Verslagen Seizoen 2009 – 2010
De verslagen zijn van de hand van Jos
Admiraal, tenzij er een andere naam onder
het artikel staat.

Ronde 1 - 25 september 2009
Vredeburg opent schaakseizoen met feestavond
Zaterdag 26 september vierde SV Vredeburg haar 35 jarig bestaan met een feestavond in de mooie bovenzaal van
Cultureel Centrum Vredeburg. Mede door de onderhoudende muziek van zanger/gitarist Ilario, de vrolijke
schaakquizz "petje op, petje af" en de bekwame bediening was het een geslaagde en gezellige avond.
Op Vrijdag 25 september speelde SV Vredeburg ronde 1 van het nieuwe schaakseizoen. Met een A-groep van
bijna 60 spelers en een B-groep van 18 kinderen is het schaken in Limmen springlevend te noemen. Admiraal
verwisselde in gedachten een zet en verloor een belangrijke centrumpion tegen B. Stolp, die met krachtige zetten
zijn voordeel uitbouwde en naar winst voerde. Hageman liet zijn openingsvoordeel verwateren tegen Ebels, die
een later voordeel ook niet uitbuitte waarna tot remise werd besloten. Hafkamp overspeelde routinier Borst en
won vrij gemakkelijk. Wellink stond positioneel slecht tegen Limmen, maar gooide geheel volgens zijn stijl alles in
de koningsaanval, die Limmen onterecht onderschatte en won spectaculair. Dinkla speelde ijzersterk tegen een
ontgoochelde D. Aafjes, die moedeloos naar goede zetten zocht en niet vond en snel verloor. A. Termes zag nogal
op tegen zijn partij tegen van Duin, maar merkte dat zijn tegenstander niet op zijn best was en met gewoon goede
zetten overwonnen kon worden. Van der Heijdt mist zijn oude kracht nog en had grote moeite tegen de frisse vd
Bult, die terecht won.

Ronde 2 - 2 oktober 2009
SV Vredeburg
Op vrijdag 2 oktober speelde SV Vredeburg ronde 2. Hafkamp verslikte zich tegen B. Stolp in de wals van pionnen
op zijn koningsvleugel en toen de dame kon binnendringen was het snel gedaan. Krom bood knap tegenspel
tegen Kramer, die tot het uiterste moest gaan om het eindspel naar zich toe te trekken. Borst is volledig uit vorm,
tegen H. Levering overzag hij goede zetten, waarna Levering met gedegen spel kon winnen. D. Aafjes rommelde
maar wat aan op zoek naar goede zetten tegen Limmen, die heel slim een mataanval kon uitvoeren. Dinkla
speelde passief tegen Blekemolen en besloot in gelijke stand tot remise. S. Hollander heeft een goede start in de
A-groep, na haar remise vorige week overspeelde zij de ongeconcentreerde T. Voorwalt. Van Vliet won zoveel
materiaal tegen N. Pepping, dat hij goed moest opletten dat het geen pat werd, met 2 dames won hij gemakkelijk.

Ronde 3 - 9 oktober 2009
SV Vredeburg start jeugdopleidingen
Hoewel zaterdag 10 oktober de jeugdopleidingen zijn begonnen is nog ruimte voor nieuwe kinderen vanaf 7 á 8
jaar. Ouders kunnen aanmelden bij D. Aafjes, tel. 5054239, meer informatie is te vinden op de website www.svvredeburg.nl . Het Vredeburg 8-tal speelde vrijdag de 1e competitieronde tegen Oppositie uit Heiloo. Het werd
helaas een nipt verlies van 3 ½ - 4 ½ dankzij winst van E. Stolp en G. Hafkamp, remises van B. Stolp, J. Admiraal, N.
Hageman en verlies van K. Kramer , H. Ebels en J. Limmen. In de interne ronde 3 heeft Borst zijn vorm weer
hervonden, hij maakte korte metten met D. Aafjes en won in 20 zetten. J. de Graaf had een gemene aftrek in zijn
stelling geweven en wachtte rustig totdat G. Pouw in de fout ging wat uiteindelijk gebeurde waarna het snel uit
was. Dinkla stond 2 pionnen voor maar gaf in het late middenspel een vol stuk weg tegen de taaie B. Hollander,
die zijn prooi niet meer liet ontsnappen. T. Komin verbaasde vriend en vijand door onverwachts te winnen van M.
Kos. Paul de Ruijter liep te glunderen na zijn verdiende overwinning op M. Wester.

