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Ronde 1 – 26 september 2015
Limmer schakers weer van start
Na een onderbreking van maar liefst vier maanden troffen de schakers van SV Vredeburg elkaar op vrijdag
25 september weer voor de eerste ronde van een nieuw schaakseizoen.
Clubkampioen Bert Hollander had geen makkelijke avond: Dick Aafjes verweerde zich kranig en leek zelfs
een mooie tegenkans te creëren. Maar in het eindspel maakt Hollander het verschil door met dame en
loper een cruciale diagonaal te bemachtigen. Chiel Pepping en Adri Beentjes waren beiden tevreden met
een remise. De gesloten stelling bood weinig aanknopingspunten voor meer. Ook Bert van Diermen en
Jeroen Tebbens deelden het punt. Tebbens had meer aanvallende activiteit, maar Van Diermen hield de
deur goed gesloten. Gertjan Hafkamp toonde zijn talent door de sterke Barry Blekemolen te verslaan. De
zwarte c-pion van Hafkamp bereikte na een enerverende partij met wederzijdse kansen en bedreigingen
winnend de overzijde. In zijn partij tegen Harold Ebels behandelde Tars Wanders de Siciliaanse opening niet
optimaal en leverde een pionnetje in. Ebels vermeed vervolgens ieder risico en bouwde het voordeeltje uit
naar een heel punt. Bob Stolp won vlot van Remi Aafjes die zich te passief verdedigde tegen de krachtige
aanvalszetten van de veelvoudig clubkampioen. Sandra Hollander en Hans de Goede besloten na een zet of
dertig tot remise. Het witte paard en de zwarte loper waren in het pionneneindspel inderdaad even sterk.
Hidde Ebels toonde zich sterker dan Marlies Sturk. Een gunstige ruil resulteerde in een pluspion op de elijn; deze indringer was voor Sturk niet meer te stoppen. Kees Aafjes zorgde voor een bescheiden stunt
door de sterker geachte Nico Pepping te verslaan. Met listig spel ontfutselde Aafjes Pepping de dame en
maakte vervolgens geen fouten meer. Jan Levering keerde na twee seizoenen afwezigheid terug bij de
schaakvereniging en liet in zijn partij tegen Gijs Pouw met een solide remise zien het spelletje nog niet te
zijn verleerd. Jaap Limmen en Ed Stolp verzorgden het klapstuk van de avond. In een ultralange en
superspannende partij leek Limmen voortdurend de winst te kunnen grijpen, maar keer op keer ontsnapte
Stolp. Met nog maar een minuutje op de klok wist Stolp uiteindelijk zijn loper dusdanig te posteren dat de
ver opgerukte vrijpion van Limmen werd vastgelegd, waarmee de remise was veiliggesteld.

Ronde 2 – 3 oktober 2015
Betere schaakstunt De Goede
Op vrijdag 2 oktober speelden de schakers van SV Vredeburg de tweede ronde van de interne competitie.
Hans de Goede nam het op tegen podiumklant Ed Stolp. De zeer gesloten stelling leek uit te lopen op
remise, wat voor De Goede al een mooi resultaat zou zijn. Maar het werd nog beter voor De Goede toen
Stolp, in zijn drang iets te forceren, de pionnenketen verbrak en onbedoeld ruimte bood voor een
kletterende tegenaanval. De Goede veroverde een loper en schoof naar winst. Robin Rommel versloeg
vlotjes Marc Voorwalt die zich liet verleiden mee te gaan in het hoge zettentempo van zijn opponent en
zich onzorgvuldig verdedigde. In een attractieve partij met tegengestelde rokades kwam de koningsaanval
van Harold Ebels eerder dan die van Harry Levering. Op de 35e zet gooide Levering het bijltje er maar bij
neer. Theo Al blijft na een keurige overwinning op Kees Aafjes voorlopig meedraaien in de top van de
ranglijst. Ook Jaap Limmen doet het prima: met onberispelijk spel won hij van Jan Borst. Bert van Diermen
kwam florissant uit de opening in zijn partij tegen Jan Levering, maar wist het verworven voordeel – een
kwaliteit – niet uit te bouwen. Levering hergroepeerde zijn stukken rond de zwarte koning en dwong een
remise af. Jeroen van Vliet luisterde zijn verjaardagsfeest niet op met een overwinning op Barry
Blekemolen. Toch had dat zomaar gekund. Het spannende eindspel met aan beide zijden een koning en vier
pionnen bood perspectief, maar de meer ervaren Blekemolen bezette de sleutelvelden en pakte het punt.
Ed van Duin was opgetogen over zijn solide overwinning op Jan Brantjes. Ondanks zijn nederlaag tegen

Sandra Hollander was Chiel Pepping tevreden met zijn partij: hij was niet weggespeeld en pas in het
eindspel was een verschilletje ontstaan. Wie zeker tevreden mocht zijn, was Jeroen Tebbens. Met geduld
en overzicht boekte hij een prima zege op Adri Beentjes. Gertjan Hafkamp en Bert Hollander voerden een
waar schaakspektakel op: Hafkamp koos na een pionoffer voor een riskante aanval. Hollander had de
handen er vol mee, kwam stilletjes onder de druk uit en maar pakte het initiatief op beslissende wijze over.
Komende vrijdag wacht de eerste bondswedstrijd van het seizoen voor Vredeburg 1.

