
 

 

Verslagen Seizoen 2014 – 2015 

 
 
 
 
 

Ronde 1 – 27 september 2014  
 
Puike paardzet Rommel levert punt op  
Na een week geleden al te hebben warm gedraaid tijdens de zogenaamde ‘nulde’ ronde, gingen de 
schakers van SV Vredeburg op vrijdag 26 september van start met de eerste ronde van een nieuw 
schaakseizoen.  
Clubkampioen Bob Stolp kwam tegen Hans de Goede geen enkele maal in de problemen: met gedegen 
zetten bereikte hij voordeel en pakte de winst. Jos Admiraal opende prima tegen Robin Rommel en leek na 
stukwinst onderweg naar een overwinning. Maar met een puike paardzet van Rommel in het vroege 
eindspel keerde de partij volledig: Admiraal kon kiezen tussen dameverlies of ondekbaar mat. De eerste 
verrassing van het schaakseizoen was een feit. Ook de partij tussen Ronald van der Storm en Harold Ebels 
liep anders af dan men halverwege zou verwachten. Na een zet of twintig bereikte Van der Storm met een 
toren op de zevende rij groot voordeel en de winst leek niet ver weg meer. Het wanhoopsoffer dat Ebels 
vervolgens speelde, werd door Van der Stom echter niet goed beoordeeld, waarna Ebels de witte dame kon 
vangen en toch het punt scoorde. De partij tussen Adri Beentjes en Gijs Pouw was spannend en 
enerverend. Pouw veroverde een pionnetje, maar Beentjes beschikte over de langste adem in het eindspel. 
De weer bij de schaakclub teruggekeerde Jan Borst leverde een uitstekende prestatie door in een lange 
partij op subtiele wijze af te rekenen met de sterke nieuweling Alborz Lagarki. Marc Voorwalt hield lang 
stand tegen de geslepen Ed Stolp, maar moest in het eindspel toezien hoe de techniek van Stolp 
doorslaggevend was. De favoriete Bert Hollander rekende eenvoudig af met Bert van Diermen die gedrukt 
uit de opening kwam en in het middenspel beslissend materiaal verloor. Komende vrijdag ontvangt SV 
Vredeburg de buurschakers van SV Oppositie voor de traditionele massakamp.  
 

Massakamp – 4 oktober 2014 
 

Beker blijft in prijzenkast van Oppositie 
Een maal per jaar zoeken de schakers van de verenigingen Oppositie uit Heiloo en Vredeburg uit Limmen 
elkaar op om op zoveel mogelijk borden een zogenaamde ‘massakamp’ te spelen. Op vrijdag 3 oktober 
werd de zoveelste editie gespeeld. Deze keer was SV Vredeburg de gastheer. 
Ter illustratie van de goede onderlinge verhoudingen had Oppositie-voorzitter Fred Smith een bos bloemen 
meegenomen die bestemd was voor de eerste Vredeburger die een vol punt zou scoren. ‘Bob Bosma 
bezorgt Barry Blekemolen bos bloemen’ is de mooi allitererende, maar iets te lange koptekst die vervolgens 
van toepassing was. Bosma verloor in een gelijkwaardig eindspel zomaar een stuk en daarmee de partij. 
Toch was dit voor Vredeburg gunstige resultaat niet exemplarisch voor wat op de dertien borden gebeurde. 
Jos Admiraal en Jaap Limmen zagen een gunstige stelling tegen Luca Gandossi en Jan Jonkheer toch in 
remise verzanden, terwijl Bert Hollander, Hidde Ebels, Gertjan Hafkamp en Jan Borst door onnodige fouten 
verloren van respectievelijk Cor van Etten, André van der Ark, Piet Manni en Aart van den Brink. Incidenteel  
succes was er ook voor Vredeburg: Harold Ebels won op het eerste bord van de sterke Simon Smit. In een 
bloedstollend eindspel met een pion meer overschreed Smit de toegestane bedenktijd.  Niels Hageman 
won in een gedegen partij van Fred Smith en Hans de Goede toonde zich sterker dan Harry de Jager. De 
remise van Sandra Hollander op het tweede bord tegen de ervaren Peter Folkertsma mocht knap genoemd 
worden. Maar uiteindelijk pakten de Limmers net iets te weinig punten om de massakamp te kunnen 
winnen: 5,5 -7,5. Daarmee blijft de beker voor minimaal een jaar in de prijzenkast van SV Oppositie. De 
mooie traditie zal volgend schaakseizoen ongetwijfeld weer een vervolg krijgen. Dan weer in Heiloo. 

De verslagen zijn van de hand van Harold 
Ebels, tenzij er een andere naam onder het 
artikel staat. 
Nieuwe verslagen? Kijk op sv-vredeburg.nl 

http://sv-vredeburg.nl/Verslagen.html


 

Ronde 2 – 11 oktober 2014  
 
Handige Hafkamp hengelt dame binnen 
Op vrijdag 10 oktober speelde SV Vredeburg de tweede ronde van de interne competitie. Het 
computerprogramma dat de wedstrijdindeling bepaalt, had voor een mooi programma gezorgd. 
Tandenknarsend zag Marcel Wester hoe de handige Gertjan Hafkamp, na een ongelukkige 
openingsbehandeling,  zijn dame binnen hengelde. Daarna viel er voor Wester geen eer meer te behalen. 
Jan Borst hielp Sandra Hollander in het zadel door in een gelijkwaardig eindspel een noodzakelijke 
verdedigende zet over het hoofd te zien en een eenvoudige matcombinatie toe te laten. Clubkampioen Bob 
Stolp veroverde een waardevolle scalp door de nummer twee van afgelopen seizoen Harold Ebels in een 
spannende partij een punt af te snoepen. Pionverlies in het middenspel was voor Ebels de bron van het 
kwaad. Barry Blekemolen speelde een uitstekende partij tegen Dick Aafjes. Met fraai torenspel over de c-
lijn maakte hij het verschil. Niels Hageman en Jos Admiraal gaven elkaar in een gesloten stelling geen 
duimbreed toe. Remise was het logische resultaat. Adri Beentjes bleef voortreffelijk op de been tegen de te 
snel spelende Robin Rommel. Nadat het openingsoffensief van Rommel was geluwd, sloeg Beentjes terug 
met berekende zetten en knappe stukwinst. Harry Levering had een plezierige avond. In zijn partij tegen 
Piet van der Heijdt waren zijn zetten effectief en na stukwinst kon Levering het punt noteren. Opgelucht 
nam Bert Hollander het remise-aanbod van Ed Stolp aan. Stolp beschikte, met een pion meer, over een 
goede stelling. maar zag geen weg naar de winst en koos voor het halve ei in plaats van een mogelijke lege 
dop. Chiel Pepping  verkeerde in prima vorm en rekende in een leuke partij af met Kees Aafjes.  In een 
lange partij toonde Marlies Sturk zich net iets uitgekookter dan Jan Brantjes. Na materiaalverlies spartelde 
Brantjes nog lang, maar tevergeefs. 
 

Ronde 3 – 18 oktober 2014  
 
Voorwalt verzint fraai valletje 
Op vrijdag 17 oktober speelden de schakers van SV Vredeburg de derde ronde van de interne competitie. Er 
werden enkele bijzondere zetten gespeeld. 
Marc Voorwalt verzon een fraai valletje. Tegenstander Nico Pepping mocht iedere zet doen, behalve het 
slaan van de gratis aangeboden loper, want dan zou Voorwalt met een dame in de zwarte stelling binnen 
kunnen vallen voor een matcombinatie. De gretige Pepping sloeg de loper ….. tsja! Bert en Sandra 
Hollander konden beiden lekker slapen na de remise in hun prestigeduel. Bert Hollander opende te 
gewaagd met een paardoffer, maar de afstraffing door zijn zusje bleef uit omdat Sandra op haar beurt de 
sterkste voortzetting miste in het eindspel. Jeroen Tebbens oogstte complimenten door met zorgvuldig spel 
de sterker veronderstelde Harold Ebels op remise te houden. Koploper Bob Stolp maakte gebruik van de 
Franse verdediging en rolde Adri Beentjes langzaam maar zeker op. Hidde Ebels en Niels Hageman besloten 
hun spannende partij met remise. Uit de analyse achteraf bleek dat Hageman daarmee goed was 
weggekomen, omdat Ebels een winnende paardzet had gemist. Barry Blekemolen steeg naar de tweede 
plek op de ranglijst door voor de derde keer op rij een vol punt te noteren. Tegenstander Harry Levering 
bezweek in het late middenspel. Dick Aafjes introduceerde een dubieus nieuwtje door, na de zetten 1. e4 f5  
en 2. exf5 zijn koning naar f7 te verplaatsen. Piet van der Heijdt wist de partij - niet zozeer dankzij de 
vreemde opening van Aafjes, maar wel dankzij een keurig eindspel  - te winnen. Jos Admiraal toonde zich 
veel sterker dan Jeroen van Vliet, die vlak voor zijn capitulatie triomfantelijk constateerde dat hij Admiraal 
toch maar mooi een keer schaak had gezet. Komende vrijdag speelt het eerste team van Vredeburg de 
eerste bondswedstrijd van het seizoen. 
 

Ronde 4 – 25 oktober 2014 
Overtuigende start SV Vredeburg 
Op vrijdag 24 oktober speelde het eerste zestal van SV Vredeburg de eerste 
bondswedstrijd van het schaakseizoen. Tegenstander was MSC 2 uit Den Helder. 
Op dezelfde avond werd de vierde ronde van de interne competitie gespeeld. 



 

Vredeburg 1 miste kopman Bob Stolp, maar Harold Ebels toonde zich een waardige vervanger op het eerste 
bord. Met een mooie aanval over de f-lijn veroverde hij met zwart het eerste punt. Sandra en Bert 
Hollander en Jos Admiraal noteerden degelijke remises, terwijl Ed Stolp met een briljante torenzet een 
paard en daarmee de partij won. Niels Hageman tenslotte verleidde zijn tegenstander tot een 
onverantwoord paardoffer en profiteerde met onmiddellijke damewinst. Met de eindstand van 4,5-1,5 – 
zonder nederlagen – mocht Vredeburg spreken van een overtuigende zege. In de interne competitie zorgde 
Chiel Pepping voor een bescheiden stunt door een remise af te dwingen tegen de sterke Jaap Limmen. 
Robin Rommel had het zwaar tegen Harry Levering die met een sterke aanval over de h-lijn zorgde voor 
veel gevaar. Maar ergens miste Levering de beste voortzetting en kon Rommel het initiatief overnemen en 
alsnog de partij in zijn voordeel beslissen. Gertjan Hafkamp en Barry Blekemolen toverden een ware 
schaakthriller op het bord, waarbij Blekemolen een Houdini-act opvoerde door in opperste tijdnood een 
verloren stelling te doen kantelen en alsnog te winnen. Na een matige opening stond Adri Beentjes binnen 
no-time  een stuk achter tegen Hidde Ebels, die vervolgens geen fout maakte en vlot won. Remi Aafjes 
verkeek zich lelijk op de geslepen Piet van der Heijdt en werd afgestraft voor zijn lichtzinnige spel in de 
opening. Ed van Duin mopperde na zijn nederlaag tegen Nico Pepping dat hij het weggegeven had, maar 
een en ander was wel degelijk ook de verdienste van de goed spelende Pepping. Jeroen Tebbens blijft het 
prima doen: met goed positioneel spel versloeg hij Marcel Wester. Komende vrijdag speelt Vredeburg 2 de 
eerste bondswedstrijd.  
 

