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Erelid voor SV Vredeburg

Op vrijdag 23 augustus vond
de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van
Schaakvereniging Vredeburg
plaats. Naast de
gebruikelijke zaken, zoals het
speelschema voor het
komende seizoen en de
vaststelling van het
contributieniveau, was er
sprake van één bijzonder
agendapunt: de toekenning
van het erelidmaatschap aan
Piet van der Heijdt.
Unaniem stemden de
aanwezige leden van SV
Vredeburg in met het
voorstel van het
verenigingsbestuur,
verwoord door voorzitter Jos Admiraal, om het erelidmaatschap toe te kennen aan de 80-jarige Piet van der
Heijdt. Bijna veertig jaar geleden richtte Van der Heijdt, samen met zijn toenmalige buurman Cor Visser, de
schaakvereniging in Limmen op. Sindsdien was hij meer dan dertig jaar actief als bestuurslid. Hij runde op
bevlogen wijze het secretariaat en vulde – zeer secuur - het penningmeesterschap in. Ook had hij grote
verdiensten voor de vereniging als trainer van de schaakjeugd en als organisator van evenementen en
toernooien. Velen in Limmen leerden het edele schaakspel van Van der Heijdt. De laatste jaren doet Van
der Heijdt het iets rustiger aan, maar hij is nog steeds actief als speler. En hij wint nog regelmatig zijn
partijtje! Piet van der Heijdt is het eerste erelid van SV Vredeburg. Hem werd, onder luid applaus van de
aanwezige leden, door de bestuursleden Jos Admiraal (voorzitter), Harold Ebels (secretaris) en Bob Stolp
(penningmeester) een fraaie, ingelijste oorkonde overhandigd. Het nieuwbakken erelid reageerde enigszins
geëmotioneerd, maar vooral vervuld van trots.

Ronde 0 - 14 september 2013
Schaakseizoen van start

Op vrijdag 13 september kwamen de schakers van SV Vredeburg voor de eerste keer na de zomervakantie
weer bijeen. Het veertigste schaakseizoen van SV Vredeburg ging van start met een vrije ronde.
Na een schaakloze periode van bijna vier maanden moesten sommigen er duidelijk nog in komen, anderen
hadden de zomerperiode benut om hun repertoire op te vijzelen. Voorzitter Jos Admiraal sprak de leden bij
over diverse ontwikkelingen op bondsniveau. Tevens werd deze avond benut voor het uitreiken van de
prijzen over het afgelopen seizoen. Clubkampioen Bob Stolp kreeg eindelijk de grote beker gepresenteerd
die hij in mei al verdiende. De Pool Waldemar Mroz – inmiddels alweer verdwenen bij de vereniging –

speelde in de eerste seizoenshelft zo sterk dat het zilver in de eindrangschikking voor hem was. De
talentvolle Bert Hollander legde beslag op de derde plaats. Hollander pakte ook het goud bij de junioren,
voor de eveneens talentvolle Hidde Ebels en Dylan de Vries. Bij de adspiranten (tot en met zeventien jaar)
waren de prijzen voor de ijzersterke Remi Aafjes, zilveren Sandra Hollander en bronzen Allard de Vries. Bij
de dames troefde Sandra Hollander net Marlies Sturk af. Omdat ook de snelschaaktrofee werd veroverd
door Bert Hollander – met een minimale voorsprong op Harold Ebels en Bob Stolp – hadden broer en zus
Hollander bijna een kruiwagen nodig om de prijzen huiswaarts te brengen. In de B-groep (jeugd) was de
hoofdprijs voor de derde keer op rij voor Sewints Dahi. Zij maakt de overstap naar de A-groep. Vanaf vrijdag
20 september vangt de interne competitie over dertig ronden aan. Op 1 oktober wacht de traditionele
massakamp tegen SV Oppositie in Heiloo.

Ronde 1 - 21 september 2013
Voortreffelijke Voorwalt naar schaakwinst

Op vrijdag 20 september speelde SV Vredeburg de eerste ronde van de interne schaakcompetitie. Na een
zomerstop van enkele maanden werd er dan eindelijk om de punten gespeeld.
De spectaculairste partij van de avond was die tussen Marc Voorwalt en Marlies Sturk. Voorwalt verkeerde
in voortreffelijke vorm en wist met doordachte zetjes een voordeeltje te creëren dat hij, ondanks de
kundige verdediging van Sturk, uitbouwde naar een gewonnen partij. De debuterende Jort Houben speelde
een puike partij tegen Nico Pepping. Pas in het verre eindspel moest de geconcentreerd spelende jongeling
zijn meerdere erkennen in de ervaren Pepping. Bert Hollander en Harold Ebels speelden een enerverende
Siciliaan. Na een licht overwicht van Ebels was het Hollander die zich los wurmde en, met behulp van een
sterk paard, een winnende aanval optuigde. Jos Admiraal won in het vroege middenspel een kwaliteit van
Gertjan Hafkamp en wist dat verschil twintig zetten later over de streep te brengen. Sandra Hollander
toonde zich in een bijna gelijkwaardig pionneneindspel iets uitgekiender dan Dick Aafjes en loodste één van
de soldaten naar de overzijde. Niels Hageman en Jaap Limmen speelden een potje betonschaak van het
betere soort. Aan beide zijden werd een onneembare vesting opgebouwd, met remise als onvermijdelijk
resultaat. Hidde Ebels profiteerde van een onzorgvuldige behandeling van de opening door Remi Aafjes. Na
loperwinst op de vijftiende zit kon het voor Ebels al niet meer mis gaan. Theo Al verkeerde in grootse vorm
in zijn partij tegen Ed van Duin. Met mooie loperlijnen zorgde hij ervoor dat de koning van Van Duin niet uit
het midden weg kon; vervolgens veroverde hij materiaal en rondde af met een mataanval. Na de
competitieronde op vrijdag wacht op 1 oktober de traditionele massakamp bij SV Oppositie in Heiloo.

Ronde 2 - 28 september 2013
Brantjes dicht bij historische schaakzege

Op vrijdag 27 september speelde SV Vredeburg de tweede ronde van de interne competitie. De computer
had voor een indeling met enkele op voorhand spannende partijen gezorgd.
De generatiestrijd tussen vader Dick en zoon Remi Aafjes eindigde onbeslist. Remi had weliswaar een
pionnetje meer, maar berustte, met ogen op het sterke centraal geposteerde paard van zijn vader, in
remise. Robin Rommel en Bert van Diermen toverden een spectaculaire partij, met tegengestelde rokades,
op het bord. Rommel wist alle dreigingen te pareren en trok in het eindspel aan het langste eind. Jan
Brantjes was dicht bij een historische zege op de sterke Gertjan Hafkamp. Met mooi spel wist hij een pion
op de zevende rij te dirigeren en dreef hij de zwarte koning in de hoek. Maar vervolgens miste Brantjes een
sleutelzet naar de winst, en verloor in het pionneneindspel alsnog van zijn ervaren opponent. Nog
tragischer was de nederlaag van Sandra Hollander tegen Hidde Ebels: met zorgvuldig spel veroverde Sandra
een paard, maar gebruikte daarvoor wel veel tijd. Te veel tijd, want kort voor het uitvoeren van de 36e zet
viel haar vlag. Het topduel tussen Jos Admiraal en Bert Hollander eindigde in remise. In een Spaanse partij
drong Admiraal wel aan, maar Hollanders verdediging was net afdoende voor een halfje. Harold Ebels won
vlotjes van Harry Levering die verzuimde te rokeren en met de centrale koning een mooi mikpunt voor zijn
tegenstander creëerde. De lopers van Bob Stolp waren sterker dan de paarden van Hans de Goede.

Langzaam maar zeker werd de koning van De Goede ingesnoerd, tot opgeven de enige optie was. De jonge
Jort Houben had pech: hij lootte ‘oneven’ en kon zich niet meten.

Ronde 3 – 5 oktober 2013
Valse start voor Vredeburg

SV Vredeburg beleefde een drukke schaakweek: op dinsdag stond in Heiloo de traditionele massakamp
tegen SV Oppositie op het programma en op vrijdag speelde het eerste zestal de bondswedstrijd tegen
Kennemer Combinatie. Ook werd de derde ronde van de interne competitie gespeeld.
Da massakamp tussen Vredeburg en Oppositie, dit maal in Heiloo, liep voor Vredeburg niet goed af. Na de
winst vorig jaar in Limmen, trok, na een spannend verloop, nu SV Oppositie aan het langste eind met een
score van 9,5-6,5. Enkele dagen later ontving het eerste team van SV Vredeburg een zestal schakers van de
Kennemer Combinatie uit Haarlem voor de eerste bondswedstrijd van het seizoen. Via een degelijke
overwinning in een Siciliaanse partij gaf Harold Ebels het goede voorbeeld. Daarop volgde echter een
nederlaag van Bert Hollander tegen een zeer jeugdig toptalent. Na lang beter gestaan te hebben, verloor
ook Niels Hageman toen zijn tegenstander binnenviel over de g-lijn. Na het verlies van Jos Admiraal die de
ver opgerukte pion van zijn tegenstander niet meer kon stoppen, moesten Bob en Ed Stolp alles op alles
zetten om een nederlaag voor Vredeburg te voorkomen. Beiden kwamen echter, door bekwaam
verdedigen van hun opponenten, niet verder dan remise. Met een 4-2 nederlaag is er sprake van een valse
competitiestart voor SV Vredeburg. In de interne competitie won Bert van Diermen, na een lange zit, op
knappe wijze van Dylan de Vries. Hidde Ebels speelde keurig remise tegen de sterke Jaap Limmen en voert,
na zijn overwinningen in de vorige ronden, nu verrassend de ranglijst aan. Ronald van der Storm speelde
ijzersterk tegen Theo Al, die lang weerstand bood, maar uiteindelijk zwichtte voor het witte samenspel van
dame, toren en loper. Marcel Wester had geen medelijden met Sewints Dahi en versloeg de
jeugdkampioene met een fraaie pionzet die leidde tot damewinst of mat.

