Verslagen Seizoen 2011 – 2012
De verslagen zijn van de hand van Harold
Ebels, tenzij er een andere naam onder het
artikel staat.

12 september 2011
Schaakvereniging Vredeburg van start
De borden komen weer uit de kast en de stukken weer uit de doos:
schaakvereniging Vredeburg start het nieuwe seizoen. Vrijdagavond
16 september vindt de zogenaamde 'nulde' ronde plaats. Dit betreft
een vrije ronde, waar nog geen competitie-indeling voor is gemaakt.
"Om er weer in te komen", zegt competitieleider Jos Admiraal. Ook
worden deze eerste avond de prijzen uitgereikt over het vorige
seizoen. Ed Stolp zal de kampioensbeker in ontvangst nemen, terwijl
Bert Hollander, Hidde Ebels, Sewints Dahi en Marlies Sturk de prijzen in ontvangst mogen nemen als respectievelijk juniorenkampioen
(tot 21 jaar), adspirantenkampioen (tot 17 jaar), kampioen van de Bgroep (jeugd) en kampioen bij de dames. Na de prijsuitreiking vindt
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Omdat de Vredeburgers liever spelen dan vergaderen, wordt verwacht dat de
vergadering niet lang duurt en men, na een schaakloze periode van
ruim drie maanden, al weer snel achter de borden plaats kan
nemen. Vanaf 23 september wordt dan weer om de punten gespeeld. Dan vangt de eerste ronde aan van de interne competitie die
over 26 ronden gaat en die half mei zal zijn afgelopen. Daarnaast
neemt Vredeburg met twee teams deel aan de bondscompetitie van
de NHSB. Verder is er in het seizoen ruimte voor een snelschaakkampioenschap en het traditionele kerst- en het paastoernooi. De schaakavonden starten 19.15 voor de B-groep
en om 20.15 voor de A-groep. De schaaklessen volgens het stappenplan van de NHSB gaan in oktober van start.
Inschrijven kan ondermeer via de website. Vredeburg heeft een prachtige website, waar alle programma's,
uitslagen en ranglijsten te vinden zijn, omlijst door leuke foto's, grappige uitspraken en prikkelende columns. Een
leuke bron om het komende seizoen te volgen!

16 september 2011
Prijsuitreiking bij Vredeburg
Vrijdag 16 september begon SV Vredeburg aan het nieuwe schaakseizoen. De eerste avond werd een
'opwarmronde' gespeeld en werden de prijswinnaars over het afgelopen seizoen gehuldigd. De 'beker met de
grote oren' is voor clubkampioen Ed Stolp. De jeugdige talenten Bert Hollander en Hidde Ebels mochten de prijs
ophalen als respectievelijk juniorenkampioen (tot 21 jaar) en adspirantenkampioen (tot 17 jaar). Sewints Dahi
werd gekroond als kampioen van de B-groep, en kan daarmee gezien worden als beste speler bij de jongere
jeugd. Vanaf vrijdag 23 september wordt wederom een seizoen lang om de punten gespeeld.

Ronde 1 - 23 september 2011
Jeroen Tebbens toont vechtlust
Vrijdag 23 september speelde SV Vredeburg de eerste ronde van de interne schaakcompetitie. Direct was er
sprake van een aantal spetterende partijen. Zo voerden Barry Blekemolen en Bert Hollander een spektakelstuk
op, waarbij eerst Hollander de winst leek te kunnen grijpen en daarna Blekemolen op weg leek naar een
overwinning, maar uiteindelijk een remise werd genoteerd omdat Blekemolen het eindspel met een pion meer
niet wist uit te spelen. Jeroen Tebbens toonde weer eens zijn vechtlust: in zijn partij tegen Kees Aafjes stond hij
continu onder druk, maar wist alle aanvallen te overleven en sleepte laat op de avond de welverdiende remise in
de wacht. Voorzitter Jos Admiraal trok in zijn partij tegen secretaris Harold Ebels te onstuimig ten aanval en kreeg

een dodelijke tegenstoot te verwerken. Met enkele krachtzetten pakte Ebels de aanval over en dreef de zwarte
koning op veld f7 in een matnet. Bob Stolp versloeg Gertjan Hafkamp met behulp van een prachtig kwaliteitsoffer,
waar 'de man met de pet en zonnebril' niet van terug had. Jan de Graaf, die een ingesleten voorkeur heeft voor
snelle remises, werd veroordeeld tot een zeer lange zit tegen Robert Termes. Het wekte geen verwondering dat
het uithoudingsvermogen van Termes de doorslag gaf. Jaap Limmen liet zich voor een speler van zijn niveau iets
te makkelijk verslaan door de alerte Niels Hageman, die een mooie aanval over de damevleugel organiseerde. In
zijn partij tegen Cees Dinkla wist Dirk Aafjes een prachtige paardpenning in de stelling te vlechten. Dinkla stond
muurvast en werd langzaam over de rand geduwd. De beide Vredeburg-dames Sandra Hollander en Marlies Sturk
waren erg lief tegen elkaar en besloten snel tot remise. Ook de partij tussen Jan Levering en Hidde Ebels eindigde
in remise. Dat is de meest redelijke uitslag wanneer beide spelers geen fouten maken en geen risico's nemen. Gijs
Pouw trof een lichtzinnige Jan Brantjes tegenover zich: Brantjes blunderde zomaar een stuk weg, waarna Pouw
een eenvoudige klus had.

23 september 2011
Verslag massakamp jeugd
Op vrijdag 24 september 2011 was de jeugdleider uit Limmen met 7 jeugdspelers aangetreden voor de
massakamp. In de planning stond dat we 2 ronden van 14 minuten per persoon per partij zouden spelen. Een
enorme hoeveelheid tijd voor zulke snelle spelers. We hadden de beschikking over de middenzaal zodat er een
mooi overzicht was.
Nadat onze jeugd eerder al eens goed klop had gehad, hadden we nog wel wat goed te maken. Met welliefst drie
spelers uit Limmen die stap 4 al hadden gehaald was dit bepaald niet eenvoudig. Wel had onze club ruime
beschikking aan invallers. Onze ledenbestand is immers nog altijd 28 kinderen sterk. Dat hield in dat nog
behoorlijk wat van onze spelers tegen elkaar moesten worden ingedeeld.
Na de eerste ronde kon de voorlopige schade worden vastgesteld. We stonden achter met 1,5 - 5,5. Tegen de
stap 4 spelers zijn er helemaal geen punten gehaald. En dat terwijl Flip de Jong nog midden in de partij
triomfantelijk uitriep dat hij een dame had gewonnen. Volgens ooggetuigen was deze euforie echter van slechte
invloed op zijn verdere concentratie. Zijn tegenstander liet dat (helaas voor ons) natuurlijk niet onbenut.
Een beetje laat waren de gebroeders Van Aken inmiddels aangetreden. Beiden staan bekend om hun zeer goede
spel. Als jeugdleider was ik blij dat ik voor de 2e ronde nieuw zwaar geschut kon inzetten op de moeilijke borden.
Ook op de andere borden kregen nieuwe spelers alle kans. En dan was het weer even duimen draaien wat er ging
gebeuren. En we hebben ons nog heel aardig hersteld. Jochem, Seimen, Tolis en Teun deden braaf hun plicht op
de makkelijker borden. En Rijck wist zowaar een winst binnenboord te halen tegen een stap 4 speler!
Met een eindstand van 6,5 - 7,5 in ons nadeel laten we zien dat we elkaar redelijk in evenwicht houden. Dan is het
aan de senioren om deze achterstand van een punt weer weg te werken a.s dinsdag. Voor wie daar nieuwsgierig
naar is, de volledige uitslagen:
Ronde 1
Stap 1
Stap 2
Stap 2
Stap 2
Stap 4
Stap 4
Stap 4

Mans Perez
Bas Wempe
Thomas vd Wijk
Bram Brantjes
Kevin Hes
Patrick Wempe
Sewintz Dahi

-

Anna van Beekhoff 1 - 0
Teun de Jong
½-½
Sanne van Dam 0 - 1
Mario Deliangelos 1 - 0
Tom van Beekhoff 1 - 0
Flip de Jong
1-0
Tarik vd Ark
1-0

Ronde 2
Stap 1
Stap 2
Stap 2
Stap 2
Stap 4

Mans Perez
Bas Wempe
Thomas vd Wijk
Bram Brantjes
Kevin Hes

-

Teun de Jong
Jochem Lambriks
Seimen Veldt
Toli Deliangelos
Flip de Jong

0-1
0-1
0-1
0-1
1-0

Stap 4
Stap 4

Patrick Wempe
Sewintz Dahi

-

Rijck van Aken
Wick van Aken

0-1
0-1

Bouke Woudstra
Jeugdleider SV Oppositie

27 september 2011
Schaak-unicum: Oppositie-Vredeburg onbeslist
Nooit eerder was het voorgekomen dat een massakamp tussen Oppositie uit Heiloo en Vredeburg uit Limmen in
een gelijkspel eindigde. Dat gebeurde dinsdag 27 september voor het eerst wel. Beide teams traden aan met 20
spelers, een heel redelijke opkomst, zeker op een voetbalavond . . . Aanvankelijk leken de zaken voor Oppositie
zich heel voorspoedig te ontwikkelen. Na zo'n anderhalf uur kon de club bogen op een ruime voorsprong van 4
punten. De eerste Vredeburger die roet in het eten gooide was Gertjan Hafkamp die Oppositie-topper Bouke
Woudstra wist te weerstaan en zelfs te verslaan. Daarna slonk de voorsprong van Oppositie heel geleidelijk tot er
rond 11.00 uur nog twee punten van over waren. Met nog twee partijen op de borden was de spanning daarom
te snijden. Toen die beide laatste partijen door Vredeburg werden gewonnen, was een unicum een feit: gelijkspel
in de massakamp: 10-10. Het tekent de gestage groei van Vredeburg, want hoewel Oppositie de laatste jaren
steeds als overwinnaar uit de strijd gekomen was, duidelijk was dat de verschillen steeds kleiner werden.
Deze uitslag legt een grote druk op de beide eerste achttallen die elkaar op 8 november zullen treffen in een
officiële wedstrijd in de bondscompetitie. Oppositie is gewaarschuwd, vooral vanwege de scores aan de hoogste
10 borden: 6 punten voor Vredeburg en 4 punten voor Oppositie. Voor Oppositie werden de volle winstpunten
binnengehaald door Timardi Verhoeff, Piet Manni, Paul Vonk, Johan van der Wal, Aart van de Brink, Harry de
Jager en Mathijs Mühren. De goudhaantjes van Vredeburg waren: Gertjan Hafkamp, Niels Hageman, Jaap
Limmen, Barry Blekemolen, Sandra Hollander, Thomas Komin en Jeroen Tebbens.
Op de wisselbeker prijkte sinds jaar en dag uitsluitend de naam van Oppositie. Voor 2011 zal de volgende
gravering worden aangebracht: 2011 Oppositie/Vredeburg. Met dat besluit konden beide partijen zich verenigen.
Het symboliseert bovendien de vriendschappelijke sfeer waarin beide clubs elkaar steeds tegemoet treden.
Albert Bouma
Simon Smit
Kees Jongkind
Bouke Woudstra
Frits v.d. Werff
Luca Gandossi
André v.d. Ark
Timardi Verhoeff Herman Maas
Piet Manni
Paul Vonk
Johan v.d. Wal
Richard Sauer
Joop van Nes
Aart v.d. Brink
Harry de Jager
Matthijs Mühren Eric Huffnagel
Gerard Rump
Indriaas Booij
Herman Limmen
Voorzitter SV Oppositie