Ronde 5 – 1 november 2014 
 
Vredeburg 2 struikelt in Haarlem 
Op vrijdag 31 oktober speelde het tweede team van SV Vredeburg de eerste bondswedstrijd, uit bij 
Kennemer Combinatie in Haarlem. Op dezelfde avond speelden de overige schakers de vijfde ronde van de 
interne competitie. 
Vredeburg 2 is in de derde klasse D tamelijk zwaar ingedeeld. Ook tegenstander Kennemer Combinatie 6 
beschikte over meer ratingpunten dan de Limmers. Toch wist Barry Blekemolen aan het tweede bord, op 
knappe wijze, een vol punt te veroveren. Jaap Limmen en Remi Aafjes scoorden een half punt, maar Dick 
Aafjes, Gertjan Hafkamp en Hidde Ebels verloren. Vooral de nederlaag van Dick Aafjes was jammerlijk. Na 
een ijzersterke opening kwam hij, nota bene tegen de sterkste Haarlemmer op het eerste bord,  glad 
gewonnen te staan. Na een ongelukkige zetvolgorde werd Aafjes echter toch nog opgerold. Een eindstand 
van 4-2 was het resultaat: niet onverdienstelijk, maar toch met lege handen. In de interne competitie 
metselde Niels Hageman met alle zwarte stukken een verdedigingsmuur tegen de aanvallende intenties van 
Bob Stolp. Net toen de omstanders dachten dat de muur van Hageman sterk genoeg zou zijn voor een 
remise wist Stolp met een handigheidje een bres te slaan en de winst te grijpen. Marc Voorwalt benutte 
zijn bedenktijd niet goed in zijn partij tegen Harold Ebels: toen in het middenspel de stelling complex werd 
en een grootscheepse ruil van stukken en pionnen volgde, bleek de snel spelende Voorwalt aanmerkelijk 
minder materiaal over te houden dan Ebels, die vervolgens soepeltjes won. Gijs Pouw kwam nog lekker uit 
de opening in zijn partij tegen Marcel Wester, maar in het middenspel leek het alsof Wester plots tien 
zetten vooruit dacht. Met diepzinnige zetten werd de stelling van Pouw onder vuur genomen: dat leverde 
Wester damewinst en een vol punt op. Bert Hollander won, niet zonder geluk, van Piet van der Heijdt, die 
na een scherpe paardzet van Hollander de kans op een gevaarlijke tegenaanval onbenut liet. Jan Borst deed 
deze keer geen stukken cadeau en won in een spannende partij van Theo Al. Dylan de Vries bood goed 
tegenspel tegen Jos Admiraal, maar brandde in het eindspel zijn vingers aan vergiftigde pion: dat kostte een 
toren. Adri Beentjes en Jeroen Tebbens deden niet voor elkaar onder in een hoogwaardige partij die beiden 
een half punt opleverde. 
 
 
 
 
 



 

Ronde 6 – 8 november 2014 
 

Hollandertjes halen uit tegen Hoofddorp 
Op vrijdag 7 november speelde het eerste viertal van SV Vredeburg voor de NHSB-beker tegen het sterker 
geachte Hoofddorp. Op dezelfde avond werd de zesde ronde van de interne competitie gespeeld. 
Zonder kopman Bob Stolp trad SV Vredeburg, in eigen huis,  aan tegen Hoofddorp. Tegen de 
veronderstelde verhoudingen in leverde Vredeburg een puike prestatie, vooral dankzij Sandra en Bert 
Hollander die op het derde en vierde bord hun partij wonnen. De overwinning van Sandra was een proeve 
van geduld en techniek. Bert profiteerde van een matige zet van zijn tegenstander.  Niels Hageman 
behaalde een degelijke remise op het tweede bord en ook Harold Ebels, op het eerste bord, was goed voor 
een halfje. Na kwaliteitsverlies in de opening moest Ebels alle zeilen bijzetten om overeind te blijven, maar 
dankzij een gevaarlijke pionnenopmars over de g-lijn slaagde hij daar toch in. De 3-1 overwinning betekent 
dat Vredeburg zich kwalificeert voor de volgende ronde van de NHSB-beker. In de interne competitie 
misrekende Ed Stolp zich lelijk bij het afronden van een ogenschijnlijk winnende aanval. Tegenstander Barry 
Blekemolen kon het initiatief overnemen en haalde het punt vervolgens knap binnen. Blekemolen staat 
hierdoor met een sensationele 6 uit 6 fier aan kop van de ranglijst. Gertjan Hafkamp had zijn geliefde pet 
vergeten en was enigszins in mineur, maar dat weerhield hem er niet van gedecideerd te winnen van Marc 
Voorwalt. Gijs Pouw overspeelde Jeroen van Vliet vanuit de opening met een klassieke koningsaanval. Toen 
Jan Borst een tempo verloor door tweemaal achtereen dezelfde toren te spelen, kwam Marlies Sturk onder 
de druk uit. Met een messcherpe tegenaanval rekende ze vervolgens de witte koning in. In een voordelige 
stelling besloot Harry Levering in te stemmen met het remisevoorstel van Adri Beentjes. Levering 
verklaarde bang te zijn voor concentratieverlies in een mogelijk lang en complex eindspel. Komende vrijdag 
speelt het eerste zestal van Vredeburg de tweede bondswedstrijd in Warmenhuizen.  
 

Ronde 7 – 15 november 2014 
 

Winst in Warmenhuizen 
Terwijl de schaakwereld in de ban is van het titelgevecht tussen Magnus Carlsen en Vishy Anand speelde 
het eerste zestal van SV Vredeburg gewoon een bondswedstrijd in Warmenhuizen.  Op dezelfde avond 
speelden de overige schakers de zevende ronde van de interne competitie. 
Vredeburg 1 kwam snel op een achterstand toen Jaap Limmen op het zesde bord een torenoffer zag 
mislukken. Jos Admiraal behaalde op bord vier het eerste halfje. Ook Harold Ebels, bij afwezigheid van Bob 
Stolp gezeten aan het eerste bord, scoorde na een partij met wisselende kansen een half puntje. Toen Ed 
Stolp op bord drie voordeel zag verdampen en niet verder kwam dan remise werd het benauwd voor 
Vredeburg. Gelukkig scoorde Sandra Hollander op het tweede bord een vol punt na een superieur 
pionneneindspel. Met een 2,5-2,5 tussenstand waren alle ogen gericht op bord vijf, waar Barry Blekemolen 
tegen een moeizame stelling aankeek, met twee pionnen minder. Maar de schaakwonderen zijn de wereld 
niet uit: de tegenstander van Blekemolen verbruikte te veel bedenktijd en knoeide zijn voordeel weg. 
Blekemolen loodste een pion naar de overzijde, op het moment dat zijn tegenstander de vlag zag vallen. 
Een krappe, maar cruciale 2,5-3,5 in Limmer voordeel kwam op de teller en de kampioenskansen van 
Vredeburg blijven in tact. In de interne competitie veroverde Piet van der Heijdt een knap punt tegen Robin 
Rommel. Jan Brantjes was in z’n nopjes na zijn zege op Nico Pepping in de langste partij van de avond. 
Hidde Ebels speelde zijn favoriete damegambiet en bereikte in het vroege middenspel winnend voordeel 
tegen Ronald van der Storm. Jeroen Tebbens blijft uitstekend scoren. Toen de stelling complex werd 
rekende hij dieper dan Dylan de Vries en legde de basis voor een overwinning. Jan Borst had een 
ongelukkige avond. Hem trof het lot dat ‘oneven’ heet. Komende vrijdag speelt Vredeburg 2 zijn 
bondswedstrijd tegen De Wijker Toren 4. 
  



 

Ronde 8 – 22 november 2014 
 

Pak rammel voor Vredeburg 2 
Op vrijdag 21 november speelde het tweede zestal van Vredeburg een bondswedstrijd tegen De Wijker 
Toren 4. Op dezelfde avond werd ronde acht van de interne competitie afgewikkeld. 
Vredeburg 2 is zwaar ingedeeld in de derde klasse D, dat was al bekend. Maar het verschil met 
tegenstander De Wijker Toren 4 bleek toch wel erg groot. Robin Rommel, Hidde Ebels, Gertjan Hafkamp, 
Remi en Dick Aafjes verloren allen hun partij. Slechts de dekselse Barry Blekemolen wist, op het tweede 
bord, zijn partij te winnen. Op de een of andere manier lukt het Blekemolen keer op keer om zijn 
tegenstanders in tijdnood beslissende fouten te laten maken. Blekemolen staat nu op de onwaarschijnlijke 
score van 8 uit 8. Maar voor Vredeburg 2 was het slechts de eretreffer: met 1-5 was er sprake van een pak 
rammel.  In de interne competitie leverden Harold Ebels en Bert Hollander een spectaculair gevecht, waarin 
de lopers van Hollander net zo sterk bleken als de toren en het paard van Ebels. Ook de partij tussen Kees 
Aafjes en Nico Pepping draaide na een lange zit uit op een remise, waar beide spelers zich tevreden mee 
toonden. Marlies Sturk speelde ijzersterk en versloeg Jaap Limmen die een moeizame start van het 
schaakseizoen kent. Ronald van der Storm mocht van geluk spreken dat zijn tegenstander Gijs Pouw een 
eindspel met een pion meer niet goed afwikkelde en alsnog de bietenbrug op ging. Oudgedienden Jos 
Admiraal en Harry Levering speelden een fijne pot schaak, waarin Admiraal met zijn fijnzinnige techniek 
afwikkelde naar een gewonnen eindspel.  Adri Beentjes merkte dat er geen kruid gewassen is tegen een 
Niels Hageman in vorm. Kansloos werd Beentjes van het bord gedrukt. Ed Stolp nam de koningstelling van 
Sandra Hollander onder vuur met dame, toren, paard en loper en daar was de stelling niet tegen bestand. 
Komende vrijdag is het aan het eerste zestal van Vredeburg om zijn koppositie in de bondscompetitie te 
verdedigen. 
 