Ronde 3 – 10 oktober 2015
Koude douche voor Vredeburg
Op vrijdag 9 oktober speelde het eerste achttal van SV Vredeburg de eerste bondswedstrijd van het
schaakseizoen. Op dezelfde avond werd de derde ronde van de interne competitie gespeeld.
Vredeburg 1, vorig seizoen kampioen in de derde klasse en nu dus uitkomend in de tweede klasse, ontving
Kijk Uit 2 uit IJmuiden. Op papier zeker niet de sterkste tegenstander, maar het duel leverde voor het
enigszins gehavende Vredeburg – Ed en Bob Stolp waren afwezig – een koude douche op. Kopman Bert
Hollander kreeg in een Pirc een linkse directe van zijn imponerende tegenstander. Barry Blekemolen liet in
een remise-achtig eindspel een paard slaan en verloor. Jos Admiraal leverde een kwaliteit in en kwam er in
het eindspel niet meer aan te pas. Harold Ebels speelde te opportunistisch een pion op en opende daarmee
de deur voor een dodelijke tegenaanval. Hidde Ebels kwam nog prima uit de opening, maar speelde in het
middenspel te snel en onzorgvuldig. Gevolg: materiaalverlies en nederlaag. Jaap Limmen gaf gedesillusioneerd op in een ogenschijnlijk verloren stand. Hoe erg was het dat uit de analyse achteraf bleek dat
Limmen nog een wonderbaarlijke ontsnapping had kunnen realiseren met uitstekende winstkansen . Maar
gedane zaken …. Tegenover de zes nullen stonden twee knappe overwinningen voor Vredeburg. Sandra
Hollander won in het vroege middenspel een stuk en bouwde dit grote voordeel keurig uit tot een punt. Op
het achtste bord was Gertjan Hafkamp de sterkste. Met een mooie koningsaanval overrompelde hij zijn
tegenstander. De 2-6 eindstand lijkt een voorbode voor een zwaar seizoen voor Vredeburg 1. In de interne
competitie won Jeroen Tebbens op prima wijze van Hans de Goede en schuift door naar de top van de
ranglijst. Robin Rommel miste mat in twee tegen Marcel Wester, maar wist niettemin enkele zetten later
toch de vis op het droge te halen. Tars Wanders kwam goed weg tegen Jan Borst, die het voordeel van een
kwaliteit verspeelde en alsnog de bietenbrug op ging. Adri Beentjes was enthousiast over zijn partij tegen
Gijs Pouw. Hoewel de remisemarge niet werd overschreden, was de partij enerverend en reuzespannend.
Kees Aafjes verschalkte Jan Levering met een mooi loperoffer. Aafjes had goed gezien dat hij met de dame
de zwarte koning beslissend kon belagen en dat de loper aan de andere kant van het bord best geslagen
mocht worden. Komende vrijdag wacht de vierde ronde van de interne competitie.

Ronde 4 – 17 oktober 2015
Levering weer op oude niveau
Op vrijdag 16 oktober speelden de schakers van SV Vredeburg de vierde ronde van de interne competitie.
Op maar liefst veertien borden werd gestreden.
Jan Levering keerde aan het begin van dit seizoen na twee seizoenen van afwezigheid weer terug bij SV
Vredeburg. De eerste ronden liep het stroefjes met twee benauwde remises en een nederlaag. Maar na zijn
uitstekende overwinning op Adri Beentjes verklaarde Levering weer terug te zijn op het oude niveau. Theo
Al weerde zich kranig tegen de op papier sterkere Harold Ebels. Pas in het eindspel wist Ebels met een
gemene paardvork het punt naar zich toe te halen. Jeroen Tebbens verraste door met het betere
betonschaak – sterke pionnenketen en veel stukken rondom de eigen koning – Sandra Hollander op remise
te houden. Bert Hollander was een maatje te groot voor Harry Levering die binnen het half uur de stukken
weer in de doos kon doen. Dick Aafjes probeerde het tegen Bob Stolp met een ongebruikelijk pionoffer in
de opening, maar Stolp koos voortdurend de sterkste tegenzetten en wikkelde af naar een gewonnen
eindspel. De partij tussen Marc Voorwalt en Jan Borst was er een met wisselende kansen en veel spanning.
Borst toonde zich in het eindspel net even gehaaider en won een kwaliteit. Gijs Pouw mopperde dat hij het
moest opnemen tegen de sterke Ed Stolp. De moppers waren terecht in die zin dat Pouw kansloos werd

verslagen. Ed van Duin kwam van een koude kermis thuis: hij sloeg een remise-aanbod van Bert van
Diermen af, maar verspeelde even later zijn voordeeltje en eindigde met legen handen. Tars Wanders liet
tegen Jaap Limmen zien waartoe hij in staat is: foutloos schaak en een fraaie matvoering. Hidde Ebels bleef
met kunst en vliegwerk op de been tegen de ervaren Jos Admiraal. Toen Admiraal een sterke loperzet
miste, worstelde Ebels zich onder de druk uit en bouwde aan een remisestelling. Remi Aafjes dacht dat het
tegen Chiel Pepping wel een makkie zou worden, maar moest toch flink zweten om een verschil te creëren.
Dat lukt pas toen Pepping zich in het eindspel niet optimaal verdedigde.

