aafjes  8. Pelle Ebels 9. Rob vd Heijdt 10. Silke Ebels. 

Sitebeheerder Cees Dinkla liep rond met zijn fotocamera om de fraaie website www.sv-vredeburg.nl te voeden 

met zijn vele foto's. 

 

Ronde 12 - 9 januari 2009 
 

SV Vredeburg wint van DJV Alkmaar 

Vrijdag 9 januari speelde Vredeburg tegen DJV uit Alkmaar en slaagde erin om aansluiting te houden met Caissa 

uit Hoorn op de gedeelde 1e plaats van groep 3B. Admiraal won snel in zijn lijfopening het Frans aan bord 3. E. 

Stolp volgde 1 uur later met winst en Hageman hield remise. B Stolp stond lastig met 1 pion minder maar kreeg in 

tijdnood een stuk cadeau en won. Kramer ruilde bekwaam af naar een gewonnen eindspel. Borst gaf een stuk 

weg en verloor en ook Dinkla moest opgeven. Ebels was met een pion minder teveel gebrand op remise en zag 

een eenvoudige damewinst over het hoofd, remise dus, zodat de eindstand 5-3 werd. In ronde 12 hield vd Bult 

lang stand maar moest in het eindspel de meerdere erkennen in vd Storm. Krom zag meer kansen in het paard en 

pionnen eindspel en won geroutineerd van Zwart. Van Vliet begint in vorm te komen en veegde de snel zettende 

Ebels jr rustig van het bord. Hollander wist dit keer zijn betere stelling tegen A. Wellink wel tot winst te voeren. In 



groep B won Remi Aafjes van koploper Ozair Dahi via mat achter de paaltjes. Voor komende vrijdag moeten 

afberichten worden gemeld aan C. Dinkla (5335883)  

 

Ronde 13 - 16 januari 2009 
 

Op vrijdag 16 januari speelde Vredeburg ronde 13. In een Spaanse partij maakte de in bloedvorm verkerende 

Hafkamp gehakt van Van der Storm, die door de krachtige penningen van Hafkamp nooit in de gelegenheid kwam 

zijn koning in veiligheid te brengen. Hageman en Borst leverden een spektakelpartij met wederzijdse 

aanvalskansen. Na het optrekken van de kruitdampen bleek Hageman het diepst gerekend te hebben. Vanwege 

de afwezigheid van door ziekte gevelde koploper B. Stolp en runner up Admiraal, die op het Corus-toernooi actief 

was, deed Hageman goede zaken op de ranglijst. Dinkla bezorgde J. Levering een late Sinterklaas-surprise en een 

vol punt door volkomen onnodig stukverlies. Na een Siciliaanse opening verloor Aafjes in het middenspel een 

kwaliteit tegen Ebels. Deze achterstand kwam Aafjes, ondanks taaie verdediging, niet meer te boven. Blekemolen 

toonde tegen Pouw over het nodige zitvlees te beschikken: ondanks materiële achterstand bleef hij gebrand op 

de tegenaanval die uiteindelijk doorsloeg. Brantjes liet D. de Vries ontsnappen met remise. Met een dame meer 

kwam Brantjes namelijk niet verder dan pat. De geconcentreerd spelende Wester onderbrak de zegereeks van 

Van Vliet. Stukwinst op f2 stond aan de basis van de knappe overwinning van Wester. C. Pepping profiteerde van 

een blunder van Al, die te veel oog had voor de aanval en pardoes zijn dame liet slaan. In de B-groep is het 

dringen aan de top. Door verrassende nederlagen van koplopers Ozair Dahi  (tegen Karel Voorwalt) en van Allard 

de Vries (tegen Thomas Komin) schuift de ranglijst in elkaar. Remi Aafjes en Karel Voorwalt hebben nu aansluiting 

gevonden bij de top. Pelle Ebels boekte een fraaie overwinning op Beau Min. 

 

Ronde 14 - 23 januari 2009 
 

Hafkamp stunt weer bij SV Vredeburg! 

