
Verslagen Seizoen 2012 – 2013  
 
 
 
 
8 september 2012 
 
Vredeburg van start met schaakseizoen 
Wanneer de zomervakantie achter de rug is en de kermis in Limmen is opgebroken, dan is traditioneel voor SV 
Vredeburg de tijd gekomen om het schaakseizoen aan te vangen. Aanstaande vrijdagavond 14 september komen 
de borden weer uit de kast en de stukken uit de doos. Er wordt – om er weer een beetje in te komen – gestart 
met een vrije ronde. Tevens wordt deze avond benut om de prijzen aan de kampioenen van het afgelopen 
seizoen uit te reiken.  Bob Stolp zal de kampioensbeker in ontvangst nemen. Verder zijn er bekers voor 
juniorenkampioen Bert Hollander, dameskampioen Sandra Hollander en jeugdkampioen Sewints Dahi. De B-groep 
start om 19.15 uur. In de B-groep kunnen ook de kinderen die afgelopen seizoen geslaagd zijn voor hun stap 1- of 
stap 2-diploma mee gaan doen.  De A-groep start om 20.15 uur. Traditiegetrouw wordt het eerste half uur van de 
eerste speelavond van de A-groep benut voor een Algemene Ledenvergadering. Maar al snel kunnen de spelers 
daadwerkelijk de schaakstukken ter hand nemen. Het programma voor het komende seizoen voorziet in 26 
interne competitieronden. Daarnaast staan het gezellige kerst- en het paastoernooi op de agenda, terwijl begin 
januari zal worden gestreden om de begerenswaardige snelschaaktitel. Op 28 september komen de vrienden van 
SV Oppositie uit Heiloo op volle sterkte op bezoek bij Vredeburg voor de jaarlijkse massakamp. Vredeburg komt 
met twee teams uit in de bondscompetitie van de NHSB. Zowel het eerste als het tweede team komen, na 
respectievelijk een degradatie uit de tweede klasse en een kampioenschap in de vierde klasse, uit in de derde 
klasse. Het eerste achttal speelt in klasse 3C, terwijl Vredeburg 2 uitkomt in 3B. Voor het eerste team is het 
verhuizen van Koen Kramer, de sterkste speler van het afgelopen decennium, een forse aderlating.  Het 
programma voor het seizoen kan worden nagelezen op de prachtige website van SV Vredeburg. Daar treft men 
ook alle uitslagen, ranglijsten en rondeverslagen. 
 
Ronde 1 - 21 september 2012 
 
Eerste punt voor Alex Termes 
Op vrijdag 21 september speelde SV Vredeburg de eerste ronde van de interne competitie. In mei 2013, na 26 
ronden, zal de competitie een nieuwe clubkampioen opleveren. 
Alex Termes was de eerste die dit schaakseizoen een vol punt wist te scoren. Hij rekende in hoog tempo af met de 
onoplettende Karel Voorwalt. Met zijn goede eindspeltechniek had Jos Admiraal aan één pionnetje verschil 
genoeg om Robin Rommel te verslaan. De impulsieve Jaap Limmen gaf zijn partij tegen Bert Hollander direct op 
toen hij een paard verloor. Achteraf was dat veel te snel: uit de analyse bleek dat Limmen nog voortreffelijke 
tegenkansen had. Sandra Hollander speelde een puike partij tegen regerend clubkampioen Bob Stolp en 
verdiende een half punt in een complex pionneneindspel. Cees Dinkla dacht lang een gelijkwaardige stelling te 
hebben tegen de doorgewinterde Ed Stolp. Maar als een Duits voetbalteam sloeg Stolp in het diepe eindspel toe 
met een fraaie torenwinst. Hans de Goede keerde na een periode van ruim twintig jaar terug bij de schaakclub en 
liet, met een keurige overwinning op Marcel Wester, zien het spelletje nog goed te beheersen. Marlies Sturk 
rekende dieper dan haar tegenstander Harry Levering en had na een grootscheepse afruil van materiaal plots een 
stuk meer. Genoeg voor de partijwinst.  Kees Aafjes glunderde na zijn overwinning op Jan Brantjes. Met een prima 
paardmanoeuvre won hij materiaal en forceerde het verschil. De rokade van Barry Blekemolen kwam niet uit de 
verf, waardoor hij in een inferieure stelling belandde tegen Robert Termes die na een lange zit het voordeel wist 
uit te buiten. Komende vrijdag ontvangt SV Vredeburg de voltallige A-groep van SV Oppositie voor de jaarlijkse 
massakamp. Dat belooft een spectaculaire schaakavond te worden. 
 
Ronde 2 - 5 oktober 2012 
 
Schaaklessen van start bij Vredeburg 
Komende zaterdag, vanaf 15.45 uur, gaan bij SV Vredeburg weer de schaaklessen van start. De lessen worden op 
basis van de stappenmethode van de KNSB gegeven door ervaren instructeurs. Kinderen die willen leren schaken, 
of het al een beetje kunnen, maar het nog beter willen leren, worden uitgenodigd om bij de stap 1-les aan te 
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haken. De lessen vinden plaats gedurende zo’n twintig zaterdagmiddagen. In april van het volgend jaar kunnen 
dan echte schaakdiploma’s worden behaald. 
Op vrijdag 5 oktober speelde Vredeburg de tweede ronde van de interne competitie. Nieuweling Waldemar Mroz 
etaleerde zijn schaakkunst door op strakke wijze van Barry Blekemolen te winnnen. Met zijn hoge rating vormt 
Mroz een welkome versterking voor de vereniging en een belangrijke kandidaat voor het clubkampioenschap.  De 
doorgewinterde Ed Stolp won in een strategische schuifpartij van Jos Admiraal. In de partij tussen Harold Ebels en 
Robert Termes ontstond het verschil niet zo zeer op het bord als wel op de klok: Ebels had nog drie minuten 
bedenktijd toen de vlag van Termes viel. Jaap Limmen speelde op zijn sterkst tegen Gertjan Hafkamp: met mooi 
offensieve zetten dreef hij de koning van Hafkamp in het nauw en pakte zijn eerste overwinning van het seizoen. 
Dylan de Vries won op fraaie wijze van good old Piet van der Heijdt. Op de zevende rij wisten de dame en het 
paard, ondersteund door een toren, een matnet voor de zwarte koning te weven. Met zijn dubbele torens op de 
c-lijn was Niels Hageman te sterk voor Kees Aafjes. Gijs Pouw speelde zo in het begin van het seizoen nog 
enigszins onwennig: zijn stukken werkten niet goed samen en de opbouw was te voorzichtig. Tegen een 
tegenstander van het kaliber Cees Dinkla betekent dat een nederlaag. Karel Voorwalt won in een lange partij van 
Jeroen Tebbens. De ver opgerukte f-pion maakte het verschil. Komende vrijdag spelen zowel het eerste als het 
tweede team van Vredeburg hun eerste bondswedstrijd. 
 
Ronde 3 - 12 oktober 2012 
 
Vredeburg wint nipt in IJmuiden 
Op vrijdag 12 oktober speelden zowel het eerste als het tweede achttal van SV Vredeburg hun eerste 
bondswedstrijd van het schaakseizoen. Het eerste team ging goed van start met een nipte zege bij Kijk Uit 2 in 
IJmuiden. Vredeburg 2 ging thuis ongelukkig onderuit tegen het tweede team van Opening ’64 uit Sint Pancras.  
Voor het vlaggenschip veroverde de ijzersterke nieuweling Waldemar Mroz, gezeten aan het eerste bord, in een 
Spaanse partij het eerste punt. Gevolgd door een mooie overwinning van Bob Stolp, die in een Indische partij alle 
dreigingen eenvoudig pareerde en toesloeg met dame en paard. Nederlagen van Jaap Limmen, Jos Admiraal en 
Ed Stolp, die in het eindspel pardoes een toren wegblunderde, werden uitgepoetst door een vol punt voor Niels 
Hageman en Bert Hollander. Hageman speelde zeer solide en wurgde zijn opponent langzaam. Hollander won een 
beslissende kwaliteit op f7. Met een punt voorsprong voor Vredeburg was de benauwde remise van Harold Ebels 
in de langste partij van de avond genoeg om de 4,5-3,5 winst veilig te stellen. Het tweede achttal van Vredeburg 
kon het niet bolwerken tegen het sterke Opening ’64 en verloor met 2,5-5,5. Robert Termes won zeer knap een 
partij die meer dan honderd zetten duurde. Ook Remi Aafjes scoorde een vol punt, terwijl Cees Dinkla aan het 
topbord een keurige remise afdwong. Maar Dick Aafjes, Jan Levering, Barry Blekemolen, Sandra Hollander en 
Hidde Ebels moesten een nul noteren. Toch was de nederlaag ongelukkig, omdat Jan Levering een perspectiefrijke 
stelling zag verdampen, terwijl Hidde Ebels met een toren meer zomaar een mataanval toeliet. De derde ronde 
van de interne competitie kende maar weinig partijen. Marcel Wester boekte een onberispelijke overwinning op 
Paul de Ruijter, terwijl Peter van der Heijdt en Bert van Diermen elkaar 
geen duimbreed toegaven in een hoogstaande remisepartij. 
 