Ronde 5 – 24 oktober 2015
Loper toch sterker dan toren
Op vrijdag 23 oktober speelden de schakers van SV Vredeburg de vijfde ronde van de interne competitie.
Enkele topduels stonden op het programma.
In een rechtstreeks duel om de eerste plek op de ranglijst kwam Harold Ebels prima uit de opening tegen
Bert Hollander. Hij won een kwaliteit, zoals het verschil tussen een toren en een loper genoemd wordt,
maar moest in het vervolg ervaren hoe Hollander handig de kracht van het loperpaar uitnutte. Het voordeel
van Ebels verdampte en rond de vijftigste zet noteerde Hollander opgelucht het punt. Jos Admiraal en Bob
Stolp hadden beiden een klein probleempje: bij Admiraal was het een geïsoleerde pion, bij Stolp een
onderontwikkelde damevleugel. De probleempjes waren voldoende aanleiding te kiezen voor een remise.
Jan Borst won in een keurige partij van Marcel Wester. Na afloop wist Borst nog precies te vertellen op
welke zet Wester welk foutje had gemaakt. Jaap Limmen scoorde een heel gemakkelijk, maar
onbevredigend punt. Zijn afwezige tegenstander Remi Aafjes had verzuimd zich af te melden, stond dus wel
ingedeeld en liep tegen een reglementaire nul aan. Lang leek het erop dat Gertjan Hafkamp een pluspion
tegen Sandra Hollander zou kunnen verzilveren. Maar in het diepe eindspel toonde Sandra haar kwaliteiten
en schoof Hafkamp subtiel naar een nederlaag. Tars Wanders maakte een einde aan de goede reeks van
Jeroen Tebbens. Wanders meldt zich daardoor in de top van de ranglijst. Daar staat ook Robin Rommel die
Theo Al aan de zegekar wist te binden. Nico Pepping keerde ontspannen terug na een vakantie op Kreta,
maar tegenstander Adri Beentjes wenste niet bij te dragen aan de vreugde. Met zorgvuldig spel maakte hij
het verschil in het eindspel. Jan Levering trof in Ed Stolp een te sterke opponent. Datzelfde gold voor Bert
van Diermen. Hij was niet opgewassen tegen het bekeken schaak van Barry Blekemolen. Komende vrijdag
speelt het zestal van Vredeburg 2 z’n eerste bondswedstrijd van het seizoen.

Ronde 6 – 31 oktober 2015
Vredeburg 2 naar fraaie winst
Op vrijdag 30 oktober speelde het tweede team van SV Vredeburg de eerste
bondswedstrijd van het seizoen. De overige schakers werkten de zesde ronde
van de interne competitie af.
Vredeburg 2 ontving Caïssa 5 uit Hoorn. De ongelukkige nederlaag van Remi Aafjes werd snel weggepoetst
door een mooie overwinning van Robin Rommel. Met strategische zetten bouwde hij een onbeduidend
pluspionnetje uit tot een reuzendoder. Ook teamcaptain Dick Aafjes scoorde een vol punt. Zijn
tegenstander had de onaangename keuze tussen mat of dameverlies en gaf op. Ook Gertjan Hafkamp
scoorde een voortreffelijk punt. Met een aanval over de h-lijn werd zijn tegenstander weggedrukt. Door
een nederlaag van Tars Wanders die de vrijwel hele partij opbokste tegen een pion achterstand, waren alle
ogen gericht op de laatste partij die nog bezig was. Jaap Limmen pakte daar het beslissende punt door listig
te profiteren van een verdedigingsfoutje van zijn opponent. Met het eindresultaat van 4-2 kent Vredeburg
2 een prima start van de bondscompetitie. In de interne competitie werden enkele opvallende remises
genoteerd. Bert en Sandra Hollander deden elkaar niet al te veel pijn en besloten in een Franse partij na
een zet of twintig tot puntendeling. Toen Jos Admiraal de dame ruilde in zijn partij tegen Ed Stolp was de
angel er wel uit en was remise een logisch resultaat. De remise van Bob Stolp tegen Harold Ebels was
zwaarbevochten. Na een licht openingsvoordeel voor Stolp nam Ebels, na een bevrijdende pionzet, de
aanval over en moest Stolp alle zeilen bijzetten om het halfje veilig te stellen.
>>>

Adri Beentjes had in het eindspel een toren meer dan Kees Aafjes die dat vanzelfsprekend niet meer kon
bolwerken. Gijs Pouw speelde prima tegen Jan de Graaf en realiseerde groot voordeel. Pouw maakte in het
eindspel echter een peperdure fout door een pionopmars toe te laten en verloor schlemielig. De altijd
boeiende broederstrijd tussen Nico en Chiel Pepping ontwikkelde zich dit maal langzaam maar zeker in het
voordeel van Nico. De partij tussen Marcel Wester en Ed van Duin was zeer attractief. In het explosieve
eindspel was de geconcentreerde Wester één zet eerder met de beslissende aanval. Harry Levering speelde
zijn beste partij van het seizoen. Met goed spel creëerde hij een voordeeltje tegen Jan Borst en wist dat,
ondanks diverse tegendreigingen, perfect uit te bouwen naar een zege. Lang leek het er op dat Jan Brantjes
een meer actieve stelling had dan Jeroen van Vliet die wat gedrongen stond. Maar in het eindspel bleek
Van Vliet net even dieper gerekend te hebben. Hans de Goede liet Bert van Diermen weer uit het ravijn
klauteren en moest zich tevreden stellen met een half puntje.