Vrijdag 23 januari speelde Vredeburg ronde 14. Hafkamp bereikte tegen koploper Stolp een ingewikkeld 

dame/torens eindspel met onbeschermde koningen. Hafkamp bleek wat meer stressbestendig en won door het 

vallen van de vlag. Admiraal rondde een sterke koningsaanval tegen Ebels af met een fraai paardoffer dat een 

stuk en pion opleverde. Vd Storm heeft zo nu en dan last van een vorm van schaakblindheid, ook tegen Borst 

ruilde hij verkeerd af en verloor een vol stuk. K. Aafjes zag de pionwinst niet waarna Krom kon promoveren en 

simpel won. Kos speelde beneden zijn niveau tegen vd Heijdt en verloor snel om daarna aan de bar vrolijk de 

theorie van Karl Marx aan iedereen uit te leggen. In groep B had Remi Aafjes een goede avond, hij staat nu flink 

bovenaan doordat hij won van Karel Voorwalt en zijn concurrenten Allard de Vries en Ozair Dahi allebei verloren.  

 

Ronde 15 - 30 januari 2009 
 

Op vrijdag  30 januari speelde Vredeburg ronde 15. H. Levering was snel klaar met Mijnsbergen, die de 

vijandelijke dame toeliet op de zevende rij  en mat niet meer kon vermijden. Twaalfhoven meldde trots dat hij T. 

Voorwalt in exact 27 zetten had verslagen. Al speelde een puike partij tegen Van der Heijdt. Hij creëerde een 

veelbelovende pionnenmeerderheid, maar vergat uiteindelijk de trekker over te halen, waarna remise werd 

overeengekomen. Al liet zijn biertje er niet minder om smaken. Hafkamp maakte het Hageman zeer lastig met 

een thematisch paardoffer op f7. Ergens in het middenspel liet Hafkamp Hageman echter uit geslagen positie 

terugkeren en deze kans greep Hageman. Borst en Ebels speelden de langste partij van de avond. Tegen de 

vijftigste zet roofde Borst met zijn dame een pionnetje op c6. Ebels toonde snel aan dat Borst dat beter niet had 

kunnen doen. De dame kon in de verdediging niet gemist worden en de onveilige positie van de koning van Borst 

werd hem fataal. Van der Storm slaagde en er niet in zijn pluspion te verzilveren tegen de rustig schuivende J. 

Levering. Remise was het uiteindelijke resultaat. In de strijd om de rode lantaarn toverden De Ruijter en 

Noordeloos een zeer spannende stelling op het bord. Hoewel De Ruijter beter stond, zag hij geen directe weg 

naar winst en via herhaling van zetten volgde een remise. Dinkla ging andermaal de bietenbrug op: deze keer 

overzag hij een slim tussenschaakje van Hollander, waarna de dame verloren ging. A. Wellink joeg de koning van 

Blekemolen het open veld in, waar met toren en pionnen een matnet gespannen werd. In de B-groep deed Allard 

de Vries goede zaken door te winnen van Ozair Dahi, terwijl koploper Remi Aafjes zijn positie verstevigde door te 

winnen van Sandra Hollander. Karel Voorwalt bond Max Min aan de zegekar en de pas 8-jarige Silke Ebels boekte 

een mooie overwinning op Maarten Straatsma. 

 

 



 

 

Ronde 16 - 6 februari 2009 
 

SV Vredeburg 

Vrijdag 6 februari speelde Vredeburg ronde 16. Ebels gokte op een succesvol stukoffer op de koningsvleugel van 

J.Levering, die zoals altijd rustig bleef en met sterke zetten het voordeel verzilverde. Hafkamp liet Admiraal langs 

de afgrond gaan met een agressieve koningsaanval. Admiraal vond telkens de enige verdediging en kon daarna 

het initiatief overnemen en de partij winnen. Hageman en E. Stolp hielden elkaar in evenwicht en besloten in het 

eindspel tot een terechte remise. Min wist A. Termes zowaar te verschalken met een soort herdersmat, foei! Vd 

Storm liep mopperend rond omdat Hollander geen krimp gaf. Pas in het eindspel greep hij de kansen die 

Hollander hem gaf en won. Kos gaf op in remise stand, omdat hij niet wist dat de koning aan de rand een 

randpion altijd kan tegenhouden. Het Vredeburg 4-tal verloor de uitwedstrijd tegen Castricum met 1 ½ - 2 ½ door 

winst van R. Termes en remise van vd Bult. D. Aafjes en M. Voorwalt verloren. In de B-groep won Thomas 

Voorwalt van koploper Remi Aafjes en  klom naar de 3e plaats.  