Ronde 9 – 29 november 2014 
 

Vredeburg loopt deukje op 
Op vrijdag 28 november speelde het eerste zestal van SV Vredeburg de derde bondswedstrijd van het 
schaakseizoen. Tegenstander was Waagtoren 6. Op dezelfde avond kwam Vredeburg 3 uit tegen 
Heerhugowaard 4 en werd ook de negende ronde van de interne competitie gespeeld. 
Voor Vredeburg 1, dat na twee overwinningen medekoploper is in de derde klasse C, leek er halverwege de 
avond tegen het Alkmaarse Waagtoren 6 geen vuiltje aan de lucht. Na vlotte overwinningen van Bert en 
Sandra Hollander en Niels Hageman was immers nog maar een half puntje benodigd om op titelkoers te 
blijven. Maar dat halfje kwam er niet: Ed Stolp blunderde een paard en de partij weg.  Harold Ebels zag een 
remise-achtig eindspel in tijdnood toch door de vingers glippen. En Bob Stolp vergiste zich met nog maar 
enkele seconden op de klok afschuwelijk in de laatste wanhoopsaanval van zijn tegenstander en gaf op. 
Door de 3-3 lopen de titelaspiraties van Vredeburg toch wel een deukje op. Het viertal van Vredeburg 3 
ontving Heerhugowaard 4, dat duidelijk een maatje te groot was. Harry Levering boekte op het eerste bord 
nog een mooi resultaat met een remise, maar zijn teamgenoten Marcel Wester, Ed van Duin en Jan 
Brantjes konden het niet bolwerken. Eindscore: 0,5-3,5. In de interne competitie ging Barry Blekemolen  
door met wat hij al acht keer eerder deed: winnen. Dit maal heette het slachtoffer Piet van der Heijdt. 
Blekemolen leidt de ranglijst met een straatlengte voorsprong en de vraag is waar dit sprookje zal eindigen. 
Robin Rommel boekte een sterke zege op Gertjan Hafkamp. Hidde Ebels dwong een degelijke remise af 
tegen de geslepen Jos Admiraal.  Nico Pepping bleef zeer knap overeind tegen de sterker geachte Hans de 
Goede en noteerde een fraai half punt. Komende vrijdag wordt er niet geschaakt vanwege 
Sinterklaasavond. 
 

Ronde 10 – 13 december 2014 
 

Vredeburg 3 volledig schaakmat 



 

Op vrijdag 12 december speelde het derde team van Vredeburg een bondswedstrijd tegen Schaakmat 3 uit 
Zuid-Scharwoude. Op dezelfde avond stond ook de tiende ronde van de interne competitie op het 
programma.  
Vredeburg 3 heeft het moeilijk in de vierde klasse D. Ook tegen Schaakmat 3 bleek dat overduidelijk: 
Marcel Wester, op het tweede bord, verloor geruisloos en vlot. Jan Brantjes zette zijn jeugdige 
tegenstander nog wel onder druk, maar werd in het complexe middenspel overspeeld. Harry Levering had 
op het eerste bord lang uitzicht op een remise, maar moest in het eindspel een paard inleveren. Ed van 
Duin verkeerde in de veronderstelling dat hij het herhaalde remise-aanbod van zijn tegenstander niet 
mocht accepteren, vanwege de achterstand. Maar bij 0-3 op het scorebord deed het laatste punt er 
natuurlijk niet meer toe. Nu speelde Van Duin ‘de dood of de gladiolen’: na torenverlies in het diepe 
eindspel werd dat ‘de dood’. Eindresultaat: een nietsontziende 0-4. In de interne competitie liep Barry 
Blekemolen tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen aan. Bert Hollander verschalkte hem met een zeer 
fraai pionoffer. Jos Admiraal werd vlot in het zadel geholpen toen Piet van der Heijdt de dame in een 
penning plaatste. Dat kostte Van der Heijdt een paard.  Hidde Ebels won knap van de sterke Gertjan 
Hafkamp door op subtiele wijze het pionneneindspel te voeren. Ook Sandra Hollander deed het prima in 
een pionneneindspel. Daarmee hield ze clubkampioen Bob Stolp op remise. Jan Borst, met al zijn 
schaakervaring, was veel te sterk voor Adri Beentjes. Gijs Pouw won een lekkere partij van Theo Al: zijn 
torens waren sterker dan de paarden van Al. Jeroen Tebbens leverde zijn zoveelste puike prestatie van het 
schaakseizoen door de gerenommeerde Jaap Limmen een half punt afhandig te maken. Komende vrijdag 
speelt SV Vredeburg geen competitie, maar het traditionele kersttoernooi. 
 

Kersttoernooi – 20 december 2014 
 
Paard in de zak 
Schaakvereniging Vredeburg kent een aantal diepgewortelde tradities, waaronder het jaarlijkse 
kersttoernooi. Op vrijdag 19 december was het weer zover. 
Bij het traditionele kersttoernooi doet de schaakranglijst niet ter zake. Zelfs de vaste schaakregels lijken 
soms niet te bestaan. Met varianten als ‘paard in de zak’ en ‘de pionnen gaan schuin en slaan recht’ wordt 
een beroep gedaan op de flexibiliteit van de schakers. Ook het Fischer Random Chess, waarbij gevarieerd 
wordt in de beginopstelling, vraagt om schakelvermogen bij de schakers. Dat levert dwaze taferelen en 
onverwachte uitslagen op. Ook de beperkte bedenktijd vormt daarbij natuurlijk een factor. Maar zelfs de 
uitslagen – onverwacht of niet - doen er bij het kersttoernooi niet toe, want aan het einde van de avond 
worden de kersttaarten gewoon verloot. Een ander onderdeel van de traditie wordt inmiddels gevormd 
door de overheerlijke hapjes uit de keuken van Marlies Sturk. Zo beleefden de schakers van SV Vredeburg 
een op alle fronten genoeglijke avond. Op 2 januari wordt het schaakseizoen weer vervolgd. Dan wacht een 
andere traditie: de jaarlijkse strijd om de felbegeerde snelschaaktrofee.  
 

Snelschaaktoernooi – 3 januari 2015 
 
Hageman superieur naar snelschaaktitel 
Op vrijdag 2 januari speelden de schakers van SV Vredeburg het jaarlijkse toernooi om de snelschaaktitel. 
Spelers hebben maximaal vijf minuten om een partij in het voordeel te beslechten voordat de vlag valt. 
Spektakel gegarandeerd! 
Binnen de vereniging wordt het snelschaakkampioenschap zeer serieus 
genomen en de kleine trofee is felbegeerd. Met oud-snelschaakkampioenen 
Jos Admiraal, Robin Rommel, Harold Ebels, Bert Hollander en Bob Stolp, de 
erkende toppers Niels Hageman en Gertjan Hafkamp, de jeugdige talenten 
Hidde Ebels en Sandra Hollander en outsider Barry Ble kemolen zijn er, op 
voorhand, zomaar tien spelers die, als alles meezit, de titel zouden kunnen 
veroveren. Immers in het snelschaken kunnen kleine foutjes of lichte 
aarzelingen al beslissend zijn en iedereen kan van iedereen winnen. Het 



 

toernooi van 2015 ging over negen ronden en zou uitdraaien op een geweldige triomftocht voor Niels 
Hageman. Met zeer scherp spel en het vermogen om geen seconde bedenktijd te verspillen, veroverde 
Hageman de ene na de andere scalp. Toen hij in de vijfde ronde, met nog luttele seconden op de klok, een 
ingewikkeld pionneneindspel won van Bob Stolp kwam Hageman alleen aan de leiding. Nadat hij in de 
achtste ronde met torenwinst de partij won van Harold Ebels was voor Hageman de buit reeds binnen. 
Uiteindelijk finishte hij superieur op een ongekende score van negen uit negen. De naam van Niels 
Hageman wordt ingegraveerd in de wisselbeker! Met 7,5 punten eindigden Bert Hollander en Bob Stolp op 
de overige podiumplaatsen, voor Jos Admiraal en Hidde Ebels. Opvallend was verder de uitstekende 
achtste plaats voor Jan Brantjes met een score van vijf punten. Komende vrijdag vervolgen de schakers van 
SV Vredeburg de interne competitie met de elfde ronde.  
 

Ronde 11 – 10 januari 2015 
 
Op vrijdag 9 januari speelde Vredeburg ronde 11. Runner up 
Sandra Hollander wilde koploper Barry Blekemolen stevig 
aanpakken, maar verzandde na een onregelmatige Siciliaan in 
een ongunstig middenspel. Blekemolen gaf geen krimp en 
sloeg toe na een zwakke afruil van Hollander.  Jeroen Tebbens kwam goed uit de opening tegen Marlies 
Sturk, maar rekende een combinatie verkeerd door, wat paardverlies en de partij kostte. Theo Al offerde 
een loper tegen 2 pionnen tegen Dirk Aafjes, maar zag zijn aanval doodbloeden en verloor. Jan Brantjes 
kwam een kwaliteit vóór, maar werd te hebberig tegen een zeer behoedzame Ed van Duin die hem met 
dame en toren mat zette. Bert van Diermen en Chiel Pepping genoten van hun heerlijke partij, Pepping 
drong met een toren diep in de linies van van Diermen, maar moest na knap verdedigen ten slotte in 
remise berusten. Robin Rommel verloor een kwaliteit tegen Jos Admiraal, maar had voldoende 
compensatie via een  onaantastbaar paard wat ten slotte voldoende voor remise was. Dit weekend en ook 
komende week spelen diverse Vredeburg schakers in het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee.  
Jos Admiraal          (foto: Robin Rommel) 

 
Ronde 12 – 18  januari 2015 
 
Taaie tachtigers tonen topvorm 
Terwijl de schaakwereld in de ban is van het Tata Steel Chess 
Tournament speelden de schakers van SV Vredeburg op vrijdag 16 
januari de twaalfde ronde van de interne competitie. 
Het computerprogramma dat de partijen indeelt, zorgde voor een 
mooi affiche: Jan Borst tegen Piet van der Heijdt. De taaie tachtigers toonden hun topvorm en maakten er 
een lange en spannende partij van. Uiteindelijk trok Jan Borst met een subtiel eindspel aan het langste 
eind. Voor de tweede keer dit seizoen liep koploper Barry Blekemolen tegen een nederlaag aan. De zege 
van Hidde Ebels was knap en verdiend. Op Carlsen-achtige wijze creëerde hij, in een zeer lange partij, uit 
een saaie en gelijkwaardige stelling een winnende aanval die bij de witte koning aankwam als een 
mokerslag. Niels Hageman won een pionnetje van Sandra Hollander en bouwde dat voordeel gedegen uit 
naar een vol punt. In zijn partij tegen Harold Ebels kwam Bob Stolp lekkerder uit de opening, voerde de 
druk op in het middenspel en pakte de winst toen zijn tegenstander de dame naar een verkeerd veld 
manoeuvreerde. Robin Rommel weerstond de spanning niet en bood remise aan tegen Ed Stolp. Niemand 
begreep waarom: Rommel had een pion meer, een actieve koning en de winst was maar enkele zetten weg. 
Maar Stolp prijsde zich gelukkig met het halfje. Jeroen van Vliet en Kees Aafjes speelden een lange partij 
waarin maar geen significant verschil ontstond. Een remise was het logische resultaat waar beiden zich 
tevreden mee toonden. Ook de partij tussen Adri Beentjes en Marc Voorwalt eindigde in remise. Beentjes 
beschikte over een iets betere pionnenstructuur, maar Voorwalt had een actieve loper, waardoor beiden 
onvoldoende aanknopingspunten hadden om voor de winst te gaan. Met een pionnenovermacht op de 
damevleugel besliste Harry Levering de partij tegen Marcel Wester in zijn voordeel. 