Ronde 4 – 12 oktober 2013
Stolp wint schaakspektakel

Op vrijdag 11 oktober speelde SV Vredeburg de vierde ronde van de interne competitie. Het leverde een
paar mooie schaakgevechten op.
Gertjan Hafkamp vloog als te doen gebruikelijk recht op de koning van zijn tegenstander af. Ronald van der
Storm werd teruggedrongen en uiteindelijk verslagen over de open g-lijn. Jos Admiraal kreeg vleugels toen
Hidde Ebels een dubieuze openingsvariant speelde. Met het volle punt neemt Admiraal de kop van de
ranglijst over. Het spektakelstuk van de avond was de partij tussen Hans de Goede en Ed Stolp. De Goede
offerde een paard voor twee pionnen en de aanval, maar Ed Stolp zou Ed Stolp niet zijn als hij niet met
subtiele zetten zijn verdediging bij elkaar hield om tenslotte het materiële overwicht om te zetten in een
overwinning. Harold Ebels won in een klassieke Spaanse partij van Allard de Vries, die meer bedenktijd
gebruikte dan doorgaans, maar toch niet was opgewassen tegen de mataanval van Ebels. “Ik heb me
dapper verweerd, maar ergens ging het toch mis”, dat was de verklaring van Ed van Duin na de nederlaag
tegen zijn zwager Harry Levering. De jonge Jort Houben pakte voor de eerste maal een score door de
ervaren Kees Aafjes op remise te houden. De andere zijde van de medaille was dat Kees Aafjes tevreden
mocht zijn dat hij de jonge Jort Houben, die goede speelde, op remise hield. Robin Rommel won in een
onderhoudende partij van Barry Blekemolen: zijn toren was sterker dan de loper van zijn tegenstander. Gijs
Pouw was zo trots als een …. na zijn degelijke overwinning tegen Marlies Sturk. Nico Pepping pakte alweer
zijn tweede overwinning van het schaakseizoen. Paul de Ruijter werd aan de zegekar gebonden. Bert
Hollander baalde: hij werd getroffen door het noodlot dat ‘oneven’ heet.

Ronde 5 – 19 oktober 2013
Magneetschaak voor Admiraal

Op dinsdag 15 oktober speelde het tweede zestal van SV Vredeburg de bondswedstrijd bij De Waagtoren in
Alkmaar. Op vrijdag 18 oktober speelde SV Vredeburg de vijfde ronde van de interne competitie.
De bondswedstrijd van Vredeburg 2 liep uit op een jammerlijke nederlaag. Met slechts één winstpartij voor
Vredeburg – Sandra Hollander speelde een voortreffelijke aanvalspartij – was er niet meer te noteren dan
een 1-5 nederlaag: een slechte competitiestart in de klasse 3C. In de interne competitie was de partij
tussen koploper Jos Admiraal en Robin Rommel een fascinerend gevecht. Met een handige manoeuvre
zorgde Admiraal ervoor dat een zogenaamd ‘magneetschaak’ in de stelling kwam. Daarbij wordt de koning
van de tegenstander via offerschaakjes, veelal met de toren, naar een matveld getrokken. Rommel
probeerde het nog met een wanhoopsaanval, maar moest toch het hoofd buigen. Theo Al rekende door
middel van een fraaie aanval over de koningsvleugel af met Gijs Pouw. Ook Jan Brantjes speelde uitstekend:
met een sterke toren dreef hij de koning van Allard de Vries naar het midden van het bord, waar een bitter
einde wachtte. Een interessant affiche was de partij tussen Harold Ebels en zijn talentvolle zoon Hidde.
Hoewel de dertig jaar jongere VWO-scholier goed uit de opening kwam, was het de zwartspeler die, na
onnodig pionverlies van zijn zoon, de aanval overnam, de koningin insloot en met een sterke paardzet de
winst veilig stelde. Jeroen Tebbens leed een ongelukkige nederlaag tegen Dylan de Vries. In een
remiseachtig eindspel speelde hij, in de tijdnoodfase, zijn koning naar het enige veld dat besmet was. Met
een krachtige damezet claimde De Vries de overwinning. Ronald van der Storm mopperde dat hij slecht
gespeeld had na zijn nederlaag tegen Barry Blekemolen, maar ook gesteld kan worden dat Blekemolen
uitstekend gebruik maakte van het matige spel van zijn opponent. Jaap Limmen kwam goed weg toen Alex
Termes, in een superieure stelling, zomaar een toren inleverde. “Je werd moe, hè?” was na afloop de
opmerking volgens de humoristische principes van Limmen. Paul de Ruijter was de ongelukkige speler die
‘oneven ‘ als tegenstander had.

Ronde 6 – 26 oktober 2013
Hageman vangt paard

Op vrijdag 25 oktober speelde SV Vredeburg de zesde ronde van de interne competitie. Aan de top van de
ranglijst stonden enkele krakers van partijen geprogrammeerd.
Koploper Jos Admiraal speelde het gewaagde Morra-gambiet tegen Harold Ebels. Na een dikke dertig
zetten leek Admiraal met kwaliteitswinst beslissend voordeel te hebben verkregen, maar onder druk van de
tijd en afnemende scherpte miste hij de juiste voortzetting en gunde Ebels een wederopstanding. Ebels
rukte op met pion en koning en veroverde in het eindspel alsnog het volle punt. Als bonus pakte Ebels
eveneens de eerste plaats op de ranglijst. Bert Hollander speelde sterk tegen Bob Stolp, die ternauwernood
een remise uit het vuur sleepte. Niels Hageman had binnen tien zetten een paard van Bert van Diermen
gevangen. Van Diermen schaakte daarna nog een zet of veertig achter de feiten aan en verloor zonder
kans. Remi Aafjes speelde een agressieve aanval tegen Barry Blekemolen en werd daarvoor beloond met
een fraai punt. Ed Stolp had de handen vol aan Hidde Ebels die een pion won en met twee sterke torens de
f-lijn controleerde. Stolp prijsde zich gelukkig met een half puntje. Jaap Limmen zette Dick Aafjes onder
hevige druk, maar met kunst en vliegwerk wist Aafjes de stelling gesloten te houden en na verloop van tijd
zowaar de rollen om te draaien. Uiteindelijk boekte Aafjes zelfs een niet meer gedachte zege en meldt zich
in de top van de ranglijst. Gertjan Hafkamp versloeg Robert Termes met een creatieve aanval over de h-lijn.
De keurige overwinning van Marcel Wester op Theo Al was verrassend, maar daarom niet minder verdiend.
De komende weken dienen, anders dan gebruikelijk, eventuele afzeggingen plaats te vinden bij Bert
Hollander (072-5051329).

Ronde 7 – 2 november 2013
Nieuwkomer Beentjes pakt het volle punt

Op vrijdag 1 november speelde SV Vredeburg de zevende ronde van de interne competitie. Bij een
schaakronde is het altijd plezierig wanneer een even aantal spelers aanwezig is. Deze keer was dat het
geval en was er voor iedereen een partij.
Clubkampioen Bob Stolp verpletterde Gertjan Hafkamp, die de opening onzorgvuldig behandelde en een
onvervalste koningsaanval over zich heen kreeg. Koploper Harold Ebels had voortdurend de overhand in
zijn partij tegen Dick Aafjes. Nadat Ebels de torens verdubbelde op de f-lijn was er voor Aafjes geen houden
meer aan en was opgeven de juiste beslissing. Barry Blekemolen en Sandra Hollander speelden een
boeiend duel. Met kunst en vliegwerk bleef Blekemolen in het ingewikkelde pionneneindspel met twee
pionnen minder op de been en ontsnapte met remise. In zijn strijd tegen Hidde Ebels creëerde Marcel
Wester een mooie aanval over de damevleugel, maar miste vervolgens de winnende route. Hij kreeg alsnog
het deksel op de neus toen Ebels de g-lijn opende en de toren winnend in het spel bracht. Nico Pepping
boekte een prima resultaat door de sterke Marlies Sturk binnen de remisemarge te houden. Nieuwkomer
Adri Beentjes gaf zijn visitekaartje af met een knappe overwinning op Harry Levering. Met een mooie
penning won Beentjes een kwaliteit en bouwde dat verschil keurig uit. “Ik ben een wisselvallige speler”,
verklaarde Theo Al om te duiden waarom hij de ene week ijzersterk wint en de andere week kansloos
verliest. Deze keer speelde Al een partij uit de tweede categorie: Allard de Vries was degene die
profiteerde. Jaap Limmen verkeerde in bloedvorm: met technisch volmaakt spel werd Robert Termes
langzaam maar zeker gekraakt. Ook Bert Hollander speelde weer sterk. Ondanks dapper tegenspel kreeg
Remi Aafjes geen poot aan de grond tegen de runner up.