Ronde 4 - 16 oktober 2009
SV Vredeburg start jeugdopleidingen
Hoewel de jeugdopleidingen op zaterdagmiddag zijn begonnen is er nog ruimte voor nieuwe kinderen vanaf 7 á 8
jaar. Ouders kunnen hen aanmelden bij D. Aafjes, tel. 5054239, meer informatie is te vinden op de website

www.sv-vredeburg.nl . In de interne ronde 4 dacht J. de Graaf dat Admiraal in de war was na in de opening een
pion en toren te hebben weggegeven, maar besefte enige zetten later dat hij in een geraffineerde mataanval was
beland. B. Hollander stuntte tegen kampioen B. Stolp door hem geweldig partij te geven en een gewonnen
eindspel af te dwingen, helaas zag hij de juiste voortzetting niet en accepteerde het remiseaanbod. Sturk had
geen medelijden met de spartelende K. Aafjes en joeg zijn koning naar het midden van het bord, waar hij niet
meer ontsnapte aan schaakmat. Nieuwkomer S. Veter deed het goed tegen P. vd Heijdt, hij zag het mat in 1 zet
over het hoofd en pakte een toren, waarna vd Heijdt met remise wegkwam. Van Vliet won de kwaliteit tegen vd
Bult maar miste voldoende eindspeltechniek om het af te maken, dus remise.

Ronde 5 - 23 oktober 2009
Verrassingen bij SV Vredeburg
Ronde 5 leverde veel verrassende schaakpartijen. Outsider Tebbens versloeg routinier Hafkamp en Ebels jr had
weinig bedenktijd nodig om de zwakke basispion van vd Storm onder vuur te nemen, de diep nadenkende vd
Storm zag geen oplossing en verloor. S. Hollander steeg naar de 5e plaats door weer te winnen, nu van
Blekemolen. Brantjes zette maar liefst 2 paardvorken tegen van Duin die tegen zoveel geweld niet opgewassen
was. Wester profiteerde bekwaam van de torenwinst tegen Noordeloos en liet zijn voordeel niet meer glippen. B.
Hollander kwam niet goed uit het koningsgambiet tegen Rommel en ontwikkelde traag, waardoor Rommel gehakt
van hem kon maken. Afberichten voor komende vrijdag moeten worden gemeld bij C. Dinkla (5335883) of via de
website.

Ronde 6 - 30 oktober 2009
Debuut tweede team Vredeburg
Op vrijdag 30 oktober speelde het tweede team van Vredeburg voor de eerste keer een bondswedstrijd. MSC 3
was de tegenstander. Na vlotte nederlagen van kopman A. Wellink, G. Pouw, M. Voorwalt en D. Aafjes leek het op
een debakel uit te draaien. Maar door goede overwinningen van M. Krom en W. v.d. Bult kreeg de score een
draaglijker aanzien. Met een remise van B. Blekemolen, die een zekere overwinning in pat liet eindigen, en een
nederlaag van R. Termes werd een einduitslag van 2,5-5,5 genoteerd.
In de interne competitie werd de zesde ronde afgewerkt. De 13-jarige T. Komin moest het opnemen tegen de
nestor J. Borst (76): het was de ervaren rot die won. C. Dinkla wist met de verbonden torens over de a-lijn de
stelling van C. Pepping te slopen. M. Sturk leverde een topprestatie door de sterke L. Wellink te verslaan. De
jeugdige talenten H. Ebels jr. en B. Hollander speelden een scherpe partij, waarbij Ebels jr. met een magnifieke
paardzet een toren en de partij veroverde. E.van Duin speelde voor Sinterklaas in zijn partij tegen S. Veter, die de
cadeautjes in de vorm van dame en loper dankbaar in ontvangst nam. J. Tebbens hield lang stand tegen
clubkampioen B. Stolp, maar blunderde in het eindspel een toren weg. De jonge K. Voorwalt boekte een knappe
overwinning op K. Aafjes. B. van Diermen maakte een foutje en de opening en werd vervolgens overlopen door H.
Ebels.