Ed Stolp
Koen Kramer
Harold Ebels
Gertjan Hafkamp
Niels Hageman
Jaap Limmen
Barry Blekemolen
Bert Hollander
Cees Dinkla
Dirk Aafjes
Jan Levering
Robert Termes
Hidde Ebels
Sandra Hollander
Marlies Sturk
Bert van Diermen
Harry Levering
Thomas Komin
Jeroen Tebbens
Nico Pepping

remise
remise
remise
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0
remise
1-0
1-0
1-0
remise
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
remise

Ronde 2 - 30 september 2011
Briljante torenzet Harry Levering
Met de enerverende massakamp tegen SV Oppositie nog in de benen, speelden de schakers van SV Vredeburg op
vrijdag 30 september de tweede ronde van de interne competitie. Er was sprake van een flink aantal knallende
partijen. De broederstrijd tussen Nico en Chiel Pepping ging lang gelijk op, maar werd uiteindelijk in het voordeel
van Nico, de oudste, beslecht. Harry Levering is een avontuurlijke speler die soms heel knap wint, maar soms ook
hopeloos onderuit gaat. Zijn partij tegen de sterke Barry Blekemolen was er duidelijk één van de eerste soort: met
een briljante torenzet wist Levering de dame te veroveren en het volle punt te noteren. Zijn broer Jan Levering is
een meer solide speler die graag vanuit een gesloten verdediging opereert. Maar hij had de pech dat
tegenstander Bert Hollander met een slimme combinatie het metselwerk rond de zwarte koning wist te slopen.
Jos Admiraal speelde zijn geliefde Italiaanse opening en kreeg medewerking van Marc Voorwalt die met de
matige pionzet h6 het noodlot over zich afriep. Allard de Vries speelde sneller dan het weerlicht en daar had
Marlies Sturk het knap lastig mee. Maar toen de stofwolken waren opgetrokken, was het toch Sturk die de winst
greep. Paul de Ruijter gaat steeds sterker spelen, maar tegen de doorgewinterde Jaap Limmen was hij toch niet
opgewassen. Limmen drong de zwarte stelling binnen op de zevende rij en bouwde een mooie mataanval. Bij de
partij tussen de toppers Harold Ebels en Niels Hageman werd het evenwicht nooit doorbroken. Even leek het erop
dat Ebels een scherpe aanval op de zwarte koning kreeg, maar met zijn gebruikelijke defensieve denkwerk wist
Hageman de dreigingen te weerleggen, met remise als logisch resultaat. De kersverse vader Robin Rommel liet
zien, ondanks de gebroken nachten, over voldoende scherpte te beschikken om Sandra Hollander gedecideerd te
verslaan. Robert Termes greep de kop van de ranglijst met een keurige overwinning op de ervaren Piet van der
Heijdt. De B-groep speelde de eerste ronde van de interne competitie. Regerend kampioen Sewints Dahi bewees
haar klasse met een overwinning op Kevin Hes.

Ronde 3 - 7 oktober 2011
Eenvoudige zege voor Vredeburg
Vrijdag 7 oktober speelde het eerste achttal van SV Vredeburg de eerste bondscompetitiewedstrijd van het
seizoen. Het gepromoveerde Vredeburg ontving Waagtoren 6 uit Alkmaar. Op dezelfde avond werd de derde
ronde van de interne competitie gespeeld. Bij de bondswedstrijd wees Gertjan Hafkamp Vredeburg de weg door
op het achtste bord te winnen met een fraaie koningsaanval. Niet lang daarna moest Bert Hollander op bord
zeven met een toren achterstand de strijd staken, terwijl Niels Hageman op het zesde bord met overtuiging zijn
tegenstander van het bord drukte. Harold Ebels noteerde op het vierde bord een nul, na een mislukt torenoffer.
Koen Kramer versloeg na een behoedzame manoeuvreerpartij op het hoogste bord de sterkste Alkmaarder. Op
bord vijf won Jos Admiraal snel een paard. Zijn tegenstander spartelde nog een zet of dertig door, maar Admiraal
haalde geconcentreerd het punt op. Op het derde bord versloeg Ed Stolp zijn tegenstander zoals Karpov dat deed
in zijn hoogtijdagen: een miniem positioneel voordeeltje langzaam uitbouwen naar een klinkende overwinning.
Zijn zoon Bob Stolp tenslotte won op het tweede bord doordat zijn tegenstandster, de uit Heiloo afkomstige
Shannon Vlaar, de bedenktijd overschreed. Een eenvoudige zege van 6-2 in Limmer voordeel was het resultaat.
Daarbij dient bedacht te worden dat op basis van ratingsterkte Waagtoren de zwakste tegenstander in de tweede
klasse B is. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Op 8 november wacht het sterke SV Oppositie. In de interne
competitie stond de strijd tussen de buurmannen Jan de Graaf en Cees Dinkla op de agenda, waarbij Dinkla zich
de sterkste toonde. Hidde Ebels rekende snel af met Marcel Wester, die de fout maakte mee te gaan in het hoge
speeltempo van de adspirantenkampioen en werd weggecombineerd. Sandra Hollander won met een klassieke
mataanval van Ed van Duin, terwijl Ozair Dahi zijn tweede achtereenvolgende overwinning pakte door Kees Aafjes
te verslaan. Dirk Aafjes kreeg spijt toen hij een paard tegen twee pionnen ruilde met Robin Rommel en snel in een
verloren eindspel kwam. In de B-groep was Patrick Wempe niet opgewassen tegen de sterke Sewints Dahi.

Ronde 4 - 14 oktober 2011
Schaakstunt van Marlies Sturk
Vrijdag 14 oktober speelde SV Vredeburg de vierde ronde van de interne competitie. Het werd een schaakavond
met enkele verrassende uitslagen. Marlies Sturk zorgde voor een mooie stunt door de zeer sterke Gertjan
Hafkamp te verslaan. De 'man met de pet en zonnebril' kwam, zoals te doen gebruikelijk, spetterend uit de
opening, won materiaal en leek een winnende aanval in handen te hebben. Maar op de een of andere manier

wist Marlies Sturk met zorgvuldige zetjes de juiste verdediging te vinden en veroverde in het vroege middenspel
een stuk. Hoewel het vervolgens niet eenvoudig was het punt ook daadwerkelijk te verzilveren, slaagde de
regerend dameskampioen daarin met verve. Niels Hageman deed een geslaagde greep naar de bovenste positie
van de ranglijst door te winnen van Robert Termes. Jos Admiraal vond ook weer aansluiting bij de top van de
ranglijst door Piet van der Heijdt te verslaan. Na een vroege loperwinst was het pleit snel beslecht. Jan Brantjes
boekte een fraaie zege op Remi Aafjes, waarbij een klassieke aanval op het zwakke veld f7 de doorslag gaf. Jeroen
Tebbens toonde zich sterker dan Ed van Duin. Toen de partij lang duurde, ontstond het verschil: waar Tebbens
zich vastbeet in de stelling, kon Van Duin de concentratie niet meer vasthouden en maakte foutjes. Dirk Aafjes
verraste met een mooie positionele winstpartij tegen Barry Blekemolen, die doorgaans moeilijk is te verslaan.
Aafjes drukte een pionnetje naar voren over de f-lijn en opende daarmee de aanval voor het zwaardere geschut.
Deze schaakavond werd weer eens aangetoond dat Vredeburg over een aantal jeugdige talenten beschikt, waar
menig vereniging jaloers op kan zijn. Zo won de 17-jarige wiskunde-student Bert Hollander in een complexe
Siciliaan van de nummer vier van vorig seizoen, Harold Ebels, en liet de eveneens 17-jarige VWO-scholier Dylan de
Vries op knappe wijze de ervaren Jan de Graaf in het stof bijten. De 16 jarige Hidde Ebels versloeg Harry Levering,
maar had daarbij wel het geluk aan zijn zijde toen Levering een scherpe aanval een verkeerd vervolg gaf. De
tegenstoot van het jonge talent was evenwel van een dodelijke efficiëntie. In de B-groep won Sewints Dahi voor
de derde achtereenvolgende keer. Dit maal moest Bas Wempe eraan geloven.