Ronde 7 – 7 november 2015
Vredeburg haalt het niet in Haarlem
Op dinsdag 3 november speelde het eerste team van SV Vredeburg, bij Het Witte Paard in Haarlem, de
tweede bondswedstrijd van het schaakseizoen. Op vrijdagavond werd vervolgens de zevende ronde van de
interne competitie gespeeld.
Na het fraaie kampioenschap van vorig seizoen kent Vredeburg nu een moeizame start in de tweede klasse.
Ed Stolp verloor snel een stuk en schaakte vervolgens achter de feiten aan. Tars Wanders kwam slecht uit
de opening, verloor een kwaliteit en daarmee de partij. Jos Admiraal scoorde een degelijke remise, waarbij
hij achter het bord de huisvariant van zijn opponent weerlegde. Hidde Ebels creëerde een voordelige
stelling, maar vergat zijn tegenstander de nekslag te geven en slaagde er vervolgens ook niet in het
eindspel remise te houden. Barry Blekemolen zag met lede ogen een dame beslissend binnendringen in zijn
koningstelling. Bob Stolp offerde fraai een kwaliteit en wist met het ijzersterke loperpaar de koning van zijn
tegenstander winnend te belagen. Harold Ebels overleefde een aanval en toen zijn koning eenmaal in
veiligheid was, deelde hij zelf met winst van een paard een beslissende tik uit. Bert Hollander tenslotte zag
een voordelige stelling verworden tot een gatenkaas waar de vijandelijke dame en toren een mataanval
uitvoerden. Eindscore: 5,5 – 2,5. Na nederlagen tegen Kijk Uit en tegen HWP Haarlem, nog niet eens de
sterkste tegenstanders in de competitie, bungelt Vredeburg onderaan de ranglijst.
In de interne competitie had de partij tussen Tars Wanders en Bert Hollander gelijkenis met een schietpartij
in het Wilde Westen. Hollander schoot eerst raak met torenwinst, maar Wanders overleefde op
wonderbaarlijke wijze en deelde vervolgens knap het nekschot uit door een pion naar de overzijde te
loodsen. Barry Blekemolen profiteerde van een te frivole aanval van Jaap Limmen die ruimte bood voor een
tegenstoot. Marcel Wester nam in zijn partij tegen Jeroen van Vliet de lange weg naar winst, maar ook deze
weg volstond voor een punt. Hidde Ebels maakte gebruik van een passieve opstelling van Harry Levering op
de damevleugel en denderde binnen met veel geweld. Zijn vader Harold Ebels gaf Gertjan Hafkamp een
zelfde soort behandeling: met twee torens en een dame werd de koning van Hafkamp het leven onmogelijk
gemaakt. Chiel Pepping won in een marathonpartij met wisselende kansen netjes van Jan Brantjes. Bob
Stolp versloeg Marlies Sturk op imposante wijze. Eerst werd met subtiele zetjes een paard veroverd. Daarna
volgde een uitgekiende matvariant. Jan Levering had Jan de Graaf in de tang, maar in het diepe eindspel
blunderde Levering een toren weg, waardoor De Graaf ontsnapte met een remise. Jos Admiraal haalde een
vol punt tegen Dick Aafjes. Hoewel Aafjes zich nog stug verdedigde, was de kwaliteitswinst in het
middenspel beslissend voor Admiraal. Jan Borst liet tegen Theo Al weer eens zien waarom hij een ‘sluwe,
oude vos’ gevonden wordt: met kleine zetjes werd groot positioneel voordeel opgebouwd, waardoor de
koning van Al na verloop van tijd geen kant meer uit kon. Adri Beentjes en Bert van Diermen entertainden
de omstanders met de langste partij van de avond. Eerst leek Beentjes te kunnen gaan winnen. Daarna
stond Van Diermen voortreffelijk, maar Beentjes weerstond de tegenaanval en uiteindelijk waren beiden
tevreden met een halfje.

Ronde 8 – 15 november 2015
Vredeburg 2 hard onderuit
Op dinsdag 10 november speelde het tweede team van SV Vredeburg een
bondswedstrijd bij De Waagtoren in Alkmaar. Op vrijdag 13 november volgde
de achtste ronde van de interne competitie.
Vredeburg 2, dat de eerste competitieronde netjes had gewonnen, trof in de tweede ronde van de
bondscompetitie in De Waagtoren 6 een te sterke tegenstander. In de bovenzaal van Het Gulden Vlies
scoorden Tars Wanders en Remi Aafjes nog een half punt, maar Jaap Limmen, teamcaptain Dick Aafjes, Adri
Beentjes en Marlies Sturk noteerden een nederlaag. De eindstand van 5-1 betekent dat Vredeburg 2
terugvalt naar het rechterrijtje in de derde klasse C. In de interne competitie leverde de partij tussen Bert
Hollander en Robin Rommel een dramatisch tafereel op: in een min of meer gewonnen stand voor
Hollander knutselde Rommel een laatste valletje in de stelling. Hollander schatte het gemene trucje niet op
waarde en verloor een volle toren en daarmee de partij. Barry Blekemolen rekende met de zwarte stukken
op foutloze wijze af met Tars Wanders. Op de tiende zet won Blekemolen een pionnetje en de rest was een
kwestie van techniek. Tot zijn schrik kwam Jan Borst er in het middenspel achter dat hij een stuk minder op
het bord had staan dan zijn tegenstander Jos Admiraal die het verschil had gecreëerd na een complexe
variant in het Morra-gambiet. Hans de Goede dreef de koning van Harry Levering uit de veilige vesting naar
het midden van het bord, waar een adembenemende matvoering volgde. Marlies Sturk en Jaap Limmen
speelden, naar beider zeggen, een heel leuke partij. Limmen had iets meer aanvallend perspectief, maar
stemde in het eindspel niettemin in met een puntendeling. Ook de partij tussen Sandra Hollander en Harold
Ebels eindigde in remise. Ebels leverde na een knappe aanval van Hollander een pion in, maar wist deze in
het eindspel door een slimme damezet terug te veroveren. Nico Pepping was in goede doen. Met
weloverwogen manoeuvres wist hij Ed van Duin te verslaan. Komende vrijdag speelt het viertal van
Vredeburg 3 zijn eerste bondswedstrijd van het seizoen.