 

Ronde 13 – 24   januari 2015 
 
Stolp kiest lange maar veilige route 
Op vrijdag 23 januari speelde SV Vredeburg de dertiende ronde van de interne 
competitie. De ronde leverde weer enkele spannende partijen op, maar 
verrassende resultaten waren er niet echt. 
De schaakthriller van de avond vormde de partij tussen Gertjan Hafkamp en Ed Stolp. Laatstgenoemde 
creëerde een ijzersterke stelling waardoor Hafkamp volledige werd ingesnoerd. Stolp koos vervolgens 
bepaald niet voor de snelste weg naar winst, maar met kleine zetjes vermeed hij ieder risico op een 
tegenaanval en won tenslotte onbedreigd. Na kwaliteitsverlies in een Siciliaanse opening bleef Jan Borst 
nog lang op de been in zijn partij tegen Harold Ebels. Maar na een lepe torenzet van Ebels gooide Borst op 
de 49e zet de handdoek. Koploper Barry Blekemolen zag zijn voorsprong op de ranglijst – opgebouwd door 
een voortreffelijke eerste seizoenshelft – slinken na een afgetekende nederlaag tegen clubkampioen Bob 
Stolp. Stolp won een pionnetje op de damevleugel en bouwde het plusje uit naar een vol punt. Sandra 
Hollander en Robin Rommel hielden na een afruil in het middenspel beiden een koning en vijf pionnen over 
en besloten tot een begrijpelijke remise. Piet van der Heijdt plaatste een te ambitieus loperoffer tegen de 
solide Adri Beentjes en kwam de achterstand in materiaal niet meer te boven. Ook Hidde Ebels speelde te 
overmoedig: Bert Hollander weerlegde het paardoffer en pakte vlot het punt. Dylan de Vries verzuimde te 
rokeren en kwam in een spannende partij tegen Dick Aafjes langzaam maar zeker steeds meer onder druk 
te staan. Aafjes maakte geen fout en boekte een zwaarbevochten zege. Jeroen van Vliet en Hans de Goede 
waren lange tijd aan elkaar gewaagd, maar in het eindspel gaf de ruimere ervaring van De Goede, die een 
positioneel voordeel opbouwde,  de doorslag. Komende donderdag en vrijdag staan bondswedstrijden voor 
Vredeburg 1 en 2 op het programma. 
 

Ronde 14 – 31 januari 2015 
 

Vredeburg op voorsprong 
Op donderdag 29 januari speelde het eerste zestal van SV Vredeburg een 
bondswedstrijd in Heerhugowaard. Een dag later ontving Vredeburg 2 het sterke 
Bakkum 1 en werd ook de veertiende ronde van de interne competitie gespeeld. 
Vredeburg 1 kon bij winst tegen Heerhugowaard 4 op voorsprong komen in de          Bakkum op bezoek. 
derde klasse C en slaagde daar met verve in. Bert Hollander, Bob Stolp, Harold Ebels en invaller Ronald van 
der Storm scoorden een vol punt. Ed Stolp ontsnapte met een zwaarbevochten remise, terwijl Sandra 
Hollander een spannend eindspel met over en weer twee pionnen en een paard verloren zag gaan. De 1,5-
4,5 overwinning houdt Vredeburg op kampioenskoers. Vredeburg 2 is loodzwaar ingedeeld in de derde 
klasse D en staat puntloos onderaan. Tegen koploper Bakkum 1 werd dan ook gevreesd voor een 
afstraffing, maar dankzij overwinningen van Hidde Ebels en Gertjan Hafkamp bleef de nederlaag beperkt 
tot aanvaardbare proporties. Ebels versloeg zijn tegenstander door fraaie stukwinst in het middenspel. 
Hafkamp veroverde met een gemeen trucje al op de twaalfde zet de vijandige dame. Dick Aafjes, Barry 
Blekemolen Robin Rommel en Marlies Sturk konden het helaas niet bolwerken, waarbij Marlies Sturk 
overigens dichtbij een remise was. Na de 2-4 nederlaag lijkt degradatie voor Vredeburg 2 niet meer te 
vermijden. In de interne competitie zorgde Piet van der Heijdt voor een curieus moment. Met een dame 
meer liet hij Marc Voorwalt ontsnappen met remise door een patzet. Het topduel tussen Bert Hollander en 
Bob Stolp draaide eveneens uit op remise. Hollander probeerde het met een koningsaanval, maar Stolp 
hield keurig de deur dicht. De broederstrijd tussen Nico en Chiel Pepping is altijd een interessant affiche: 
deze keer wist Nico Pepping aan het langste eind te trekken. Jaap Limmen hield de uitstekende vorm, 
waarmee hij ook zijn tienkamp in het Tata-toernooi won, vast en versloeg Jan Borst gedecideerd. Jos 
Admiraal mocht niet klagen toen Harold Ebels in een voordelige stelling zijn toren naar een slecht veld 
speelde. Admiraal pakte het initiatief over en schoof zorgvuldig naar de winst. Hans de Goede klimt op de 
ranglijst na een onberispelijke zege op Bert van Diermen. Komende vrijdag staat een bondswedstrijd voor 
Vredeburg 3 bij het sterke Castricum 4 op het programma. 



 

Ronde 15 – 7 februari 2015 
 

Vredeburg 3 verrast in Castricum 
Op vrijdag 6 februari speelde het viertal van Vredeburg 3 een bondswedstrijd  bij het favoriete Castricum 4. 
De overige schakers werkten de vijftiende ronde van de interne competitie af. 
Vredeburg 3 beleeft een moeilijk seizoen in de vierde klasse D. Tot nog toe werden geen matchpunten 
behaald. Maar in de uitwedstrijd tegen Castricum 4 werd zeer verrassend het eerste matchpunt gescoord: 
2-2. Marc Voorwalt won, op knappe wijze, van zijn sterke tegenstander. Omdat ook Chiel Pepping – niet 
zonder geluk want zijn tegenstander deed een stuk cadeau – zijn partij won, werden de nederlagen van 
teamcaptain Jan Brantjes en Nico Pepping goedgemaakt. In de interne competitie behield Barry 
Blekemolen de leiding in het klassement door Jos Admiraal een vol punt afhandig te maken. Het verschil 
ontstond niet op het bord, maar wel op de klok. In een licht nadelige stelling bleef Blekemolen ijzig kalm en 
in hoog tempo de beste zetten spelen, terwijl Admiraal zeeën aan bedenktijd consumeerde om te 
bedenken hoe zijn voordeeltje uit te bouwen. Tot dus de vlag viel. De partij tussen Bert Hollander en Ed 
Stolp was spannend en hoogstaand. Hollander won een pionnetje, maar ten koste van een positioneel 
nadeel. Langs de rand van de afgrond ging Hollander vervolgens bij het weerstaan van de tegenaanval van 
Stolp, maar sleepte een remise uit het vuur. Harold Ebels was sterker dan Adri Beentjes, die een onschuldig 
lijkend pionzetje verkeerd taxeerde en plots een pion en een open lijn weggaf. Daar wist Ebels wel raad 
mee. Jaap Limmen speelde sterk tegen Sandra Hollander, maar zijn mataanval sloeg net niet door, 
waardoor Sandra wegkwam met een half puntje. Bob Stolp werd in het zadel geholpen door een onhandige 
pionzet van Gertjan Hafkamp. Dat leverde een toren op, waarna de winst niet ver weg meer was. Ronald 
van der Storm baalde toen hij – niet voor het eerst dit seizoen – in een gewonnen stelling zomaar een dame 
wegblunderde en kon opgeven. Dick Aafjes profiteerde. Jan Borst had alles in de gaten in zijn partij tegen 
Bert  van Diermen. Andersom was dat niet het geval, met als logisch resultaat dat Borst een winnende 
aanval kon opbouwen. Dylan de Vries versloeg Piet van der Heijdt met een zeer fraaie mataanval. Met 
dame en paard werd de zwarte koning op ingenieuze wijze in het hoekje klemgezet. Komende vrijdag 
ontvangt het zestal van Vredeburg 2 het sterke Purmerend 5. 
 

Ronde 16 – 14 februari 2015 
 
Op vrijdag 13 februari  speelde Vredeburg ronde 16. Tevens speelde het 2e team thuis tegen het sterke 
zestal uit Purmerend. Toernooitijger Jaap Limmen won als enige en Ronald vd Storm wist remise te houden. 
Dirk Aafjes, Hidde Ebels, Barry Blekemolen en Gertjan Hafkamp moesten de meerdere erkennen in hun 
tegenstander waarna de eindstand 1,5-4,5 werd. In de interne strijd hielden vader Ed Stolp en zoon Bob 
Stolp elkaar in evenwicht. Jos Admiraal testte met zwart Sandra Hollander in de Franse verdediging. 
Admiraal bouwde een klein openingsvoordeel langzaam maar zeker  uit naar een gunstig eindspel en kon 
na 3,5 uur schaken het punt binnenhalen. Nico Pepping was in vorm en wist de koning van Bert van 
Diermen omringd door zijn eigen stukken in de hoek mat te zetten. Marlies Sturk herstelde zich van het 
verlies van vorige week door al in 10 zetten de dame van Marc Voorwalt te strikken. Robin Rommel ontving 
alom complimenten door met goed spel de sterke Bert Hollander te verslaan, al moet wel worden gezegd 
dat Hollander met een pion meer een blunder maakte en na afruil Rommel een niet te stuiten pion 
bezorgde. Jan Borst toonde zijn eindspeltechniek tegen Hans de Goede en won na een mooie strijd.  
Jos Admiraal 
 

Ronde 17 – 21 februari 2015 
 

Vredeburg zet reuzenstap richting titel 
Op dinsdag 17 februari speelde het eerste team van SV Vredeburg een belangrijke bondswedstrijd bij 
Schaakgroep Koedijk. Op vrijdag 20 februari stond de zeventiende ronde van de interne competitie op het 
programma.  