Ronde 5 - 21 oktober 2011
Wester haalt trekker niet over
Vrijdag 21 oktober speelde SV Vredeburg de vijfde ronde van de interne competitie. Met veel aanwezigen, een
mooie indeling en spectaculaire partijen werd het een memorabele schaakavond. Lange tijd gaf de degelijke Cees
Dinkla geen krimp in zijn partij tegen de sluwe Ed Stolp. Maar toen Dinkla in het eindspel een iets mindere
torenzet speelde, liet Stolp zien waarom hij vorig jaar clubkampioen werd: met een diep berekende combinatie
won hij een loper en daarmee de partij. Zijn zoon Bob Stolp stelde orde op zaken in de kop van de ranglijst. Niels
Hageman, tot dan de trotse koploper, kwam er niet aan te pas toen Stolp een ragfijne paardzet produceerde en
daarmee de witte stelling sloopte. Jos Admiraal probeerde van alles, maar Robin Rommel, die zich van de Leeuwverdediging bediende, wist van geen wijken. Remise was het resultaat. Marcel Wester speelde de opening zeer
sterk in zijn partij tegen Theo Al en won twee pionnen. Ook in het middenspel ging het voorspoedig: vele
mogelijkheden lagen open om het voordeel tot winst om te zetten, maar Wester haalde de trekker niet over. De
verbaasde Al stond als het ware op uit het graf en wist zowaar een winnende voortzetting te vinden. Jeroen
Tebbens kwam er in zijn partij tegen de uitgenaste Ronald van der Storm achter hoe wreed het schaakspel kan
zijn: in opperste tijdnood voerde hij een matzet uit, Van der Storm stak zijn hand al uit om de nederlaag te
erkennen, toen duidelijk werd dat de matzet van Tebbens onreglementair was, omdat hij daarmee zichzelf schaak
zette. De sportieve Tebbens nam de zet terug en ging in het vervolg de bietenbrug op. De langste en mooiste
partij van de avond was die tussen de toptalenten Hidde Ebels en Bert Hollander. Hollander speelde de opening
iets te scherp en kreeg een sterke tegenaanval van Ebels te verteren. De zwarte koning werd over het bord
gejaagd, maar kon telkens ontsnappen aan mat, waarna remise resteerde. Harold Ebels had meer oog voor de
verrichtingen van zijn zoon aan het naastgelegen bord dan voor zijn eigen partij en verloor geruisloos van de
ijzersterke Koen Kramer. Marc Voorwalt en Paul Zwart vermaakten het publiek met een spektakelstuk, waarbij
Zwart de beste stelling overhield, maar waarbij Voorwalt veel minder bedenktijd had gebruikt. Uit angst voor de
lege dop koos de voorzichtige Zwart voor het halve ei van de aangeboden remise. Jaap Limmen hanteerde zijn
favoriete Siciliaanse verdediging en won op knappe wijze van Gertjan Hafkamp. Paul de Ruijter mocht het met de
witte stukken opnemen tegen Piet van der Heijdt. Hij hield de stelling lang in evenwicht, maar moest toezien hoe
Van der Heijdt in het eindspel zijn ervaring te gelde maakte, de betere velden controleerde en het punt langzaam
maar zeker binnensleepte.

Ronde 7 - 4 november 2011
Eindspeltechniek Hollander goed voor winst
Op vrijdag 4 november speelde SV Vredeburg de zevende ronde van de interne competitie. Het klapstuk van de
avond was het treffen tussen de talentvolle Bert Hollander en clubkampioen Ed Stolp. Na een complexe
schuifpartij resteerde een eindspel met aan beide zijden zes pionnen en een stuk. Nu etaleerde de
wiskundestudent zijn eindspeltechniek: met diep berekende zetten forceerde Hollander de zwarte koning in
zetdwang en loodste een pion naar het promotieveld. Met deze voortreffelijke overwinning stijgt Hollander naar

de kop van de ranglijst. Jos Admiraal probeerde Bob Stolp in de val te lokken met een paardoffer, maar daar
trapte Stolp niet in, waarna de remise in zicht kwam. Jaap Limmen had, volgens eigen zeggen, angst voor zijn
partij tegen de altijd zorgvuldig spelende Marlies Sturk. Maar na zijn favoriete Siciliaanse opening wist hij het
prestigeduel met sterk spel op de koningsvleugel te winnen. Jeroen Tebbens en Marc Voorwalt speelden een
leuke partij, waarin Tebbens voortdurend de overhand had, maar veel te veel tijd gebruikte. Op het laatst was het
meer een strijd van Tebbens tegen de klok dan tegen Voorwalt. Enkele minuten voor het vallen van de vlag had
Tebbens de buit echter binnen. Robin Rommel won op overtuigende wijze van Barry Blekemolen: in het
middenspel won de jonge vader een stuk en de rest was een kwestie van techniek. Thomas Vooorwalt wist de
razendsnel spelende Allard de Vries te verslaan doordat hij in het eindspel beschikte over de betere
pionnenstructuur. Bert van Diermen pakte alweer zijn derde winst van het seizoen. Dit maal was de bebaarde
geograaf te sterk voor Kees Aafjes. Jan Levering verkeerde in bloedvorm. Met de zwarte stukken strafte hij
Gertjan Hafkamp, die weer eens te wild ten aanval trok en verzuimde te rokeren, af met een mooie tegenaanval.
In de B-groep staat Sewints Dahi, na een overwinning op de snel afgeleide Levi van Duin, nog steeds op de
honderd procent-score.

Ronde 8 - 11 november 2011
Vredeburg wint klassieker tegen Oppositie
Nadat de traditionele massakamp tussen de buurverenigingen SV Vredeburg uit Limmen en SV Oppositie uit
Heiloo eerder dit jaar in een spectaculaire 10-10 eindigde, werd op dinsdag 8 november de 'klassieker' gespeeld
voor de bondscompetitie. Na een spannende schaakavond in Heiloo draaide het uit op een fraaie 5-3 overwinning
voor Vredeburg. Na overwinningen van Bob Stolp, Jos Admiraal en Jaap Limmen, remises van Niels Hageman en
Bert Hollander en nederlagen van Ed Stolp en Harold Ebels waren alle ogen gericht op de laatste partij, waar Dirk
Aafjes, met de zwarte stukken, zijn tegenstander van zich af moest houden om de overwinning veilig te stellen.
Met hangen en wurgen bleef Aafjes overeind in het lastige eindspel en noteerde opgelucht het volle punt toen
zijn tegenstander alle bedenktijd had opgebruikt. Door deze sterke overwinning voor het Limmer achttal, waar
nota bene de vaste eerste-bordspeler Koen Kramer ontbrak, blijft Vredeburg bovenin meedraaien in de tweede
klasse B. Op vrijdag 11 november werd de achtste ronde van de interne competitie gespeeld. Jeroen van Vliet
zorgde voor een daverende verrassing door de sterker geachte Jan de Graaf onberispelijk te verslaan. Mopperend
dat zijn tegenstander geen enkele fout maakte, keerde De Graaf, vroeger dan gebruikelijk, huiswaarts. Zijn broer
Gerard de Graaf maakte na een lange periode van afwezigheid zijn come-back en liet zien het spelletje nog steeds
te beheersen. Allard de Vries werd vlot verslagen. Jos Admiraal offerde een pion voor een scherpe aanval tegen
koploper Bert Hollander, maar deze verdedigde nauwkeurig en bereikte de remisemarge. Theo Al liet Hidde Ebels
ontsnappen met remise. Na een goed gespeelde partij vergreep Al zich aan het laatste zwarte pionnetje, waarna
hij moest constateren dat de zwarte koning pat stond. De uitgekookte Peter van der Heijdt won een pion van Nico
Pepping, die daarna langzaam zijn stelling in elkaar zag kukelen en een nederlaag moest slikken. In zijn partij
tegen Jan Brantjes wist Jeroen Tebbens met zijn b-pion het promotieveld te bereiken. Met een tweede dame was
het een koud kunstje Brantjes mat te zetten. Vanwege St. Maarten speelde de B-groep niet.

Ronde 9 - 18 november 2011
Vredeburg speelt ronde 9
Vrijdag 18 november speelde SV Vredebrug ronde 9 van de interne competitie. Bij aanvang werd 1 minuut stilte in
acht genomen ter nagedachtenis aan de overleden P. van Buuren, die jarenlang een gerespecteerd schaaklid is
geweest. Karel Voorwalt kreeg met een toren meer een niet te stuiten mataanval tegen Ed van Duin. Robin
Rommel overspeelde Jan Levering in een koningsgambiet, maar kwam goed weg toen Levering paardwinst via een
mat en hout combinatie over het hoofd zag. Remi Aafjes won een dame tegen een toren tegen Jan de Graaf en
won gemakkelijk. Jeroen Tebbens had een sterke avond en won 2 stukken tegen Harry Levering wat ruim
voldoende voor winst was. Dirk Aafjes had een fraaie koningsaanval tegen Ronald, maar miste toch de juiste
voortzetting waarna vd Storm aan het langste eind trok. Barry Blekemolen verloor een kwaliteit tegen de snelle
Hidde Ebels en kwam er niet meer aan te pas. Jaap Limmen was tevreden met zijn remise tegen de degelijk en
sterk spelende Niels Hageman. Koploper Bert Hollander moest zijn meerdere erkennen in Bob Stolp, die hiermee
de eerste plaats overnam gevolgd door Jos Admiraal, die niet verder kwam dan remise tegen oud kampioen Ed
Stolp.

Ronde 10 - 25 november 2011
Benauwde zege voor Vredeburg 2
Op vrijdag 25 november speelde het tweede achttal van SV Vredeburg de bondswedstrijd tegen het derde team
van Opening ’64. De gasten uit St. Pancras werden met de kleinst mogelijke nederlaag naar huis gestuurd. Op het
zesde bord gaf Hidde Ebels het goede voorbeeld door zijn tegenstander met een fraaie aanval te overrompelen.
Op het eerste bord kwam Cees Dinkla tekort tegen zijn sterke tegenstander, terwijl Jan Levering op het vijfde bord
verloor nadat hij al slecht uit de opening kwam. Op het achtste bord won Marc Voorwalt doordat zijn
tegenstandster de toegestane bedenktijd overschreed. Op zeven won de jeugdige Sandra Hollander in het
middenspel een paard en daarmee de partij. Aan het vierde bord wist Dirk Aafjes in het toreneindspel via dubbele
pionwinst het pleit in zijn voordeel te beslechten. Toen Barry Blekemolen op bord drie zijn voordelige stelling in
remise zag verzanden door eeuwig schaak was de buit voor Vredeburg 2 binnen. Met de nederlaag van
teamcaptain Robert Termes aan het tweede bord ontstond de gunstige eindstand van 4,5-3,5. Op dezelfde avond
werd de tiende ronde van de interne competitie gespeeld. Met een zeer fraai loperoffer wist Jos Admiraal in een
Morra-gambiet in minder dan twintig zetten te winnen van Jaap Limmen. De talentvolle Ozair Dahi hield het lang
vol tegen de sterke clubkampioen Ed Stolp, maar moest in het eindspel een pion laten gaan en dat was het begin
van het einde. Bert Hollander en Ronald van der Storm speelden een onderhoudende partij, waarin Van der
Storm er goed voor leek te staan, maar vanwege een gevaarlijke tegendreiging van het jeugdige talent moest hij
kiezen voor remise door zetherhaling. Gertjan Hafkamp lijkt zijn vormcrisis achter zich gelaten te hebben: met
mooie aanvalszetten werd Theo Al van het bord geveegd. Met een prima overwinning op Chiel Pepping nam Ed
van Duin afscheid van de laatste plaats op de ranglijst. In de B-groep won Sewints Dahi van achtervolger Kevin
Hes. Op de ranglijst staat zij nu een straatlengte voor.