 

Ronde 17 - 13 februari 2009 
 

SV Vredeburg 

Vrijdag 13 februari speelde Vredeburg ronde 17. Hafkamp werd op eigen terrein het Siciliaans met tegengestelde 

rokade bestreden door Ebels. In een scherpe strijd liet Hafkamp direct stukwinst liggen waarna Ebels de 

koningspionnen verscheurde en genadeloos toesloeg. Aafjes maakte het de passief spelende Admiraal knap lastig, 

maar verzuimde om door te drukken, waarna Admiraal het initiatief overnam, profiteerde van een blunder en de 

dame won. Rommel had weinig moeite met de te aanvallend spelende Wellink. J. Levering verloor al snel de 

dame tegen Hageman waarna het rustig uitschaken werd. De talentvolle de Vries begint weer serieus te schaken 

en zijn stukken goed te laten samenwerken, Heckers maakte geen schijn van kans. In de B-groep herwon Allard de 

Vries de leiding door te winnen van Remi Aafjes.  

 

Ronde 18 - 20 februari 2009 
 

SV Vredeburg 

Vrijdag 20 februari speelde Vredeburg ronde 18. Admiraal bouwde het pionvoordeel bekwaam uit tegen de 

geroutineerde Borst die na ruim 3 uur schaken opgaf. Vd Storm schrok zich wezenloos toen hij zijn beruchte 

blunderzet had uitgevoerd tegen Hageman, die gelukkig de torenwinst niet opmerkte waarna het remise werd. N. 

Pepping had spijt van zijn zet maar mocht het aangeraakte stuk niet terugzetten waarna Kos eenvoudig won. De 

Vries barstte los in gehaaide zetten tegen vd Vliet die geen enkele kans kreeg. Zwart kwam gunstiger uit de 

torenruil en won van Blekemolen. Mijnsbergen nam revanche tegen T. Voorwalt die niet meer uit de 

damepenning kon ontsnappen.  

 

Ronde 19 - 27 februari 2009 
 

SV Vredeburg blijft koploper 

Vrijdag 27 februari speelde Vredeburg ronde 19. Ook speelde het 8-tal thuis tegen Aris de Heer uit 

Middenbeemster. Het werd een mooie 7-1 overwinning dankzij winst van Kramer, B. Stolp, E. Stolp, Borst, Ebels 

en Hafkamp en remise van Admiraal en Hageman. Hierdoor blijft Vredeburg na 5 ronden met een 100% score op 

een gedeelde 1e plaats samen met Caissa uit Hoorn. Op 17/3 spelen deze 2 koplopers tegen elkaar om het 

kampioenschap! Intern raakte Min in paniek met een grote voorsprong in stukken en gaf achter elkaar zijn 

voordeel weg tot grote verbazing van Noordeloos die ook nog won. Van Vliet begint steeds beter te schaken maar 

moest na de opening toch zijn meerdere erkennen in T. Voorwalt. Dinkla kreeg weer de kans om zijn beruchte 

loperoffer op f7 uit te voeren tegen de verbijsterde vd Storm, die niet meer herstelde van deze openingsdreun. 

Komende vrijdag is er geen schaken en op zaterdag geen lessen wegens Creatief Limmen.  