 

Vredeburg staat al het hele seizoen bovenaan in de derde klasse C. Met een overwinning op Koedijk2 zou 
grote afstand genomen worden van de concurrentie. Met vlotte overwinningen van Bert Hollander en Ed 
Stolp was de start prima. De nederlaag van Bob Stolp op het eerste bord tegen zijn sterke tegenstander 
werd gecompenseerd door een overwinning van Jos Admiraal, die een verschil van twee pionnen keurig 
over de streep trok. In een lange partij scoorde Barry Blekemolen het cruciale vierde punt. Met een paard 
en een pion minder staakte zijn tegenstander de strijd. Dat Harold Ebels in een nog langere partij een 
hopeloze stelling toch tot remise bracht, deed feitelijk niet meer terzake, maar verhoogde wel de 
feestvreugde. Met de 1,5-4,5 eindstand zet Vredeburg een reuzenstap richting de titel. Uit de twee 
resterende bondswedstrijden – in maart thuis tegen Oppositie 2 uit Heiloo en in april uit bij Opening ’64 in 
Sint Pancras – is nog maar één overwinning benodigd. In de interne competitie etaleerde Dylan de Vries zijn 
goede vorm  door met zeer zorgvuldig spel Remi Aafjes te verslaan. Jos Admiraal won heel vlot van Jaap 
Limmen die de theoretische complicaties van het Morra-gambiet onderschatte en al na een zet of twaalf in 
het stof beet. De dekselse Barry Blekemolen won in een zeer enerverende partij van Ed Stolp. Met grote 
achterstand in materiële zin creëerde de koelbloedige Blekemolen een scherpe tegenaanval waaronder 
Stolp uiteindelijk bezweek.  Marlies Sturk stond hoog op de ranglijst en moest derhalve aantreden tegen de 
sterke Harold Ebels. Met geconcentreerd spel probeerde zij zich te manifesteren, maar na kwaliteitsverlies 
in het middenspel kwam Sturk toch slecht te staan. In het eindspel met een kwaliteit en een pion minder 
had zij geen fiducie en gaf op. Robin Rommel vocht als een leeuw, maar de technische superioriteit van Bob 
Stolp in het eindspel gaf de doorslag. Nico Pepping draait een prima seizoen: in een spannende partij was 
hij net even alerter dan Piet van der Heijdt. Sandra Hollander speelde met wit een puike partij tegen 
Gertjan Hafkamp. De open g-lijn werkte in het nadeel van Hafkamp die ten langen leste bezweek onder het 
witte aanvalsgeweld. Chiel Pepping scoorde een verrassend half punt tegen de sterker veronderstelde Hans 
de Goede. Bert Hollander bleef in het spoor van koploper Barry Blekemolen en runner up Bob Stolp door 
een degelijke overwinning op Niels Hageman. Niet alleen speelde Hollander zeer sterk; hij gebruikte ook 
aanmerkelijk minder bedenktijd dan zijn tegenstander. Kees Aafjes boekte een fraaie overwinning: Jan 
Brantjes leek nog een aanvalletje te hebben, maar Aafjes rekende dieper en bracht de vijandelijke koning in 
onhoudbare problemen. 
 

Ronde 18 – 28 februari 2015 
 

Schaaksprookje Blekemolen duurt voort 
Op vrijdag 27 februari speelden de schakers van SV Vredeburg de 
achttiende ronde van de interne competitie. Met nog precies tien ronden te 
gaan, neemt de kans op een onverwachte afloop toe. 
In de vierde ronde van dit schaakseizoen kwam Barry Blekemolen, die in 2011 een keer als zesde eindigde 
en verder altijd buiten de top tien viel, aan de leiding van de ranglijst. Sindsdien heeft hij op basis van vele 
verrassende overwinningen de koppositie niet meer afgestaan: een waar schaaksprookje. Dit maal was de 
doorgaans sterke Robin Rommel het slachtoffer. Lang ging het gelijk op, maar in het eindspel wist 
Blekemolen met opportunistische zetten een pion te veroveren en als eerste het promotieveld te bereiken. 
De achtervolgers van Blekemolen kwamen niet verder dan remise, waardoor de voorsprong van 
Blekemolen comfortabeler vormen aanneemt: Bob Stolp kwam in een koningsgambiet niet door de 
verdedigende opstelling van Hidde Ebels heen, terwijl Bert Hollander moeite had zich de geslepen Jos 
Admiraal van het lijf te houden. Na een gewaagde aanval van Hollander nam Admiraal het initiatief over en 
won een pion, maar stelde vanwege de latente dreigingen toch remise voor. Jan Borst had de 
openingstrucjes van Marlies Sturk goed in de smiezen en wist het ontstane verschil van twee pionnen tot 
winst uit te bouwen. Marc Voorwalt verzuimde te rokeren in de opening en die lichtzinnigheid werd door 
Gertjan Hafkamp hardhandig afgestraft.  Harold Ebels en Sandra Hollander maakten in een klassieke 
Spaanse partij geen fouten, waarna de remise een logisch resultaat was. Chiel Pepping en Jan Brantjes 
speelden een lange en enerverende partij: in het eindspel hadden beiden geen goed winstplan waarna tot 
remise werd besloten. Hans de Goede hervindt enigszins zijn vorm. Met zorgvuldige manoeuvres werd de 
winst tegen Adri Beentjes veilig gesteld. Op donderdag 5 maart speelt het viertal van Vredeburg 3 een 
bondswedstrijd in Heerhugowaard. Een dag later volgt ronde negentien van de interne competitie.  



 

Ronde 19 – 7 maart 2015 
 
Teamcaptain Brantjes redt eer 
Op donderdag 4 maart speelde het viertal van SV Vredeburg 3 een bondswedstrijd in Heerhugowaard. Een 
dag later stond ronde 19 van de interne competitie op het programma. 
Hekkensluiter Vredeburg 3 had een moeilijke avond in Heerhugowaard. Marlies Sturk, Adri Beentjes en Bert 
van Diermen knokten voor wat ze waard waren, maar delfden het onderspit. Teamcaptain Jan Brantjes 
sleepte een remise uit het vuur een redde daarmee de Limmer eer: 3,5-0,5. In de interne competitie wist 
Bert Hollander met een aardige matvoering Gertjan Hafkamp te verslaan. Met twee torens benam 
Hollander de zwarte koning de speelruimte. De geslepen vossen Ed Stolp en Jos Admiraal wisten wat te 
doen om niet te verliezen. Het betere metselwerk was zichtbaar op het bord. Consequentie was dat beiden 
ook niet wonnen. Koploper Barry Blekemolen zag zijn voorsprong op de ranglijst slinken door een nederlaag 
tegen Harold Ebels die in het complexe toreneindspel  beter het overzicht hield en een cruciale pion 
veroverde. Remi Aafjes liet een remise-achtig eindspel tegen Jan Borst door de vingers glippen.  Respect 
gold het vermogen van de 81-jarige Borst die na een lange partij in het eindspel dus nog scherper was dan 
zijn 17-jarige tegenstander. Piet van der Heijdt verloor snel een toren in zijn partij tegen Hans de Goede die 
vervolgens geen problemen had de vis op het droge te krijgen. Dick Aafjes en Jaap Limmen speelden een 
spannende partij waarin Limmen het overwicht leek te hebben, maar nadere analyse leerde dat Aafjes alles 
onder controle had en het verloren pionnetje kon terugwinnen, waarna remise resulteerde. Komende 
vrijdag wordt er niet geschaakt: vanwege Limmen Creatief is Vredeburg niet beschikbaar. Op 20 maart 
spelen zowel Vredeburg 1 als 2 een bondswedstrijd. Voor het vlaggenschip staat dan de titel op het spel. 
 

Kroegloperstoernooi – 9 maart 2015 
Limmer team in rapid tempo naar huis gespeeld 
Zondag 8 maart 2015 vond in het historische centrum van Amersfoort alweer het 20e kroeglopersschaak-
toernooi plaats. Deze wordt georganiseerd door de schaakvereniging uit Hoogland, waar oud-lid Koen 
Kramer nu speelt. Het is bijna een traditie geworden dat Vredeburg elk jaar een viertal afvaardigt naar het 
mooie Amersfoort om een middagje kroegen te verkennen - en te schaken natuurlijk. Het concept is mooi: 
je speelt als viertal steeds twee keer tegen je opponent uit het andere team, met wit en zwart. Op een 
middagje zijn dat 12 partijen op snelschaaktempo, waarna de boel wordt opgeteld. 
Zoals op de foto te zien is, troffen we het erg goed met het weer. Zo konden we enkele ronden buiten 
spelen. Ook qua team hadden we het goed getroffen: naast ondergetekende en Koen deed ook rapid-
meester (geen officiële titel) Robin Rommel mee, en was het een erg fijn weerzien met Robert Termes die 
keek hoeveel creativiteit hij nog in zijn spel had. Niets leek ons dan ook te stoppen van klinkende overwin-
ningen. Dat optimisme werd getemperd toen we de indeling zagen: we hadden per ongeluk de verkeerde 
gemiddelde rating meegekregen en belandden zo in de hoogste poule als laatste met gemiddeld 1740. In 
werkelijkheid hadden wij zelfs maar ongeveer 1660 aan ELO-sterkte mee. Gelukkig blonken we allemaal wel 
een moment uit die middag (bij mijzelf slechts één moment), maar het mocht niet baten. Met een gemid-
delde tegenstand van 2030 aan het tweede bord was ik kansloos, alhoewel het altijd leuk is om te zeggen 
dat je tegen mensen van 2370 hebt geschaakt. Koen en Robin wisten er nog wat van te maken, en Robert 
had ook wel leuke combinaties. Maar ja, die dekselse tegenstanders en de tijdsdruk maken het altijd lastig. 
Gelukkig waren het wel steeds gezellige tegenstanders en hebben we een leuke middag beleefd! Tijdens 
het gezamenlijk etentje achteraf konden we rustig concluderen dat dit voor herhaling vatbaar is! Het leuk 
hebben en genieten van dat waar Amersfoort rijk aan is, dat maakte de laatste plaats meer dan goed.  
Matige maar niet gematigde maten 
Koen  4 uit 11 
Bert  ½ uit 12 
Robin  3 uit 12 
Robert  1 uit 9 
 
Bert Hollander 



 

 
 