Ronde 11 - 2 december 2011
Schijnpat nekt Vredeburg
Op vrijdag 2 december speelde het eerste team van SV Vredeburg de bondswedstrijd tegen het sterke De Groene
Zes uit Bovenkarspel. De gasten uit Westfriesland verlieten Limmen met een kleine, maar kostbare overwinning.
Op het zesde bord was Bert Hollander de eerste die een nul moest noteren, toen zijn tegenstander beslissend
binnendrong in de witte stelling. Na weinig verheffende remises van Ed Stolp op bord twee en Harold Ebels op
bord vier werd de stand weer gelijk getrokken door Gertjan Hafkamp, die op het laatste bord een fraaie aanval tot
winst bekroonde. Maar toen Jos Admiraal en Niels Hageman op bord drie en vijf beiden verloren, was 4-4 nog het
maximaal haalbare resultaat voor Vredeburg. Jaap Limmen wist op knappe wijze het pionneneindspel op het
zevende bord in zijn voordeel te beslechten, daarbij geholpen door de tijdnood van zijn tegenstander. Op het
eerste bord leek ook Bob Stolp, met een paard voorsprong, op weg naar de overwinning tegen zijn sterke
tegenstander. Maar in opperste tijdnood meende Stolp zijn tegenstander pat gezet te hebben en stak zijn hand
uit om de remise te bezegelen. Tot afgrijzen van alle Vredeburgers bleek de witte koning achteraf toch nog een
vluchtveld te hebben en had Stolp een zekere overwinning laten glippen. Door de 3,5-4,5 nederlaag zakt
Vredeburg uit de top van de ranglijst in de tweede klasse B. Tegelijkertijd werd de elfde ronde van de interne
competitie gespeeld. Paul de Ruijter en Jeroen van Vliet voerden een spektakelstuk op: De Ruijter had het beste
van het spel, maar koos bepaald niet de snelste route om de zege veilig te stellen. De vormcrisis van Jan de Graaf
neemt groteske vormen aan: tegen Dylan de Vries liet hij een dame slaan en kreeg er slechts een toren voor
terug, met een strakke nederlaag als gevolg. Cees Dinkla liet Barry Blekemolen al op de tiende zet met de dame
inslaan op b7 en kwam dat pionverlies niet meer te boven. Robin Rommel moest hard werken om de sterke
Ronald van der Storm op remise te houden, maar slaagde er door torenruil in de angel uit de stelling te halen.
Hidde Ebels liet een goede techniek zien in het toreneindspel tegen Sandra Hollander en wist een overwinning te
boeken. Maar niet onvermeld mag blijven dat Sandra in het middenspel eenvoudige paardwinst over het hoofd
zag. In de B-groep won Sewints Dahi van Patrick Wempe doordat zijn vlag viel ten teken dat alle bedenktijd was
opgebruikt.

Ronde 12 - 9 december 2011
Vredeburg 2 behoudt koppositie
Op dinsdag 6 december speelde het tweede achttal van SV Vredeburg de bondswedstrijd tegen Krommenie 3.
Door een keurige 5-3 overwinning blijft Vredeburg 2 op de eerste plaats staan in de vierde klasse B. De

overwinningen waren van Robert Termes, Hidde Ebels, Sandra Hollander en Remi Aafjes. Dirk Aafjes en Ronald
van der Storm waren goed voor een half punt. Alleen Barry Blekemolen en debutant Alex Termes moesten een
nederlaag slikken. Op vrijdag 9 december speelde SV Vredeburg de twaalfde ronde van de interne competitie.
Gertjan Hafkamp behaalde zijn revanche tegen Marlies Sturk: eerder dit jaar verloor hij nog op spectaculaire
wijze, maar nu vond 'de man met de pet en zonnebril' een knappe weg naar winst in de complexe stelling. Dirk
Aafjes bouwde aan een fraaie aanval tegen Jos Admiraal, maar Admiraal verdedigde zich nauwkeurig en toen de
kruitdampen waren opgetrokken had de ervaren Admiraal een gewonnen eindspel in handen. Paul de Ruijter had
nog niet in de gaten dat Sinterklaas het land al weer uit was: in de vorm van een loper en enkele pionnen deelde
hij cadeautjes uit aan zijn tegenstander Bert van Diermen. De bebaarde docent nam de presentjes aan en won
eenvoudig. Jeroen Tebbens had aan anderhalf uur bedenktijd niet genoeg in zijn ingewikkelde partij tegen Robert
Termes. Met een mindere stelling op het bord viel zijn vlag. Bob Stolp speelde messcherp tegen Jaap Limmen en
won op overtuigende wijze in minder dan twintig zetten. Jeroen van Vliet stelde vast dat hij de opening tegen de
jonge Allard de Vries nog wel oké gespeeld had, maar dat hij daarna begon te knoeien, met een nulscore als
resultaat. In de B-groep zorgde Bas Wempe voor een kleine sensatie door regerend jeugdkampioen Sewints Dahi
op haar eerste nederlaag van het seizoen te trakteren.

Ronde 13 - 16 december 2011
Vredeburg
Op vrijdag 16 december speelde SV Vredeburg de dertiende ronde van de interne competitie. De laatste ronde
van het kalenderjaar, want komende vrijdag vindt het traditionele kersttoernooi plaats en op 30 december wordt
niet geschaakt vanwege de kerstvakantie. Vader en zoon Ed en Bob Stolp deden elkaar geen pijn in een gesloten
stelling en deelden het punt vlotjes. Paul de Ruijter, die pas enkele jaren schaakt, speelt steeds sterker en
profiteerde knap van de onhandige verdediging van Kees Aafjes. Sandra Hollander en Jan Levering speelden een
onderhoudende partij waarin Levering aan het langste eind trok door een mooi torenoffer. Gerard de Graaf is aan
een opmars bezig op de ranglijst door een reeks van overwinningen tegen lager geplaatste spelers. Dit maal
moest Jeroen Tebbens, die halverwege de ranglijst staat, eraan geloven. Maar zo langzamerhand komt De Graaf
in de regionen waar de tegenstand sterker is. De vraag is tegen welke topspeler De Graaf zijn Waterloo gaat
vinden. Het duel tussen Jaap Limmen en Bert Hollander was boeiend. De slotstelling waarin tot remise werd
besloten, met een koning en respectievelijk vijf en zes pionnen, gaf aanleiding tot veel nabeschouwing. Had
Hollander het pluspionnetje nu wel of niet kunnen uitbuiten? En welke risico's waren er op een doorbraak van
één van de pionnen van Limmen? De geleerden waren het er niet over eens. Wat wel klip en klaar was, was de
klasse-overwinning van Remi Aafjes op Gijs Pouw, die doorgaans toch niet makkelijk te verslaan is. Aafjes wist de
koning van Pouw vast te zetten in het centrum, roofde enkele pionnen en organiseerde een goede mataanval.
Harold Ebels won in een scherpe partij van Piet van der Heijdt, die zich wel manmoedig verdedigde tegen de
koningsaanval, maar uiteindelijk een paard en twee pionnen inleverde en het daarna voor gezien hield. Hidde
Ebels mocht het opnemen tegen koploper Jos Admiraal. Hij kwam nog wel prima uit de opening en leek zowaar
enige druk te kunnen uitoefenen. In het middenspel echter werd hij op techniek afgetroefd door de aanstaande
pensionado. In de B-groep stond de broederstrijd tussen Patrick Wempe en zijn broertje Bas op het programma:
de jongste zorgde voor een verrassende overwining.

20 december 2011
Vredeburg onderuit in Koedijk
Op dinsdag 20 december speelde het eerste achttal van SV Vredeburg de uitwedstrijd voor de bondscompetitie
tegen Schaakgroep Koedijk. Op papier beloofde het een lastige opgave te worden. Niet alleen is Koedijk de
koploper in de tweede klasse B van de NHSB, maar ook kon Vredeburg niet beschikken over de vaste eersteteamspelers Koen Kramer, Jos Admiraal en Niels Hageman. Niettemin was het eerste punt voor Vredeburg. Op
het zevende bord overrompelde Gertjan Hafkamp zijn tegenstander met een klassieke koningsaanval. Kort daarna
trok Koedijk de stand gelijk: op het achtste bord legde Dick Aafjes het loodje tegen zijn sterke tegenstander. Ook
Bert Hollander, op het vijfde bord, kon het niet bolwerken en verloor geruisloos. Op het eerste bord speelde Bob
Stolp een briljante aanvalspartij en maakte 2-2. Op bord zes verloor Robin Rommel, na een onzorgvuldige
behandeling van het middenspel. Teamcaptain Harold Ebels kwam op het derde bord in een obscure variant van
het Siciliaans niet verder dan remise. Jaap Limmen profiteerde op bord vier, nota bene in een bijna verloren
stelling, van een kolossale blunder van zijn tegenstander die een stuk verloor. Limmen pakt het cadeautje
dankbaar uit. De 3,5-3,5 tussenstand betekende dat alle druk op de schouders van Ed Stolp aan het tweede bord

kwam te liggen, maar met een pion minder had deze een wel zeer lastig eindspel te verstouwen. Hoewel Stolp
nog lang spartelde, wist de witspeler uit Koedijk de klus te klaren en was, in eigen huis, de gevierde man. De
Vredeburgers gingen - niet onverdienstelijk, maar toch geslagen - met de kleinst mogelijke nederlaag huiswaarts
en zakken weg naar de grauwe middenmoot in de tweede klasse B.