Ronde 8 – 9 november 2013
Dubbelslag voor SV Vredeburg

Voor de schakers van SV Vredeburg was er afgelopen week veel werk aan de winkel. Op het programma
stonden bondswedstrijden voor het eerste en het tweede zestal en de achtste ronde van de interne
competitie.
Op donderdag 7 november trad Vredeburg 1 aan voor het duel bij hekkensluiter Purmerend 6. Met 4,5-1,5
boekte Vredeburg een keurig resultaat. Bert Hollander, Bob Stolp, Gertjan Hafkamp en invaller Hidde Ebels
scoorden een vol punt. Ronald van der Storm behaalde een remise. Alleen invaller Dick Aafjes moest een
nederlaag slikken. Een dag later ontving het tweede team van SV Vredeburg Krommenie 3. Met een
fantastische score van 5,5-0,5 werden de veelal jeugdige tegenstanders opgerold. Dick Aafjes, Robert
Termes, Sandra Hollander, Barry Blekemolen en Remi Aafjes wonnen hun partij. Hidde Ebels berustte op
het eerste bord in remise tegen zijn sterke tegenstander. Op dezelfde avond speelden de overige
Vredeburgers de achtste ronde van de interne competitie. Het topduel tussen koploper Harold Ebels en
regerend kampioen Bob Stolp was eerder als spannend dan als goed te typeren. Na speldenprikjes over en
weer werd de conclusie getrokken dat er niet meer in zat dan remise. Jaap Limmen liet Bert Hollander
ontsnappen met remise. Limmen durfde in een kansrijke stelling niet door te drukken met een
koningsaanval en koos voor het veilige halve punt. De overwinning van Marcel Wester op Jan Brantjes was
fraai. Toen Wester met de zwarte dame binnenviel op g2 was de koning van Brantjes ten dode
opgeschreven. Allard de Vries – die steeds sterker gaat spelen – riep nieuwkomer Adri Beentjes na
paardwinst een halt toe. Paul de Ruijter wist in een onderhoudende partij Kees Aafjes aan de zegekar te
binden. De broedertwist tussen Nico en Chiel Pepping werd gewonnen door Nico, die profiteerde van een
ongelukkige torenzet van zijn jongere broer. Komende vrijdag ontvangt Vredeburg 1 Bakkum 1 voor een
bekerwedstrijd, terwijl Vredeburg 3 zijn competitiedebuut maakt.

Ronde 9 – 16 november 2013
Regels weerhouden Vredeburg van bekerstunt

Op vrijdag 15 november ontving het eerste team van SV Vredeburg de schakers van het naburige Bakkum 1
voor een strijd om de NHSB-beker. Op dezelfde avond maakte het nieuwe team Vredeburg 3 zijn debuut in
de bondscompetitie, terwijl ook de negende ronde van de interne competitie op het programma stond.
Het bekerduel tussen derdeklasser Vredeburg 1 en tweedeklasser Bakkum 1 mondde uit in een even
knappe als tragische 2-2. Na de remises van Bob en Ed Stolp op het eerste en het derde bord, de
ongelukkige nederlaag van Bert Hollander op het tweede bord en de keurige overwinning van Harold Ebels
op het vierde bord moest er naar de kleine lettertjes van het reglement gegrepen worden om te bepalen
wie van de twee partijen door mocht naar de volgende ronde. Bij een gelijkspel, anders dan na vier remises,
valt de score op het laatste bord af, zo bleek, waarna de Bakkummers zich verzekerd wisten van de
volgende ronde. Vredeburg 3 ontving een jeugdteam van HWP Haarlem en maakte met een 3-1
overwinning een mooi debuut. Marc Voorwalt, Nico Pepping en Gijs Pouw wonnen hun partij. Vooral de
overwinning van Nico Pepping kwam, na een blunder van zijn tegenstander leidend tot dameverlies, zeer
vlot tot stand. Jan Brantjes moest op het eerste bord zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander. In de
negende ronde van de interne competitie ging de aandacht uit naar de schaaktwist tussen de echtelieden
Marlies Sturk en Bert van Diermen. Waar Sturk doorgaans de sterkere speler is, veroverde deze keer de
zeer geconcentreerde Van Diermen het volle punt. “Ik maakte geen fouten,” was zijn verklaring na afloop.
Dick Aafjes bood goed tegenspel aan de sterke Gertjan Hafkamp, maar moest toezien hoe de markante
Hafkamp in het eindspel toch toesloeg. Hidde Ebels speelde sterk tegen Barry Blekemolen en veroverde
een loper voor een pion. Dat was voldoende voor de winst. Hans de Goede krijgt de juiste vorm weer te
pakken en won overtuigend van Alex Termes.

Ronde 10 – 23 november 2013
Van der Storm geluwd door Van Duin

Op vrijdag 22 november, de dag dat de schaakwereld in de persoon van de Noor Magnus Carlsen werd
verblijd met een nieuwe wereldkampioen, speelde SV Vredeburg de tiende ronde van de interne
competitie.
Koploper Harold Ebels en achtervolger Bert Hollander testten elkaar in een theoretisch Spaans gevecht.
Hollander kwam beter uit de opening, maar Ebels pakte het initiatief in het middenspel. Toch werd het
evenwicht niet doorbroken, met remise als resultaat. Bob Stolp won op routine van de voorzichtig spelende
Remi Aafjes en stijgt nu naar de tweede plek op de ranglijst. Hidde Ebels speelde een winnende partij tegen
Gertjan Hafkamp die zomaar een pion weggaf en daarmee Ebels in het zadel hielp. Ebels etaleerde
overigens een prima techniek in de matvoering. Ed van Duin zorgde voor een daverende verrassing door de
sterker geachte Ronald van der Storm te verslaan. En het was geen mazzeltje: Van Duin won keurig een
loper en maakte vervolgens geen fouten in het eindspel. Jaap Limmen speelde voor Sinterklaas door een
ruim gewonnen stelling tegen Sandra Hollander toch nog te verprutsen. Hollander pakte het cadeautje met
dank uit. Ook Robin Rommel haalde niet het onderste uit de kan. Tegen Hans de Goede berustte hij, op
voorstel van De Goede, in remise. Uit de analyse achteraf bleek dat Rommel bij doorspelen makkelijk had
kunnen winnen. Marc Voorwalt en Adri Beentjes speelden een onderhoudende partij, waarin Beentjes zich
net even slagvaardiger toonde en het volle punt veroverde. Nico Pepping bleef lang op de been tegen de
sterke Ed Stolp, maar moest met lede ogen toezien hoe de routinier in het diepe middenspel toch winnend
voordeel verkreeg. Jos Admiraal zette Dick Aafjes vanaf de eerste zetten onder druk. Uiteindelijk raakten de
verdedigende stukken van Aafjes overbelast en kon Admiraal het punt oprapen.

Ronde 11 – 30 november 2013
Vredeburg wint burenstrijd van Castricum

Op vrijdag 29 november ontving het eerste zestal van SV Vredeburg de schakende buren van Castricum 3.
Op dezelfde avond stond de elfde ronde van de interne competitie op het programma. Midweeks moest
Vredeburg 2 het opnemen tegen het ijzersterke Oppositie 1.

Vredeburg opende de derby tegen Castricum 3 met een vlotte remise van Jos Admiraal op bord 4. Na
remises van invaller Hidde Ebels op bord 5 en Bert Hollander op bord 3 en een strakke overwinning van Bob
Stolp aan het eerste bord, stelde invaller Sandra Hollander aan bord 6 de overwinning voor Vredeburg veilig
door haar partij te winnen na een mooie koningsaanval. De eindstand werd tenslotte op 4,5-1,5 bepaald
door Harold Ebels, die aan bord 2 een partij van meer dan tachtig zetten in het diepe eindspel naar zich
toetrok. Met deze klinkende overwinning doet Vredeburg weer volop mee in de strijd om het
kampioenschap in klasse 3D. Enkele dagen eerder bezocht Vredeburg 2 Heiloo voor een treffen met
titelfavoriet Oppositie 1. Met pek en veren en een 6-0 nederlaag keerden de Limmers gedesillusioneerd
huiswaarts. In de elfde ronde van de interne competitie zorgden Robert Termes en Dick Aafjes voor een
bloedstollende partij die pas rond middernacht beslist werd in het voordeel van Aafjes toen deze zijn
pionnenmeerderheid verzilverde. Dylan de Vries zorgde voor een verrassend resultaat door Robin Rommel
op gedecideerde wijze te verslaan. Marcel Wester mopperde dat hij een grote fout had gemaakt in het
middenspel, waardoor Hans de Goede te makkelijk won. Bert van Diermen verkeert in goede vorm: met
goed openingspel wist hij een remisestelling te verwerven tegen de gehaaide Barry Blekemolen. Het jonge
talent Remi Aafjes nestelde zich dicht tegen de top van het klassement door Gertjan Hafkamp te verslaan.

Ronde 12 – 7 december 2013
Succesvolle debutanten voor Vredeburg 3

Op dinsdagavond speelde het viertal van Vredeburg 3 in een ondernemende opstelling de bondswedstrijd
bij Waagtoren 9 in Alkmaar. Op vrijdag 6 december speelde SV Vredeburg de twaalfde ronde van de interne
competitie.
In de bovenzaal van het Gulden Vlies in Alkmaar trad Vredeburg 3 aan met Harry Levering, Ed van Duin,
Marcel Wester en Jan Brantjes. Hoewel zij te boek staan als ‘ervaren schakers’ maakten Levering, Van Duin
en Wester hun debuut in de bondscompetitie. Na een vlotte overwinning van Ed van Duin, een degelijke
remise van Marcel Wester en een ongelukkige nederlaag van Jan Brantjes was het aan Harry Levering om,
op het eerste bord, de punten te pakken voor Vredeburg. Met gedecideerde zetten creëerde Levering druk
bij zijn tegenstander, zowel op het bord als op de klok. Toen deze tenslotte bezweek, stond een glorieuze
2,5-1,5 overwinning in de boeken. Vredeburg 3 blijft meedoen om de bovenste plaatsen in de vierde klasse
E. In de interne competitie speelde Abraham Marc Voorwalt een puike partij tegen Gijs Pouw. Op veld a6
belandde de koning van Pouw tenslotte in het matnet dat de 50-jarige had gesponnen. Gertjan Hafkamp
herpakte zijn vorm door middel van een sterke overwinning op Hans de Goede. Koploper Harold Ebels
compenseerde een matige Slavische opening met een ijzersterke paardzet in het middenspel. Remi Aafjes
verloor hierdoor een kwaliteit en kwam die achterstand niet meer te boven. Regerend kampioen Bob Stolp
rekende af met Hidde Ebels die verzuimde een paard van de vijfde rij weg te jagen en daar onoverkomelijke
problemen mee kreeg. Sandra Hollander slaagde er met uitgekiend spel in om de sterke Jos Admiraal op
remise te houden. Robert Termes won een pionnetje van Adri Beentjes en bouwde dat voordeel langzaam
maar zeker uit tot een vol punt. Niels Hageman blinkt uit in lange schuifpartijen: tegen Dick Aafjes kon hij
zijn hart ophalen en won na enkele subtiele manoeuvres in het eindspel.