 

 

 

 



Ronde 20 - 13 maart 2009 
 

SV Vredeburg 

Vrijdag 13 maart speelde Vredeburg ronde 20. Admiraal deed goede zaken en verstevigde zijn 1e plaats door in 

een Siciliaan te winnen van vd Storm. De vrije randpion was alleen door stukverlies te remmen waarna winst 

eenvoudig was. Dinkla stond overwegend zo niet gewonnen tegen Ebels toen hij een pion verkeerd pakte en 

daarna een stuk dacht te winnen. Ebels liet zijn geraffineerde kant zien en geeft zelden zomaar een stuk weg. 

Dinkla liet in deze val en stond pardoes schaakmat. Borst rekende dieper dan Hafkamp en won het lastige 

eindspel. Krom kan heus wel combineren, dat ondervond van Duin, die verslagen kon opgeven. Wellink durfde 

zijn agressieve aanvalsspel niet door te zetten en open lijnen te creëren voor de koning, hierdoor kon Aafjes 

genoeg tegenkansen maken voor remise. Dinsdag is de belangrijke wedstrijd tegen Caïssa uit Hoorn om het 

kampioenschap.  

 

Ronde 21 - 20 maart 2009 
 

SV Vredeburg stap dichter bij kampioenschap 

Dinsdag 17 maart speelde het Vredeburg 8-tal de waarschijnlijk beslissende voorlaatste wedstrijd tegen het ook 

100% scorende Caïssa uit Hoorn. Het werd een bloedstollende match waar Hageman tenslotte zorgde voor het 

beslissende punt en met 4 ½ - 3 ½ werd gewonnen dankzij winst van Hageman, E. Stolp en Hafkamp en remises 

van Kramer, B. Stolp en Admiraal, terwijl Ebels en Dinkla verloren. Vrijdag 20 maart won Ebels door stukverlies 

van vd Storm en won Hafkamp regelmatig van D. Aafjes. Zwart had typisch meer geduld dan H. Levering wat 

materiaalwinst en de partij opleverde. Hageman hield lang stand tegen B. Stolp maar moest in het eindspel 

buigen voor de scherpe torenaanval op de verzwakte koningsvleugel. Hollander profiteerde van het stukverlies 

van R. Termes en won op techniek. Aanstaande vrijdag is het gezellige Paastoernooi!!  

 

Ronde 22 - 3 april 2009 
 

SV Vredeburg kampioen!! 

Vrijdag 3 april speelde het Vredeburg 8-tal de laatste wedstrijd in de NHSB competitie tegen Schaakmat uit Zuid 

Scharwoude. Gelijkspel was voldoende voor het kampioenschap. Gelukkig kon wedstrijdleider Admiraal een sterk 

team opstellen en zorgde Hafkamp al na 45 minuten voor het 1e punt. Na 2 uur stond Borst zeer goed en kwam 

het tweede punt binnen. Dinkla had een dodelijke koningsaanval met een gepend paard dat snel viel en het 3e 

punt opleverde. Kramer overklaste zijn tegenstander op bord 1 en gaf zeer berekend zijn dame voor 2 torens, een 

loper en veel aanval, waarna zijn tegenstander gelaten opgaf. B. Stolp rukte heerlijk met zijn pionnen ten strijde 

op de vijandelijke koningsstelling en creëerde een ondekbaar mat. Admiraal overzag na een zeer sterke damezet 

een directe stukwinst en ruilde af naar een betere stand met pionwinst wat hij later inderdaad verzilverde. Ebels 

speelde sterk naar een gewonnen eindspel maar overzag een tussenschaak waarna hij het eindspel met 1 pion 

minder verloor. E. Stolp stond ook goed maar gaf ergens zijn voordeel weg en moest het onderspit delven. Met de 

6-2 overwinning promoveert Vredeburg met 100% score naar de dikverdiende 2e klasse en bleef het nog lang 

gezellig in het mooie clubgebouw. Komende vrijdag is er geen schaken wegens goede vrijdag.  