Ronde 7 - 6 november 2009
SV Vredeburg wint in Purmerend
Het 1ste Vredeburg 8-tal won in een spannende strijd de bondswedstrijd tegen Purmerend via winst van K.
Kramer, B. Stolp, J. Admiraal, N. Hageman en H. Ebels. E, Stolp, G. Hafkamp en J. Limmen verloren. In ronde 7
overzag Admiraal een sterk tussenschaak van J. Limmen, wat hem een stuk zou kosten, maar Limmen zag spoken
in een dameaanval en liet de kans voorbijgaan, waarna Admiraal de partij naar zich toe kon trekken. J. Tebbens
speelt dit seizoen sterk en hield lang stand tegen routinier H. Ebels, pas in het eindspel brak hij door een stuk te
verliezen. K. Aafjes was geïmponeerd door het sterke spel van P. de Ruijter en kwam niet verder dan remise. De
jeugdige R. Aafjes won verrassend van J. Brantjes. G. Hafkamp won door een fraaie offerserie gevolgd door
promotie van H. Ebels jr.

Ronde 8 - 13 november 2009
SV Vredeburg
Vredeburg struikelde in de voorronde van het NHSB bekertoernooi over het sterke Excelsior uit Heemskerk. Het
werd 1-3 dankzij remises van Kramer en Stolp en verlies van Admiraal en Ebels. In ronde 8 liet Krom zich niet gek
maken door het aanvallende spel van Welling en besliste de partij met sterke zetten. H. Levering had zijn avond
niet en verloor ongeconcentreerd van de jeugdige S. Veter. J. Brantjes dacht het wel even te fiksen tegen J.
Levering, maar kwam van een koude kermis thuis. Ebels jr kon met zijn bekende snelle spel M. vd Bult niet
imponeren en werd vakkundig van het bord geveegd. Rommel stond 2 pionnen voor, maar liet zich verrassen
door de koele Hafkamp die een toren en de partij won. In groep B kwam Levi van Duin goed weg doordat Kevin
Hes met 2 dames en een toren pardoes pat zette, remise dus.

Ronde 9 - 20 november 2009
SV Vredeburg
Ronde 9 gaf een groot aantal spannende partijen. N. Hageman verdedigde zich goed tegen K. Kramer, maar kreeg
in het eindspel een geraffineerde koningsaanval over zich heen. Ook M. vd Bult speelde gedegen tegen de
routinier J. Borst. Lange tijd heerste er een evenwicht op het bord maar een kenner zag al dat Borst met kleine
zetten zijn voordeel uitbouwde tot winst. De familie Aafjes speelden een harmonieuze remise tegen elkaar. M.
Krom speelde sterk en gaf van Diermen geen echte kansen op ontsnappen. T. Komin lette goed op tegen S.
Twaalfhoven en zag plotseling een toren in de schoot geworpen. C. Pepping was uiterst voorzichtig met zijn
materiële overwicht om pat te voorkomen tegen J. van Vliet maar zag uiteindelijk de winstzet. P. de Ruijter kwam
goed weg met het remiseaanbod van P. vd Heijdt jr. J. Min profiteerde van een plotselinge schaakblindheid van N.
Pepping en won een stuk. H. Levering heeft moeite met de schaakjeugd en moest na een drukke week de eer aan
A. de Vries laten. B. Stolp overzag stukwinst in zijn vooruitgespeelde bondswedstrijd tegen Bakkum en kwam niet
verder dan remise.