Ronde 13 – 14 december 2013
Sterke Sturk bestrijdt Brantjes

Op vrijdag 13 december speelde SV Vredeburg de dertiende ronde van de interne competitie. Het leverde
een aantal spectaculaire partijen op.
Bert Hollander plaatste een zeer gewaagd paardoffer in zijn partij tegen Jos Admiraal. Het offer op veld g7
was op de keper beschouwd misschien niet helemaal correct, maar wel effectief: Admiraal verslikte zich
enkele zetten later in de complicaties en verloor de dame. Marlies Sturk speelde sterk tegen Jan Brantjes:
met veel stukken creëerde ze onhoudbare druk op de zwarte koning en vond het juiste pad naar winst.
Ronald van der Storm herpakte zich na enkele matige uitslagen met een degelijke overwinning op Gijs
Pouw. Pouw kwam nog wel goed uit de opening , maar verloor materiaal in het middenspel . Harold Ebels

consolideerde zijn leidende positie in het klassement met een zwaarbevochten overwinning op Sandra
Hollander. Pas in het diepe eindspel, met nog luttele minuten bedenktijd op de klok, zwichtte de scholiere
voor de ver opgerukte verbonden vrijpionnen van de koploper. Niels Hageman reikte tegen het jonge talent
Remi Aafjes niet verder dan remise: het cordon rondom de koning van Aafjes was met geen mogelijkheid
te slechten en een tegenaanval dreigde. Hageman koos eieren voor zijn geld. Harry Levering veroverde een
pionnetje van Nico Pepping, ruilde vervolgens vrijwel alle stukken af en schoof het eindspel vakkundig naar
een vol punt. Bert van Diermen leverde een mooie prestatie door, met een toren minder, remise door
herhaling van zetten af te dwingen tegen Robert Termes. Nieuwkomer Adri Beentjes maakte kennis met
Jaap Limmen in bloedvorm en werd langzaam maar zeker van het bord gedrukt. Komende vrijdag vindt het
traditionele kersttoernooi plaats, waarbij varianten als ‘paard in de zak’ op het bord worden getoverd. Na
een weekje vakantie vindt dan op 3 januari de strijd om de felbegeerde snelschaaktitel plaats.

Snelschaken – 5 januari 2014
Bob Stolp wint eindelijk felbegeerde trofee

Bij schaakvereniging Vredeburg wordt na afloop van de competitieronden vaak nog tot laat op de avond
‘gevluggerd’. Daardoor zijn veel spelers bedreven geraakt in het snelschaak en is de jaarlijkse strijd om het
kampioenschap snelschaken altijd spannend.
Op vrijdag 3 januari vond het jaarlijkse toernooi om de snelschaaktitel van SV Vredeburg plaats. De
bijbehorende trofee is zeer felbegeerd. En er zijn bij SV Vredeburg zeker zeven of acht spelers die de
snelschaaktitel kunnen winnen, als het een beetje meezit. Bij het snelschaken hebben spelers niet meer
dan precies vijf minuten bedenktijd per persoon voordat de vlag valt. Dit leidt meestal tot wild-westtaferelen op het schaakbord en bijna iedereen heeft wel een partij dat hij onder de druk van de klok een
blunder begaat. Snel analyseren en snel handelen zijn van belang. Dit jaar was het toernooi wederom
spannend en hectisch, behalve in het geval van Bob Stolp. Stolp is, na de verhuizing van Koen Kramer, al
enkele jaren de sterkste speler van de vereniging - hij is ook de regerend clubkampioen in de lange partij maar veroverde tot nog toe merkwaardigerwijs nog nooit de snelschaaktitel. Deze keer echter was Stolp
ongenaakbaar en scoorde over negen ronden negen punten. Hij acteerde iedere partij zeer koel en
creëerde een riante voorsprong op achtervolgers Bert Hollander – vorig jaar nog de snelschaakkampioen –
en Niels Hageman. Op de vierde plaats eindigde Jos Admiraal, vlak voor oud-snelschaakkampioenen Harold
Ebels en Ed Stolp. De top tien werd gecompleteerd door Hidde Ebels, drievoudig ex-winnaar Robin
Rommel, Remi Aafjes en Sandra Hollander. SV Vredeburg kijkt terug op een geslaagde schaakavond, die een
terechte snelschaakkampioen opleverde. Komende vrijdag wordt de interne competitie vervolgd met de
veertiende ronde.

Ronde 14 – 12 januari 2014
Talenten houden knap aansluiting bij top

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ wordt vaak gezegd. De veertiende ronde van de interne competitie
liet zien dat het met die schaaktoekomst bij SV Vredeburg wel goed zit. De jongere spelers Hidde Ebels en
Remi Aafjes hielden met knappe resultaten aansluiting bij de top van de ranglijst.
Hidde Ebels moest het met zwart opnemen tegen zijn vader, koploper Harold Ebels. Het leverde een
hoogstaande en bloedstollende Spaanse partij op, waarin senior veel tijd gebruikte en in het eindspel alle
zeilen moest bijzetten om de talentvolle VWO-scholier op remise te houden. Op zet 48 werd uiteindelijk de
vrede getekend. Ook Remi Aafjes bleef met zwart knap overeind tegen een Vredeburg-topper. Meervoudig
clubkampioen Jos Admiraal speelde zijn toren te overmoedig naar de zevende rij, waarna de slimme
tegendreiging van de 16-jarige Aafjes plotseling sterk oogde. Mede vanwege de klok – ook hier gebruikte de
oudere speler veel meer bedenktijd – ondernam Admiraal geen verdere pogingen meer en prijsde zich
gelukkig met een halfje. Met de goede resultaten handhaafden Hidde Ebels (5) en Remi Aafjes (7) zich in de
top van de ranglijst. Met ook Bert (3) en Sandra Hollander (6) staan daar nu maar liefst vier spelers van
onder de 21 jaar. Marcel Wester boekte een vlotte overwinning op Marc Voorwalt, die na het kerstreces

duidelijk nog scherpte miste. Jaap Limmen veroverde op handige wijze de c-pion van Barry Blekemolen,
maar moest tot laat op de avond strijden om het voordeeltje om te zetten in een overwinning. Gijs Pouw
was na zijn overwinning niet te beroerd om Kees Aafjes nog eens uit te leggen op welke zet hij een
missertje gemaakt had en hoe hij het beter had kunnen spelen. De sterke Niels Hageman profiteerde van
een te wild stukoffer van Gertjan Hafkamp die onverstandig een paard investeerde tegen twee pionnen.
Eventuele afwezigheidsmeldingen dienen voortaan bij Bert Hollander gedaan te worden.

Ronde 15 – 19 januari 2014
Pech voor Pepping

Op vrijdag 17 januari speelde SV Vredeburg de vijftiende ronde van de interne competitie. Enkele
schaakpartijen kregen een dramatische wending en eindigden anders dan eerder gedacht.
Geïnspireerd door het bestuderen van de grootmeesterpartijen van het Tata-toernooi speelde Nico
Pepping een puike partij tegen de sterke Hans de Goede. Met zorgvuldig spel bouwde hij een winnende
stelling. Maar als gevolg van concentratieverlies maakte Pepping een foutje in het diepe eindspel: De
Goede klauterde uit de kuil en veroverde alsnog het punt. Ook de broers Dylan en Allard de Vries gingen
tragisch onderuit na een wederopstanding van hun tegenstanders. Dylan de Vries verzuimde na een
degelijke opbouw winnend de torens te verdubbelen tegen Dick Aafjes en verloor in de plaats daarvan een
paard. Allard de Vries kraakte Barry Blekemolen op correcte wijze en won een stuk tegen twee pionnen.
Maar in het eindspel wist Blekemolen met zijn vechtschaak toch een stuk terug te pakken en het punt te
scoren. Bob Stolp deed goede zaken in de top van de ranglijst door Bert Hollander gedecideerd te verslaan.
Stolp nadert nu koploper Harold Ebels, die een remise noteerde tegen Niels Hageman. Ebels verspeelde
een pion in de opening, maar kreeg daardoor wel een zeer actieve stelling, waarbij de dame van Hageman
werd opgejaagd. In het complexe middenspel, met snel afnemende beschikbare bedenktijd, werd door de
kemphanen tot remise besloten. Ook Ed Stolp en Jos Admiraal kloven het been niet helemaal af en kwamen
remise overeen. Admiraal spoelde daarmee een tegenvallend resultaat op het Tata-toernooi weg. Piet van
der Heijdt keerde terug na een periode van afwezigheid en liet zien het spelletje nog te beheersen: Ed van
Duin werd keurig verslagen. Marcel Wester kon het niet bolwerken tegen Adri Beentjes die zijn spel
doorspekt met trucjes en valletjes. Eén van die valletjes werd Wester noodlottig.