 

Ronde 23 - 17 april 2009 
 

SV Vredeburg 

Vrijdag 17 april speelde het Vredeburg ronde 23. Koploper Admiraal had een grote druk opgebouwd tegen de 

stelling van Hageman en kon met een fraaie combinatie de partij uitmaken. Helaas wachtte hij hiermee 1 zet 

waardoor Hageman kon ontsnappen en met een pion minder de partij remise kon houden. Ebels ontwikkelde 

fraai naar een pionnenvoordeel dat hij langzaam maar zeker uitbouwde naar winst tegen de tegenspartelende 

Borst. Hafkamp leek te gaan stunten tegen de sterke Kramer via een stukoffer dat de koning totaal onbeschermd 

maakte. Helaas verzuimde hij de lange rokade waardoor de extra toren de druk onhoudbaar zou maken. Nu kon 

Kramer bekwaam afruilen naar winst. Hollander kwam in een onvoordelig eindspel met 2 torens tegen de dame 

van Limmen, die slim een dubbele aanval op mat en torenwinst creëerde en won. De Vries liet weer afleiden door 

zijn medespelers en gaf zijn voordeel finaal weg tegen Termes en verloor. In groep B liet Remi Aafjes zich foppen 

door Thomas Komin via een soort herdersmat op f7.  

 



 

Ronde 24 - 24 april 2009 
 

Spanning bij SV Vredeburg 

Vrijdag 24 april speelde het Vredeburg ronde 24. Met nog 2 ronden te gaan leek Admiraal al kampioen te worden 

door in een superieure stelling tegen Stolp de damewinstzet uit te voeren, helaas zag hij spoken en was de 

paardzet rampzalig waarna Stolp de partij over kon nemen. Goed voor de spanning dus. Hafkamp maakte al in de 

opening korte metten met Dinkla die nog even hoopte op verlossing maar snel uit de droom werd geholpen. Borst 

speelde onder zijn niveau en was een gemakkelijke prooi voor vd Storm. Hageman en Ebels hielden elkaar in 

evenwicht waarna tot remise werd besloten. In groep B hield Remi Aafjes de spanning erin door mooi te winnen 

van koploper Allard de Vries.  

 

Ronde 25 - 1 mei 2009 
 

Nog geen kampioen bij SV Vredeburg 

In de voorlaatste ronde kwam er nog geen beslissing voor het kampioenschap. Zowel J. Admiraal als B. Stolp 

wonnen hun partij. Admiraal strafte de lange rokade van H. Ebels af met voldoende materiaalwinst voor winst. 

Stolp toonde zich weer een ware Houdini door met 3 pionnen minder Hafkamp te bewegen een stuk weg te 

geven. J. Borst onderschatte de taktisch sterke L. Welling en liep met de koning de verkeerde kant op rechtstreeks 

in de matval. D. Aafjes kwam er al direct in de opening niet meer aan te pas tegen de toernooitijger J. Limmen en 

verloor kansloos. Wegens de Bloemendagen is de laatste ronde op vrijdag 15 mei.  

 

Ronde 26 - 15 mei 2009 
 

Kampioenen bij SV Vredeburg 

De laatste ronde was tot het einde bijzonder spannend. Koploper Admiraal mocht niet verliezen en ontweek 

herhaling van zetten tegen de sterke Kramer, met een pion voor werd zijn paardzet echter met een mooie 

combinatie afgestraft en won Kramer. Kanshebber Stolp had het moeilijk tegen Ebels, die in een goede stand de 

winnende loperzet overzag en vervolgens zijn koning in een fatale penning zette, waardoor Stolp won en op de 

valreep het kampioenschap in de wacht sleepte. Verder ontsnapte de Graaf na torenverlies via eeuwig schaak van 

de dit seizoen sterk spelende Ebels jr. Borst verzuchtte dat hij fysiek gesloopt was na zijn verlies tegen Dinkla. 

Voorwalt en Pepping hadden de messen geslepen, maar konden elkaar geen pootje lichten waarna tot remise 

werd besloten. In groep B werd Allard de Vries kampioen door mooi te winnen van Loek Wellink. Thomas Komin 

had nog kampioenskansen voor maar werd koelbloedig van het bord geschoven door reuzendoodster Sandra 

Hollander. Hiermee is het schaakseizoen tot een einde gekomen, de schaakexamens zijn op zaterdag 30 mei om 

16.00 uur.  