Ronde 4 - 17 oktober 2012 
 
SV. Vredeburg 
Op vrijdag 19 oktober speelden SV Vredeburg ronde 4. Sandra Hollander 
gaf de sterke Waldemar Mroz goed partij en hield de stelling lang in 
evenwicht, haar gepende paard deed haar ten slotte de das om. Cees 
Dinkla onderschatte met veel materiaalvoorsprong de aanval van Thomas 
Voorwalt en had tenslotte geen goede zetten meer tegen een dolle toren 
en verloor verrassend. Dirk Aafjes probeerde iets nieuws in de opening 
tegen Jos Admiraal, die dit nieuwtje in 11 zetten weerlegde door mat 
midden op het bord. Allard de Vries stond slechter tegen Jan Brantjes en 
kwam goed weg met remise via een geraffineerd pat. Harold Ebels ging 
niet in op de voorbereide Russische opening van Ed Stolp  en ontwikkelde 
rustig verder, totdat Stolp een gepende dame over het hoofd zag en direct 
kon opgeven.  Kees Aafjes kon zijn ogen niet geloven toen Marlies Sturk 
mat aankondigde op f7, het was echt waar.  
De schaaklessen op zaterdagmiddag zijn in volle gang, er is nog ruimte 



voor kinderen vanaf  7 jaar (zie www.sv-vredeburg.nl) 
Jos Admiraal 
 
Ronde 5 - 26 oktober 2012 
 
Verrassende schaakwinst Marcel Wester 
Op vrijdag 26 oktober speelde SV Vredeburg de vijfde ronde van de interne competitie. Na een onberispelijke 
zege op Bert Hollander is de Poolse nieuweling Waldemar Mroz dan eindelijk aangeland waar hij op basis van zijn 
hoge rating hoort: aan de kop van de ranglijst. Achtervolgers Bob Stolp en Harold Ebels speelden een enerverend 
duel met tegenovergestelde rokades. Stolp had de aanval, maar met kunst en vliegwerk hield Ebels de 
koningstelling ongeschonden, met remise als resultaat. Marcel Wester zorgde voor een knallende verrassing door 
de sterker geachte Jan Levering naar een nederlaag toe te spelen. Zorgvuldig bouwde Wester de druk op en 
bekroonde de partij met een keurige mataanval.  Paul de Ruijter, die steeds sterker speelt, leverde een al even 
verrassende prestatie door te winnen van de wisselvallige Harry Levering. Ronald van der Storm speelde pas zijn 
eerste duel van het seizoen, maar etaleerde niettemin zijn speelsterkte. Met krachtige zetten veroverde hij op het 
veld f2 een paard van Dick Aafjes en gaf die voorsprong niet meer uit handen. Hans de Goede gaat maar door met 
winnen: deze keer bond hij Dylan de Vries aan de zegekar en klopt op de deur van de top van de ranglijst. Peter 
van der Heijdt stemde Gertjan Hafkamp gunstig met een fraai geschenk in de vorm van een ingelijste sportfoto, 
maar ‘de man met de roze zonnebril’ leverde niet de gehoopte tegenprestatie. Met een spetterende aanval viel 
Hafkamp binnen in de zwarte koningstelling en won snel. Als ervaren accountant wordt Jan de Graaf 
verondersteld goed te kunnen rekenen, maar de ruim dertig jaar jongere Barry Blekemolen rekende dieper en 
won de spannende partij in het eindspel. De Graaf staat nu schrikbarend dicht bij de rode-lantaarn-positie. In de 
B-groep heeft Sewints Dahi na vijf ronden en evenveel overwinningen al weer een straatlengte voorsprong. 
 
Ronde 6 - 2 november 2012 
 
Tebbens in topvorm 
Vrijdag 2 november speelde SV Vredeburg de zesde ronde van de interne competitie. Het leverde veel 
voorspelbare,  maar ook enkele verrassende uitslagen op. In zijn partij tegen Theo Al ging Jos Admiraal, na een 
mislukt stukoffer, langs de rand van de afgrond. Admiraal had het nodige geluk dat Al het voordeel niet wist te 
bestendigen en uiteindelijk zelfs bezweek onder een wanhoopsoffensief. Jeroen Tebbens verkeerde in topvorm. 
In zijn partij tegen Gijs Pouw won hij met solide spel een kwaliteit en wist vervolgens op de koningsvleugel een 
winnende pionnenmeerderheid te creëren. Ook Marc Voorwalt speelde ijzersterk en won van een sterker geachte 
tegenstander. Voorwalt veroverde keurig een pionnetje van Dick Aafjes en bouwde dat verschil langzaam maar 
zeker uit tot een fraaie overwinning. Bert van Diermen en Marcel Wester vermaakten het publiek met een leuke 
pot schaak met wisselende kansen. Aangezien geen van beiden echt kon doordrukken, was remise een logisch 
resultaat. Koploper Waldemar Mroz, die ook al de sterkste groep van het BALC-toernooi won, verstevigde zijn 
positie met een overwinning op Harold Ebels. In de Siciliaanse partij veroverde wit een cruciale pion op f7, waarna 
de zwarte stelling snel instortte. Jaap Limmen verloor verrassend van Piet van der Heijdt die onberispelijk 
profiteerde van een verkeerd berekende combinatie van Limmen. Jan Levering scoorde een nette remise tegen de 
sterke Ronald van der Storm, die zijn ver vooruitgeschoven paard niet aan de praat kreeg. De opmars van Hans de 
Goede werd gestuit door de slimme Niels Hageman. Met zorgvuldige zetten creëerde Hageman een open g-lijn en 
liet daarover zijn toren het dodelijke werk doen. In het duel der jonge talenten tussen Bert Hollander en Remi 
Aafjes toonde eerstgenoemde zich duidelijk de sterkere. Komende week spelen zowel het eerste als het tweede 
achttal van SV Vredeburg een bondswedstrijd. 
 
Ronde 7 - 9 november 2012 
 
Benauwde remise voor Vredeburg 
Voor SV Vredeburg was het een drukke schaakweek. Het eerste achttal speelde een bondswedstrijd tegen de 
jeugdige toptalenten van Kennemer Combinatie/ChessCool 4 en het tweede team trad aan bij Krommenie 2. Ook 
werd de zevende ronde van de interne competitie gespeeld. 
Vredeburg 1 ontving Kennemer Combinatie/ChessCool 4, een niet te onderschatten tegenstander. Weliswaar 
bestond dit team louter uit jonge tot zeer jonge jongens, maar wel de beste schaaktalenten uit de regio Haarlem, 
bijeengebracht in een goedbegeleid team dat ook aan regionale en nationale jeugdkampioenschappen meedoet. 



Met pijn en moeite sleepte Vredeburg een 4-4 uit het vuur. Jos Admiraal, Niels Hageman en Jaap Limmen 
scoorden een punt. Bob Stolp en Bert Hollander waren goed voor een halfje, terwijl Ed Stolp en Harold Ebels 
verloren. Ook de sterke Waldemar Mroz ging op het eerste bord onderuit tegen zijn dertienjarige tegenstander. 
Vredeburg kwam met de 4-4 goed weg: Jos Admiraal bood eerder remise aan, maar zijn tegenstander weigerde 
het aanbod om vervolgens in het eindspel toch nog een klein foutje te maken, en de tegenstander van Bert 
Hollander gaf remise terwijl Hollander nog maar anderhalve minuut bedenktijd had en hijzelf meer dan een half 
uur. Met de 4-4 handhaaft Vredeburg 1 zich in de subtop van de derde klasse C. Vredeburg 2 moest midweeks 
naar titelfavoriet Krommenie 2. Het liep uit op een deceptie. Slechts Barry Blekemolen – zeer knap - wist zijn 
tegenstander te verslaan, maar voor Sandra Hollander, Marlies Sturk, Jan Levering, Dick Aafjes, Marc Voorwalt, 
Gijs Pouw en Jeroen Tebbens viel er geen eer te behalen. Na de 7-1 oorwassing bezet Vredeburg 2 de laatste 
plaats in de derde klasse B. In de interne competitie sprong de knappe overwinning van Ed van Duin op Jan 
Brantjes in het oog. In de B-groep hield Mans Perez het lang vol tegen koploper Sewints Dahi, maar kon 
uiteindelijk de verbonden vrijpionnen op de d- en de e-lijn niet tegenhouden. 
 