Ronde 9 – 21 november 2015
Vredeburg wreed uit beker
Vrijdag 20 november was een bezige schaakavond voor SV Vredeburg. Het eerste viertal speelde een
bekerwedstrijd in en tegen Anna Paulowna. Vredeburg 3 ontving De Waagtoren V2 voor een duel in de
bondscompetitie. Ook werd de negende ronde van de interne competitie gespeeld.
In het verre Anna Paulowna speelde Vredeburg 1 niet onverdienstelijk 2-2. Een ongelukkige nederlaag van
Harold Ebels werd weggepoetst door een fraaie overwinning van Sandra Hollander. Bert Hollander en Barry
Blekemolen scoorden een half puntje. Maar Vredeburg maakte kennis met de wrede regels van het
bekerschaak. Bij een gelijkspel telt de score aan de hogere borden zwaarder dan die aan het laagste bord,
waar Sandra Hollander dus het volle punt behaalde. Zoiets als de uit-gescoorde doelpunten bij het voetbal
die bij een gelijkspel over twee duels de doorslag geven. Conclusie: ondanks het redelijke resultaat ligt
Vredeburg reeds na één ronde uit het bekertoernooi. Vredeburg 3 trof in De Waagtoren V2 een sterke
tegenstander. Bert van Diermen, Nico en Chiel Pepping konden het niet bolwerken en verloren afgetekend.
Marcel Wester baarde echter opzien door zijn op papier veel sterkere tegenstander – met maar liefst 260
ratingpunten meer achter de naam – gedecideerd te verslaan. Eindresultaat: 1-3. In de interne competitie
speelde Jos Admiraal tegen Gertjan Hafkamp en kwam in de gelegenheid zijn geliefde Morra-gambiet te
spelen. Admiraal die een heuse studie heeft gemaakt van deze gevaarlijke opening wist precies hoe te
handelen. Hafkamp kon het niet bijbenen en werd weggeschoven.
Jan Brantjes noteerde een remise tegen Kees Aafjes. ‘Hij maakte geen fouten’, was zijn duidelijke
toelichting na afloop. Hidde Ebels was niet opgewassen tegen de ijzersterke Bob Stolp die een dodelijke
aanval over de h-lijn opzette. Dick Aafjes kon een stuk winnen van Jan Borst, maar Aafjes zag
tegenaanvallen die er niet waren – spoken dus – en liet het stuk staan. Na deze meevaller kon Borst de
partij naar zich toe halen. Komende vrijdag ontvangt Vredeburg 1 de sterke koplopers van Castricum 2 voor
een duel in de bondscompetitie.

Ronde 10 – 28 november 2015
Pak rammel voor Vredeburg
Op vrijdag 27 november ontving het eerste achttal van SV Vredeburg
koploper Castricum 2 voor een duel in de bondscompetitie. Op dezelfde
avond speelden de overige schakers ronde 10 van de interne competitie.
Al bij aanvang van het bondsduel kwam Vredeburg op een voorsprong:
de Castricummers kwamen maar met zeven spelers opdagen, waardoor
Hidde Ebels op het achtste bord een reglementaire 1-0 kon noteren. De
eerste echte score werd geboekt door Ed Stolp die op bord zeven een nette remise afdwong, maar daarna
was het helemaal uit met de pret. Achter elkaar hapten de Vredeburg-spelers in het stof voor hun veel
sterkere tegenstanders. Bert Hollander verloor een kwaliteit in het middenspel. Bob Stolp zag een dame en
loper beslissend zijn koningstelling binnendringen. Barry Blekemolen kreeg een mataanval van dame en
toren op de zevende rij te verwerken. Jos Admiraal verloor in het eindspel een toren en staakte de strijd.
Harold Ebels veroverde in de opening nog wel een kwaliteit, maar werd vervolgens geconfronteerd met de
onstuitbare kracht van de lopers van zijn tegenstander. Sandra Hollander verloor een remise-achtig
pionneneindspel toch nog door een akelige penning. De 1,5-6,5 eindscore laat niets aan duidelijkheid te
wensen over: Castricum kon zich blijkbaar de arrogantie permitteren om incompleet aan het duel te
verschijnen en Vredeburg staat muurvast op de laatste plaats in de tweede klasse B. Zo heeft het
florissante kampioenschap van vorig seizoen voor Vredeburg inmiddels een keerzijde. In de interne
competitie greep Robin Rommel de eerste plaats van de ranglijst door af te rekenen met Tars Wanders. Een
handigheidje in het eindspel, leidend tot torenwinst, maakte het verschil. Marlies Sturk won opvallend vlot
van Jeroen Tebbens. Na vijftien zetten was het gepiept. Tebbens had de opening verprutst. Chiel Pepping
en Marc Voorwalt maakten er een gezellige pot schaak van die naar tevredenheid van beiden in remise
eindigde. De koning van Adri Beentjes bezweek onder druk van de dame en loper van Hans de Goede die
op de diagonaal b1-h7 perfect samenwerkten. Na zijn fantastische overwinning in het bondscompetitieduel van een week eerder werd Marcel Wester door Dick Aafjes weer met beide voeten op aarde gezet.
Aafjes bouwde een onberispelijke aanval op. Theo Al die het seizoen zo goed startte, kent een terugval. Jan
Brantjes was degene die profiteerde van het vormverlies van Al.