Ronde 10 - 27 november 2009
SV Vredeburg
Dinsdag 24 november verloor Vredeburg de bondswedstrijd tegen het sterke Bakkum met 2 ½ - 5 ½ via winst van
J. Admiraal, remises van K. Kramer, B. Stolp, E. Stolp en verlies van G. Hafkamp, J. Borst, J. Limmen en B.
Hollander. Ronde 10 gaf 20 spannende partijen, waarin H. Ebels zich vergiste in de Siciliaan tegen J. Admiraal en
er verder niet meer aan te pas kwam. N. Hageman viel te snel aan in de Slavische opening waar J. Limmen met
krachtige zetten verrassend de winst naar zich toe trok. G. Hafkamp manoeuvreerde secuur in het loper paard
eindspel tegen J. Borst en besliste met een stukoffer de mooie partij. B. van Diermen gaf een stuk weg tegen de
gelukkige M. Sturk, maar genoot niettemin van zijn partijtje. J. de Graaf zag net toen hij een zet had gedaan dat hij
de toren van buurman C. Dinkla met een schaakje had kunnen winnen, maar praatte aan de bar zijn teleurstelling
vrolijk van zich af. J. van Vliet koos eieren voor zijn geld en accepteerde in gewonnen stand de remise tegen K.
Aafjes, maar wil toch wat aan zijn eindspeltechniek gaan doen. J. Brandjes had een goed plan in zijn hoofd tegen
N. Pepping maar gaf zijn loper zomaar weg waarna het hele plan in duigen viel. A. de Vries verloor door stikmat
tegen de snelle H. Ebels jr.

Ronde 11 - 4 december 2009
SV Vredeburg
Vrijdag 4 december verloor het 2e achttal van Vredeburg kansloos de bondswedstrijd tegen Koedijk met 2-6 via
winst van M. vd Bult en B. Hollander en verlies van J. Levering, D. Aafjes, W. vd Bult, M. Voorwalt, S. Twaalfhoven
en N. Pepping. In groep A mopperde J. de Graaf over zijn zwakke spel tegen H. Levering die dit glimlachend
aanhoorde en zijn verliezende tegenstander een troostrijk biertje aanbood. J. Limmen gaf goed partij tegen K.
Kramer maar was toch niet opgewassen tegen het scherpe aanvalsspel van Kramer, die teveel dodelijke
combinaties in de stelling wist te weven. T. Al stond glad gewonnen tegen D. de Vries maar gaf zomaar een toren
weg waarna hij in het toren en koning tegen koning eindspel goed wegkwam met pat.

Ronde 12 - 11 december 2009
Pech voor SV Vredeburg
Vrijdag 11 december verloor het 1e achttal van Vredeburg nipt de bondswedstrijd tegen Caïssa uit Hoorn. Een
overwinning leek in handen na winst van J. Limmen en G. Hafkamp. Helaas gaf J. Borst een stuk weg en kwam H.
Ebels steeds slechter te staan tegen zijn oude tegenstander. N. Hageman kwam niet verder dan remise, maar B.
Stolp, J. Admiraal en K. Kramer stonden goed. Helaas keerde het tij en verloor Stolp materiaal en onderging
Admiraal een regelrecht drama door in gewonnen stand door zijn tijd te gaan terwijl zijn tegenstander nog maar 1
seconde over had. Kramer won fraai het eindspel waardoor de eindstand 3 ½ - 4 ½ werd. Komende vrijdag 18
december is het gezellige kersttoernooi met allerlei verrassende schaakvariaties.

Ronde 13 - 15 januari 2010
SV Vredeburg
Vrijdag 15 januari speelde SV Vredeburg de 13e ronde van de interne competitie. Koploper B. Stolp moest alle
zeilen bijzetten om niet te verliezen van de gelouterde Borst. Stolp hield het eindspel met twee pionnen minder
toch nog op remise. Dinkla was snel klaar met Veter, die onvoldoende tijd nam om over zijn zetten na te denken.
R. Termes consolideerde zijn positie in de top tien met een fraaie overwinning op Hafkamp. Van der Storm richtte
een wilde aanval op de koningstelling van Ebels, maar verzuimde eerst zijn eigen koning in veiligheid te brengen
met een lange rokade en kreeg de beslissende tegenaanval over zich heen. E. Stolp liet, na een periode van
afwezigheid, zien het spelletje nog steeds erg goed te snappen: J. Levering werd gedecideerd van het bord gezet.
M. v.d. Bult en B. Hollander hielden elkaar in een spannende partij in evenwicht. Zoon W. v.d. Bult legde het af
tegen Blekemolen, die eerst het centrum veroverde en vervolgens langzaam maar zeker een mataanval
ontketende. Van Diermen liet zich verleiden om in het hoge speeltempo van Ebels jr. mee te gaan en werd vlot
weggecombineerd. M. Krom etaleerde zijn talent met een zorgvuldig opgebouwde aanval tegen Sturk, die van
lieverlee haar koning omlegde. Tebbens en Limmen maakten er een lange zit van. Het was Limmen die kort voor
twaalven de met lekkere pilsjes omlijste partij naar zich toehaalde en het volle punt incasseerde. Memorabel
tenslotte was de overwinning van Kos op Van Vliet. De vraag is of Kos, die vanwege afwezigheid en verliespartijen
ver onder zijn stand, bijna onderaan de ranglijst, staat, nu de weg omhoog is ingeslagen.