Ronde 8 - 16 november 2012 
 
Dinkla zet deur open voor dame 
Vrijdag 16 november speelde SV Vredeburg de achtste ronde van de interne competitie. De zestien partijen 
zorgden voor het nodige spektakel. Zo won Jeroen van Vliet onverwacht van Jan de Graaf, die zijn vormcrisis nog 
niet te boven is. In een voordelige stelling blunderde De Graaf een stuk weg, waarna Van Vliet met de torens 
sterker was dan De Graaf met de lopers. Cees Dinkla zette op de h-lijn de deur open voor de dame van Dick 
Aafjes. De dame kreeg vervolgens hulp van een paard en zo klaarde Aafjes de klus snel. Hidde Ebels zorgde voor 
een fraai punt tegen Ronald van der Storm die meende een pionnetje te kunnen veroveren, maar na een sterke 
torenzet van Ebels van een koude kermis thuiskwam. Marlies Sturk kreeg spreekwoordelijke billenkoek van de 
solide Jan Levering en durfde vanwege de hoon die zij daarna verwachtte nauwelijks het barretje nog te betreden. 
Jeroen Tebbens is aan een sterk schaakseizoen bezig. Dit maal hield hij, in een lange partij, de sterke Barry 
Blekemolen op remise. Ook Robert Termes draait goed: met zorgvuldige manoeuvres schoof hij Gertjan Hafkamp 
aan de kant. Waldemar Mroz revancheerde zich voor zijn verrassende nederlaag in de bondscompetitie en won in 
een hoogstaande partij van Bob Stolp. Mroz voert de ranglijst inmiddels aan met een straatlengte voorsprong. 
Marcel Wester won op gedegen wijze van Theo Al en kan tot zijn eigen verbazing constateren dat hij zich met een 
score van ruim boven de vijftig procent in de subtop van de ranglijst bevindt. Remi Aafjes en Ed Stolp speelden 
een heuse schaakthriller, waarin Aafjes lang op een even verrassende als knappe overwinning leek af te stevenen 
tegen de voormalige clubkampioen, maar uiteindelijk met lede ogen moest toezien hoe Stolp met een pionnetje 
de overkant bereikte en een stunt voorkwam. In de B-groep timmerde Max Min aan de weg met een prima 
overwinning tegen Chris Voorwalt, de jongste van vier schakende broers. 
 
Ronde 9 - 23 november 2012 
 
De Goede op z’n best 
Op vrijdag 23 november speelde SV Vredeburg de negende ronde van de interne competitie. Het leverde een 
schaakavond op met enkele zeer verrassende uitslagen. Met name vader en zoon Ed en Bob Stolp waren 
slachtoffer van een schaakstunt. In een zeer gesloten partij tussen Hans de Goede en Bob Stolp was het moeilijk 
om aanknopingspunten te vinden. Toch lukte het De Goede een sterk paard te positioneren op de zesde rij. Toen 
De Goede ook nog het briljante dame-c8 speelde, moest Stolp, tot zijn afgrijzen, onder ogen zien dat het binnen 
enkele zetten mat zou zijn. Met de even verrassende als voortreffelijke overwinning nestelt De Goede zich op een 
knappe vijfde plaats van de ranglijst. Het jeugdige talent Sandra Hollander en de doorgewinterde Ed Stolp 
belandden eveneens in een strategische manoeuvreerpartij, waarin de verdediging sterker was dan de aanval. 
Het leek op remise uit te lopen tot Stolp zijn concentratie even verloor en zomaar een dame liet slaan. Sandra 
pakte het vroege Sinterklaascadeau gretig uit. Jos Admiraal vocht als een leeuw tegen koploper Waldemar Mroz, 
maar was toch niet opgewassen tegen het tactisch overwicht van de Pool, die met slimme zetten een pionnetje 
veroverde en het verschil maakte. De 15-jarige Ozair Dahi etaleerde zijn talent met een sterke overwinning op 
Piet van der Heijdt. Jaap Limmen en Harold Ebels toverden een spectaculaire Siciliaanse partij op het bord, waarin 
Ebels net even dieper rekende. Hij offerde een loper om even later met de dame dodelijk binnen te dringen op de 
onderste rij. Paul de Ruijter verzuimde in te gaan op de mogelijkheid dames te ruilen met Jan de Graaf en gaf De 
Graaf daardoor de gelegenheid een toren te veroveren en zijn benarde positie op de ranglijst te verbeteren. 
Komende week spelen zowel het eerste als het tweede achttal van SV Vredeburg een bondswedstrijd. 



 
 
 
Ronde 10 - 30 november 2012 
 
Vredeburg pakt punten in Hillegom 
SV Vredeburg kijkt terug op een zeer drukke schaakweek. Het eerste en het tweede achttal speelden een 
bondswedstijd; de tiende ronde van de interne competitie vond plaats en Vredeburg was met twee teams 
vertegenwoordigd op het Noordhollands kampioenschap snelschaken voor clubteams in Haarlem. 
Aan het begin van de week speelde het goedgeplaatste eerste achttal een bondswedstijd in Hillegom tegen De Uil 
4. Waldemar Mroz wees de weg door aan het eerste bord snel te winnen. Ook Bob en Ed Stolp en Bert Hollander 
wonnen hun partij, terwijl Jos Admiraal, Harold Ebels en Jaap Limmen goed waren voor een half punt. Alleen 
invaller Sandra Hollander leed, op het achtste bord, een nederlaag. Met de 5,5-2,5 overwinning blijft Vredeburg 1 
meedoen in de strijd om de eerste plaats in de derde klasse C. Op vrijdagavond ontving Vredeburg 2 de buren van 
Castricum 3. Het uiterst spannende gevecht liep jammerlijk uit op een nederlaag met het kleinst mogelijke 
verschil: 3,5-4,5. Een vol punt was er, na een prima mataanval over de diagonaal, voor Jan Levering. Ook Remi 
Aafjes boekte een keurige overwinning. Ronald van der Storm, Barry Blekemolen en Hidde Ebels scoorden 
verdienstelijke remises. Maar bij de nederlagen van Robert Termes, Sandra Hollander en Marc Voorwalt was er 
één te veel. Vredeburg 2 blijft puntloos onderaan in de derde klasse C en koerst zo af op degradatie. In de tiende 
ronde van de interne competitie leverde Ed van Duin, in het prestigeduel tegen zijn zwager Harry Levering, een 
prima prestatie door na een goed doordachte ruil de zwarte koning te vangen in de hoek. Toppers Jos Admiraal 
en Harold Ebels speelden een vlotte remise. Boze tongen spraken van een ‘salonremise’, maar de kenners zagen 
dat in de Siciliaanse stelling voor beide partijen geen voordeel meer viel te halen. De opmars van Hans de Goede 
werd een halt toegeroepen door de sterke Bert Hollander, die opschuift naar de tweede plek op de ranglijst. 
Hollander staat wel een straatlengte achter op Waldemar Mroz, die andermaal zijn klasse toonde. In een mooie 
partij werd Niels Hageman, die gedurfd de aanval zocht, met een scherpe counter aan de kant gezet. Jeroen van 
Vliet etaleerde zijn toegenomen schaakkracht door de solide Gijs Pouw op remise te houden. Met iets meer 
finesse in het eindspel had er misschien zelfs meer ingezeten voor Van Vliet. In de B-groep had Sewints Dahi aan 
een voorsprong van twee paarden genoeg voor een overwinning op Jort Houben en blijft met een honderd 
procent-score bovenaan de ranglijst.  
Op zaterdag 1 december speelde SV Vredeburg met twee viertallen mee om het Noordhollands kampioenschap 
snelschaken voor clubteams. Het eerste viertal, bestaande uit Waldemar Mroz, de voor één dag teruggekeerde 
Koen Kramer, Bob Stolp en Harold Ebels, legde in het zeer sterke veld met provinciale topteams beslag op de 
vierde plaats en werd daarmee glansrijk Noordhollands kampioen in de C-klasse. Met name de 7 uit 9-score van 
Mroz op het eerste bord mocht er zijn. Het tweede viertal met de erkende snelschaker Robin Rommel, Bert 
Hollander, de uitgekookte Jaap Limmen en de talentvolle Hidde Ebels eindigde verdienstelijk als achtste en pakte 
zo het brons in de C-klasse. Vredeburg liet zien dat Limmen in schakend Noord-Holland een stevig woordje 
meespreekt. 
 
1 december 2012 
 
Te snelschaken in Haarlem 
Op zaterdag 1 december stuurde Vredeburg twee teams van vier naar Haarlem om te gaan snelschaken. Diep in 
de stad werd het Noord-Hollands Snelschaakkampioenschap voor clubteams gehouden, en onze club doet daar al 
enkele jaren trouw aan mee. Sinds vorig jaar krijgt Harold het voor elkaar om zelfs acht personen mee te laten 
vluggeren. Je verwacht dan ook dat het een drukte van belang is, maar dat valt tegen. Het tempo, 10 minuten per 
persoon per partij, lijkt het grote volk niet echt te trekken. Dit jaar waren naast onze twee teams, nog twee teams 
uit Haarlem, ZSC Saende en Krommenie vertegenwoordigd. Chesscool, hier nog traumatisch bekend vanwege de 
bondswedstrijd tegen de jonge kinderen, kwam met zestien man naar de mooie speelzaal.  
De tien teams verschilden veel in sterkte. ZSC, Krommenie, en Kennemer Combinatie spelen allemaal in de 
landelijke competitie, of in de promotieklasse van de NHSB, terwijl de jeugdteams en wij uitkomen in de 3e/4e 
klasse. Maar dat mocht de pret niet drukken, we hadden immers twee teams om trots op te zijn, zie de opstelling 
met uitslagen. 
  



 
bord speler score (uit 9) 
1 Waldemar 7 
2 Koen 6 
3 Bob 6 
4 Harold 3,5 
  Team 1 22,5 
1 Robin 3,5 
2 Bert 2,5 
3 Jaap 3 
4 Hidde 4 
  Team 2 13 