Ronde 16 – 25 januari 2014
Termes ruimt Rommel op

Op vrijdag 24 januari speelde SV Vredeburg de zestiende ronde van de interne
competitie. Het computerprogramma Keizer had weer voor een mooie indeling
gezorgd.
Theo Al was zeer snel klaar met Jeroen Tebbens, die al op de tiende zet, na een
ongelukkige manoeuvre, de dame kon inleveren. Ronald van der Storm is weer
onderweg naar de bovenste regionen van de ranglijst. Adri Beentjes bleek geen
onoverkomelijke sta-in-de-weg: met een kleine combinatie op de damevleugel
forceerde Van der Storm beslissend voordeel. Robin Rommel, die in het Tatatoernooi voor lokale politici nog uitstekend gepresteerd had, werd hardhandig van
het bord gezet door Robert Termes. Met dame en loper bezette Termes een
cruciale diagonaal. Rommel spartelde nog even in de hoop op een remisevariant,
maar Termes maakte het koeltjes af. Jos Admiraal verkeerde in goede vorm in zijn
partij tegen Barry Blekemolen. Met een florissante aanval op de centraal
geposteerde zwarte koning veroverde hij het punt. Bob Stolp boekte een vorstelijke
overwinning op Niels Hageman. Met name zijn superieure loperpaar deed Hageman
in het stof happen. Harold Ebels profiteerde in een Siciliaanse partij van een onzorgvuldige verdediging van
Gertjan Hafkamp: Ebels veroverde een loper en Hafkamp besloot de strijd te staken. Sandra Hollander liet
de winst tegen Remi Aafjes uit handen glippen. Na een mooie aanval hoefde ze met een paardzet alleen

nog maar de trekker over te halen, maar de scholiere liet haar opponent onder de druk vandaan komen en
de partij verzandde in remise. Hoewel Dick Aafjes nog lang stand hield in een eindspel met twee pionnen
minder was uiteindelijk geen kruid gewassen tegen de ijzersterke Ed Stolp. Hans de Goede veroverde een
pionnetje van Dylan de Vries en bouwde dat voordeeltje langzaam uit tot een gedegen overwinning.
Komende week spelen zowel het eerste als het tweede team van SV Vredeburg een bondswedstrijd.

Ronde 17 – 2 februari 2014
Vredeburg blijft meedoen in titelrace

Voor de schakers van SV Vredeburg waren het belangrijke dagen met een competitieduel voor zowel het
eerste als het tweede zestal. Ook de zeventiende ronde van de interne competitie stond op het
programma.
Het eerste team van SV Vredeburg moest op dinsdagavond aantreden bij Oppositie 2 in Heiloo. Bob en Ed
Stolp en Jos Admiraal scoorden een vol punt, terwijl Harold Ebels en Gertjan Hafkamp een nul noteerden.
Door het cruciale halfje van Bert Hollander kwam Vredeburg met de schrik vrij : 3,5-2,5. Vredeburg blijft
meedoen in de race om de titel in de derde klasse D. Op vrijdagavond ontving Vredeburg 2 het sterke
Purmerend 5. De Limmers werden met 0,5-5,5 overklast. Dick Aafjes, Sandra Hollander, Robert Termes,
Hidde Ebels en Hans de Goede verloren. Alleen Ronald van der Storm was goed voor een remise. Vredeburg
2 zakt af naar de onderste regionen op de ranglijst. De zeventiende ronde van de interne competitie bracht
kampioen Bob Stolp en koploper Harold Ebels tegenover elkaar. Stolp toonde in een spectaculaire
Siciliaanse partij zijn schaaktechnische kunnen door knap een pion op veld e6 te veroveren. Maar Ebels
beschikte over een vechtersmentaliteit: ondanks zijn mindere stelling bleef hij met dame en paard
complicaties zoeken rond de koning van Stolp. Deze gebruikte veel bedenktijd om de dreigingen te pareren
en de weg naar winst uit te denken. Toen Stolp met nog minder dan een minuut op de klok de kans liet
lopen op remise door zetherhaling, sloeg Ebels met een dodelijke paardvork toe en scoorde het
verrassende punt. Bert Hollander versloeg Ed Stolp met een klassieke koningsaanval. Gertjan Hafkamp klom
uit het dalletje met een even onverwachte als knappe overwinning op de sterke Jos Admiraal. Piet van der
Heijdt rekende vlot af met Harry Levering, die er met het koppie niet helemaal bij was en onder zijn kunnen
speelde. Jan Brantjes presteerde prima met een keurige zege op Alex Termes. Pionwinst werd langzaam
uitgebuit tot een heuse mataanval.

Ronde 18 – 8 februari 2014
Duur puntenverlies voor Vredeburg 3

Op vrijdag 7 februari speelde het derde team van SV Vredeburg voor de bondscompetitie tegen de buren
van Castricum 4. Ook stond de achttiende ronde van de interne competitie op het programma.
Nico Pepping behaalde op knappe wijze een vol punt voor Vredeburg 3. De partij van Marc Voorwalt liet
achtereenvolgens een hopeloze stelling en, na een fout van zijn tegenstander, een glad gewonnen stelling
zien, maar leverde uiteindelijk een remise op. Omdat Dylan de Vries en teamcaptain Jan Brantjes verloren,
stond een eindstand van 1,5-2,5 op het scorebord. Vooral de nederlaag van De Vries was een zure: in een
perspectiefrijk eindspel verspeelde hij onnodig een toren. Door het dure puntenverlies raakt een eventueel
kampioenschap uit beeld en zakt Vredeburg 3 naar de middenmoot van de ranglijst in de vierde klasse E. In
de interne competitie zorgden Dick Aafjes en Jaap Limmen voor een spectaculaire partij. Aafjes won een
pionnetje, maar zag zijn centrale koning zwaar belaagd worden. Met geduld en vechtlust hield Aafjes het
droog en scoorde een fraai punt. Ed Stolp beheerste de Italiaanse opening beter dan Barry Blekemolen en
stond na een zet of vijftien al, in hogere zin, gewonnen. Hans de Goede en Robert Termes gaven elkaar, in
een spannende partij met over en weer een sterke pionnenketen, geen duimbreed toe en besloten na een
zet of veertig tot remise. Piet van der Heijdt is al wekenlang in de winning mood. Deze keer kreeg Allard de
Vries de kous op de kop. Van der Heijdt taxeerde een combinatie dieper dan zijn tegenstander en won
materiaal. Ronald van der Storm had er een zware kluif aan om Bert van Diermen te verslaan, maar slaagde

wel in die poging toen zijn tegenstander zich in het diepe middenspel enkele onzorgvuldigheden
permitteerde. Ed van Duin toonde zich in een onderhoudende partij net iets sterker dan Paul de Ruijter.

Ronde 19 – 16 februari 2014
Vredeburg 2 buigt voor Assendelft

Op vrijdag 14 februari ontving het tweede zestal van SV Vredeburg koploper Assendelft voor een duel in de
bondscompetitie. Op dezelfde avond werd de negentiende ronde van de interne competitie gespeeld.
Vredeburg 2 had het moeilijk met het hoger geplaatste eerste team van Assendelft. Hidde Ebels, Remi
Aafjes en Barry Blekemolen incasseerden een nederlaag. Teamcaptain Robert Termes en invaller Allard de
Vries deden het prima met een remise en Sandra Hollander scoorde in een mooie aanvalspartij zelfs een vol
punt. Maar al met al stond een 2-4 einduitslag op het scorebord. Assendelft heeft het kampioenschap in de
derde klasse D bijna binnen. Vredeburg 2 zakt naar het ‘rechterrijtje’. In de interne competitie trok de
marathonpartij tussen Paul de Ruijter en Kees Aafjes de aandacht. De Ruijter speelde sterk. Aafjes
antwoordde ook met prima zetten, maar gebruikte wel veel bedenktijd. Dat brak hem uiteindelijk op: zijn
vlag viel en De Ruijter triomfeerde. Ed en Bob Stolp, vader en zoon, kennen elkaar door en door, ook achter
het schaakbord. Het resultaat van de onderlinge partij – remise – wekte dan ook geen verbazing. Bert
Hollander en koploper Harold Ebels kwamen in een Siciliaanse partij, waarin het draaide om een gevecht
om de open e-lijn, ook niet verder dan remise. Na zijn verloren partij tegen Gijs Pouw gaf Marcel Wester
aan dat hij gewonnen had met fouten maken. Adri Beentjes liep tegen een oplettende Harry Levering aan,
die goed oog had voor de kwetsbare verdediging rondom de witte koning. Jan Brantjes en Theo Al
vermaakten de omstanders met een spannende partij met een explosief eindspel, dat uiteindelijk voor
beide spelers net niet te winnen viel. Jos Admiraal was uitstekend op dreef tegen Hans de Goede, die niet
lekker uit de opening kwam en in het middenspel een kleine combinatie te verstouwen kreeg.

Ronde 20 – 22 februari 2014
Incompleet Vredeburg verslaat Excelsior

Op maandag 17 februari speelde het eerste team van SV Vredeburg een duel voor de bondscompetitie bij
Excelsior 3 in Heemskerk. Op vrijdag 21 februari werd de twintigste ronde van de interne competitie
gespeeld.
Door miscommunicatie na een afzegging stond SV Vredeburg met één speler te weinig in de Jansheeren in
Heemskerk. Gelukkig is Excelsior 3 een laagvlieger in de derde klasse D en brak de onmiddellijke 1-0
achterstand Vredeburg niet op. Door overwinningen van Bob Stolp, Bert Hollander, Jos Admiraal en Gertjan
Hafkamp en een remise van Harold Ebels werd een keurige 4,5-1,5 zege geboekt en handhaaft Vredeburg
zich op de tweede plaats op de ranglijst, achter het zeer sterke ZSC Saende 4. In de interne competitie
sprong de razendsnelle overwinning van Gijs Pouw op Bert van Diermen in het oog. De matig
geconcentreerde Van Diermen tuinde in een openingsvalletje en werd na een zet of vijftien al mat gezet.
Dankzij twee ijzersterke lopers won Ed Stolp van Harold Ebels die na een redelijke opening toch langzaam
maar zeker werd ingesnoerd. Gertjan Hafkamp verkeerde in bloedvorm: tegen Bert Hollander vloog hij
succesvol met veel stukken in de richting van de arme zwarte koning. Jaap Limmen won het prestigeduel
tegen buurtgenoot Ronald van der Storm. Pionwinst werd subtiel uitgebouwd tot een vol punt. Bob Stolp
was te sterk voor Jos Admiraal die door een ongelukkige lange rokade Stolp in het zadel hielp. Stolp nadert
nu koploper Harold Ebels met rasse schreden. Sandra Hollander won op voortreffelijke wijze van Dick
Aafjes die geen antwoord had op de diverse penningen en combinaties van de scholiere. Piet van der Heijdt
wist met goed spel – toch wel verrassend – te winnen van de sterke Hans de Goede. Adri Beentjes versloeg
Nico Pepping door eerst een pionnetje te winnen, daarna enkele stukken te ruilen en vervolgens de witte
koning op de korrel te nemen.