Ronde 14 - 22 januari 2010
Spanning in top SV Vredeburg
Vrijdag 22 januari bracht Hafkamp de spanning in de top terug door in een lange partij Admiraal te verslaan.
Admiraal offerde een pion in de opening voor een ontwikkelingsvoorsprong maar durfde niet ook zijn paard te
geven, waarna Hafkamp een goede verdediging vond, degelijk naar een beter eindspel afwikkelde en onder grote
belangstelling fraai won. A. de Vries zag mat in 1 zet op het kwetsbare f7 over het hoofd tegen de slimme W. vd
Bult. H. Ebels jr opende na de lange rochade de koningsvleugel van D. Aafjes , die niet meer kon ontsnappen. T.
Voorwalt was trots op de overwinning op zijn vader M. Voorwalt, die dit verklaarde door de stap-5 lessen van zijn
zoon. R. Aafjes schaakte heel secuur tegen de argeloze D. de Vries, die te laat merkte dat hij ging verliezen.

Ronde 16 - 5 februari 2010
SV Vredeburg
Vrijdag 5 februari speelde SV Vredeburg ronde 16. Admiraal hervond zich na enkele zwakke ronden tegen de
geroutineerde Borst door via een paardoffer de koningsstelling op te blazen en een snelle overgave af te dwingen.
Hollander wist met sterk spel Hageman op de knieën te krijgen. Ebels leek te gaan stunten tegen koploper Stolp
met een kwaliteitswinst, maar wist geen goede verdediging tegen de dreigingen die Stolp creëerde en verloor het
eindspel. Sturk liet zich niet opjagen door het snelle spel van Ebels jr en wikkelde rustig naar winst af. Wester
stond geweldig goed tegen Voorwalt, maar werd overmoedig en verloor plotseling een toren en de partij. S.
Hollander accepteerde in betere stand het remiseaanbod van R. Termes, die hiermee goed wegkwam. M.
Voorwalt glom van voldoening na zijn prachtige winstpartij tegen Zwart. E. Stolp zag geen winstvoortzetting na
een spectaculaire offerpartij tegen M. vd Bult en aanvaardde het remiseaanbod.

Ronde 17 - 12 februari 2010
SV Vredeburg wint van Bergen
Donderdag 11 februari won Vredeburg 1 met 6-2 de belangrijke bondswedstrijd tegen Bergen. Kramer, Stolp,
Admiraal, Stolp, Hageman en Limmen wonnen en Ebels en Hafkamp verloren hun partij. Vrijdag 12 februari was
ronde 17. Blekemolen liet zich niet gek maken door de agressieve opening van Hafkamp en counterde koelbloedig
met stukwinst naar een mooie overwinning. Limmen strafte het te optimistische spel van Rommel af en won snel.
A. Termes paste slim zijn stap 5 lessen toe met een fraaie aftrekaanval en won de dame van Ebels jr. M.Voorwalt
bouwde zijn pionwinst tegen Van Zanten bekwaam uit naar een gewonnen eindspel. Tebbens kende geen genade
met Sturk en combineerde het toreneindspel geconcentreerd naar winst. Noordeloos ontweek remise door
eeuwig schaak maar vluchtte in een matsituatie vd Heijdt jr wel raad mee wist. S. Hollander nam in een betere
stand het remiseaanbod van M. vd Bult iets te snel aan.