 
Wat daarin direct opvalt is de geweldige prestatie van Waldemar. Aan het eerste bord kom je namelijk standaard 
spelers tegen met een rating van 2000+ (of meer dan 2200), of geweldige getalenteerde jongens die doen alsof ze 
spelen met zo’n rating. Maar Waldemar trok zich daar niks van aan, en moest slechts een keer zijn koning 
omleggen, en twee keer de punten delen. Het eerste team had een briljant affiche, wat het tweede niet kon 
evenaren. Daarom besloten wij een tactische opstelling te doen. Hidde, talentvolle (snel)schaker, moest de 
punten binnenhalen op het vierde bord. Het zou fijn zijn als ik de schade dan een beetje beperkt wist te houden, 
maar dat ging niet. 
Een goed begin is het halve werk, maar het tweede mocht tegen Chesscool 3, en daarin herkende wij gelijk vier 
tegenstanders van die externe wedstrijd. Ze waren niet slechter geworden. De jonge gasten spelen positioneel 
beter dan 95% van onze club, inclusief mijzelf. Dus ondanks dat ik dacht dat ik er goed voor stond, werd ik er na 
een tijdje afgeveegd. En omdat dat de uitslag veranderde in 1½ - 2½, begonnen we vast met nul punten. Gelukkig 
mochten we daarna tegen hun vierde team, en van nóg jongere jongens konden we wel winnen, de 4-0 gaf weer 
een beetje zelfvertrouwen, en ik had m’n eerste puntje binnen.  Maar toen bleek dat, omdat we met z’n allen in 
één poule zaten, we tegen elkaar moesten. Dus Waldemar-Robin, Koen-Bert, Bob-Jaap en Harold-Hidde. Daar 
etaleerde het eerste team zijn grote klasse, en ondanks dat Robin nog een halfje wist af te snoepen door een 
briljant staaltje eindspeltechniek, bleek dat onze enige score te zijn. 
Het voordeel hiervan, was dat Vredeburg 1, die bovendien met 2,5-1,5 won van Krommenie, met 6 uit 6 
bovenaan stond, en volop mee deed voor de prijzen. Het tweede team verging het een stuk minder, en dat kan ik 
deels aan mezelf wijten. Want ik verloor niet alleen van Koen, maar ook de volgende vier wedstrijden leverde mij 
geen enkel puntje op. Deels kwam dat door het te snelle schaken van mij. Tien is nu eenmaal twee keer zoveel 
dan de vijf die ik gewend ben, en als je een foutje maakt, heeft je tegenstander genoeg tijd over om een dodelijk 
plan te bedenken.  In ronde zeven ging ik daarom langzamer schaken, maar dat hielp niet; ondanks dat ik 
minimaal recht had op een halfje, ging ik door mijn vlag. Daarom pakte ik in de een-na-laatste ronde maar voor de 
zekerheid een remise mee toen die mogelijkheid zich aanbood, en de laatste partij ging weer wat eenvoudiger. 
Dankzij een dubbele aanval won ik een stuk tegen twee pionnen, en met wat nauwkeurig verdedigen was het 
punt makkelijk binnen te halen. Gelukkig deed Robin het op het eerste bord een stuk beter. Dat is helaas niet 
helemaal vertaald in het aantal punten, maar hoe ik hem zag spelen tegen de toppers; daar had nog meer in 
kunnen zitten. 
Het tweede team belandde zo op een gedeelde 8e plaats, wat gezien de verhoudingen niet eens zo slecht was. De 
13 bordpunten vielen alleen wat tegen. Het eerste team deed het geweldig, door boven alle andere B- en C-teams 
te eindigen op een vierde plaats! Het beloofde verder nog een memorabele avond in Haarlem te worden, door 
veel bier, pizza, vrouwen en gezelligheid (doorstrepen wat niet van toepassing is). Kortom: een topdag! 
Bert Hollander  
 
Ronde 11 - 7 december 2012 
 
Wester wint door batterij 
Op vrijdag 7 december speelde SV Vredeburg de elfde ronde van de interne competitie. Dit maal werd op achttien 
borden een schaakstrijd geleverd dat het een lieve lust was.  
Marcel Wester creëerde op de f-lijn, op knappe wijze, een zogenaamde ‘batterij’ met twee torens en een dame. 
Marc Voorwalt was daar niet tegen opgewassen. De partij tussen Theo Al en Ed van Duin verliep spectaculair. Van 



Duin leek een gevaarlijk aanval te hebben met een loper en dame, maar Al had alle dreigingen in het snotje, nam 
de aanval over en profiteerde van de slechte beveiliging van de zwarte koning. Jaap Limmen vertilde zich aan de 
talentvolle Remi Aafjes: met veel geweld trok hij in de richting van de zwarte koning, maar toen de stofwolken 
waren opgetrokken, was het Aafjes die een stuk meer had en de overwinning kon grijpen. Door deze overwinning 
meldt de jongeling zich in de top tien. Bert Hollander kwam tegen de doorgewinterde Jos Admiraal al slecht uit de 
opening en werd daarna langzaam maar zeker weggeschoven. Jeroen van Vliet mopperde over zijn onnodige 
dameverlies in de opening van zijn partij tegen de dekselse Cees Dinkla, die daarna een makkie had. Vorig seizoen 
was het andersom, maar dit maal won Chiel Pepping het prestigeduel tegen zijn oudere broer Nico. Het foutje van 
de laatstgenoemde was klein, maar duur. Robert Termes probeerde de aanval te zoeken tegen Waldemar Mroz. 
De sterke Pool rekende echter diep, offerde een toren en kreeg een winnende pion op het promotieveld. In een 
spannende Sveshnikov realiseerde Harold Ebels met kwaliteitswinst een voordelige stelling tegen Hans de Goede, 
maar wist geen goed winstplan te vinden en berustte, onder tijdsdruk, in remise. Harry Levering ging met de witte 
stukken in een lange partij ten onder tegen Jan de Graaf en zakt daardoor af naar een, voor zijn doen, bedenkelijk 
lage plaats op de ranglijst. 
 
Ronde 12 - 14 december 2012 
 
Vredespijp bij Vredeburg 
Op vrijdag 14 december speelde SV Vredeburg de twaalfde ronde van de interne competitie. Het leverde een 
aantal spannende partijen op, maar hier en daar spaarde men elkaar met een vlotte remise. 
In de partij tussen Jan Levering en Cees Dinkla werd aan beide zijden een stevige muur gemetseld. Het vermijden 
van risico’s was belangrijker dan het creëren van kansen, met een remise-uitslag als logisch resultaat. De sterke 
Jos Admiraal en de solide Niels Hageman dreven elkaar evenmin tot het uiterste. Na een zet of twintig werd de 
vredespijp gerookt. Ook Marcel Wester en Jeroen Tebbens hielden elkaar in evenwicht. Tebbens had een licht 
materieel voordeel, maar had, zoals wel vaker, veel bedenktijd gebruikt, waarna hij zich schikte in het 
remisevoorstel. Ook in de partij tussen Bob Stolp en Bert Hollander leek lange tijd de remisemarge niet te worden 
overschreden, maar in het verre eindspel bleek de positionele superioriteit van Stolp. Met een toren, geholpen 
door een zeer actieve koning, drong hij achter de pionnenlinie van Hollander en veroverde de achterste pion, 
waarna de zwarte stelling instortte. Robin Rommel en Bert van Diermen, die gewoonlijk de degens kruizen in de 
politieke arena, maakten er nu een enerverende schaakpartij van. Rommel speelde zijn geliefde koningsgambiet. 
Met een loper wist hij een dodelijke penning op een zwart paard te creëren en won tamelijk snel. Ronald van der 
Storm speelde tegen zijn favoriete tegenstander Jaap Limmen. De vlotte 1-0 maakte nog eens duidelijk waarom 
Van der Storm zo graag tegen Limmen aantreedt. Barry Blekemolen zorgde voor een kleine sensatie door in een 
adembenemend eindspel zijn gerespecteerde tegenstander Ed Stolp met subtiele zetten naar een nederlaag te 
spelen. Vooral het samenspel tussen toren en loper op de koningsvleugel was van grote klasse. Gertjan Hafkamp 
had weer één van die dagen dat niemand tegen hem is opgewassen. In een spectaculaire Siciliaan versloeg hij 
Harold Ebels met een fantasierijke koningsaanval. Waldemar Mroz verstevigde zijn koppositie op de ranglijst met 
een degelijke overwinning op de talentvolle Remi Aafjes. In het eindspel van de partij tussen Hans de Goede en 
Sandra Hollander voltrok zich een kleine tragedie toen De Goede in een remise-achtige stelling – beiden hadden 
nog een toren en drie pionnen - een volkomen verkeerde torenzet speelde. Omdat dit een pion kostte en zwart 
een vrije doortocht naar het promotieveld verschafte, kon hij direct 
opgeven.  In de B-groep versloeg Jort Houben, in de langste partij van het 
jaar, zijn opponent Joost van Vliet. Komende vrijdag vindt het traditionele 
kersttoernooi plaats. Op 28 december wordt er niet geschaakt. Op 4 januari 
draait alles om de jaarlijkse strijd om de snelschaaktitel.  
 