6 januari 2012
En weer is de snelschaaktitel voor Koen Kramer
Op vrijdag 6 januari speelde SV Vredeburg het jaarlijkse kampioenschap snelschaken. In maximaal vijf minuten
bedenktijd per persoon moeten de partijen gespeeld worden. Het toernooi, met 23 deelnemers, ging over acht
ronden. Het snelschaken vormt een bijzondere discipline: de spelers moeten het niet alleen hebben van hun
schaakvermogen, maar ook de snelheid van denken en handelen is van cruciaal belang. Deze discipline leidt vaak
tot onvoorspelbare wild-west-taferelen op het bord met rondvliegende stukken en een secondenspel op de klok.
Toch is er bij SV Vredeburg één constante factor. Voor maar liefst de zevende keer op rij toonde Koen Kramer zich
het meest bedreven in het snelle spel. Hij verloor, net als nummer twee Bob Stolp, slechts één van de acht
partijen. Hoewel Kramer al beter eindigde op weerstandspunten werd door de toernooileiding besloten tot een
barrage van drie partijen om de titel. Kramer versloeg Stolp met 2-1 en zo veroverde de 27-jarige filosofiedocent
opnieuw de wisseltrofee. Vaste podiumklant Niels Hageman legde, met zes overwinningen, beslag op de derde
plaats. De talentvolle Hidde Ebels leverde een voortreffelijke prestatie door, op weerstandspunten, met vijf
overwinningen als vierde te finishen. Ook Gertjan Hafkamp, Harold Ebels, in 2005 trouwens de laatste
snelschaakkampioen die niet de naam Koen Kramer draagt, en Jos Admiraal noteerden vijf overwinningen en
mochten als nummer vijf, zes en zeven terugzien op een keurig resultaat. Ed Stolp en Bert en Sandra Hollander
completeerden de top tien. In de B-groep zorgde Max Min voor een mooie stunt door de snelschaaktitel voor
jeugdspelers te veroveren. Sewints Dahi, die in de reguliere competitie de ranglijst aanvoert, had duidelijk moeite
met de beperkte bedenktijd en eindigde in de achterhoede. Komende vrijdag gaat de interne competitie weer van
start. Eventuele afberichten worden deze keer door Cees Dinkla verwerkt.

Ronde 14 - 13 januari 2012
Pijlsnelle winst Wester
Op maandag 9 januari speelde het eerste viertal van SV Vredeburg voor de NHSB-beker uit bij het sterke SC
Heemstede. Met een krappe 2,5-1,5 nederlaag werd Vredeburg uitgeschakeld. Omdat Koen Kramer, Bob Stolp en
Harold Ebels niet verder reikten dan remise, was de nederlaag van Ed Stolp fataal. Op vrijdag 13 januari speelde
SV Vredeburg de veertiende ronde van de interne competitie. Sommige spelers waren nog in de ban van het
snelschaaktoernooi van een week eerder. Zo wisten de broers Dylan en Allard de Vries hun partij binnen enkele
minuten af te werken, overigens met een bloedeloze remise als resultaat. Marcel Wester had minder dan tien
minuten nodig om Alex Termes te kraken. Met een mooie aanval op de zwarte koning haalde Wester het punt
binnen. In zijn partij tegen Piet van der Heijdt won Cees Dinkla, op doortrapte wijze, in het vroege middenspel een
pionnetje en bouwde dit voordeel zorgvuldig uit tot een gewonnen stelling. Gerard de Graaf bediende zich tegen
Sandra Hollander van zijn geliefde Caro-Kann-opening. Hij kreeg een solide stelling, maar overschatte de kracht
daarvan: toen hij tot de koningsaanval overging, drong juist een vijandelijke toren zijn eigen stelling binnen en
was het beeld volledig gekanteld. De Graaf wachtte de langzame verwurging niet af en gaf getergd op. Jan
Levering en Gertjan Hafkamp zorgden voor een fraaie partij, waarin Hafkamp aanviel en Levering zich lang
krampachtig verdedigde, maar uiteindelijk zwichtte voor het geweld van de zwarte torens en dame. Remi Aafjes
speelde een dijk van een aanvalspartij tegen Marc Voorwalt en profiteerde maximaal van de passieve opstelling
van Voorwalt. Ook Barry Blekemolen liet de omstanders genieten van een fraaie mataanval. Aan zijn bord was het
Theo Al die zich niet meer kon verweren tegen de dodelijke samenwerking van dame en loper. Toen om precies
twaalf uur aan het barretje het gezang opklonk voor Dick Aafjes die Abraham zag, was er nog één partij gaande:
het spektakelstuk tussen Ed Stolp en Ronald van der Storm. In een zeer gesloten stelling, met voor beiden nog
maar enkele minuten op de klok, wist Stolp uiteindelijk toch een gaatje te vinden om met dame en toren de
zwarte veste binnen te dringen. Hij liet daarmee zien het eerdere remiseaanbod van Van der Storm terecht te
hebben afgewezen. In de B-groep leverde Bram Brantjes een goede prestatie door Thomas van der Wijk te
verslaan.

Ronde 15 - 20 januari 2012
Van Vliet wint 'miniatuurtje'
Op vrijdag 20 januari speelde SV Vredeburg de vijftiende ronde van de interne competitie. Aan het topbord deden
koploper Jos Admiraal en achtervolger Bob Stolp elkaar geen pijn. Al vroeg in het middenspel werd tot remise
besloten. Dick Aafjes moest het met de witte stukken opnemen tegen de sterke Niels Hageman. Hoewel het er
even op leek dat Aafjes een aardige aanval kreeg, was het Hageman die gaandeweg steeds sterker kwam te staan
en uiteindelijk een eenvoudige zege boekte. Harold Ebels won in een spectaculaire Siciliaanse partij met
tegengestelde rokades van Gertjan Hafkamp. Na pionverlies in het middenspel werd de zwarte koning over het
bord gejaagd om uiteindelijk op het veld b3 te stranden. Jeroen van Vliet won in een zeer korte partij van Thomas
Voorwalt, die de opening volledig verkeerd behandelde en in twaalf zetten werd matgezet. Een 'miniatuurtje'
heet dat in schaakkringen. Jan Brantjes etaleerde zijn steeds betere eindspeltechniek tegen Peter van der Heijdt.
Met een fraaie samenwerking tussen dame, toren en loper werd voldoende materiaal veroverd om de witte
koning in zijn blote kont te zetten. Hidde Ebels profiteerde optimaal van enkele mindere zetten van Jan Levering.
Hij won twee pionnen, ruilde vervolgens de stukken af en constateerde tevreden dat de zwarte koning dusdanig
overbelast raakte dat één van de pluspionnen kon doorlopen. Remi Aafjes speelde een puike partij tegen Sandra
Hollander maar verloor toch. Na een interessante opening won hij pionnen en creëerde met afgewogen zetten
een gewonnen stelling. Maar toen hij zomaar een toren wegblunderde werd alles anders. Gijs Pouw had de
beklimming van de Kilimanjaro nog in de benen en misschien ook nog in het hoofd. Hij was althans niet scherp
genoeg om de sterke zetten van Jeroen Tebbens te weerleggen en verloor. In de B-groep verstevigde Sewints
Dahi haar koppositie met een degelijke overwinning op Levi van Duin.

Ronde 16 - 27 januari 2012
Van der Heijdt wint duel der 'krasse knarren'
Op vrijdag 27 januari speelde SV Vredeburg de zestiende ronde van de interne competitie. Net als bij de
professionals op het Tata Steel-schaaktoernooi was er bij de topduels sprake van veel remises. Bert Hollander
bleef prima overeind tegen koploper Jos Admiraal, die diep in het middenspel van lieverlee remise aanbood. In de
na-analyse bleek de slotstelling trouwens meer perspectief voor Hollander te bevatten. Ook Bob Stolp en Niels
Hageman deelden het punt. Ook hier was de slotstelling een interessant object voor de analisten. De conclusie
was dat er voor Hageman meer in had gezeten. In zijn partij tegen Harold Ebels bediende Ronald van der Storm
zich van de Aljechin-verdediging en bereikte gemakkelijk gelijkspel. Van der Storm wilde echter meer en plaatste
een stukoffer voor een scherpe aanval. Maar dit bleek te wild: Ebels won de loper en had een gewonnen stelling
in handen, totdat ook hij, in opperste tijdnood, een stuk verloor en de remise resteerde. Remi Aafjes speelde
wederom een prima partij: met een aanval over de vleugel werd de witte koning van Cees Dinkla weer
teruggejaagd naar het centrum. Dinkla had het knap lastig, maar wist binnen de remisemarge te blijven. De
weinig aanwezige Koen Kramer liet in zijn duel met Dick Aafjes weer eens zien wie feitelijk de sterkste speler van
de vereniging is. Al vanaf de opening was het voor Aafjes een kansloze missie. Na een sterke loperpenning,
leidend tot torenverlies, hield Aafjes het voor gezien. In het duel der 'krasse knarren' tussen Kees Aafjes (72) en
Piet van der Heijdt (79) gaf de ervaring de doorslag. Het was althans de oudste van de twee die het volle punt wist
te behalen na een vroege pionwinst. Sandra Hollander en Marlies Sturk speelden weer eens de 'ladies battle' van
Vredeburg. Hollander viel aan, maar Sturk trok aan het langste eind na een geniepig matje. In zijn partij tegen Gijs
Pouw ging Jan Brantjes fel ten aanval, maar de vroege pionopmars over de g-lijn zette juist de deur open voor
Pouw die langzaam maar zeker de overwinning binnenhaalde. In de B-groep zorgde Thijs van Vliet voor een
daverende verrassing door koploper Sewints Dahi te verslaan.