Ronde 18 - 19 februari 2010
Schaakblindheid bij SV Vredeburg
Vrijdag 19 februari was ronde 18. De jeugdige S. Hollander boog pas in het eindspel voor routinier Admiraal en
bewees hiermee haar groeiende kwaliteiten. Limmen was in een bloedvorm en speelde op het scherpst van de
snede tegen Hafkamp, die tegen het taktische dameoffer op de onderste rij geen verweer had en terecht opgaf.
D. Aafjes had de grootste moeite met S. Veter en kwam niet verder dan remise. Van Vliet was tevreden met de
spannende partij tegen N. Pepping en beschouwde het verlies als een tijdelijk dipje. A. de Vries speelde erg
ongeconcentreerd en merkte dat je je dit niet tegen H. Ebels jr. kan veroorloven, hij werd dan ook snel van het
bord geschoven. P. vd Heijdt jr. stond een stuk voor tegen C. Pepping en hield al rekening met de winst, toen hij
enkele rampzalige zetten later een paar stukken achterstond en verloor. Ook Dinkla had in een goede stand
plotseling last van schaakblindheid en gaf zomaar een toren weg tegen de opgeluchte vd Bult.

Ronde 19 - 26 februari 2010
SV Vredeburg
Vrijdag 26 februari was ronde 19. Hafkamp leek een niet te stuiten koningsaanval te hebben tegen Ebels, maar die
verstopte zijn koning slim achter de opgerukte h-pion en leek de aanval op de andere vleugel over te nemen,
echter ook hier sloeg het niet door waarna Hafkamp in het pionneneindspel aan het langste eind trok. Borst
weigerde terecht het remiseaanbod van Rommel en wikkelde zijn pionvoorsprong technisch af naar winst. Dinkla
toonde na afloop trots zijn fraaie paardoffer dat op alle 3 manieren niet genomen kon door Sturk, die haar verlies
sportief accepteerde. Vd Heijdt was weer in vorm en overspeelde van Diermen vanuit de opening. Vd Bult jr
rekende in het middenspel iets dieper dan vd Bult sr en won daarmee dit familiegevecht. B. Hollander lijkt de weg
kwijt en maakt regelmatig de verkeerde plankeuzes, waar Krom met tactisch sterke zetten onverstoorbaar van
profiteerde. Komende vrijdag 5 maart is er geen schaken wegens het Creatief Limmen weekend in cultureel
centrum Vredeburg.

Ronde 20 - 12 maart 2010
Politiek beïnvloedt schaken bij SV Vredeburg
Vrijdag 12 maart speelden zowel team1 als team 2 een thuiswedstrijd tegen respectievelijk Opening 64 uit st.
Pancras en Magnus uit Schagen. Het werd helaas een matige schaakavond voor Vredeburg doordat zowel team 1
als team 2 kansloos met 1 ½ - 6 ½ en 3 - 5 verloor. In team-1 zorgden B. Stolp, J. Admiraal en J. Borst voor remises,
terwijl E. Stolp, H. Ebels, G. Hafkamp, J. Limmen en R. vd Storm verloren. In team 2 wonnen M. Voorwalt en B.
Hollander, speelden D. Aafjes en W. vd Bult remise en verloren R. Termes, J. Levering, S. Twaalfhoven en N.
Pepping. In groep A liet senior P. vd Heijdt zich niet opjagen door de snelle H. Ebels jr en won met degelijke
zetten. Evenals H. Ebels sr in team 1 klaagde B. van Diermen over een zekere vermoeidheid door intensieve
politieke activiteiten i.v.m. de afgelopen gemeentelijke verkiezingen. Van Diermen moest na wederzijds
dameverlies in het eindspel buigen voor de slimme A. de Vries.