Snelschaakkampioenschap 4 januari 2013 
 
Eerste titel voor Hollander 
De traditie bij SV Vredeburg schrijft voor dat op de eerste vrijdag van het 
jaar de strijd om het snelschaakkampioenschap plaatsvindt. De trofee is 
weliswaar klein, maar zeer felbegeerd.  
Nu Koen Kramer, de negenvoudig kampioen, de club verlaten heeft en de 
nog sterkere Waldemar Mroz ook niet meespeelde vanwege familiebezoek 
in Polen, was er op voorhand sprake van een open strijd. Het toernooi dat 
met 21 deelnemers over acht ronden werd afgewikkeld was dan ook 



ongemeen spannend. Met maar vijf minuten bedenktijd per persoon per partij was er voortdurend sprake van 
spektakel op het bord. Soms werd het pleit beslecht door een combinatie op het bord, maar even zo vele malen 
werd het resultaat bepaald door het vallen van een vlag, ten teken dat de bedenktijd werd overschreden. 
Niemand wist alle partijen te winnen. Het toernooi leverde uiteindelijk een verrassende nieuwe kampioen op in 
de persoon van de zeer talentvolle 19-jarige wiskunde-student Bert Hollander. Hoewel Hollander al wel eens 
kampioen werd bij de schaakjeugd, pakt hij nu met veel tact en inzicht zijn eerste grote titel. Met een score van 
6,5 uit 8 bleef hij met het kleinst mogelijke verschil, een half puntje, Harold Ebels voor, die – hoewel in topvorm – 
zich tevreden moest stellen met de zilveren plak. Bob Stolp, clubkampioen in de lange partij, legde beslag op de 
derde plek, net voor Niels Hageman die bij snelschaaktoernooien een abonnement heeft op topnoteringen. Naast 
Bert Hollander is ook Hidde Ebels, die knap als vijfde eindigde, een vertegenwoordiger van de volgende generatie. 
Hollander en Hidde Ebels lieten zien dat, op de keper beschouwd, de jongeren minder moeite hebben met de 
korte bedenktijd en de bijbehorende druk dan veel ervaren spelers. Gertjan Hafkamp, Jos Admiraal en de erkende 
snelschaakkracht Robin Rommel completeerden de top acht. In de B-groep kaapte Sewints Dahi de titel weg voor 
de neus van de sterk spelende Bram Brantjes, die hetzelfde aantal matchpunten scoorde, maar net één 
weerstandspuntje minder had. Het snelschaken zit er weer voor een jaar op. Komende vrijdag speelt SV 
Vredeburg de dertiende ronde van de interne competitie. 
 
Ronde 13 - 11 januari 2013 
 
Schaakthriller eindigt onbeslist 
Terwijl op vrijdag 11 januari in Wijk aan Zee het bekende Tata Chess-toernooi met alle grote schaaksterren begon, 
speelde SV Vredeburg gewoon de dertiende ronde van de interne competitie. Ook bij Vredeburg stond een heuse 
topper op het programma. Het duel tussen Harold Ebels en kampioen Bob Stolp werd een meeslepende thriller. 
Pas toen Ebels op zet 62, met voor beide spelers nog minder dan vijf minuten bedenktijd op de klok,  via een 
listige paardvork de laatste pion van Stolp veroverde, was remise een feit.  Tot dat moment had Stolp, na een 
goede aanval in het middenspel, de overhand gehad en was Ebels - met uitstekende verdedigende zetten, dat wel 
- moeizaam in leven gebleven. Marcel Wester noemde zijn overwinning op Allard de Vries ‘lucky’. Dat kan zo zijn, 
maar het feit dat Wester halverwege de competitie met een score van 55 procent in de top twintig op de ranglijst 
staat, is toch bepaald geen toeval. Eerder een teken van gestage groei in schaakkracht. Gertjan Hafkamp won zijn 
partij tegen Barry Blekemolen na een fraaie koningsaanval. Zo´n aanval met een stukoffer op de zevende rij, waar 
´de man met de pet en de zonnebril´ een patent op heeft. Jeroen van Vliet en Ed van Duin speelden een complexe 
partij, waarin Van Vliet goed oog had op de zwakke positie van de zwarte koning en uiteindelijk het punt 
veroverde. Remi Aafjes kreeg een gratis schaakles van de ervaren Ronald van der Storm, die na afloop van de 
gewonnen partij fijntjes vertelde in welke stelling het jeugdige talent het anders had moeten spelen. Cees Dinkla 
haalde zijn revanche tegen Thomas Voorwalt, die eerder dit seizoen via een briljante torenzet Dinkla had verrast, 
maar er nu niet aan te pas kwam tegen de uitgekookte webmaster. Gijs Pouw verloor iets te makkelijk en iets te 
snel van Dylan de Vries. Pouw staat nu op de veertigste plaats op de ranglijst. Voor zijn doen veel te laag! 
 
Ronde 14 - 18 januari 2013 
 
Lankmoedige Levering laat het lopen 
Op vrijdag 18 januari speelde SV Vredeburg de veertiende ronde van de interne competitie. Het 
computerprogramma dat de indeling bepaalt, zorgde voor een fraai affiche van partijen.  
Dick Aafjes was zeer gemotiveerd voor de partij tegen zijn talentvolle zoon Remi. En inderdaad gaf het surplus aan 
focus en ervaring de doorslag: met zorgvuldige pionnenspel creëerde senior een beslissende opening op de 
damevleugel. “Weet je wel wat je doet?”, vroeg Ed van Duin, toen de snelspelende Alex Termes zijn dame op een 
verkeerd veld plaatste. Van Duin sloeg evenwel de dame en won de ongelijke strijd eenvoudig. De partij tussen 
Thomas Voorwalt en Theo Al was enerverend, met wisselende kansen. De wijze waarop Al uiteindelijk het pleit 
beslechtte met een kundige matvoering was fraai. Met dame en toren werd de witte koning richting zwarte 
pionnen gedreven, om daar ten onder te gaan. Een merkwaardig en historisch moment deed zich voor in de partij 
tussen Jan Levering en Marc Voorwalt. Levering speelde in een op het oog gelijkwaardige stelling de toren naar 
c1, om de dame aan te vallen, liep naar de kantine om voor beiden een biertje te halen en bood bij terugkeer 
remise aan. Blijkbaar had hij niet gezien dat dat de bewuste, zeer sterke torenzet niet alleen de dame zou 
verdrijven, maar een zet later ook mat mogelijk zou maken. Voorwalt maakte dankbaar gebruik van zoveel 
lankmoedigheid bij Levering en accepteerde niet alleen gretig het biertje, maar ook het remiseaanbod! Sandra 
Hollander gebruikte te veel bedenktijd in de opening van haar Siciliaanse partij tegen de sterke Harold Ebels. Toen 



Ebels later een knappe koningsaanval optuigde over de h-lijn had Sandra geen tijd meer om de juiste verdediging 
te vinden. Ook haar broer Bert had problemen met de tijdsindeling. Hoewel Hollander een gunstige stelling 
bereikte tegen Gertjan Hafkamp blunderde hij, als gevolg van de oplopende tijdsdruk, in het eindspel een toren 
weg en verloor tragisch. De topspelers Bob Stolp en Jos Admiraal gaven elkaar geen duimbreed toe. Na een dikke 
twintig zetten eindigde de partij tussen penningmeester en voorzitter dan ook in remise. Niels Hageman 
etaleerde tegen Ronald van der Storm weer eens hoe goed hij kan schaken: met zorgvuldige zetten vond hij de 
goede positie voor zijn lopers en toen Van der Storm wat al te onvoorzichtig ten aanval trok, kreeg hij een 
knallende counter-attack voor de kiezen. Jeroen Tebbens kan zich als geen ander vastbijten in lange, strategische 
partijen. Tegen Piet van der Heijdt maakte Tebbens het verschil na bijna drie uur spelen. Komende vrijdag staat 
ronde 15 op het programma. 
 
Ronde 15 - 25 januari 2013 
 
Admiraal à la Carlsen 
Op vrijdag  25 januari speelde SV Vredeburg de vijftiende ronde van de interne competitie. Wederom was er 
sprake van een aantal onderhoudende partijen. 
Jan de Graaf was de eerste die een overwinning boekte. Tegen Gijs Pouw won hij vlot een stuk en wist later de 
zwarte koning succesvol te belagen. Ook Harry Levering was snel klaar. Paul de Ruijter hielp een handje door snel 
een na een zet of vijftien een toren te verliezen. Jos Admiraal bekende de hele week de partijen van Magnus 
Carlsen, de sterkste schaker van de wereld, te hebben bestudeerd. En verdraaid: het lukte Admiraal om in zijn 
partij tegen Gertjan Hafkamp met dezelfde finesse als Carlsen een loper centraal te plaatsen, waarna de zwarte 
koning het steeds benauwder kreeg, tot de overgave erop volgde. Barry Blekemolen bereikte een gunstige stelling 
tegen Sandra Hollander, maar kon geen goed aanvalsplan naar de mokerslag vinden.  En als ook zo vaak in het 
voetbal: dan valt de beslissing aan de andere kant. Sandra drukte een pion door en pakte opgelucht het punt. De 
partij tussen Kees Aafjes en Jan Brantjes was spectaculair en bloedstollend. De goed spelende Brantjes had via 
een loperoffer naar mat kunnen toewerken, maar durfde het niet aan om een stuk te investeren. In plaats 
daarvan speelde hij een verdedigende torenzet, waarna Aafjes de rollen omdraaide en de beslissing forceerde. 
Jan Levering was deze keer bij de pinken en speelde het eindspel scherp. Hoewel Remi Aafjes enkele goede 
tegenkansen creëerde, was het Levering die met een knappe paardvork een promotieveld veroverde en het volle 
punt binnenhaalde. Komende vrijdag wacht het eerste achttal  van SV Vredeburg het competitieduel tegen 
titelfavoriet Het Witte Paard 2 uit Zaandijk. 
 