Ronde 17 - 5 februari 2012
Pouw doorziet valletje
Op vrijdag 3 februari speelde SV Vredeburg de zeventiende ronde van de interne competitie. Met nog tien ronden
te gaan, is nog lang niet duidelijk wie aan het langste eind zal trekken voor wat betreft het kampioenschap. Jos
Admiraal kreeg een scherp loperoffer van Ed Stolp te verwerken, maar wist de juiste verdediging te vinden en
schoof de partij naar remise. Bob Stolp rekende af met Bert Hollander door al vroeg in het middenspel een stuk te
winnen. Stolp is daardoor de nieuwe koploper op de ranglijst. Robin Rommel en Harold Ebels speelden een
enerverende partij, waarin Rommel verzuimde te rokeren en moest toezien hoe zijn koning in het centrum een

mikpunt werd van de aanvallen van Ebels. Hoewel Rommel nog voor tegendreiging wist te zorgen, haalde Ebels
het punt bekwaam binnen. Sandra Hollander speelde een mooie aanvalspartij tegen Robert Termes, die volgens
de analisten wel wat te vroeg op gaf. Weliswaar had hij materiële en positionele achterstand, maar er kon nog
gestreden worden. Theo Al was op z'n best in zijn partij tegen Jan Brantjes, die al vroeg gedwongen werd zijn
dame te geven om mat te voorkomen en daarna aan een kansloze missie bezig was. Gijs Pouw speelde een
gewonnen partij tegen Piet van der Heijdt. Toch moest hij nog alert zijn toen Van der Heijdt met een laatste
valletje trachtte een pat-variant te realiseren. Maar Pouw lette goed op en incasseerde het volle pond. Op
zaterdag 4 februari deed SV Vredeburg met maar liefst twee teams mee aan het Noordhollands kampioenschap
snelschaken voor clubteams in Haarlem. Het eerste viertal, met Koen Kramer, Bob Stolp, Robin Rommel en Harold
Ebels, legde in het ijzersterke veld beslag op een prachtige vierde plaats. Met zes punten uit negen matches was
eerste bordspeler Koen Kramer de topscorer. Vredeburg 2, met Niels Hageman, Hidde Ebels, Ed Stolp en Bert
Hollander, bereikte een verdienstelijke achtste plaats. Opvallend was de winst van de 16-jarige Hidde Ebels tegen
een zeer sterke Zaanse speler met een rating van 2200 punten. De prachtige resultaten tijdens het Haarlemse
toernooi laten zien dat bij SV Vredeburg het snelschaken op een zeer goed niveau bedreven wordt.

Ronde 18 - 10 februari 2012
Vredeburg 2 op kampioenskoers
Op vrijdag 10 februari speelde het tweede achttal van SV Vredeburg de bondswedstrijd tegen Purmerend 6. Met
een prima 6-2 overwinning blijft Vredeburg 2 op koers voor het kampioenschap in de vierde klasse B. Na drie
ronden en even veel overwinningen staat Vredeburg 2 trots bovenaan. Al snel noteerden Marc Voorwalt op bord
acht en Dick Aafjes op bord vier een vol punt. Met keurige remises van Marlies Sturk op bord zeven en Barry
Blekemolen op bord twee en een fraaie overwinning van Sandra Hollander aan het vijfde bord werd de score
opgevoerd. Sandra loodste bekwaam de d-pion naar de overzijde. Aan het topbord stelde Ronald van der Storm
de overwinning voor Vredeburg veilig door een paard te winnen en daarna een mataanval op te zetten. Op het
zesde bord positioneerde Remi Aafjes zijn dame op een slecht veld en kon daardoor de sterke aanval van zijn
tegenstander niet weerstaan. Teamcaptain Robert Termes zag aan het derde bord zijn tegenstander bezwijken
onder de druk, met de eindstand van 6-2 als gevolg. Op dezelfde avond werd de achttiende ronde van de interne
competitie gespeeld. In het topduel tegen Harold Ebels brandde Bob Stolp zijn vingers aan een scherp pionoffer.
Enkele zetten na het slaan van de vergiftigde f-pion verloor Stolp een toren en keek hij tegen een ruïne aan. Ebels
maakte in het vervolg van de partij geen fouten en veroverde een mooie scalp. Niels Hageman en Jos Admiraal
deden elkaar in een Franse partij geen pijn, met een vlotte remise als gevolg. Spectaculairder ging het eraan toe
tussen Jaap Limmen en Robin Rommel. Met fraai spel creëerde Limmen een gewonnen eindspel, maar toen hij
plots een toren weg blunderde, liep de partij alsnog uit op remise. Kees Aafjes etaleerde zijn surplus aan ervaring
en versloeg de wisselvallige Peter van der Heijdt. Thomas Voorwalt had geen problemen om het eindspel met een
toren meer te winnen van Marcel Wester. Na zijn kansloze nederlaag constateerde Harry Levering terecht dat het
bepaald geen schande is te verliezen van een Gertjan Hafkamp in vorm. Komende donderdag staat de
bondswedstrijd van het eerste achttal van Vredeburg tegen het sterke Bergen 2 op de agenda.

17 februari 2012
Snelschaaktoernooi voor clubteams
Het verslag volgt wellicht een beetje laat, maar de uitslagen zijn reeds kort vermeld in het reguliere verslag. Op 4
februari 2012 werd het NHSB snelkampioenschap voor clubteams gespeeld. Een leuke format waar enkele leden
al eerder aan hebben meegedaan. Dit jaar werd het in het centrum van Haarlem georganiseerd. Hierdoor was er
een licht Haarlems overwicht in de aanmeldingen. Zo deden uit Haarlem de volgende teams mee: HWP 1 en HWP
2, Bloemendaal, Het Spaarne, de Kennemer Combinatie en Chesscool. Daarnaast deden ZSC Seande en Santpoort
mee. Het deelnemersveld werd compleet door een ruime deelname van maar liefst 2 teams van Vredeburg!
Het format was simpel. Teams van 4 spelen in een 10-kamp met 10 minuten per persoon. Vredeburg 1 bestond
uit de bijna klassieke formatie Koen Kramer, Robin Rommel, Harold Ebels en Bob Stolp. Het Vredeburg 2 team
bestond uit Niels Hageman, Ed Stolp, Bert Holander en Hidde Ebels; een ijzersterke formatie. Met de resultaten
van het snelschaakkampioenschap in het achterhoofd hadden de teams 1 en 2 net zo goed omgedraaid kunnen
worden.

Het deelnemersveld was ijzersterk. Sommige teams speelden zelfs promotieklasse. De indeling was zodanig dat
de op papier sterke teams elkaar pas aan het eind van de competitie zouden treffen. Dit betekent uiteraard een
begin met op papier sterke tegen zwakkere teams. De eerste 4 ronden werden voor de pauze gespeeld. Dit was in
ieder geval voor mijn persoon een demoraliserende ervaring. Met 1 uit 4 vraag je je toch echt af of je wel thuis
hoort op zo'n toernooi.
Na een moeilijk begin volgt gelukkig een beter vervolg. Na de pauze volgden de matches waar de verhoudingen
iets meer gelijk lagen. Zowel Vredeburg 1 als Vredeburg 2 herpakten zich. En in ronde 7 was het zover: de derby
Vredeburg 1 tegen Vredeburg 2. De uitslag was 3-1 voor Vredeburg 1, maar dit had net zo goed andersom kunnen
uitpakken. Met een iets aangepaste opstelling waren de uitslagen:
Bord 1: Koen Kramer - Niels Hageman 1-0
Bord 2: Harold Ebels - Hidde Ebels 1-0
Bord 3: Bob Stolp - Bert Hollander 1-0
Bord 4: Robin Rommel - Ed Stolp
0-1
Met name de partij tussen vader en zoon was bloedstollend. In een betere stelling speelde Hidde voor de winst.
Echter na een paar inaccurate zetten verzandde dit in een remiseachtige stelling. Hidde speelde echter voor team
en vaderland en overspeelde zijn hand. De laatste ronden werden door zowel Vredeburg 1 als 2 de nodige punten
gepakt. Door mooie overwinningen op ZSC Saende en HWP 1 kon Vredeburg 1 boven verwachting beslag leggen
op de 4 plaats! Met slechts 3 bordpunten minder, maar iets ongelukkig met de matchpunten werd Vredeburg 2
8e. Hieronder de uitslagen van het hele toernooi:
Team
Matchpunten Bordpunten
1 Bloemendaal
18
32,5
2 Santpoort
13
25
3 ZSC Saende
13
23,5
4 Vredeburg 1
10
18
5 Kennemer Combinatie 10
17,5
6 Het Spaarne
9
20,5
7 HWP Haarlem 1
9
19
8 Vredeburg 2
5
15
9 Chesscool
3
7
10 HWP Haarlem 2
0
2
Speciale vermelding verdient topscoorder Koen Kramer met 6 uit 9 bij Vredeburg 1. In Vredeburg 2 waren Bert
Hollander en Ed Stolp topscoorder met een mooie 4 uit 9. Hidde Ebels heeft een mooie overwinning op bord 2
tegen een Fide Meester behaald. Op bord 1 van Vredeburg 2 heeft ook Niels Hageman een verdienstelijk 3,5 uit 9
gehaald. Zelf kon ik mijn toernooi nog mooi afsluiten met 5 uit 9.
Al met al, een leuke dag, goede organisatie en mooi resultaat!
Bob Stolp

Ronde 19 - 17 februari 2012
Vredeburg zakt naar rechter rijtje
Voor SV Vredeburg waren het drukke dagen. Op donderdag 16 februari speelde het eerste achttal de
bondswedstrijd bij Bergen 2. Een dag later werd de negentiende ronde van de interne competitie gespeeld. De
bondswedstrijd draaide na overwinningen van Ed Stolp en Bert Hollander, remises van Jos Admiraal en Cees
Dinkla en nederlagen van Bob Stolp, Niels Hageman, Jaap Limmen en Gertjan Hafkamp uit op een teleurstellende
5-3 nederlaag. Het ontbreken van Koen Kramer en Harold Ebels kon als verzachtende omstandigheid worden
aangevoerd. Door het verlies zakt Vredeburg op de ranglijst in de tweede klasse B naar het rechter rijtje. Met nog
twee bondswedstrijden te gaan, waaronder het duel tegen koploper Caïssa, moet Vredeburg nog punten pakken
om uit de degradatiezone te blijven. In de interne competitie maakte de jonge Allard de Vries korte metten met
Ed van Duin, die de b-pion van De Vries niet meer tegen kon houden. Ook Harry Levering hield het kort. Met
snelle zetten bereikte hij een gewonnen eindspel, met een loper meer dan Marc Voorwalt. Bob Stolp pakte weer
de kop van de ranglijst over van Jos Admiraal door met solide spel te winnen van Ronald van der Storm. Admiraal
kwam in een Franse partij niet verder dan remise tegen Harold Ebels. Door torenruil wist Ebels het

openingsvoordeeltje van Admiraal teniet te doen, waarna een perspectiefloze stelling ontstond. Bert Hollander
moest met een pion minder en een ongelukkig paard op de a-lijn berusten in remise tegen zijn zusje Sandra.
Robert Termes boekte een zeer fraaie overwinning door de sterke Gertjan Hafkamp te verslaan. Termes moest tot
het gaatje gaan: pas vlak voordat zijn vlag zou vallen, wist hij eindelijk de voordelige stelling, met een paard en
twee pionnen meer, om te zetten in winst. Jan Brantjes had na zijn partij tegen Piet van der Heijdt een gemengd
gevoel. Hij kon tevreden zijn over de wijze waarop hij een stuk won en een gezonde stelling opbouwde, maar
baalde van zijn onoplettendheid in verdedigend opzicht, waardoor hij de uiteindelijke mataanval van Van der
Heijdt niet goed taxeerde. Cees Dinkla speelde één van zijn beste partijen: tegen Dick Aafjes creëerde hij met
gedurfd spel een open h-lijn die de ruimte bood om zijn torens te activeren en een winnende aanval op te zetten.
In de B-groep ging Kevin Hes verrassend onderuit tegen Patrick Wempe en speelden Bram Brantjes en Max Min
een spannende partij die in remise eindigde.