Ronde 21 - 19 maart 2010
Schaakblindheid bij SV Vredeburg
Vrijdag 19 maart was ronde 21. J. de Graaf leek met een stuk meer op een zekere overwinning af te stevenen
tegen D. de Vries, maar overkwam de ergste nachtmerrie van een schaker door zomaar zijn dame weg te geven.
K.Kramer moest al zijn verdedigingskunsten aanwenden tegen de aanvallende J. Admiraal en wist inderdaad de
stelling op remise te houden. J. Borst wist niet wat hem overkwam toen hij met 2 pionnen meer plotseling werd
verrast door een niet te stuiten koningsaanval van G. Hafkamp. W.vd Bult overzag in een gelijke stand een
afgrijselijke aftrekschaak met damewinst, hij sputterde nog wat na maar verloor snel. E. Stolp bouwde secuur zijn
pionwinst uit naar een gewonnen eindspel tegen B. Blekemolen. H. Levering was totaal uit vorm en gaf al in de
opening stukken weg tegen N. Pepping die het verder niet moeilijk had. Komende vrijdag is het Paastoernooi.

Ronde 22 - 9 april 2010
Degradatie voor SV Vredeburg
Het 1e achttal van Vredeburg is wat ongelukkig op de voorlaatste plaats geëindigd in de 2e klasse van de NHSB
waardoor degradatie volgt naar de 3e klasse. Het positieve hiervan is dat het sterke team volgend jaar weer kans
maakt op een kampioensbeker. In de 22e ronde klom E. Stolp naar de 3e plaats via torenwinst tegen H. Ebels. S.
Hollander speelde volgens eigen woorden flut tegen haar sterke broer B. Hollander en verloor dan ook kansloos.
R. Rommel wist geen antwoord te vinden op het degelijke spel van J. Levering, die sinds hij ook extern speelt
steeds sterker wordt. T. Komin kon wel 3 keer mat in 1 zet geven, maar was meer met andere gehaaste zetten
bezig waardoor J. Brantjes ontsnapte en zelf won. B. Stolp besliste met een fraai paardoffer zijn geweldige
koningsaanval tegen een tegenspartelende G. Hafkamp, die enkele zetten daarvoor wanhopig mompelend
rondliep omdat hij zijn einde al zag naderen.

Ronde 23 - 16 april 2010
Wrede uitslag bij SV Vredeburg
Vrijdag 24/4 was ronde 24. Borst hield met zijn favoriete Naidorff verdediging zijn stelling goed op slot tegen
Admiraal en was tevreden met remise. E. Stolp ondervond in een glad gewonnen eindspel de wrede kanten van
het schaken, één ogenblik van argeloosheid kostte hem via een paardvork een loper, waarna hij direct opgaf
tegen Hafkamp. Limmen wilde zijn loper op een goede plek zetten maar schoof hem 1 plaats te ver, wat hem een
stuk en de partij tegen Ebels kostte. A. de Vries was erg blij met zijn winst op W. vd Bult, die in een dameruil het
tussenschaak over het hoofd zag en daardoor zijn dame gewoon verloor. Dinkla verloor al in de opening een pion
maar kreeg van Termes ruimte voor tegenspel wat hij met beide handen aangreep voor een mooie aanval met
winstresultaat. Komende vrijdag is er geen schaken wegens Koninginnedag

Ronde 24 - 23 april 2010
SV Vredeburg
Het 2e achttal van Vredeburg verloor de laatste ronde met 5-3 van Opening-64 via winst van C. Dinkla, J. Levering,
M. vd Bult en verlies van R. Termes, D. Aafjes, B. Hollander, M. Sturk en M. Voorwalt. In de interne ronde 23 won
B. Blekemolen verrassend van H. Ebels, die al in de opening een stuk verloor en hier niet meer bovenop kwam. J.
Borst dacht beter te staan tegen J. Limmen, maar dit was maar schijn, het werd remise. H. Levering maakte korte
metten met E. van Duin en won snel. S. Hollander is even de kluts kwijt en wist geen goed spel te maken tegen A.
de Vries, die hier goed van profiteerde.