Ronde 16 – 1 februari  2013 
 
Vredeburg strijdend ten onder 
Op vrijdag 1 februari speelde het eerste achttal van SV Vredeburg het cruciale duel voor de bondscompetitie 
tegen kampioenskandidaat Het Witte Paard 2. Om mee te kunnen blijven doen voor de bovenste plaats in klasse 
3C moest er gewonnen worden. 
Omdat de koplopers uit Zaandijk gemiddeld genomen een fors hogere rating hebben dan de als tweede 
geplaatste Limmers, beloofde het een pittige strijd te worden. Ook het ontbreken van de sterke Waldemar Mroz, 
die nog in Polen verblijft in de hoop weer werk te vinden in de buurt van Limmen, scheelde een slok op een 
borrel. Toch hing na een uurtje spelen de vlag er goed bij: hoewel Ronald van der Storm op het achtste bord snel 
verloren had, behaalden Bert Hollander en Niels Hageman op bord zeven en vijf een vol punt. Hollander maakte 
een toren buit op a1 en Hageman wist een pion te ruilen tegen een stuk. Maar door een nederlaag van Jos 
Admiraal op het tweede bord – hij overspeelde zijn hand in een Siciliaan - werd het 2-2. Daarna kantelde op de 
borden van Ed Stolp (3), Harold Ebels (4) en Gertjan Hafkamp (6) het dubbeltje de verkeerde kant op. Stolp 
verloor een pionnetje en werd vervolgens vakkundig aan de kant gezet. Ebels liep tegen kwaliteitsverlies aan in 
een spannende Spaanse partij en Hafkamp kon het ondanks een grote voorsprong op de klok niet bolwerken 
tegen de pionnenmeerderheid van zijn koele tegenstander. Dat Bob Stolp op het topbord een meer dan 
verdienstelijke remise in de wacht sleepte, deed niet meer ter zake. Met 2,5-5,5 kan Vredeburg de droom van een 
kampioenschap in de derde klasse weer voor minimaal een seizoen in de ijskast zetten. In de zestiende ronde van 
de interne competitie, die op dezelfde avond werd gespeeld, sprong vooral de knappe overwinning van Jan 
Brantjes op Nico Pepping in het oog. Komende donderdag speelt Vredeburg 2 een bondswedstrijd in 
Heerhugowaard. 
 
 



Ronde 17 – 8 februari  2013 
 
Degradatie onafwendbaar voor Vredeburg 2 
Het waren drukke schaakdagen voor SV Vredeburg. Op donderdag 7 februari speelde het tweede achttal het 
lastige bondsduel bij Heerhugowaard 3. Een dag later stond de zeventiende ronde van de interne competitie op 
het programma.  
Vredeburg 2 heeft het moeilijk in de derde klasse B: om nog een kans te maken op lijfsbehoud moest het duel bij 
Heerhugowaard 3 gewonnen worden. Maar het eindresultaat van 6,5-1,5 maakte aan alle illusies een einde. 
Degradatie lijkt onafwendbaar. Barry Blekemolen scoorde een uitstekend punt op bord drie. Hidde Ebels sleepte 
op bord vier een knappe remise uit het vuur, maar Sandra Hollander, Dick Aafjes, Jan Levering, Hans de Goede, 
Marlies Sturk en Remi Aafjes kregen allen een nederlaag te slikken. De interne competitie liet op vrijdagavond een 
opvallend aantal remises zien. Bob en Ed Stolp gaven elkaar geen duimbreed toe, evenals Sandra Hollander en Jos 
Admiraal. De remise tussen Niels Hageman en Bert Hollander mocht voor eerstgenoemde een ‘narrow escape’ 
genoemd worden. Hollander miste een combinatie die tot damewinst of mataanval had kunnen leiden. Hidde 
Ebels en Cees Dinkla keken tegen een dubbele muur van geschakelde pionnen aan, die voor de een of de ander 
niet was open te breken. Ook Marc Voorwalt en Jeroen Tebbens hielden elkaar, in een lange partij, in evenwicht, 
zoals ook Jaap Limmen en Piet van der Heijdt de weg naar de winst niet wisten te vinden. Wel tot winst kwam 
Gertjan Hafkamp, die Ronald van der Storm over de knie legde in een kletterende aanvalspartij. Ook Harold Ebels 
scoorde een punt door Barry Blekemolen een kwaliteit afhandig te maken. 
 
Ronde 18 – 15 februari  2013 
 
Levering bouwt aan mooiste mat 
Op vrijdag 15 februari speelde SV Vredeburg de achttiende ronde van de interne competitie. Robin Rommel 
speelde weer eens in hoog tempo, maar tegen een sterke speler als Jaap Limmen is dat niet verstandig. Voor hij 
er erg in had, stond Rommel een loper achter en wachtte een kansloos vervolg. De listige Cees Dinkla speelde het 
pionneneindspel geraffineerder dan Dick Aafjes, die ondanks verwoede pogingen niet meer kon ontsnappen met 
eeuwig schaak. Terwijl Jan de Graaf vrolijk doorging met het roven van onbetekenende pionnen bouwde zijn 
tegenstander Harry Levering aan het mooiste mat van de avond. Door een subtiele samenwerking tussen toren, 
loper en paard werd de koning van de nietsvermoedende De Graaf op f2 gevangen. Trots incasseerde Levering 
het applaus. In een explosieve stelling blunderde Gertjan Hafkamp een toren weg tegen clubkampioen Bob Stolp, 
die daarna geen moeite meer had het punt te veroveren. Jos Admiraal voelde zich als een kat in een vreemd 
pakhuis in de Siciliaanse partij tegen Bert Hollander. Waar Admiraal in een gekunstelde stelling geraakte, maakte 
Hollander het verschil met een vloeiende aanval over de koningsvleugel.  Paul de Ruijter kwam met een gedrukte 
positie uit de opening. Opponent Jan Brantjes wist wel raad met het ruimtevoordeel en kon een vol punt 
bijschrijven. Harold Ebels bestreed de Franse opening van de sterke Niels Hageman met een twijfelachtige 
huisvariant, maar hield vervolgens de boel goed genoeg bij elkaar voor een remise. De levenspartners Bert van 
Diermen en Marlies Sturk zaten deze keer tegenover elkaar aan tafel met een schaakbord ertussen. De 
spannende partij werd na een onzorgvuldige koningszet van Van Diermen beslecht in het voordeel van de dame. 
Het duel tussen Barry Blekemolen en Hans de Goede – twee erkende langschuivers – werd een schaakthriller van 
formaat, die pas tegen middernacht eindigde. Vele malen leek Blekemolen beslissend voordeel te hebben, maar 
net zo vaak bleef De Goede met knappe verdedigende zetten overeind, met een remise als resultaat. 
 
Ronde 19 – 22 februari  2013 
 
Pouw pakt punt na slijtageslag 
Op vrijdag 22 februari speelde SV Vredeburg de negentiende ronde van de interne competitie. Het leverde een 
enkele vlotte remise op, maar ook een aantal prachtige schaakgevechten. De broers Dylan en Allard de Vries 
deden elkaar niet veel pijn en toverden binnen een kwartier een remisestelling op het bord. De remise tussen 
Hans de Goede en Ronald van der Storm had meer voeten in aarde. Van der Storm won keurig een kwaliteit, maar 
slaagde er vervolgens niet in een sluitend pad naar winst te vinden. Jan de Graaf veroverde een stuk van Ozair 
Dahi, maar wel ten koste van twee gevaarlijke vrijpionnen. De Graaf moest materiaal teruggeven om deze 
pionnen te stuiten, met remise als logisch gevolg. Gijs Pouw en Jan Brantjes maakten een ware slijtageslag van 
hun enerverende partij. Brantjes verklaarde na afloop nog nooit zo’n lange partij te hebben gespeeld. Hij had zelfs 
de achterzijde van het notatiebiljet nodig gehad, zoveel zetten waren het. Maar de geconcentreerde Pouw, wiens 



torens in het eindspel sterker waren dan de paarden van Brantjes, pakte het punt. Ook het topduel tussen Bert 
Hollander en Bob Stolp was boeiend. Hollander leek een krachtige aanval in handen te hebben, maar de koele 
Stolp verdedigde zorgvuldig en wist de kansen met subtiele manoeuvres te keren. Met de overwinning ligt Stolp 
op weg voor titelprolongatie. Dick Aafjes permitteerde zich in de opening van zijn partij tegen Hidde Ebels een 
dubieuze loperzet. De 17-jarige scholier veroverde het stuk en schoof vervolgens gedecideerd naar de winst. Cees 
Dinkla etaleerde zijn goede eindspeltechniek tegen Barry Blekemolen. Met berekende zetten maakt hij gebruik 
van de overbelasting van het witte paard en won fraai. Komende week speelt Vredeburg 2 de bondswedstrijd in 
Heiloo tegen nota bene Oppositie 1, terwijl het eerste achttal HWP Haarlem ontvangt. 
 