Ronde 20 - 24 februari 2012
Remiseschuivers aan de top
Op vrijdag 24 februari speelde SV Vredeburg de twintigste ronde van de interne competitie. De partijen waar de
bovenste zes spelers van de ranglijst bij betrokken waren, eindigden zonder uitzondering in remise. In het geval
van Ed en Bob Stolp ging dat niet zonder slag of stoot. Ed Stolp gaf een paard voor twee pionnen en leek
positioneel de overhand te krijgen, maar zijn zoon loste de problemen bekwaam op, waarna de puntendeling een
feit was. Het lukte Jaap Limmen niet de Franse verdediging van Jos Admiraal kapot te krijgen. Limmen nam veel
risico en mocht van geluk spreken dat de aanstaande pensionado, met het oog op zijn beperkte resterende
bedenktijd, remise aanbood. Harold Ebels en Bert Hollander zijn beiden goed thuis in de Spaanse opening. Ebels
probeerde in het middenspel nog iets te forceren met een handig pionoffer, maar Hollander weerde zich correct.
Op zijn beurt constateerde Hollander dat er niets te halen viel tegen de goed samenwerkende witte paarden en
stemde in met het remiseaanbod. Allard de Vries overspeelde Peter van der Heijdt, die meeging in het hoge
speeltempo van zijn opponent en na een kwartiertje de kantine weer mocht opzoeken. De goede vorm van Cees
Dinkla houdt maar aan. Dit maal versloeg hij Marlies Sturk die, gekweld door een gebroken arm, moest toezien
hoe de uitgekookte Dinkla met rustige zetjes een winnende stelling bouwde. Marc Voorwalt boekte een knappe
overwinning op Piet van der Heijdt. Voorwalt die in het middenspel onder serieuze druk kwam, bleef
geconcentreerd loeren op de tegenkans en sloeg toe toen deze zich daadwerkelijk voordeed. Met zijn
onorthodoxe speelstijl drong Robin Rommel zijn tegenstandster Sandra Hollander terug. Hoewel Rommel
onderweg nog mat-in-twee miste, kwam zijn overwinning geen enkel moment in gevaar. Jan Levering was terecht
trots op zijn solide overwinning tegen Remi Aafjes. Toen het jonge talent gedwongen werd een paard te geven
om mat te voorkomen, gaf hij zich gewonnen. In de B-groep won Bas Wempe - niet voor de eerste keer - de
onderlinge strijd van zijn oudere broer Patrick. Sewints Dahi voert met ruime voorsprong de ranglijst aan.

Ronde 21 - 9 maart 2012
Vredebrug 2 onderuit bij Waagtoren
Op dinsdag 6 maart nam het tweede achttal van SV Vredeburg, koploper in de vierde klasse B, het in Alkmaar op
tegen Waagtoren 7. Ronald van der Storm, Robert Termes en Marlies Sturk zorgden voor een vol punt. Maar door
de nederlagen van Cees Dinkla, Dick Aafjes, Jan Levering, Hidde Ebels en Remi Aafjes stond laat op de avond een
5-3-score voor Waagtoren op het wedstrijdformulier. Met nog één ronde te gaan zijn de kampioenskansen voor
Vredeburg 2 , ondanks de nederlaag, nog niet verkeken. Aan het eind van de maand moet het duel tegen de ZuidScharwouders van Schaakmat 2 minimaal een 4-4-resultaat opleveren om alsnog beslag te leggen op de titel. Op
vrijdag 9 februari speelde Vredeburg ronde 21 van de interne competitie. Op zeer knappe wijze – met een
dameoffer dat niet mocht worden aangenomen – profiteerde Remi Aafjes van de matige opstelling van de koning
van Mike Krom. Harry Levering en Gijs Pouw vermaakten de omstanders met een open aanvalspartij met
tegengestelde rokades. Levering creëerde voordeel met een ver opgerukte h-pion. Pouw werkte actief mee aan
zijn nederlaag door in het eindspel een loper weg te blunderen. Kersverse pensionado Jos Admiraal wist zijn
surplus aan vrije tijd nog niet om te zetten in een schaakoverwinning. Hij had althans geen sluitende oplossing
voor de Aljechin-verdediging van Ronald van der Storm, die een mooie remise in de wacht sleepte. De partij
tussen Harold Ebels en Ed Stolp was spannend en langdurig. Rond de vijftigste zet sloeg de balans uit in het
voordeel van Stolp die een kwaliteit veroverde en daarmee een gewonnen eindspel bereikte. Koploper Bob Stolp
rekende af met Jaap Limmen, die al bromde bij de f4-opening van zijn opponent en nadien langzaam gekraakt
werd. Marcel Wester verloor op tragische wijze van Karel Voorwalt. Na goed spel bereikte hij een stelling waarin

mat-in-één mogelijk was, maar Wester miste de noodzakelijke damezet en kwam later in een verloren
pionneneindspel terecht. Gertjan Hafkamp toonde zijn veerkracht. In zijn partij tegen Bert Hollander liep hij
openingsnadeel op, maar wist met fraaie aanvalszetten het tij te keren en de zege op te eisen. In de B-groep kan
Sewints Dahi de titel nauwelijks meer ontgaan na haar overwinning op Max Min. Bram Brandjes pikt het nodige
op van zijn stap 3-schaaklessen en versloeg Thomas van der Wijk.

Ronde 22 - 16 maart 2012
Vredeburg verliest nipt van koploper
Op vrijdag 16 maart speelde het eerste achttal van SV Vredeburg de bondswedstrijd tegen Caissa 2. De Hoornse
koploper uit de tweede klasse B wist met een nipte overwinning van 4,5-3,5 de punten uit Limmen mee te
nemen. Door dit resultaat moet Vredeburg zich nog zorgen maken om degradatie. En dat terwijl Vredeburg het
seizoen zo goed begon met twee fraaie overwinningen. Maar daarna volgden maar liefst vier nederlagen. De
zevende en laatste competitiewedstrijd bij Aartswoud, op 13 april, moet voor Vredeburg minimaal een 4-4
opleveren om handhaving af te dwingen. Zonder de sterke Koen Kramer, Ed Stolp, Jos Admiraal en Jaap Limmen
stond Vredeburg op voorhand voor een lastige opgave. Niettemin wisten Cees Dinkla en Gertjan Hafkamp een vol
punt te scoren. De overwinning van Dinkla was enigszins gelukkig, omdat hij een dame losliet op een verkeerd
veld. Hij herstelde dat onmiddellijk en zijn sportieve tegenstander liet hem ermee wegkomen, waarna Dinkla de
voordelige stelling in winst omzette. Bob Stolp, Harold Ebels en Robin Rommel dwongen een remise af.
Nederlagen waren er voor Niels Hageman, Bert Hollander en Ronald van der Storm. Met name de nederlaag van
Hollander was onnodig: in een geheide remisestelling verzuimde hij een vluchtgaatje voor de koning te maken en
werd pardoes matgezet. Op dezelfde avond werd ronde 22 van de interne competitie gespeeld. Opvallend was de
snelle nederlaag van Remi Aafjes tegen Marlies Sturk, die blijkbaar geen hinder meer ondervond van haar
gebroken arm. Aafjes plaatste op de achtste zet dame en koning op één diagonaal. Met een ijzersterke loperzet
toonde Sturk aan hoe onverstandig dat was: vanwege het aanstaande dameverlies gaf Aafjes direct op. Sandra
Hollander won op knappe wijze van de sterke Barry Blekemolen en Robert Termes wist na een lang en spannend
gevecht Dick Aafjes mat te zetten.

Ronde 23 - 23 maart 2012
Vredeburg 2 in de wachtkamer
Op vrijdag 23 maart speelde het tweede achttal van SV Vredeburg de laatste ronde in de bondscompetitie. De
Limmers deden wat ze moesten doen om een kans op het kampioenschap in de vierde klasse B te houden: met 62 werd gewonnen van het laaggeplaatste Schaakmat 2 uit Zuid-Scharwoude. Vredeburg 2 neemt nu plaats in de
wachtkamer. Titelconcurrent Krommenie 3 speelt deze week tegen Purmerend 6: wint Krommenie met 5,5-2,5 of
meer dan pakt het de titel. In alle andere gevallen is Vredeburg 2 kampioen. De 6-2 kwam tot stand door
overwinningen van Ronald van der Storm, Cees Dinkla, Robert Termes, Jan Levering, Hidde Ebels en Sandra
Hollander. Alleen vader en zoon Dick en Remi Aafjes scoorden een nul. Op dezelfde avond werd ronde 23 van de
interne competitie gespeeld. Koploper Bob Stolp en achtervolger Jos Admiraal noteerden, niet zonder slag of
stoot, een remise. Nummer drie Ed Stolp werd door Bert Hollander naar een nederlaag gespeeld. De briljante
slotzet van Hollander, een paardoffer leidend tot damewinst of matvoering, was van zeer grote klasse. Nummer
vier Harold Ebels versloeg de nummer vijf Gertjan Hafkamp in een Siciliaanse partij met tegengestelde rokades.
Ebels zette een winnende aanval op over de damevleugel. De broedertwist tussen Nico en Chiel Pepping werd
beslist in het voordeel van de oudste. Eerst won Nico een pion, toen nog één en even later was er geen houden
meer aan voor zijn jongere broer. Jaap Limmen verkeerde in grootse vorm en won van Marlies Sturk in een
enerverende partij. Na afloop was Limmen niet te beroerd om nog even uit te leggen op welk moment Sturk het
anders had moeten doen. Jan Brantjes trof het dat Paul de Ruijter er met het koppie niet helemaal bij was,
waardoor hij een al te gemakkelijke overwinning boekte.