Ronde 21 –1 maart 2014
Coulante De Ruijter geeft halfje cadeau

Op vrijdag 28 februari speelde SV Vredeburg ronde 21 van de interne competitie. Zowel bij vader en zoon
Aafjes, broer en zus Hollander als bij de broers De Vries stond een familietwist op het programma.
Dylan en Allard de Vries deden elkaar bepaald geen pijn en kwamen vlot een remise overeen. Remi Aafjes
nam het met wit op tegen zijn vader Dick. Hij veroverde een pionnetje, maar moest dat even later onder
druk van de zwarte dame teruggeven, waarna remise werd overeengekomen. De hoog geklasseerde Bert
Hollander had geluk dat zijn sterk spelende zusje Sandra in een voordelige stelling de weg naar de winst
niet vond en remise aanbood. Bert Hollander accepteerde het aanbod opgelucht. Sandra kon tevreden
terugkijken op haar sterke spel en was de morele winnaar. Barry Blekemolen toonde zijn veerkracht in het
duel tegen Harold Ebels. Hoewel Blekemolen een pion achter kwam, knutselde hij in het diepe middenspel
met twee torens en een pion toch een winnende aanval bij elkaar. Bob Stolp kwam niet verder dan remise
tegen Hidde Ebels die de scherpe stelling uitstekend onder controle had. Paul de Ruijter toonde zich
coulant toen zijn tegenstander Jan Brantjes een stuk aanraakte waarmee hij alleen een slechte zet kon
uitvoeren. De Ruijter, die niet op een flauwe manier wilde winnen, liet Brantjes een andere zet uitvoeren.
De partij eindigde uiteindelijk in remise, waarmee De Ruijter feitelijk een half punt cadeau deed. Hans de
Goede en Adri Beentjes toverden een uiterst spannend eindspel, met over en weer een toren en enkele
pionnen, op het bord. De Goede begreep het best hoe belangrijk de koning in zo’n eindspel is en veroverde
knap het punt. Jos Admiraal verschalkte Jaap Limmen met een gehaaide paardzet in de Siciliaanse opening.
Limmen koos voor opgave in plaats van torenverlies. Komende vrijdag wordt er niet geschaakt vanwege
Limmen Creatief.

Ronde 22 –16 maart 2014
Limmen sluit vijandige dame in

Op vrijdag 14 maart speelde SV Vredeburg ronde 22 van de interne competitie. Een dag later nam een team
van Vredeburg deel aan het Noordhollands kampioenschap Rapidschaak voor clubteams.
Een spectaculair slot kende de partij tussen de uitstekend spelende Jaap Limmen en Ed Stolp. Stolp drong
met zijn dame binnen in de witte stelling, maar met enkele subtiele zetten van pion en toren wist Limmen
de vijandige dame in te sluiten op veld a2. Daarna was het simpel om Stolp, die feitelijk met een dame
minder speelde, op te rollen. Marc Voorwalt, die vorige week in IJmuiden een briljante aanvalspartij uit de
mouw schudde, had geen enkele moeite het eindspel met een toren meer te winnen van Nico Pepping.
Adri Beentjes ruilde een paard tegen een loper en creëerde daarmee een dubbelpion bij zijn tegenstandster
Marlies Sturk. Met deze slechtere stellingstructuur verloor Sturk ook nog een stuk en hoewel zij nog lang
bleef strijden, kwam het punt voor Beentjes niet meer in gevaar. Harold Ebels won na een Spaanse opening
een pionnetje van Sandra Hollander, maar daarna viel het de koploper niet makkelijk het voordeel uit te
nutten. Dat veranderde toen Sandra, onder druk van de klok, plots een toren inleverde en Ebels een punt
kon bijschrijven. Nieuwbakken politicus Paul de Ruijter liet Alex Termes ontsnappen toen hij eerst een
eenvoudige matvariant over het hoofd zag en daarna een combinatie miste die tot damewinst kon leiden.
Opgelucht incasseerde Termes het halve punt. Jeroen van Vliet keek zeer tevreden terug op zijn remise
tegen de sterker geachte Hans de Goede.
Het Vredeburg-team bestaande uit Bob en Ed Stolp, Bert Hollander en Barry Blekemolen was op zaterdag
15 maart uitstekend op dreef bij het Noordhollands kamioenschap Rapidschaak. Met de scores 5 uit 7 voor
‘de Stolpjes’, 4,5 uit 7 voor Blekemolen en 3 uit 7 voor Hollander werd met verve beslag gelegd op de
eerste plaats in de C-poule. Met een fraaie trofee en een portie kaas keerden de Limmers terug uit Koedijk.
Komende vrijdag speelt het eerste zestal van Vredeburg de cruciale bondswedstrijd tegen ZSC Saende.
Team Vredeburg Rapidkampioen NHSB!
Vandaag heeft onze schaakvereniging een viertal afgevaardigd
naar Koedijk voor het Rapidkampioenschap van de NHSB voor teams. Omdat wij met het hoogste team in
de derde klasse uitkomen, speelden we in groep C, maar wel gemengd met de 50 andere teams.
>>>

Na een matig begin kwam iedereen op gang, en stroomden de punten binnen. Zelfs tegenstanders met veel
hogere ratings werden van het bord afgespeeld, ondanks het vreemde tempo van 20 minuten per partij. Als
de één een steekje liet vallen, haalden de andere drie de match binnen, kortom: een teamprestatie. Aan
het einde bleek Vredeburg namelijk 10e te zijn geworden, veruit het beste C-team wat meedeed. Veel kaas
en een metalen koe als trofee was het prachtige resultaat van dit geslaagde middagje zwoegen! Waar Bert
wat matig presteerde met slechts 3 punten na 7 wedstrijden, werd dit door Barry (4,5) en Bob en Ed (5!)
ruimschoots goedgemaakt.
Bert Hollander

Ronde 23 –22 maart 2014
Pak slaag voor Vredeburg

Op vrijdag 21 maart speelde het eerste zestal van SV Vredeburg het cruciale bondscompetitieduel tegen
ZSC Saende. Op dezelfde avond stond ronde 23 van de interne competitie op het programma.
Vóór het bondsduel was de uitgangspositie helder. Vredeburg moest winnen tegen koploper ZSC Saende
om nog kans te maken op het kampioenschap in de derde klasse D. Maar het liep anders. Het sterke Zaanse
jeugdteam gaf Vredeburg een pak slaag van jewelste en heeft de titel nu voor het grijpen. Jos Admiraal, op
bord vier, verloor snel een toren en de partij. Gertjan Hafkamp opende op het laatste bord te wild en kwam
op onoverkomelijke materiële achterstand. Bert Hollander werd op bord drie weggedrukt op de
koningsvleugel. Toen Bob Stolp op het eerste bord niet verder kwam dan remise was het pleit reeds
beslecht. De nederlaag van Ed Stolp in een turbulent eindspel maakte de uitslag nog beroerder. De
enigszins gelukkige remise van Harold Ebels op bord twee kantelde het beeld niet meer: 5-1 voor Saende.
Geen enkele overwinning en maar twee remises: Vredeburg kan in april, in de laatste ronde, nog vechten
om plek twee of drie, maar de titelaspiratie kan voor minimaal een seizoen de ijskast in. In de interne
competitie had Theo Al aan een pionnetje voordeel niet genoeg om Piet van der Heijdt te verslaan. Van der
Heijdt ruilde veel af en zette de pluspion van Al klem, waarna remise resteerde. Robin Rommel, na de
verkiezingen bevrijdt van het zware werk als raadslid, won soepeltjes van Allard de Vries. Dick Aafjes deed
een loper cadeau aan Hidde Ebels, die het geschenk aanvaardde en uitbouwde tot een vol punt. Jan
Brantjes verkeerde in topvorm. Met gehaaid spel sloeg hij een bres in de koningsvleugel van Marlies Sturk
en won vlot. Remi Aafjes boekte een even verrassende als knappe zege op Jaap Limmen, die nog wel
openingsvoordeel verwierf, maar vervolgens zijn koningstelling opende en een beslissende tegenaanval
voor de kiezen kreeg.