Ronde 20 – 1 maart  2013 
 
Dubbel pak slaag voor Vredeburg 
Afgelopen week stond zowel voor het eerste achttal als voor het tweede team van SV Vredeburg een bonds-
wedstrijd op het programma. Daarnaast werd ronde twintig van de interne competitie gespeeld.  
Het vlaggenschip van Vredeburg ontving HWP Haarlem 6 dat, gelet op de ranglijst en de ratingsterkte, ongeveer 
gelijkwaardig aan de Limmers zou moeten zijn. Maar in de praktijk verliep de strijd eenzijdig. Helaas in het nadeel 
van Vredeburg. Bob Stolp, Harold Ebels, Bert Hollander en Jaap Limmen scoorden nog een half punt, maar omdat 
Jos Admiraal, Ed Stolp, Niels Hageman en Gertjan Hafkamp verloren, kwam een 2-6 nederlaag op het scorebord. 
Langzaam maar zeker ziet Vredeburg een hoge klassering in de derde klasse C in rook opgaan. Enkele dagen 
eerder kreeg ook het tweede achttal er al hardhandig van langs. Uit bij het zeer sterke Oppositie 1 noteerden 
Ronald van der Storm, Hidde Ebels en Dick Aafjes nog wel voor keurige remises. Maar Alex Termes, Sandra 
Hollander, Barry Blekemolen, Jan Levering en Remi Aafjes kregen een nederlaag te slikken. Het 6,5-1,5-resultaat 
laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Vredeburg 2 bezet de laatste plaats in de derde klasse B en kan 
degradatie ogenschijnlijk niet meer ontlopen. In de interne competitie sprong de prachtige overwinning van Harry 
Levering op Piet van der Heijdt in het oog. Met een sterke toren op de zesde rij nam Levering zijn opponent in een 
ijzeren wurggreep. Dylan de Vries profiteerde op knappe wijze van een matige damezet van Jan de Graaf die 
vrijwillig achteruit bewoog en zijn speelruimte inperkte. Gijs Pouw boekte een snelle overwinning op Karel 
Voorwalt die zich wat al te gemakkelijk liet verschalken in de opening. Komende vrijdag wordt er niet geschaakt: 
vanwege Limmen Creatief is de speelzaal niet beschikbaar. 
 
3  maart  2013 
 
Liever een loper 
Op zondag 3 maart reisden Robin, Robert en ik naar Amersfoort af om Koen te vergezellen in een kroeglopers-
toernooi voor viertallen, georganiseerd door de vereniging van Koen: Hoogland. Het concept was erg leuk: iedere 
ronde in een ander café speelde je twee keer een partij met 5 minuten p.p.p.p., met wit en met zwart tegen 
dezelfde tegenstander. Bij 4-4 kreeg ieder team een matchpunt, bij winst twee en anders niets. 
Onder de naam “Liever een loper” liepen we rustig aan naar het eerste café ’t Zoldertje, klein maar knus. Het 
enige licht werd gebracht door een zolderraam, dus de klokken waren niet altijd even goed af te lezen. Maar de 
partijen gingen ons allemaal goed af, en met 5-3 hadden we onze eerste partij in de B-poule gewonnen. In de 
volgende ronde had ik een beetje pech: waar de rest keurig 3,5-2,5 had gespeeld, blunderde ik in de eerste partij 
een toren weg, terwijl ik een paard voor stond, en in de tweede partij trapte ik in een openingsvalletje. Gelukkig 
was ik niet de enige die een foutje maakte. Vervolgens liepen we naar Marktzicht, waar we allemaal al wat 
hadden bestelt. Een ander viertal schakers kwam binnen, en de klokken werden gestart. Toen er al drie partijen 
klaar waren, kwam er ineens nóg een viertal binnen. Oeps, we hadden de tabel verkeerd afgelezen.. Vlug naar de 
goede kroeg dan maar, die speciaal een zaaltje voor ons had ingericht met luxe stoelen. Daar had ik last van een 
onsportieve tegenstander met een raar gevoel voor humor, de anderen hadden last van sterke tegenstanders, 
dus ook die wedstrijd verloren we.  
Zonder enige titelaspiraties konden we een stuk vrijer gaan schaken, en dat hielp. De kalmerende gedachten 
hadden bij mij als nadeel dat ik wel eens door mijn vlag ging in gewonnen stelling, maar ik pakte af en toe mijn 
puntjes mee. De concentratie werd zelfs niet verstoord door enkele hard schreeuwende tegenstanders die 
stukken wegblunderden. Het was echter door het exceptionele spel van Koen dat we ook nog wat matchpunten 
binnenhaalden. Rond 17.30 was het toernooi afgelopen, en schaakten we rustig nog wat verder tijdens de 
prijsuitreiking. Ik geloof dat we 4e van de 7 zijn geworden, nog best aardig. De persoonlijke resultaten: 
 



Koen   10,5 uit 12 
Robin  6,0 uit 12 
Bert   4,5 uit 12 
Robert 4,0 uit 12 
Aan het begin van de avond werd een beproefd recept voortgezet, en zijn we een pizzeria ingedoken, om een 
geslaagde dag met een goed gevulde maag te besluiten. Ik heb een topmiddag in Amersfoort beleefd! 
Bert Hollander 
 
Ronde 21 – 15 maart  2013 
 
Zwaarbevochten halfje voor Sandra Hollander 
Op vrijdag 15 maart speelde SV Vredeburg ronde 21 van de interne competitie. De veel te snel spelende Allard de 
Vries ging snel onderuit tegen Theo Al, die wel zijn bedenktijd benutte en een dodelijk torenaanval over de a-lijn 
optuigde. Cees Dinkla zorgde voor een kleine stunt door clubkampioen Bob Stolp op remise te houden. Met een 
sterke damemanoeuvre naar de zevende rij won Dinkla een pionnetje. Hoewel het voordeel niet genoeg was om 
het volle punt te grijpen, kwam de remise voor de gedreven Dinkla in het eindspel, ondanks aandringen van Stolp, 
niet meer in gevaar. Harry Levering dendert door. Deze keer was Jeroen Tebbens slachtoffer van het combinatie-
vermogen van Levering. Bert Hollander houdt zicht op een podiumplaats nu hij ook de sterke Gertjan Hafkamp 
versloeg. Hafkamp won weliswaar een kwaliteit in het middenspel, maar liet zich in de eindfase toch nog in de 
luren leggen door een stiekeme tegenaanval van Hollander met dame en loper. Ronald van der Storm en Harold 
Ebels zorgden voor een onderhoudende Siciliaanse partij, waarin eerst Ebels en vervolgens Van der Storm de 
overhand had, maar waarin remise het logische resultaat was. Hans de Goede kwam in een voordelige stelling 
terecht tegen Sandra Hollander. Maar de Bonhoeffer- scholiere verdedigde zich als een leeuw en pakte een 
zwaarbevochten halfje.  Paul de Ruijter boekte een even verrassende als knappe overwinning op de niet te 
onderschatten Nico Pepping. Ook Jeroen van Vliet veroverde een waardevolle scalp. Tegen de talentvolle Ozair 
Dahi realiseerde Van Vliet via pionwinst een fraaie stelling die hij zorgvuldig in winst omzette.  Jaap Limmen was 
te sterk voor Dick Aafjes, die na pionverlies in het vroege middenspel zuchtend en steunend langzaam maar zeker 
ten onder ging. Komende vrijdag spelen zowel het eerste als het tweede achttal van SV Vredeburg een 
bondswedstrijd. Op vrijdag 29 maart volgt dan het traditionele paastoernooi. 
 
Ronde 22 – 22 maart  2013 
 
Weer fors verlies Vredeburg 
Op vrijdag 22 maart speelden het eerste en het tweede achttal van SV Vredeburg allebei een bondswedstrijd. 
Vredeburg 1 reisde af naar Zandvoort voor het treffen bij Chess Society en Vredeburg 2 ontving Excelsior 2 uit 
Heemskerk. Ten teken van de vormcrisis bij Vredeburg gingen beide duels met ruime cijfers verloren. 
Vredeburg 1 miste Bob en Ed Stolp en Niels Hageman, maar dat mocht geen excuus zijn. Qua ratingpunten was 
het alternatieve team gewaagd aan de Zandvoorstse tegenstander. Harold Ebels, Bert Hollander, Jaap Limmen en 
Robin Rommel veroverden allen een half punt. Met name Bert Hollander had een vol punt binnen bereik, maar in 
het complexe eindspel glipte het voordeel uit zijn handen na een te opportunistische torenzet. Jos Admiraal, Cees 
Dinkla, Gertjan Hafkamp en Sandra Hollander gingen jammerlijk onderuit. Admiraal nam te veel risico in een 
Morra-gambiet. Dinkla overschatte zijn kansen op de h-lijn. Hafkamp antwoordde niet goed op de Hollandse 
opening en Sandra Hollander blunderde een paard weg in remise-achtig eindspel. Zo was er sprake van een 6-2 
eindstand in Limmer nadeel. Vredeburg 2 incasseerde thuis tegen Excelsior 2 een nog forsere nederlaag. Alleen 
Hidde Ebels scoorde een punt en redde zodoende de eer. Op het vierde bord versloeg hij in fraaie stijl zijn 
tegenstander, die nota bene 300 ratingpunten meer achter de naam heeft staan. Dick Aafjes, Robert Termes, 
Barry Blekemolen, Hans de Goede, Marc Voorwalt, Marlies Sturk en Remi Aafjes liepen echter allen tegen een 
nederlaag aan, waardoor een trieste 1-7 resulteerde. Degradatie naar de vierde klasse is voor het tweede team 
van Vredeburg daardoor een feit.  In ronde 22 van de interne competitie was de broedertwist tussen Harry en Jan 
Levering het mooiste affiche. De partij werd gewonnen door de in goede vorm verkerende Harry. Ook de knappe 
overwinning van Paul de Ruijter op Thomas Voorwalt sprong in het oog. Komende vrijdag – Goede Vrijdag – speelt 
Vredeburg het traditionele paastoernooi. 
 