Ronde 11 – 5 december 2015
Rommel mazzelt naar winst
Op vrijdag 4 december speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 11 van de interne competitie.
Barry Blekemolen en Robin Rommel vochten in een rechtstreeks duel om de eerste plaats op de ranglijst.
Blekemolen speelde prima, veroverde een mooie pion en hoefde het alleen nog maar uit te schuiven. Maar
in een moment van onoplettendheid gaf hij volkomen onnodig een paard weg, waardoor Rommel mazzelde
naar de winst. De stelling op het bord van Harold Ebels en Jos Admiraal was explosief met tal van
dreigingen. Na geforceerde dameruil echter was de angel uit de stelling en kwamen secretaris en voorzitter
van de vereniging remise overeen. Bob Stolp velde Sandra Hollander door een briljante loperzet. Door deze
niet makkelijk te vinden zet werd de witte koningstelling beslissend geopend. Theo Al was opgelucht dat hij
na een paar matige ronden eindelijk weer eens een partijtje won. Ed van Duin was het slachtoffer. Bert van
Diermen en Gijs Pouw noteerden een remise. De dame van Van Diermen was in het eindspel gelijkwaardig
aan de twee torens van Pouw. Ook Dick Aafjes en Adri Beentjes scoorden een half punt. In een zeer
onderhoudende partij leek Beentjes met een ver opgerukte vrijpion over de beste kans te beschikken, maar
Aafjes dichtte de deur met enkele goede koningszetten. Jan Levering won soepeltjes van Remi Aafjes, die
dit seizoen nog niet naar vermogen presteert. Een 24e plek op de ranglijst is beslist te laag voor de
talentvolle Aafjes. Hans de Goede zag een knallende loperzet van Hidde Ebels, leidend tot winst van een
pion en een kwaliteit, niet aankomen en verloor kansloos. Marlies Sturk bouwde aan een leuke en kansrijke
aanval tegen de sterke Gertjan Hafkamp, maar alles veranderde toen Sturk plots een dame verspeelde.
Bert Hollander won in een degelijke partij van Jaap Limmen. Een aardig trucje in het middenspel maakte

het verschil. Komende week speelt Vredeburg 2 een bondswedstrijd bij Schaakgroep Koedijk en wacht
Vredeburg 1 een loodzwaar duel bij Opening ‘64 in Sint Pancras.

Ronde 12 – 12 december 2015
Vredeburg ruikt slechts aan winst
Met bondswedstrijden voor het achttal van Vredeburg 1, het zestal van Vredeburg 2 en het viertal van
Vredeburg 3 en ook nog een interne competitieronde was het andermaal een drukke week voor de
schakers van SV Vredeburg.
Vredeburg 1 bezocht het hoger gerangschikte Opening 64 in Sint Pancras en mocht slechts ruiken aan de
winst. Bert Hollander versloeg op het eerste bord de sterkste Pancrasser in een vloeiende aanvalspartij.
Bob Stolp kreeg een gevaarlijke aanval op de damevleugel te verwerken, maar wist ternauwernood een
remise uit het vuur te slepen. Barry Blekemolen kwam niet lekker in zijn spel en verloor zonder
tegenkansen. Jos Admiraal overschreed in een zeer gesloten partij nooit de remisemarge. Harold Ebels
noteerde na een eeuwig-schaak-situatie een remise na een zeer onderhoudende Siciliaanse partij. Ed Stolp
overspeelde met de zwarte stukken zijn tegenstander en wikkelde keurig af naar mat. Sandra Hollander liet
een vijandige loper toe in haar stelling en dat koste twee pionnen en de partij. Hidde Ebels liet na vroege
pionwinst in het middenspel een loper slaan en kon die achterstand niet meer repareren. Met een
eindstand van 4,5-3,5 – de kleinst mogelijke nederlaag – kan gesteld worden dat Vredeburg het niet
onverdienstelijk deed tegen een sterke tegenstander, maar niettemin met lege handen staat en in ernstige
degradatiezorgen verkeert. Vredeburg 2 bezocht midweeks Schaakgroep Koedijk en scoorde een degelijke
3-3. Jaap Limmen en Dick Aafjes troffen op de hoogste borden de sterkste Koedijkers en verloren zonder al
te veel tegenspel. Gertjan Hafkamp en Marlies Sturk daarentegen leverden een puike prestatie door het
volle punt te scoren. Toen Adri Beentjes het punt inleverde en een 3-2 achterstand op het scorebord stond,
waren alle ogen gericht op Remi Aafjes die de langste partij speelde. Aafjes gaf geen krimp en won op
solide wijze het bordpunt waarmee Vredeburg 2 een matchpunt haalde. Vredeburg 2 staat daarmee in de
middenmoot in de derde klasse C. Vredeburg 3 reisde naar SV Excelsior in Heemskerk. Teamcaptain Jan
Brantjes speelde een uitmuntende partij en scoorde een halfje tegen een gerenommeerde tegenstander.
Adri Beentjes deed het nog beter door een vol punt binnen te slepen. Omdat Marcel Wester en Ed van Duin
een nederlaag te slikken kregen – eindstand 2,5-1,5 – bleef een stunt uit. Vredeburg 3 bungelt onderaan in
de vierde klasse F. In de interne competitie verloor koploper Robin Rommel van Jaap Limmen, >>> die het
op zijn heupen had en uitstekend speelde. Tars Wanders verzuimde te rokeren en tegen een
aanvalskunstenaar als Gertjan Hafkamp is dat niet verstandig: de koning van Wanders werd onder vuur
genomen en materiaalverlies was spoedig een feit. Komende vrijdag speelt SV Vredeburg het traditionele
kersttoernooi.