Ronde 24 –29 maart 2014
Vredeburg onderuit tegen kampioen Oppositie

Op vrijdag 28 maart ontving het derde team van SV Vredeburg de buren van Oppositie 3 voor een duel in
de bondscompetitie. Ook stond ronde 24 van de interne competitie op het programma.
Omdat Oppositie 3 al vóór het spelen van de laatste ronde kampioen was en Vredeburg 3 zeker was van
een plaats in de middenmoot in de vierde klasse E, stond slechts de eer van de burenstrijd op het spel.
Niettemin werden de bestaande verhoudingen bevestigd: Jan Brantjes, Allard de Vries en Nico Pepping
konden het niet bolwerken tegen hun respectievelijke tegenstanders Jan Jonkheer, Harry de Jager en Aart
van den Brink. Alleen Dylan de Vries die weliswaar slecht uit de opening kwam in zijn partij tegen Eric
Huffnagel, maar in het middenspel de controle hervond, scoorde een half puntje voor Vredeburg:
eindstand 0,5-3,5. In de interne competitie had Bob Stolp in zijn partij tegen Bert Hollander alle geluk van
de wereld dat zijn tegenstander een combinatie leidend tot damewinst over het hoofd zag. In de plaats
daarvan ontstond een pionneneindspel dat Stolp op techniek wist te winnen. Adri Beentjes verloor eerder
dit seizoen van de sterke Jaap Limmen. Dit maal ging hij er eens goed voor zitten en sleepte zeer
geconcentreerd een remise uit het vuur. Sandra Hollander boekte een uitstekend resultaat door te winnen
van Gertjan Hafkamp. Het was kantje-boord, omdat Sandra, zoals wel vaker, erg veel bedenktijd gebruikte
en niet meer dan één minuut overhad, toen zij de beslissende torenwinst realiseerde. Dick Aafjes rekende

af met Harry Levering door in het middenspel twee pionnetjes te winnen en vervolgens alles af te ruilen,
zodat de pluspionnen doorslaggevend werden. Piet van der Heijdt was terecht trots op zijn keurige
overwinning op Jeroen van Vliet die miscalculeerde bij een complexe stukkenruil in het middenspel.

Ronde 25 – 5 april 2014
Weer domper voor Vredeburg

Op dinsdagavond 1 april speelde het eerste zestal van SV Vredeburg bij De Waagtoren in Alkmaar het
laatste duel voor de bondscompetitie van dit seizoen. Op vrijdagavond stond ronde 25 van de interne
competitie op het programma.
Na het gevoelige verlies tegen ZSC Saende in de voorlaatste ronde moest SV Vredeburg , in de bovenzaal
van het Gulden Vlies, winnen om de tweede plek in de derde klasse D te behouden. Het duel leverde
evenwel een nieuwe domper op. Jos Admiraal tekende op bord vier voor een snelle remise. Maar kort
daarna verloren achtereenvolgens Jaap Limmen op bord zes, Gertjan Hafkamp op bord vijf en Bert
Hollander op bord drie. Dat Harold Ebels er op bord twee nog een remise uitsleepte en dat Bob Stolp op
het eerste bord een fraaie zege boekte, deed er niet meer toe. De 4-2 nederlaag was een feit. Het seizoen
eindigde daarmee voor SV Vredeburg wat grijzig: na vier overwinningen en drie nederlagen was de
kleurloze derde plek wat resteerde. In de interne competitie boekte Kees Aafjes een mooi resultaat door de
sterke Adri Beentjes op remise te houden. Piet van der Heijdt hielp Ed Stolp in het zadel door al na een zet
of acht een stukoffer te plaatsen, zonder enige compensatie. Marcel Wester baalde van zijn optreden tegen
Nico Pepping. Door een fout in de opening gaf hij Pepping winnend voordeel. Gijs Pouw werd aan de
zegekar gebonden door de sterk spelende Remi Aafjes. Het topduel tussen Gertjan Hafkamp en Harold
Ebels leverde na 73 enerverende zetten geen winnaar op. Ook het duel tussen Sandra Hollander en Bob
Stolp eindigde in remise. Stolp had een loper ingeleverd tegen twee pionnen, maar Sandra Hollander vond
geen goed winstplan om het voordeel te verzilveren. Met nog vijf ronden te spelen blijft het spannend aan
de top van de ranglijst, waar Harold Ebels, Bob Stolp en Gertjan Hafkamp vooralsnog de medailleposities
bezetten.

Ronde 26 – 12 april 2014
Beentjes wint ondanks hoofdwond

Op vrijdag 11 april speelde SV Vredeburg ronde 26 van de interne competitie. Deze keer was er opvallend
vaak een overwinning voor de zwartspeler.
Onderweg naar de schaakvereniging kwam Adri Beentjes, door een klein ongeval, onzacht in aanraking met
een lantaarnpaal en liep daarbij een hoofdwond op. Maar na doktersbehandeling en voorzien van een
grote pleister was Beentjes nog scherp genoeg om met de zwarte stukken Bert van Diermen te verslaan.
Paul de Ruijter boekte een indrukwekkend resultaat door de sterker veronderstelde Theo Al op remise te
houden. Het was zelfs een zogenaamde plusremise, waarbij De Ruijter met een pion meer over de iets
betere eindstelling beschikte. Clubkampioen Bob Stolp dichtte het gat op de ranglijst met koploper Harold
Ebels door met zwart het onderlinge duel te winnen. Wellicht miste Ebels in het zinderende eindspel een
remisevariant door eeuwig schaak, maar op de overwinning van Stolp viel weinig af te dingen: zijn dame en
loper werkten ijzersterk samen. Stolp heeft nu een goede uitgangspositie voor continuering van zijn titel.
Hoewel het lange tijd gelijk opging, was de geconcentreerde Dick Aafjes in het eindspel een maatje te groot
voor Gijs Pouw. Hans de Goede speelde een lekkere partij tegen Nico Pepping. Langzaam kwam hij sterker
en sterker te staan, tot de verdediging rondom de witte koning van Pepping in elkaar kukelde. Hidde Ebels
won van Gertjan Hafkamp. Zonder geluk was dat niet: in een glad gewonnen stelling vergat Hafkamp een
tussenzet met de koning te doen, waarna Ebels met een loperschaak alsnog de vrije promotiepion van
Hafkamp kon tegenhouden. Ed Stolp, die bij voorkeur zijn partijen langzaam en zorgvuldig opbouwt, heeft
moeite met het onbevangen aanvalsspel van Bert Hollander. Voor de tweede maal dit seizoen verloor
Stolp van de jonge wiskundedocent. Komende vrijdag speelt SV Vredeburg het traditionele paastoernooi,
waarbij gestreden wordt om taart en eieren.

Paastoernooi – 19 april 2014
Volendam Waterloo voor Vredeburg

Op donderdag 17 april speelde het tweede zestal van SV Vredeburg het laatste bondscompetitieduel van
het schaakseizoen. Een dag later stond het traditionele paastoernooi op het programma.
Vredeburg 2 heeft een wat bleek seizoen. Op de ranglijst van de derde klasse C staat Vredeburg 2
halverwege het rechterrijtje. Met weinig vertrouwen werd dan ook uitgekeken naar het laatste
bondscompetitieduel bij het hooggeplaatste Volendam 2. In lijn met de verwachtingen verloor Robin
Rommel op het eerste bord snel van zijn zeer sterke tegenstander. Maar er ontstond hoop toen
achtereenvolgens Sandra Hollander, op het derde bord, en Ronald van der Storm, op bord twee, een vol
punt scoorden. Sandra won een stuk na een mooi tussenzetje met de koning en Ronald van der Storm
verraste met een onorthodoxe, maar sterke opbouw in het middenspel. Nadat Barry Blekemolen op bord
vijf een nederlaag moest slikken en Dick Aafjes op het vierde bord een zwaarbevochten remise door
herhaling van zetten uit het vuur sleepte, stond een nooitgedachte tussenstand van 2,5-2,5 op de teller.
Helaas kon Robert Termes het op bord zes in een lange en complexe partij niet bolwerken tegen zijn
Volendammer gastheer, waardoor Vredeburg 2 met de kleinst mogelijke nederlaag van 2,5-3,5 onderuit
ging. Een dag later konden de Limmers de zurigheid van zich af schaken tijdens het traditionele en gezellige
paastoernooi, waarbij met behulp van varianten als ‘paard in de zak’ en ‘Fisher Random’ werd gestreden
om taart en dozen eieren. Vrijdag 25 april wordt er niet geschaakt vanwege de Bloemendagen. Op 2 mei
wordt de interne competitie weer vervolgd met ronde 27.

Ronde 27 – 3 mei 2014
Al wint alweer van favoriete tegenstander

Op vrijdag 2 mei speelde SV Vredeburg ronde 27 van de interne competitie. Met nog drie ronden te gaan
krijgt de ranglijst langzaam maar zeker vaste vorm.
Handenwrijvend constateerde Theo Al dat het computersysteem hem had ingedeeld voor een partij tegen
Nico Pepping, één van zijn favoriete tegenstanders. En inderdaad: na een kleine twintig zetten had Al
alweer gewonnen. Pepping had een lepe combinatie over het hoofd gezien. Bob Stolp boekte een
uitstekende overwinning op Gertjan Hafkamp. Met een even onverwachte als sterke damezet won hij
beslissend een paard. Jos Admiraal en Harold Ebels speelden een Siciliaanse partij volgens het boekje.
Omdat voorzitter en secretaris van de vereniging beiden geen fouten maakten, was remise het logische
resultaat. Jaap Limmen was niet scherp: in zijn partij tegen Dick Aafjes blunderde hij op de veertiende zet
een dame weg en kon opgeven. Marcel Wester creëerde enkele gevaarlijke dreigingen in zijn partij tegen
Jeroen van Vliet. Maar het was een slimme paardvork van Van Vliet die uiteindelijk de partij besliste in het
nadeel van Wester. Hidde Ebels speelde de Spaande opening voortreffelijk tegen Bert Hollander en won in
het vroege middenspel een loper en vervolgens de partij. Ondanks zijn afgetekende nederlaag tegen Marc
Voorwalt gaf Bert van Diermen na afloop aan ‘een lekker potje’ te hebben gespeeld. En dat typeert Van
Diermen, maar ook SV Vredeburg: de punten tellen, maar het schaakplezier staat bovenaan! Het duel
tussen Sandra Hollander en Ed Stolp was lang en enerverend. In het diepe eindspel toonde Sandra haar niet
geringe kunnen door met subtiele zetten een pion naar de overzijde te loodsen en het punt te scoren.
Sandra mengde zich daarmee in het ultraspannende gevecht om de bronzen medaille. Andere kandidaten
daarvoor zijn haar broer Bert, Hidde Ebels en oude rot Gertjan Hafkamp. Goud en zilver gaan naar
verwachting naar Bob Stolp en Harold Ebels, die voldoende afstand hebben genomen.