 
 
 



Ronde 23 – 5 april  2013 
 
Dinkla reikt hoger dan ooit 
Op vrijdag 5 april speelde SV Vredeburg ronde 23 van de interne competitie. Op drie ronden van het einde van 
het seizoen neemt de spanning toe. Maar in de top van de ranglijst werden vooral remises genoteerd. 
Een uitzondering op de remisepartijen in de top werd gevormd door de verrassende overwinning van Cees Dinkla 
op de sterke Bert Hollander. In het vroege middenspel profiteerde de dekselse Dinkla van een kolossale fout van 
zijn tegenstander, die als gevolg van een pionnenruil de h-lijn opende en daarmee mat-in-één toeliet. Door de 
stunt schuift Dinkla door naar de vijfde plaats op de ranglijst: hoger dan hij ooit reikte in dit stadium van de strijd. 
De partij tussen Gertjan Hafkamp en Jos Admiraal liep ondanks aandringen van Admiraal na een zet of dertig 
remise, evenals de partij tussen Harold Ebels en Ed Stolp. Hier stond eerst Ebels iets beter en later Stolp, maar de 
remisemarge werd niet doorbroken. Hetzelfde kan gezegd worden over de partij tussen Hidde Ebels en Hans de 
Goede: hoewel de VWO-scholier een perspectiefrijke stelling opbouwde, wist De Goede de eindjes in verdedigend 
opzicht aan elkaar te knopen een halfje te scoren. Paul de Ruijter hield het lang vol tegen de sterke Ozair Dahi, 
maar moest na pionverlies zijn meerdere erkennen. Jeroen van Vliet leverde een puike partij af tegen de ervaren 
Jan de Graaf en hield het eindspel met drie pionnen tegen en loper en een pion keurig remise.  Marcel Wester 
beschikte over twee ijzersterke torens tegen Kees Aafjes en wist ondanks materiaalverlies winnend een pion naar 
de overkant te schuiven. De broederstrijd tussen Nico en Chiel Pepping werd deze keer gewonnen door Chiel, die 
maximaal profiteerde van een mislukte torenzet van zijn oudere broer. Komende week spelen het eerste en het 
tweede achttal van Vredeburg de laatste bondswedstrijd van het schaakseizoen. 
 
Ronde 24 – 12 april  2013 
 
Zevenklapper voor Vredeburg 
Afgelopen week speelden het eerste en het tweede achttal  van SV Vredeburg de laatste bondswedstrijden van 
het schaakseizoen. Op vrijdag speelde Vredeburg 1 tegen Het Paard van Ree uit Wijk aan Zee. Het tweede team 
ging op dinsdag op bezoek bij het sterke Koedijk 2. 
Vredeburg 1 – een middenmoter in de competitie – ontving Het Paard van Ree dat al gedregadeerd is. Om het 
krachtsverschil nog eens te benadrukken, werkten de Limmers toe naar een daverende score. Op de borden van 
Bob Stolp, Jos Admiraal, Harold Ebels, Ed Stolp, Jaap Limmen, Cees Dinkla en Gertjan Hafkamp vielen de volle 
punten als rijpe appelen van de boom. Alleen Bert Hollander moest een remise toestaan. De kletterende 7,5-0,5 
vormde een mooie afsluiting van de bondscompetitie. Bij het duel van Vredeburg 2 was een omgekeerd 
evenredig verhaal aan de orde. Het reeds gedregadeerde Vredeburg 2 kreeg hem van runner up Koedijk 2 nog 
eens flink ingepeperd. Alleen Robert Termes – op het eerste bord nota bene – wist zijn sterke tegenstander een 
halfje te ontfutselen. Dick Aafjes, Jan Levering, Hidde Ebels, Remi Aafjes, Marlies Sturk, Bert van Diermen en Nico 
Pepping konden het allen niet bolwerken. Met de 0,5-7,5-nederlaag wordt Vredeburg2 uit zijn lijden verlost en 
mag volgend seizoen in de vierde klasse gehoopt worden op meer gelijkwaardige tegenstanders. In ronde 24 van 
de interne competitie zorgde Paul de Ruijter voor een gedenkwaardig moment door Jan Brantjes, die zijn 
concentratie even kwijt was, ‘mat achter de paaltjes’ te zetten. Dylan de Vries zorgde voor een puntgave 
overwinning door Marc Voorwalt die te onvoorzichtig opende in twaalf zetten naar mat te spelen. Komende 
zaterdag vindt als sluitstuk van de schaakopleidingen bij SV Vredeburg het jaarlijkse schaakexamen plaats.  
 
Ronde 25 – 19 april  2013 
 
Bob Stolp grijpt vijfde titel 
Op vrijdag 19 april speelde SV Vredeburg ronde 25 van de interne competitie. Met nog één ronde te gaan, zijn de 
kaarten voor wat betreft de eindranglijst bijna geschud.  
Via een degelijke overwinning op Jos Admiraal nam koploper Bob Stolp voldoende afstand op de ranglijst om het 
kampioenschap veilig te stellen. Na eerdere titels in 2006, 2009, 2010 en 2012 is het de vijfde keer dat de naam 
van Bob Stolp als clubkampioen wordt bijgeschreven. In de top van de ranglijst deed Harold Ebels goede zaken 
door in een Siciliaanse partij Cees Dinkla langzaam weg te drukken. Bert Hollander had een optisch overwicht in 
zijn partij tegen de geroutineerde Ed Stolp, maar kwam toch niet verder dan remise. Marc Voorwalt wist de dame 
van Jeroen Tebbens in te sluiten en boekte zo een fraaie zege. Marcel Wester creëerde een ruim gewonnen 
stelling tegen Ed van Duin, maar hielp met enkele matige zetten Van Duin toch nog in het zadel. Triomfantelijk 
pakte Van Duin het cadeautje uit. Barry Blekemolen speelde een sterke partij tegen Jan Levering. Met een 



overweldigende aanval op de damevleugel werd de stelling van Levering zodanig ingesnoerd dat opgeven de 
enige optie was. Piet van de Heijdt legde Theo Al de principes van het en passant-slaan nog eens uit. Zijn kennis 
van deze meest ingewikkelde spelregel van het schaken was echter onvoldoende om meer te bereiken dan remise 
tegen de solide Al. Op zaterdag 20 april deden tien kinderen schaakexamen. De examens waren dit jaar erg 
moeilijk. Ook door de zeer strenge correctie van de examinator van de schaakbond zakten dit jaar meer 
kandidaten dan gebruikelijk. Des te knapper de prestatie van Jeroen de Groot en Fien van Ooijen (stap 1), Bas van 
Vliet en Tijmen Min (stap 2) en Jort Houben (stap 3) die hun diploma haalden.  
 
Ronde 26 – 26 april  2013 
 
Strijd der generaties onbeslist 
Op vrijdag 26 april speelde SV Vredeburg ronde 26 van de interne competitie. Daarmee is – vroeger dan ooit -  
een  einde gekomen aan het schaakseizoen. Er werd nog flink geknokt voor een hoger plaatsje op de eindranglijst, 
in de schaduw van clubkampioen Bob Stolp. 
Bert Hollander greep de bronzen medaille door af te rekenen met Gertjan Hafkamp. De zilveren positie was 
overigens voor de ijzersterke Pool Waldemar Mroz die in de eerste seizoenshelft zeer veel punten veroverde, 
maar in de tweede seizoenshelft niet meer speelde vanwege terugkeer naar zijn vaderland. Ed Stolp won het duel 
tegen Jos Admiraal op voor hem kenmerkende wijze: hij verdedigde zorgvuldig tegen de aanval van Admiraal, 
bereikte met kleine zetjes een voordeeltje en bouwde dit uit naar een glad gewonnen stelling. Stolp finisht als 
vierde. Harold Ebels, die zich bediende van een dubieuze openingsvariant en verloor van Bob Stolp, legde beslag 
op de vijfde plaats. Gertjan Hafkamp, Cees Dinkla, Jos Admiraal, Niels Hageman en Ronald van der Storm – in die 
volgorde – completeerden de top tien. Op de fantastische website van SV Vredeburg  staan trouwens alle 
uitslagen, ranglijsten en verslagen! In de subtop zorgden Jan Levering en Gijs Pouw voor een partij van thriller-
achtige proporties. Keer op keer leek Pouw een winnende stelling te hebben, maar evenzovele keren kroop 
Levering door het oog van de naald, om tenslotte nog te winnen via een uitstekende penning van het zwarte 
paard. Een mooi affiche vormde het duel tussen de talentvolle scholier Remi Aafjes en zijn vader Dick. Remi 
mocht niet verliezen om zijn vader – voor het eerst – voor te blijven op de ranglijst en dat lukte. De strijd der 
generaties eindigde, na een complexe partij waarin veel materiaal op het bord bleef, in remise. In de B-groep 
behaalde Sewints Dahi met een bijna perfecte score het kampioenschap. Max Min en Jort Houben volgden met 
zilver en brons. In september wacht SV Vredeburg weer een nieuw schaakseizoen. 
 
 