Rapidtoernooi – 14 maart 2015 
 
Ene viertal pakt prijs in Koedijk, andere viertal haalt meer punten  
Vandaag vond het beruchte NHSB rapidkampioenschap voor viertallen in 
Koedijk plaats, van de bijna 200 deelnemers waren er 8 van Vredeburg. Het 
eerste team (Bob,Bert,Ed,Barry) wist in de C-categorie uiteindelijk nog derde 
te eindigen achter Schaakmat en Bakkum. De koe - die het hele jaar trots 
heeft staan pronken in Vredeburg - is het komende jaar dus in Zuid-Scharwoude gestald. Het tweede viertal 
(Harold,Sandra,Jaap,Hidde - zie foto) scoorde weliswaar meer punten op de borden, maar in de 
afzonderlijke wedstrijden liepen ze meer matchpunten mis. Hidde eindigde ongeslagen met maar liefst 6 uit 
7 op het vierde bord, ook Ed (4,5) en Barry (4) waren goed op dreef in het eerste team. 
Bert Hollander 
 

Ronde 20 – 21 maart 2015 
 
Vredeburg: superieure kampioen 
Op vrijdag 20 maart stond voor het eerste zestal van SV Vredeburg, in het thuisduel tegen Oppositie 2, de 
titel in de derde klasse C op het spel. Op dezelfde avond speelde Vredeburg 2 een uitwedstrijd bij Castricum 
3. De overige schakers speelden ronde 20 van de interne competitie. 
Vredeburg 1 moest winnen om voor het eerst sinds het seizoen 2008-2009 het kampioenschap binnen te 
halen en slaagde daar op superieure wijze in. Sandra Hollander scoorde het eerste punt door een paard te 
veroveren. Met scherp oog voor de gunstige stellingen op de andere borden berustte Harold Ebels, in een 
gesloten Siciliaanse partij, in remise. Met een handigheidje won Bert Hollander een volle toren en daarmee 
zijn partij. Toen ook kopman Bob Stolp een overwinning boekte door zijn tegenstander een toren afhandig 
te maken, was het pleit feitelijk beslecht. Dat vervolgens ook Jos Admiraal en Ed Stolp nog een punt 
haalden, leidde tot een verpletterende eindstand van 5,5-0,5. Admiraal boekte in het vroege middenspel 
reeds beslissend voordeel door een loper tegen twee pionnen te winnen en Stolp wist een eindspel met 
één pion meer op technisch knappe wijze tot een punt uit te bouwen. Met 11 matchpunten en maar liefst 
25,5 bordpunten uit zes duels mag Vredeburg zich de superieure kampioen in de derde klasse C noemen. 
Het laatste duel, in april bij Opening ’64 in Sint Pancras, zal er één zijn om des keizers baard. Zo florissant 
als het seizoen verloopt voor Vredeburg 1, zo moeizaam gaat het voor Vredeburg 2. Ook tegen het sterke 
Castricum 3 werden geen potten gebroken. Hidde Ebels en Jaap Limmen scoorden nog verdienstelijke 
remises. Maar door nederlagen van Barry Blekemolen, Robin Rommel, Dick en Remi Aafjes verloor het 
tweede team afgetekend met 5-1. Met name de nederlaag van Rommel was schlemielig: na behoorlijk spel 
en knappe paardwinst keerden de kansen zich en ging Rommel nog hard onderuit. In de interne competitie 
trok de partij tussen Adri Beentjes en Marlies Sturk de aandacht. Beentjes stond voortdurend beter, maar 
slaagde er niet in een opening te vinden in de dubbelwandige defensieve muur rondom de zwarte koning 
en bood remise aan. Diverse omstanders hadden graag nog even doorgespeeld met de witte stelling, maar 
de calculerende Beentjes koos voor het halve ei, in plaats van de mogelijk lege dop. Piet van der Heijdt was 
op dreef in zijn partij tegen Theo Al. Na diverse afruilmanoeuvres kwam de koning van Al in z’n blote kont 
te staan, waarna Van der Heijdt met een fraaie paardzet de buit binnenhaalde. Marcel Wester veroverde 
soepeltjes een toren van Jan Brantjes en behield vervolgens de concentratie om het voordeel naar winst te 
schuiven. Komende vrijdag ontvangt het viertal van Vredeburg 3 de buren van Castricum 4 voor een 
bondswedstrijd.  
 
 

Ronde 21 – 28 maart 2015 
 

(op volgende pagina) 



 

Hollander naar kop van ranglijst 
Op vrijdag 27 maart speelde het viertal van Vredeburg 3 een bondswedstrijd tegen Castricum 4. Tevens 
stond ronde 21 van de interne competitie op de rol. 
Hekkensluiter Vredeburg 3 is iets te licht voor de vierde klasse D. Dat werd in de laatste bondswedstrijd van 
het seizoen ook aangetoond door Castricum 4. Jan Brantjes, Jeroen van Vliet en Marcel Wester werden 
langzaam maar zeker gekraakt. Alleen de lepe Harry Levering scoorde een punt. Met een fraaie loperzet 
maakte hij, op het derde bord, zijn tegenstander een toren afhandig. Eindstand: 1-3 en een puntloze laatste 
plaats in de bondscompetitie voor Vredeburg 3. In de interne competitie leverden Barry Blekemolen en 
Bert Hollander een geweldige slijtageslag met de eerste plaats op de ranglijst als inzet. Bekemolen offerde 
nogal gewaagd een stuk tegen drie pionnen, maar het was uiteindelijk Hollander die rond middernacht, 
mede dankzij een perfecte eindspeltechniek, de winst naar zich toetrok. Als twee cowboys met getrokken 
pistolen stormden Robin Rommel en Jaap Limmen op elkaar af in een potje wild-westschaak. Toen de 
kruitdampen waren optrokken, was er van de agressie niet veel meer over en volgde een vredige remise. 
Ook de topduels tussen Bob Stolp en Jos Admiraal en Ed Stolp en Harold Ebels eindigden in remise. 
Admiraal had twee sterk geposteerde  lopers, maar Bob Stolp pareerde de dreigingen op routine. De sluwe 
Ed Stolp smeerde Harold Ebels een geïsoleerde centrumpion aan, maar Ebels verdedigde zich met 
zorgvuldige zetten en bleef binnen de remisemarge. Sandra Hollander profiteerde van een te wilde loperzet 
van Dick Aafjes en won een stuk. Gijs Pouw was niet opgewassen tegen de zeer ervaren Jan Borst en 
verloor vlot. Komende vrijdag – Goede Vrijdag – spelen de schakers van SV Vredeburg het traditionele 
paastoernooi, waarbij diverse spelvarianten op het schaakbord getoverd worden en waarbij Marlies Sturk 
zorgt voor de culinaire hapjes. 
 

Paastoernooi – 5 april 2015 
 

Spelen voor taarten en leren schaken bij Vredeburg 
Op Goede Vrijdag werd bij Vredeburg het immer vrolijke Paastoernooi gespeeld. 
Op deze avond kan iedereen van iedereen winnen, doordat zogenaamde 
varianten gespeeld worden waarbij bijvoorbeeld “het paard in de zak blijft”, of 
de stukken in een andere beginstelling staan – het zogenaamde Fischerrandom schaak. Maar ook als er niet 
gewonnen werd, kon men aan het eind van de avond door middel van loting toch nog met een taart naar 
huis gaan! De rest, die al door Marlies Sturk gefêteerd waren met heerlijke hapjes, kon zich met een 
toepasselijke doos eieren tevreden stellen. 
Hoewel het speelseizoen bij de schaakvereniging nog niet voorbij is, markeert het traditionele toernooi wel 
bijna het einde van de schaaklessen in Limmen. Naast lessen in Vredeburg is de club dit jaar vooral actief 
bezig met het opleiden op de Sint Maartenschool. Ook hier hebben de kinderen o.l.v. ervaren trainer Jos 
Admiraal een leuk seizoen gehad tijdens het aanleren van de basis en verdere vaardigheden in het edele 
schaakspel. Het helpt er natuurlijk bij dat de leerlingen het geleerde direct in praktijk kunnen brengen door 
de les met een gezellig potje schaken af te sluiten. De senioren van Vredeburg gaan nog even door: 
aanstaande vrijdag wordt ronde 22 gespeeld, en ontvangt het tweede zestal gasten van ZSC Saende voor 
hun laatste bondswedstrijd. 
Bert Hollander 
 

Ronde 22 – 11 april 2015 
 

Vredeburg 2 strandt tegen Saende 
Op vrijdag 10 april speelde het tweede zestal van SV Vredeburg de laatste bondswedstrijd van het seizoen. 
Tegenstander was ZSC Saende 5. De overige schakers speelden ronde 22 van de interne competitie. 
Vredeburg 2, dat loodzwaar is ingedeeld in de derde klasse D, trof mede-degradatiekandidaat ZSC Saende 
5. Op het eerste bord maakte Barry Blekemolen een zeldzame fout in de opening en verloor snel een toren 
en daarmee de partij. Robin Rommel ging het al niet beter af: hij verloor vlot een pion en bezweek onder de 
aanval van zijn tegenstander. Op het laatste bord speelde Hans de Goede een puike partij en won 



 

gedecideerd. Gertjan Hafkamp ging volgens vast patroon vliegend van start met een gevaarlijke 
koningsaanval. Maar toen deze niet doorsloeg, nam zijn tegenstander het initiatief over en lachte als 
laatste. Jaap Limmen speelde een partij met wisselende kansen: hij leverde een stuk in tegen eerst twee en 
later drie pionnen. Maar uiteindelijk trok de Zaandammer aan de andere kant van het bord aan het langste 
eind. Hidde Ebels tenslotte, produceerde op bord drie een voorbeeldige winstpartij. Eerst won hij een 
kwaliteit en vervolgens schudde hij met een krachtige torenzet een mataanval uit de mouw. De nadelige 
eindstand van 2-4 betekent dat Vredeburg 2 definitief finisht op de laatste plaats. In de interne competitie 
ontpopt zich, met nog zes ronden te gaan, een tweestrijd om de titel tussen koploper Bert Hollander en 
regerend kampioen Bob Stolp. Hollander slechtte met een prima aanval de Franse verdediging van Harold 
Ebels. Bob Stolp won een pionnetje van Jan Borst en bouwde het voordeeltje langzaam maar zeker uit tot 
een vol punt. Hollander en Stolp staan zeer dicht bij elkaar op de ranglijst, met een ruime voorsprong op de 
achtervolgers. Nieuweling Tars Wanders blijkt een uitstekende speler: met zorgvuldige positionele opbouw 
drukte hij Bert van Diermen achteruit en won de partij eenvoudig. Gijs Pouw bekende achteraf dat hij niet 
goed had opgelet in zijn partij tegen Theo Al. Het resultaat laat zich raden. Ook Chiel Pepping wilde het er 
niet meer over hebben. De goede verstaander begreep dat hij door een eigen fout verloren had van zijn 
grijnzende tegenstander Ed van Duin. Marlies Sturk zag het somber in toen zij bleek te zijn ingedeeld tegen 
de zeer sterke Ed Stolp. Maar Sturk toonde zich van haar beste zijde en bleef lang op de been. Pas in het 
eindspel trok Stolp de winst naar zich toe via een ijzersterk paard diep in de witte stelling. Jos Admiraal 
rekende vlot af met Marc Voorwalt. De aanval met dame en toren was te machtig voor de zwartspeler. 
Komende vrijdag speelt Vredeburg 1 – reeds kampioen – de laatste bondswedstrijd tegen Opening ’64 in 
Sint Pancras.  
 