Snelschaakkampioenschap – 9 januari 2016
Vuur op het bord bij SV Vredeburg
Op vrijdag 8 januari speelden de schakers van SV Vredeburg het jaarlijkse toernooi om het
snelschaakkampioenschap. Traditioneel een spannende strijd om een felbegeerde trofee.
In partijtjes met maximaal vijf minuten bedenktijd per persoon draait het om stalen zenuwen, om snel
handelen en natuurlijk ook om schaakvermogen. Op elf borden was het negen ronden lang “vuur op het
bord”. In het snelschaken is bijna iedere partij “een dubbeltje op zijn kant”, waarbij ook de geluksfactor van
belang is. Zo kwam de latere kampioen Harold Ebels in de tweede ronde partij tegen Dick Aafjes goed weg
toen deze met nog luttele seconden bedenktijd een matvariant miste en in plaats daarvan de dame liet
slaan. Naast geluk zijn bluf en gemenigheid ook factoren van belang, gelet op het secondenspel op de klok,
het niet hardop hoeven melden van schaak en de vele mogelijke schaaktechnische trucjes.
Bij SV Vredeburg geldt dat vele spelers bedreven zijn in het snelle spel en aan elkaar gewaagd zijn. Toen na
bijna honderd partijen de kruitdampen waren opgetrokken, bleek Harold Ebels met een score van 7,5 uit 9
zich de nieuwe snelschaakkampioen te mogen noemen. Ebels die de titel eerder veroverde in 2000 en in
2005 verloor alleen het duel van zijn zoon Hidde en noteerde een remise tegen de sterke Bob Stolp. Hidde

Ebels eindigde met een zelfde puntenaantal (6,5 punten) als de nummers drie en vier Bert Hollander en
Bob Stolp en werd op basis van weerstandspunten als tweede gerangschikt. Lang zag het er trouwens naar
uit dat niet Harold maar Hidde Ebels de titel zou grijpen: na zeven ronden stond de zoon na knappe
overwinningen op ondermeer Jos Admiraal, Robin Rommel en Bob Stolp een vol punt los, maar verloor in
de laatste twee ronden ongelukkig en verrassend van Tars Wanders en Gertjan Hafkam. Met lede ogen zag
hij nota bene zijn oude heer, die won van Jos Admiraal en Tars Wanders, langszij komen. Oudsnelschaakkampioenen Bert Hollander en Bob Stolp werkten beiden een prima toernooi af, maar
noteerden net te veel remises om voor de titel te gaan. Op plek vijf eindigde Gertjan Hafkamp, gevolgd
door de verrassend sterke Gijs Pouw. Plek zeven en acht waren voor Tars Wanders en Jos Admiraal. De top
tien werd gecompleteerd door Barry Blekemolen en Hans de Goede. Sterke spelers als Ed Stolp, Robin
Rommel, Sandra Hollander en Jaap Limmen vielen buiten de top tien. Opvallend was de keurige score van
Ed van Duin die vaardig is in het snelle spel en de nodige winstpartijen boekte. Op de eerste vrijdagavond
van 2017 hebben de schakers van SV Vredeburg een kans Harold Ebels te onttronen en de snelschaaktitel
te veroveren. Komende vrijdag speelt het tweede team van SV Vredeburg een bondswedstrijd tegen
Heerhugowaard 4 en hervatten de overige spelers de interne competitie.

Ronde 13 – 16 januari 2016
Vredeburg 2 haalt fors uit
Op vrijdag 15 januari ontving het zestal van Vredeburg 2 laagvlieger Heerhugowaard voor een duel in de
bondscompetitie. De overige schakers speelden ronde 13 van de interne competitie.
Aanvalskunstenaar Gertjan Hafkamp hielp Vredeburg 2 op weg door op bord vier vliegensvlug het eerste
punt te veroveren. Invaller Hans de Goede volgde op bord zes met een al even fraaie overwinning. Met
dame en toren op de zevende rij was zijn matvoering niet meer te weerleggen. Een kleine domper volgde
toen Jaap Limmen op het tweede bord een paard wegblunderde en de partij verloor. Remi Aafjes wist op
het vijfde bord een wat gelijk opgaande stelling met enkele goede zetten keurig in zijn voordeel te
beslechten. Plots was nog maar een half puntje nodig om het bondsduel te winnen. Maar Tars Wanders, op
het hoogste bord, en teamcaptain Dick Aafjes deden meer dan dat: beiden voerden de druk op en
bouwden een winnende stelling. De forse 5-1 winst brengt Vredeburg 2 naar de subtop in de derde klasse
C. Heerhugowaard 4 daarentegen sluit de ranglijst. In de interne competitie zorgde Jan Brantjes voor een
bescheiden stunt: hij versloeg de verkouden en niet scherpe Bert van Diermen in het eindspel. Marcel
Wester wint niet zo vaak van Harry Levering, maar ditmaal deed hij alles goed en liet de garagehouder in
het stof happen. De complimenten vielen hem terecht ten deel. Barry Blekemolen handhaafde zijn hoge
positie op de ranglijst door een memorabele overwinning op de sterke Jos Admiraal. In het uiterst
complexe toreneindspel zette Blekemolen na enkele zorgvuldige manoeuvres de vijandelijke koning mat op
veld h5. Ed Stolp en Harold Ebels belandden in een zeer gesloten stelling die beiden, ook na het nodig
subtiele schuifwerk, niet meer dan een half punt opleverde. Bob Stolp had bepaald geen makkie aan de
strijdlustige Jan Borst, maar wist uiteindelijk zijn surplus aan techniek aan te wenden en beslissend
materiaal te veroveren. Marc Voorwalt die voor zijn doen wat laag op de ranglijst van de interne competitie
staat, zette de weg omhoog in ten koste van Ed van Duin die vlot werd weggeschoven.