Ronde 28 – 10 mei 2014
Hageman wint op z’n Karpovs

Op vrijdag 9 mei speelde SV Vredeburg ronde 28 van de interne competitie. Het computerprogramma
Keizer had weer gezorgd voor een indeling met enkele interessante duels.
Dick Aafjes bleef stug verdedigen in zijn partij tegen Bob Stolp, maar moest met lede ogen toezien hoe de
koploper het eindspel met een pion meer op techniek naar zich toehaalde. Niels Hageman speelde in zijn
duel tegen Gertjan Hafkamp zoals oud-wereldkampioen Karpov in zijn hoogtijdagen: een miniem
positioneel voordeeltje – in dit geval een iets gunstiger pionnenstructuur - langzaam maar zeker uitmelken
tot een gewonnen stelling! Runner up Harold Ebels was prima op dreef en versloeg Bert Hollander in een
Spaanse partij. Even na de twintigste zet leverde Hollander een paard in en hield het voor gezien. Marcel
Wester en Jan Brantjes vermaakten de omstanders met een spannende partij en een explosief eindspel.
Wester zegevierde door over de e-lijn een pion naar de overzijde te loodsen. Harry Levering was terecht
trots op zijn knappe overwinning op de sterker geachte Barry Blekemolen. “M’n beste partij van het
seizoen,” verklaarde Levering. Dylan de Vries speelde een voortreffelijke partij tegen Robert Termes, die er
na het verlies van een kwaliteit en een pion de brui aan gaf. Sandra Hollander deed uitstekende zaken in de
strijd om de derde plaats door een keurige overwinning op Hidde Ebels, die na een moment van
onzorgvuldigheid een ongunstige stukkenruil voor de kiezen kreeg. Jaap Limmen speelde loeisterk tegen
Hans de Goede en won in het middenspel een paard. Adri Beentjes had de pest in toen hij in een
gelijkwaardig pionneneindspel tegen de getalenteerde Remi Aafjes een klein foutje maakte, een pionnetje
verloor en de gehoopte remise zag verdampen. SV Vredeburg speelt nog twee ronden en dan zit het
seizoen 2013-2014 er op.

Ronde 29 – 17 mei 2014
Blekemolen als kat met zeven levens

Op vrijdag 16 mei speelde SV Vredeburg de 29e en voorlaatste ronde van de interne competitie. Enkele
partijen verliepen zeer spectaculair.
Marlies Sturk en Marcel Wester speelden een marathonpartij met een extreem spannend eindspel. Na een
moment dat Wester voordeel had kunnen boeken met een eenvoudige zet met de koning, was het
uiteindelijk Sturk die iets handiger met het laatste pionnetje omging en het promotieveld als eerste wist te
bereiken. Ook de partij tussen Barry Blekemolen en Dick Aafjes was lang en spannend. Aafjes kwam beter
uit de opening en stond voordeliger in het middenspel, maar als een kat met zeven levens wist Blekemolen
keer op keer de problemen op te lossen en tenslotte zelfs het eindspel met een pion meer te winnen. In zijn
partij tegen koploper Bob Stolp had Niels Hageman aan de volledige bedenktijd van 1,5 uur voor 36 zetten
niet genoeg. In een overigens verloren stelling viel de vlag. Bij Harry Levering is het hollen of stilstaan: na
zijn sterke overwinning van vorige week werd hij nu, na een onhandige manoeuvre in de opening, snel van
het bord gespeeld door Bert van Diermen. Sandra Hollander en Jos Admiraal gaven elkaar geen duimbreed
toe. Na een afruil van stukken ontstond als vanzelf een remisestelling. Ook Hans de Goede en Piet van der
Heijdt deelden het punt. Gelet op de ranglijst waar zij halverwege, op de zeventiende en achttiende plaats,
ook niet voor elkaar onder doen, was dat een logisch resultaat. Hidde Ebels speelde met de witte stukken
sterk tegen Remi Aafjes: hij kon na een lekkere combinatie in het centrum een toren bemachtigen en het
punt scoren. Theo Al kampte met een ‘overbelaste dame’, waardoor zijn tegenstander Robin Rommel
beslissend een stuk kon winnen. De partij tussen Bert Hollander en Gertjan Hafkamp had gelijkenis met een
vuurgevecht in het Wilde Westen. Met een krachtige paardzet vuurde Hollander uiteindelijk raak en viel de
zwarte koning van Hafkamp neer. In zijn duel tegen Kees Aafjes verloor Jan Brantjes fors materiaal in de
opening, maar toen de partij langer duurde verloor Aafjes de scherpte en ging toch nog de bietenbrug op.
Vrijdag 23 mei speelt SV Vredeburg de laatste ronde en wordt de balans opgemaakt.

Ronde 30 – 25 mei 2014
Nieuwe schaaktitel voor Bob Stolp

Op vrijdag 23 mei speelde SV Vredeburg de dertigste ronde van de interne competitie. Daarmee kwam een
einde aan een seizoen dat tot en met de laatste ronde spanning bracht.
Bob Stolp deed wat hij moest doen om zijn titel te prolongeren: winnen in de laatste ronde. Hidde Ebels
was het slachtoffer die in het vroege middenspel een stuk inleverde. Voor de 31-jarige controller
betekende het zijn zesde Vredeburg-kampioenschap in de laatste negen jaar. Ondanks een nederlaag
tegen Niels Hageman eindigde Harold Ebels op een zeer verdienstelijke tweede plek. In de laatste ronde
plaatste hij een gevaarlijk pionoffer tegen de Franse verdediging van zijn opponent, maar Hageman bleef
op de been en nam de aanval winnend over. Sandra Hollander veroverde zeer knap de bronzen medaille
door in een spannend duel haar broer Bert te verslaan. Bert verspeelde, na een doordachte combinatie van
Sandra, een loper en moet genoegen nemen met de vierde plek. Hij eindigt op de ranglijst vlak voor Hidde
Ebels. De top tien van het seizoen 2013-2014 wordt gecompleteerd door Jos Admiraal, Niels Hageman, Jaap
Limmen, Gertjan Hafkamp en Ed Stolp. Het prestigeduel tussen Dick Aafjes en zijn zoon Remi eindigde in
remise, waardoor Remi als nummer elf op de ranglijst net zijn vader voorblijft. De hoge posities van Sandra
en Bert Hollander, Hidde Ebels en Remi Aafjes bewijzen dat de jeugd bij Vredeburg is ontbolsterd. In het
rechterrijtje boekte Ed van Duin een stijlvolle overwinning op Jeroen van Vliet, die de handige penning van
Van Duin niet goed kon pareren. Kees Aafjes verloor van Robin Rommel en is op de 38e plaats de drager
van de rode lantaarn geworden. De 74-jarige Aafjes zet zijn partijen veelal sterk op, maar heeft moeite om
in het eindspel scherpte te vinden. De schakers van Vredeburg hoeven niet te wachten tot september voor
zij elkaar weer treffen. In het kader van het 40-jarig jubileum van de club vindt op 27 juni een simultaan
plaats tegen niemand minder dan Nederlands kampioen grootmeester Dimitri Reinderman! Op 28 juni
volgt een spetterende feestavond.

Jubileumaankondiging – 21 juni 2014
SV Vredeburg: 40 jaar en springlevend

Schaakvereniging Vredeburg ui t Limmen viert op 27 en 28 juni het 40-jarig jubileum met een
simultaansessie door de regerend Nederlandse kampioen Dimitri Reinderman en met een spetterende
feestavond.
Het is deze dagen precies 40 jaar geleden dat de buurmannen Piet van der Heijdt en Cor Visser, daartoe
aangemoedigd door toenmalig burgemeester Molhoek, het initiatief namen een schaakvereniging op te
richten in Limmen. De vereniging die zijn naam kreeg vanwege de gekozen speellocatie in cultureel
centrum Vredeburg startte met zeven leden en is uitgegroeid tot een bloeiende schaakvereniging. Iedere
vrijdagavond, in de periode van september tot en met mei, komen ongeveer veertig leden bijeen om de
schaakstukken ter hand te nemen. SV Vredeburg speelt een interne competitie en neemt daarnaast met
drie teams deel in de competitie van de Noord-Hollandse Schaakbond. Ook de ludieke toernooien met
Kerst en Pasen behoren tot de gewaardeerde verenigingscultuur. Erelid Piet van der Heijdt speelt trouwens
nog steeds z’n potje mee. Ook de huidige verenigingsvoorzitter Jos Admiraal was één van de leden van het
eerste uur. Ter ere van het 40-jarig jubileum komt niemand minder dan regerend Nederlands kampioen
Dimitri Reinderman naar Limmen. Op 27 juni neemt hij het in een simultaansessie op tegen alle leden van
SV Vredeburg. Burgemeester Mans zal aanwezig zijn om rond 20.00 uur de eerste zet uit te voeren. Een dag
later, op zaterdag 28 juni, vieren de schakers, samen met hun partners en met oud-leden, een spetterend
jubileumfeest. Een feestcommissie, onder leiding van Bert van Diermen, zorgt voor een knallend
programma met muziek, presentaties en spel, vanzelfsprekend omlijst door drankjes en hapjes. Waar
anders dan in de sfeervolle bovenzaal van Vredeburg kan het jubileumfeest gepland zijn?