Open Noordhollands Kampioenschap Snelschaken voor Clubteams
SV Vredeburg kampioen in de C-categorie
Op zaterdag 1 mei vaardigde SV Vredeburg een team af voor deelname aan het Open Noordhollands
Kampioenschap Snelschaken voor Clubteams dat in het denksportcentrum Het Spaerne in Haarlem werd
georganiseerd. Na dertien partijen met tien minuten bedenktijd per speler moesten de prijzen in drie categorieën
worden verdeeld. Het viertal bestaande uit K. Kramer, B. Stolp, R. Rommel en H. Ebels presteerde voortreffelijk en

werd met glans kampioen van Noord-Holland in de C-categorie. Na een wankele start in de ochtend met enkele
strakke nederlagen tegen A-teams werden in de middag de nodige punten gescoord, waarbij zelfs enkele
gerenommeerde teams uit de B-categorie werden verslagen. Met name Kramer en Stolp deden zich aan de eerste
twee borden met scores van ruim boven de vijftig procent gelden. In het sterk bezette veld snoepten ook Rommel
en Ebels aan bord drie en vier hun puntjes mee, zodat teamcaptain Ebels aan het einde van de middag de
kampioensbeker in ontvangst mocht nemen. Het snelschaakteam van Vredeburg keek terug op een geslaagd
toernooi en maakte zijn reputatie andermaal waar.

Ronde 25 - 7 mei 2010
SV Vredeburg kampioen snelschaken NHSB, jeugd verliest nipt van Oppositie
Op 1/5 werd het Vredeburg 4-tal kampioen van het open snelschaak toernooi van Noordholland, K. Kramer, B.
Stolp, H. Ebels en R. Rommel tekenden voor dit fraaie resultaat.
Vrijdag 7/5 ontving Vredeburg de jeugd van Oppositie uit Heiloo voor de jaarlijkse schaakuitwisseling. Het was
een groot succes, waarbij zo'n 30 kinderen hun uiterste best deden en iedereen zichtbaar genoot. De teams
waren aan elkaar gewaagd en tenslotte mocht Oppositie met 1 puntje verschil de beker trots meenemen. De
vóórlaatste ronde had een aantal zeer spannende partijen. J. Admiraal wist na een felle strijd de dame van B.
Stolp te veroveren ten koste van enkele stukken, maar had te weinig tijd om dit voordeel te verzilveren en
berustte in remise. J. Limmen had zijn lopers en toren wel erg sterk opgesteld tegen de tegenspartelende C.
Dinkla, die terecht opgaf. M. Krom is momenteel in een bloedvorm en creëerde tegen R. Termes een sterke
vrijpion, die hij ondersteund door zijn koning liet promoveren, waarna hij snel won. M. Sturk speelde haar beste
partij van dit seizoen, maar had de pech een herboren D. de Vries tegenover zich te vinden die in het eindspel de
enige smalle weg naar winst vond. T. Voorwalt was zeer trots op zijn overwinning op de sterke H. Ebels jr en wist
zijn vroege stukwinst knap uit te bouwen tot een gewonnen eindspel.

Ronde 26 - 14 mei 2010
B. Stolp en O. Dahi kampioenen bij SV Vredeburg
Op de laatste ronde op 14/5 werden in de A-groep B. Stolp en in de B-groep O. Dahi kampioen. Hiermee is het
schaakseizoen afgelopen. Het nieuwe seizoen start in september.
J. Limmen zorgde voor een stunt door kampioen B. Stolp met aanvallend spel te verslaan, Limmen viel onvervaard
met de dame binnen en zorgde voor een mooie matcombinatie. G. Hafkamp moest een stuk geven in de opening
tegen J. Admiraal, maar kreeg een dreigende koningsaanval. Toen Admiraal niet de juiste voortzetting koos kwam
het weer gelijk te staan totdat hij in het eindspel een toren wegblunderde en direct opgaf. J.Borst stond een stuk
voor tegen H. Ebels, maar wikkelde verkeerd af waarna Ebels een niet te stuiten promotiepion kreeg en fraai won.
M. Krom sloot een zeer goed seizoen af met winst tegen de sterke B. Blekemolen en eindigde maar liefst bij de
eerste 10. D. de Vries leerde zijn jongere broer een schaaklesje en eindigde door deze overwinning als 1e junior.
De eindstanden zijn te vinden op de mooie website www.sv-vredeburg.nl