30 maart 2012
Kampioenschap voor Vredeburg 2
Nadat het tweede achttal van SV Vredeburg vorige week de laatste wedstrijd in de bondscompetitie met 6-2 won,
moest het in de wachtkamer plaatsnemen om te zien hoe titelconcurrent Krommenie 3 het er tegen Purmerend 6
van af zou brengen. De Purmerenders waren Vredeburg gunstig gezind en wonnen, bij Krommenie, verrassend

met 4,5-3,5. Hiermee is de titel in de vierde klasse B voor Vredeburg 2. Voor het eerst in de geschiedenis
promoveert het tweede achttal: een voortreffelijke prestatie. Vredeburg2 scoorde in 5 ronden 8 matchpunten en
24,5 bordpunten. Het kampioenschap illustreert ook dat Vredeburg de laatste jaren in de breedte sterker is
geworden. Met een score van 4 uit 4 en van 4 uit 5 waren Sandra Hollander en teamcaptain Robert Termes de
topscorers van het seizoen. Ook Ronald van der Storm, met 3,5 uit 4, en Hidde Ebels, met 3 uit 4, hadden een
belangrijke bijdrage aan de titel. Op vrijdag 30 maart speelde Vredeburg het traditionele paastoernooi. Waar het
schaken doorgaans een serieuze aangelegenheid is, ligt bij het paastoernooi het accent op de gezelligheid. Met
varianten als ‘paard in de zak' kan iedereen van iedereen winnen. Om het verrassingselement compleet te maken
worden aan het einde van de avond de taarten volgens loting verdeeld. Ook dat hoort bij de traditie en ook dat is
SV Vredeburg! Komende vrijdag - Goede Vrijdag - wordt er niet geschaakt.

Ronde 24 - 13 april 2012
Fataal verlies voor Vredeburg
Op vrijdag 13 april speelde het eerste achttal van SV Vredeburg het cruciale duel bij Aartswoud 3. Om zich te
handhaven in de tweede klasse was minimaal een 4-4-score benodigd. Na een zenuwslopende avond ging
Vredeburg echter met het kleinst mogelijke verschil ten onder. In dit seizoen van 'net-niet' werd voor de vierde
keer met 4,5-3,5 verloren en is degradatie naar de derde klasse een feit. Op het zevende bord gaf Gertjan
Hafkamp nog wel het goede voorbeeld door het eerste punt te pakken, maar door nederlagen van Jaap Limmen
die op het achtste bord een kwaliteit verloor en van Harold Ebels die op het vijfde bord een loperoffer niet
optimaal behandelde, kwam Vredebrug op achterstand. De benauwde remise van Ed Stolp op bord vier deed daar
niet aan af. Op bord twee profiteerde de sterke Koen kramer van een slechte torenzet van zijn tegenstander en
trok de stand in evenwicht. Na de nederlaag van Bert Hollander aan bord zes - hij kwam in een eindspel met twee
pionnen minder terecht - en een prachtige overwinning van Bob Stolp aan het topbord ontstond de precaire
tussenstand van 3,5-3,5. Alle ogen waren gericht op bord drie waar Jos Admiraal, gezeten achter de witte
stukken, een remise-achtig eindspel in handen had. Admiraal had echter een kwartier meer bedenktijd gebruikt
dan zijn tegenstander. Deze koele Aartswouder wees het remise-aanbod van de hand, voerde het speeltempo
nog op en duwde Admiraal langzaam maar zeker door zijn vlag. Met deze tragische nederlaag eindigt Vredeburg
na zeven ronden met vier matchpunten en 29 bordpunten op de laatste plaats in de tweede klasse B en daalt
volgend seizoen af naar de derde klasse. Saillant detail is dat dat de klasse is waarin ook Vredeburg 2, na het
fantastische kampioenschap in de vierde klasse B, zal uitkomen
Op dezelfde avond werd de 24e ronde van de interne competitie gespeeld. Peter van der Heijdt kraaide rond
middernacht nog victorie na zijn sterke overwinning op Jan Brantjes. Met de zwarte stukken deed Van der Heijdt
alles goed, en dat kon van Brantjes niet gezegd worden. Sandra Hollander katapulteerde zichzelf de top tien van
de ranglijst binnen met een fraaie overwinning op Harry Levering. Marlies Sturk had in de persoon van Gijs Pouw
een taaie tegenstander, maar wist met zorgvuldig spel wel het volle punt te scoren.

Ronde 25 - 20 april 2012
Bob Stolp nieuwe kampioen Vredeburg
Op vrijdag 20 april speelde SV Vredeburg de 25e en op een na laatste ronde van de interne competitie. Koploper
Bob Stolp had aan een vlotte remise tegen zijn vader Ed, nota bene de kampioen van het vorige seizoen, genoeg
om de titel veilig te stellen. Het is voor de vierde keer in zeven jaar dat de 31-jarige bedrijfseconoom zich tot
kampioen van Vredeburg troont. Jos Admiraal handhaafde zich op de tweede plaats. Met een remise tegen
nummer vier Harold Ebels kwam Admiraal, die lang onder druk stond, goed weg: het gunstige pionneneindspel
was voor Ebels net niet doorslaggevend. Ronald van der Storm won met secuur spel van Bert Hollander die in het
middenspel op knullige wijze een paard verloor. Barry Blekemolen speelde sterk en won van Jan Levering die
verzuimde te rokeren. De koning in het centrum werd een mikpunt van aanvallen. Cees Dinkla bood wel drie keer
remise aan tegen de sterke Jaap Limmen. Het duurde vele zetten voordat Limmen in de gaten had dat er, ondanks
zijn sterke loperpaar, inderdaad niet meer te halen viel. Dick Aafjes veroverde twee pionnen tegen Marlies Sturk
en had geen moeite met een winnend vervolg. Jan Brantjes creëerde een dodelijk aanval tegen de koningstelling
van Bert van Diermen. Met een perfecte samenwerking tussen dame en paard etaleerde Brantjes zijn talent. Ook
Harry Levering verkeerde in goede vorm. Met krachtige aanvalszetten werden de stukken van Remi Aafjes
teruggedrongen, waarna Levering de trekker overhaalde. Komende vrijdag wordt er niet geschaakt vanwege de

Bloemendagen. De week daarna ook niet in verband met Dodenherdenking. Op 11 mei speelt Vredeburg de
laatste ronde.

Ronde 26 - 11 mei 2012
Bob Stolp op hoogste schavotje
Op vrijdag 11 mei speelde SV Vredeburg de 26e en laatste ronde van de interne competitie. Bob Stolp, die de
kampioenstitel al een ronde eerder binnenhaalde, stelde zich tevreden met een remise tegen Harold Ebels, die
daarmee eindigde op plaats vijf. In een Engelse partij waren de beide deuren inderdaad goed vergrendeld. De
mastodonten Ed Stolp en Jos Admiraal speelden een rechtstreeks duel om de zilveren en bronzen plak. Admiraal
kwam met de zwarte stukken niet lekker uit de opening en werd langzaam maar zeker weggedrukt. Na een dikke
dertig zetten gaf hij zich gewonnen. Zoon en vader, Bob en Ed Stolp, legden derhalve, net als vorig seizoen, beslag
op de twee hoogste plaatsen, met deze keer de zoon op het hoogste schavotje. Met een knappe overwinning op
nummer zeven Ronald van der Storm veroverde Gertjan Hafkamp de vierde stek. In het eindspel veroverde
Hafkamp een cruciale pion. Robert Termes profiteerde van een kolossale blunder van Cees Dinkla, die zich
pardoes mat liet zetten, en pakte verrassend de zesde plek op de eindlijst. Jaap Limmen won razendsnel van
Robin Rommel, die weer eens te snel speelde en daardoor in een trucje van de sluwe vos stonk. Limmen legde
daarmee beslag op de achtste plaats. Bert en Sandra Hollander kwamen in een schaakthriller niet verder dan
remise. Dat mocht vooral Bert zich aanrekenen. Hij stond voortdurend een pion voor, maar nam te veel tijd om de
weg naar de winst te zoeken. In de tijdnoodfase verspeelde hij het voordeel tegen zijn handige zusje en was de
remise een feit. Bert en Sandra completeren de top tien van het schaakseizoen 2011-2012. In de B-groep was de
titel net als vorig jaar voor Sewints Dahi. Zij eindigde ruim voor de verdienstelijke nummer twee Bas Wempe en
de bronzen Kevin Hes. Het 12-jarige talent uit Heiloo zal volgend seizoen doorschuiven naar de A-groep: menig
volwassen speler gaat het nog lastig krijgen tegen haar.
Dick Aafjes won opvallend makkelijk van de anders zo solide Barry Blekemolen, die verzuimde te rokeren en dat
snel moest bezuren. Theo Al verkeerde in bloedvorm in zijn partij tegen Jan Brantjes. Toen Al eenmaal met zijn
toren op de zevende rij wist binnen te dringen, moest Brantjes de vlag snel strijken. Bert van Diermen nam zich,
na zijn nederlaag tegen Thomas Voorwalt, voor om volgend seizoen weer te beginnen met het noteren van zijn
partijen, ten einde te kunnen leren van zijn fouten. De partij tussen Kees Aafjes en Jeroen van Vliet was een
spektakelstuk: Van Vliet stond voortdurend beter, leek zelfs een dame te kunnen winnen, maar schikte zich in
remise toen zijn uithoudingsvermogen en inspiratie in het eindspel opdroogden. Marlies Sturk en Jan Levering
speelden een onderhoudende partij, waarin het voordeeltje dat Levering had in de vorm van een plus-pion,
onvoldoende was voor de winst. Bord en stukken worden opgeborgen tot september, wanneer een nieuw
schaakseizoen zich aandient.