Ronde 23 – 18 april 2015 
 

Kers op de taart voor Vredeburg 
Op dinsdag 14 april speelde Vredeburg 3 z’n laatste bondswedstrijd van het schaakseizoen. Op vrijdag gold 
dat ook voor Vredeburg 1, dat een ronde eerder reeds de titel had veilig gesteld. Ook werd ronde 23 van de 
interne competitie gespeeld.  
Vredeburg 3 sloot het seizoen af in mineur. Bij Schaakmat 4 in Zuid-Scharwoude werd met 3,5-0,5 verloren. 
Bert van Diermen zorgde voor het eervolle halfje. Marc Voorwalt, Jeroen van Vliet en Jan Brantjes verloren. 
Het viertal eindigt op de laatste plaats in de vierde klasse D. Het zestal van Vredeburg 1 was reeds 
kampioen in de derde klasse C. Het duel in Sint Pancras tegen Opening’64 2 dat reeds zeker was van de 
tweede plaats, was er feitelijk één om ‘des keizers baard’. Niettemin wilde Vredeburg z’n titel glans geven. 
Harold Ebels zorgde voor het eerste puntje. Dit was wel met enig geluk, omdat zijn tegenstander in een 
plusstelling een eenvoudig valletje over het hoofd zag en plots werd matgezet. Bert Hollander knoopte zijn 
sterke tegenstander vakkundig op, met een mooie koningsaanval. Bob Stolp trof op het eerste bord de 
sterkste Pancrasser en kwam remise overeen in een degelijke partij. Ook Sandra Hollander noteerde een 
half punt. Het pionneneindspel op haar bord gaf ook geen aanknopingspunten voor een andere uitslag. Jos 
Admiraal strafte een te wilde aanval van zijn tegenstander netjes af en won een paard. Daarna kon hij 
kiezen tussen verschillende goede voortzettingen. Admiraal koos er één waarbij een fraai mat volgde. Toen 
ook Ed Stolp zijn partij won – hij ving een loper op de damevleugel – was de geweldige eindstand van 5-1 
bereikt. Een kers op de taart voor Vredeburg 1, dat volgend seizoen als achttal in de tweede klasse mag 
uitkomen. In de interne competitie was de partij tussen Barry Blekemolen en Gertjan Hafkamp een 
interessant affiche. Hafkamp bouwde een voordelige stelling op, maar liet plots door een vreselijk slechte 
torenzet een dodelijke tegenaanval toe. Het paard van Blekemolen werkte als een octopus en viel tegelijk 
koning, dame en toren aan: Hafkamp kon opgeven. Tars Wanders, de sterke nieuwkomer, bond Piet van 
der Heijdt aan de zegekar en stijgt snel op de ranglijst. Gijs Pouw is hopeloos uit vorm en verloor van Bert 
van Diermen. Vader Dick en zoon Remi Aafjes waren beiden niet content met hun stelling, maar Remi had 
het meeste reden om te mopperen: door een ongelukkige manoeuvre verloor hij een paard en daarna de 
partij. Theo Al en Nico Pepping speelden een enerverende partij: Pepping leek aan de winnende hand, maar 
verloor zomaar een paard. Knap was het dat hij toch nog een remise uit het vuur sleepte.     



 

Ronde 24 – 25 april 2015 
 
Hollander houdt stand tegen Stolp 
Op vrijdag 24 april speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 24 van de interne competitie. Het duel 
tussen de nummers één en twee van de ranglijst trok veel aandacht. Maar er waren meer interessante 
partijen. 
Regerend kampioen Bob Stolp speelde met wit tegen de ranglijstaanvoerder Bert Hollander. Het werd een 
spannende, strategische partij. Stolp had voortdurend overwicht, won een pionnetje, maar moest met lede 
ogen zien dat het niet genoeg was om door te drukken. De sterk gepositioneerde zwarte koning hield de 
stelling van Hollander overeind. Met de remise was Hollander feitelijk de morele winnaar. Barry 
Blekemolen deed goede zaken richting de medailles door te profiteren van een verkeerd uitgevoerde 
combinatie van Hidde Ebels. Dat leverde Blekemolen een kwaliteit en een winnende aanval op. Dick Aafjes 
en Gertjan Hafkamp zorgden voor een thriller op het schaakbord. Aafjes had met twee stukken tegen een 
toren groot materieel voordeel, maar liet Hafkamp nog lang spartelen en loeren op tegenkansen. 
Uiteindelijk besliste een overgebleven pion in het voordeel van Aafjes. Dylan de Vries was als jeugdspeler 
een groot talent, maar eenmaal in de A-groep bleef hij toch iets achter bij generatiegenoten Bert Hollander 
en Hidde Ebels. Maar de laatste weken speelt De Vries ijzersterk en laat keer op keer zien dat hij beschikt 
over veel schaakinzicht en een fijne techniek. Deze keer veroverde hij een pion van Marcel Wester en 
bouwde dat voordeel uit naar een geslaagde pionnenopmars op de damevleugel, met promotie als 
resultaat. Harold Ebels dreigde Jos Admiraal onder de voet te lopen met een sterke koningsaanval, maar 
met zorgvuldige verdedigende manoeuvres wist Admiraal het onheil te bezweren. Na dameruil resteerde 
een remisestelling. Jan Borst toonde in zijn partij tegen Harry Levering aan dat hij als tachtigplusser nog 
beschikt over een scherpe geest en het nodige concentratievermogen. Het eindspel met twee pionnen 
meer voerde hij keurig naar winst. Tars Wanders veroverde tegen Nico Pepping weer een nieuwe scalp. De 
vraag dringt zich op waar het schaakplafond van de instromer ligt. Remi Aafjes was met recht trots op zijn 
solide overwinning tegen Hans de Goede.  Sandra Hollander is er een meester in om gelijkwaardig ogende 
pionneneindspellen met zorgvuldige zetten toch in haar voordeel te beslechten. Zo mocht ook Robin 
Rommel ervaren. Jeroen van Vliet leek te gaan winnen tegen Piet van der Heijdt, maar zijn materiële 
voorsprong werd teniet gedaan door een gevaarlijk ver opgerukte pion van zijn ervaren tegenstander. De 
remise was het logische en toch niet onverdienstelijke resultaat. Gijs Pouw zag de teleurstellende 
aanduiding ‘oneven’ achter zijn naam staan, maar sportief als hij is, keerde hij niet huiswaarts en volgde de 
diverse partijen met aandacht. 
 

Ronde 25 – 2 mei 2015 
 
Wanders wint wederom 
Op vrijdag 1 mei speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 25 van de interne competitie. Met nog drie 
ronden te gaan neemt de spanning aan de top van de ranglijst toe. 
In zijn partij tegen Hidde Ebels ruilde koploper Bert Hollander een stuk voor drie pionnen en kreeg 
inderdaad een sterke aanval. Maar Ebels, op zijn beurt, offerde in het middenspel een paard terug tegen 
twee pionnen en een open aanvalslijn. Hollander koos voor een passieve verdediging en hielp Ebels 
daarmee in het zadel. De zwarte dame kreeg vleugels en Ebels produceerde een krachtige mataanval. Door 
de onverwachte nederlaag van de balende Hollander is het plots reuze spannend aan de top van de 
ranglijst. Achtervolgers Barry Blekemolen en Bob Stolp vochten een lange partij uit, waarin Stolp zich 
technisch de meer bekwame speler toonde. Hij wist de pionnenstructuur van Blekemolen te verbrokkelen 
en viel de onbeschermde witte koning winnend lastig. Hollander en Stolp staan nu zeer dicht bij elkaar aan 
kop van de ranglijst. Jan Borst speelde een moedige aanval in zijn partij tegen Harold Ebels, maar achteraf 
bleek de aanval overmoedig. Ebels hield de deur dicht en veroverde stilletjes een pion. Toen hij ook nog 
een loper buit maakte, vond Borst het tijd de strijd te staken. Tars Wanders heeft pas sinds enkele weken 
aansluiting gevonden bij SV Vredeburg en moest derhalve onderaan de ranglijst beginnen, maar na een 
reeks van overwinningen klimt hij snel. Nu was het Adri Beentjes die er aan moest geloven. Wanders 



 

bouwde de stelling mooi op en voerde het eindspel onberispelijk naar winst. Toen schrijver dezes na een 
kwartiertje spelen voor het eerst een blik wierp op het bord waar Dick Aafjes en Marlies Sturk achter zaten, 
stond Aafjes – hoe is het mogelijk? – al twee lopers achter. Verder was het natuurlijk een koud kunstje voor 
Sturk. Piet van der Heijdt verschalkte Harry Levering op kundige wijze. Na een grootscheepse afruil hield hij 
een loper over, waarmee hij de pionnetjes van Levering stuk voor stuk kon buitmaken. Jeroen van Vliet kon 
ook een punt bijschrijven: in het eindspel bleek zijn toren sterker dan de loper van Ed van Duin. Marcel 
Wester speelde een prima partij tegen Bert van Diermen. Met bedachtzame zetten kwam hij steeds beter 
te staan, tot bij Van Diermen het touwtje knapte en de stelling instortte. Kees Aafjes, drager van de rode 
lantaarn, boekte zijn tweede winstpartij van het schaakseizoen. Chiel Pepping was het slachtoffer.  Remi 
Aafjes boekte een knappe overwinning op de wisselvallige Gertjan Hafkamp. Daardoor vindt Aafjes zijn 
naam weer terug in ‘het linker rijtje’.  
 

Ronde 26 – 9 mei 2015 
 
Levering verslaat zwager 
Op vrijdag 8 mei speelden de schakers van SV Vredeburg 
ronde 26 van de interne competitie. Met vuur en passie 
werden grotere en kleinere strijden uitgevochten. 
Koploper Bert Hollander deed goede zaken met een 
knappe overwinning tegen Ed Stolp. Stolp verloor een 
kwaliteit en kwam ook nog in tijdnood: een onhoudbare        Bert wint van Ed, Jos verzint patgrap (foto: Robin)  
situatie. De titelconcurrent van Hollander, Bob Stolp, kwam niet verder dan remise. In zijn partij tegen 
Harold Ebels kreeg Stolp, na een niet optimale paardzet in het middenspel, een aanval te verstouwen, maar 
bleef na enkele zorgvuldige verdedigende zetjes en dameruil binnen de remisemarge. Jos Admiraal ging 
werkelijk door het oog van de naald toen Barry Blekemolen een glad gewonnen eindspel met twee pionnen 
meer niet tot winst wist te voeren. Door een patdreiging kon de listige Admiraal met een zogenaamde 
‘dolle toren’ de twee vijandelijke pionnen opruimen en in extremis een remise afdwingen. Hidde Ebels 
boekte een uitstekende overwinning op Jaap Limmen. Met name het lelijke paard op c8 speelde Limmen in 
negatieve zin parten. Harry Levering trof zijn zwager Ed van Duin aan de andere kant van het bord. Een 
belangrijk duel, want wie kan de komende maanden het hoogste woord voeren op de familiefeestjes? 
Levering won overtuigend. Uiteraard liet Van Duin na afloop weten dat hij zijn zwager had laten winnen om 
de familierelatie op peil te houden, maar hij lachte toch een beetje als de spreekwoordelijke  boer met 
kiespijn. Adri Beentjes toonde zich sterker dan Bert van Diermen. Hij veroverde in een complexe stelling na 
een zet of twintig een paard en de rest was een kwestie van uitbouwen en afronden. De partij tussen de 
oude krijgers Piet van der Heijdt en Kees Aafjes was niet erg spannend: Aafjes verloor heel snel een toren 
en liep vervolgens achter de feiten aan. Robin Rommel onderschatte de schaakkracht van nieuweling Tars 
Wanders en kwam in een mindere stelling terecht. In het eindspel met over en weer vijf pionnen en een 
koning miste Rommel evenwel nog een duidelijke remisekans toen hij met de koning het verkeerde veld 
koos. Marlies Sturk, die om middernacht werd toegezongen vanwege haar verjaardag, gaf zichzelf een 
cadeautje in de vorm van een fraaie overwinning op de sterke Gertjan Hafkamp. Hans de Goede wist in zijn 
partij tegen Marcel Wester een voordelige ruil te bewerkstelligen: een pion tegen een stuk. Op dat moment 
kreeg de naderende nederlaag van Wester al vorm. Komende vrijdag krijgt de competitie een vervolg met 
de voorlaatste ronde. 
 

Ronde 27 – 16 mei 2015 
 
Spannend tot het einde 
Op vrijdag 15 mei speelden de schakers van SV Vredeburg de 27e en voorlaatste ronde van de interne 
competitie. Omdat de vier hoogst gerangschikte spelers allen wonnen, blijft de strijd om de medailles 
spannend tot de laatste ronde. 



 

Koploper Bert Hollander trad aan voor het altijd beladen en spannende duel tegen zijn getalenteerde zusje 
Sandra. Maar ditmaal wist Hollander het punt relatief eenvoudig te veroveren. In de laatste ronde heeft hij 
voldoende aan een remise om voor de eerste maal het clubkampioenschap te veroveren. Achtervolger Bob 
Stolp had het helemaal niet makkelijk in zijn partij tegen Jaap Limmen. Dat veranderde toen Limmen in het 
middenspel zomaar een stuk weggaf. Bedankt en tot ziens! De speler die dit seizoen het meest progressie 
heeft gemaakt, is zonder twijfel Barry Blekemolen. Om dat te illustreren won hij overtuigend van Dick 
Aafjes die rond de twintigste zet een pionnetje kwijtraakte en later nog één. Blekemolen heeft nog één 
goed resultaat nodig om zichzelf te belonen met een bronzen medaille. Jos Admiraal speelde een lekkere 
aanvalspartij tegen Hidde Ebels die met zwart in een passieve stelling belandde. Toen de witte dame over 
de h-lijn oprukte, was het pleit snel beslecht. Gertjan Hafkamp riep de sterke nieuweling Tars Wanders een 
halt toe. Kwaliteitswinst in het middenspel was genoeg. De partij tussen Harold Ebels en Robin Rommel was 
zeer enerverend. Na een fraaie aanval veroverde Ebels met een toren een pion. Maar de toren kwam 
daardoor buiten spel te staan. En juist deze toren werd door Ebels node gemist toen Rommel een 
uiteindelijk winnende tegenaanval produceerde. Hans de Goede slaakte een luide kreet van afschuw toen 
hij, laat op de avond, een winnende stelling tegen Jan Borst door een blundertje toch nog om zeep hielp en 
plots met lege handen stond. Door een fraaie overwinning op Marlies Sturk meldt Dylan de Vries zich op de 
drempel van de top tien. Een knappe prestatie van de drukke student geneeskunde. De handige Remi 
Aafjes rekende vlot af met Piet van der Heijdt. Na afloop grapte Jan Brantjes dat hij zeer nipt verloren had 
van Marc Voorwalt: het was immers slechts 1-0 geworden. Komende vrijdag vallen alle beslissingen tijdens 
de 28e en laatste ronde van het schaakseizoen.  Alle uitslagen, statistieken en verslagen van het seizoen zijn 
te vinden op de fantastische website www.sv-vredeburg.nl 
 
 

Ronde 28 – 24 mei 2015 
 
Hollander nieuwe kampioen SV Vredeburg 
Op vrijdag 22 mei speelden de schakers van SV Vredeburg de laatste 
en beslissende ronde van de interne competitie. Tot laat op de 
avond was de strijd om de medailles spannend. 
Koploper Bert Hollander had aan een remise tegen Jos Admiraal voldoende om het kampioenschap veilig te 
stellen en slaagde daar, na een lange en complexe partij, met verve in. Na drie kampioenschappen op rij 
voor Bob Stolp heeft dan nu de 21-jarige, aankomende wiskundeleraar Bert Hollander z’n eerste titel op 
zak. Bob Stolp hield overigens maximale druk op de ketel door via een dodelijke aanval over de h-lijn snel te 
winnen van Sandra Hollander. Maar Stolp, die het niet meer in eigen hand had, moest dus genoegen 
nemen met zilver. Ondanks een verrassende nederlaag tegen Jan Borst legde Barry Blekemolen, vlak voor 
Jos Admiraal en de afwezig Ed Stolp, beslag op een fraaie derde plaats. Blekemolen realiseerde wel degelijk 
een winnende stelling, maar blunderde op onverklaarbare wijze een dame weg. Jan Borst eindigde door de 
gestolen overwinning op een keurige negende plaats. Zoon Hidde en vader Harold Ebels kennen elkaar 
vanzelfsprekend van haver tot gort en op het schaakbord leverde dat een remisestelling op, waarbij de 
verdediging over en weer sterker was dan de aanval. Door de puntendeling eindigen zij op de zesde en 
zevende plaats. Voor Hidde Ebels betekende dat niet alleen dat hij voor het eerst hoger scoorde dan zijn 
vader, maar ook dat hij als hoogst geplaatste jeugdspeler het juniorengoud pakt, voor Sandra Hollander en 
Remi Aafjes. Aafjes trouwens boekte een knappe zege op Marlies Sturk. In een explosieve stelling creëerde 
Aafjes met een gemeen loperoffer een directe matvariant. De gretige Sturk ging er met open ogen in. Ed 
van Duin kwam iets gunstiger in het eindspel dan zijn tegenstander Jan Brantjes. Maar Brantjes had scherp 
in de gaten dat het niet erg was om met een paard minder te eindigen als hij het laatste zwarte pionnetje 
maar zou opruimen. Aldus resteerde remise. Nico Pepping finishte in stijl door toch wel verrassend te 
winnen van Marc Voorwalt die een wisselvallig seizoen afsluit op plek 23. Komende vrijdag besluiten de 
schakers van SV Vredeburg het seizoen met een simultaansessie door de regionale topspeler en oud 
Vredeburg-lid Thomas Broek.  (Foto: Robin Rommel) 
 

http://www.sv-vredeburg.nl/


 

Simultaan – 30 mei 2015 
 

Alleen Borst beter dan Broek 
Op vrijdag 29 mei sloten de schakers van SV Vredeburg het seizoen 2014-2015 af met een simultaanséance 
door Thomas Broek, de sterkste speler uit de regio en oud-lid van Vredeburg. 
Maar liefst 27 tegenstanders waren er voor Thomas Broek die overigens zeer genereus zijn vergoeding 
doneerde aan de Reddingsmaatschappij uit Egmond aan Zee. De spelers van Vredeburg zaten aan de 
buitenkant van de tafelopstelling en hanteerden de zwarte stukken. In de binnenring snelde Broek in hoog 
tempo langs de borden om de zetten van zijn tegenstanders onmiddellijk te beantwoorden. Conform 
verwachting was Broek voor de meeste tegenstanders veel te sterk. Jaap Limmen en Jan Brantjes waren, na 
een rondje of vijftien, de eersten die het hoofd moesten buigen, langzaam gevolgd door veel anderen, 
waarbij kan worden aangetekend dat sommigen er een onderlinge strijd van maakten om het zo lang 
mogelijk vol te houden. Ook de jarige Gertjan Hafkamp (60) kreeg geen cadeautje van Broek. Bob Stolp, de 
zilveren medaillewinnaar van SV Vredeburg, doorbrak de teneur door Broek, op solide wijze,  op remise te 
houden. Ook jeugdkampioen Hidde Ebels, clubkampioen Bert Hollander en de sterke Tars Wanders 
scoorden - zeer knap - een half punt tegen de regionale topper. In het geval van Wanders was er sprake van 
een zogenaamde ‘plus-remise’: Wanders beschikte over een loper meer, maar dat verschil was net niet 
doorslaggevend. Het klapstuk van de geslaagde avond werd verzorgd door de 81-jarige Jan Borst die als 
enige speler van Vredeburg wist te winnen van Broek. De nestor ruilde op voordelige wijze een toren en 
een stuk tegen de witte dame en bouwde het verschil zorgvuldig uit naar een winnende mataanval. Na de 
opgave van Broek oogstte Borst een verdiend applaus. Deze ene nederlaag deed natuurlijk niet af aan de 
fenomenale prestatie van Thomas Broek die met 22 overwinningen, vier remises en dat ene nulletje op 24 
uit 27 finishte. Een simultaanscore van bijna 89 procent kan als zeer goed worden beschouwd.  Ook de 
spelers van SV Vredeburg kijken terug op een geslaagde afsluiting van het seizoen. Zij treffen elkaar medio 
september weer. 
 