Ronde 14 – 23 januari 2016
Stolp houdt Rommel van het lijf
Op vrijdag 22 januari speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 14 van de interne competitie. Het
computerprogramma dat de indeling maakt, zorgde onder meer voor een rechtstreeks duel om de eerste
plaats en voor een interessante generatiestrijd.
Koploper Bob Stolp moest het met de zwarte stukken opnemen tegen runner up Robin Rommel en slaagde
er, via een zwaarbevochten remise, in zijn positie op de ranglijst te consolideren. Rommel koos de aanval,
miste in het middenspel een kwaliteitswinst en moest vervolgens accepteren dat de stelling verzandde in
potremise. Harold en Hidde Ebels vochten een meeslepende generatiestrijd uit die uiteindelijk onbeslist
eindigde. In de openingsfase lukte het de zoon bijna om de Slavische verdediging van zijn vader te kraken,

maar na een onzorgvuldigheid in het middenspel van Hidde Ebels waren de rollen omgedraaid. In het
eindspel slaagde Harold Ebels er evenwel niet in om een pluspion uit te buiten, met remise als gevolg. Dick
Aafjes leverde een puike prestatie door Gertjan Hafkamp een stuk afhandig te maken en de partij naar zich
toe te halen. Lang leek Bert Hollander iets minder te staan dan Barry Blekemolen, maar dat was optisch
bedrog. Bij nadere beschouwing had Hollander voortdurend alles onder controle en won na een fraaie
combinatie waardoor een dodelijke loperlijn geopend werd. Ed Stolp maakte reeds in de opening het
verschil met Tars Wanders. Hij won twee pionnen en kwam, ondanks het serieuze verzet van Wanders, niet
meer echt in de problemen. Jeroen van Vliet wist onderweg een toren van Nico Pepping te veroveren en
naarmate er minder materiaal op het bord stond, telde dit verschil zwaarder. Een mooi punt voor Van Vliet.
Adri Beentjes was niet tevreden met zijn spel. Hij verzuimde via een klein pionzetje zijn verdediging te
organiseren en bezweek vervolgens onder de geraffineerde tegenaanval van Remi Aafjes. Bert van Diermen
had grote moeite met het sterke spel van Ed van Duin die keurig een stuk won. Toch wist Van Diermen door
zijn betere positionele opbouw de partij te winnen. Dat Van Duin het tweede potje wel won, was slechts
van psychologische waarde. Jan de Graaf verzilverde op correcte wijze een pluspionnetje tegen Harry
Levering en noteerde een degelijke overwinning. De partij tussen Jan Levering en Hans de Goede was zeer
spannend. Met tegengestelde rokades was er op beide vleugels van het bord sprake van strijd, waarbij
Levering effectiever te werk ging en het punt veroverde.

Ronde 15 – 30 januari 2016
Een wreed spelletje
Op vrijdag 29 januari speelden de schakers van SV Vredeburg
ronde 15 van de interne competitie. Op verschillende borden werd
eens en te meer duidelijk dat schaken een wreed spelletje is.
Marcel Wester leek op weg naar een enorme stunt toen hij met een gezonde pion meer en een
perspectiefrijke stelling het eindspel in ging tegen de gelouterde Gertjan Hafkamp. Maar door een
iets te impulsieve zet verloor Wester plots de dame en de partij. Ook Jos Admiraal maakte kennis
met de wrede kant van het spelletje. De directe matdreiging van zijn tegenstander Hidde Ebels
was eenvoudig te weerleggen, maar Admiraal pakte het verkeerde stuk. ‘Aanraken is zetten’ is de
onverbiddelijke regel in de schaaksport en Admiraal kon meteen opgeven. De partij tussen
koploper Bob Stolp en titelverdediger Bert Hollander was explosief en boeiend. Hollander meende
een aardige tactische wending te hebben waarmee een pion gewonnen zou worden, maar de
weerlegging van Stolp was doordacht en uiteindelijk ook winnend. Stolp neemt nu afstand op de
ranglijst. Robin Rommel was met twee pionnen in het eindspel niet opgewassen tegen de toren en
pion van Sandra Hollander die aldus een fraaie zege boekte. Barry Blekemolen speelde in een
Spaanse partij tegen Harold Ebels in het vroege middenspel te opportunistisch en verloor een
paard. De rest was voor Ebels een kwestie van opletten en schuiven. Theo Al verloor tegen Adri
Beentjes door een klassieke wending: mat achter de paaltjes!
De prestigeduels tussen de broers Chiel en Nico Pepping; tussen de zwagers Ed van Duin en Harry
Levering en tussen de echtelieden Marlies Sturk en Bert van Diermen werden opvallend genoeg
gewonnen door de laatstgenoemden, de zwartspelers. Jan Levering maakte Jan Borst al vroeg een
paard afhandig en wist dat verschil keurig uit te bouwen tot een vol punt. Ed Stolp leek het niet
makkelijk te hebben tegen Dick Aafjes, maar dat veranderde op slag toen Aafjes een vreselijke
loperpenning toeliet: dat kostte de dame en daarmee de partij. Hans de Goede en Marc Voorwalt
speelden een ultralange partij die bijna de honderd zetten haalde. De Goede mocht trots zijn op
de overwinning en Voorwalt op het geboden verzet.

Ronde 16 – 6 februari 2016
Punt voor flitsende Van Vliet
Op vrijdag 5 februari speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 16 van de interne competitie. Op alle
borden was het erop of eronder: geen enkele remise werd genoteerd.
Koploper Bob Stolp bestendigde zijn voorsprong op de ranglijst via een degelijke overwinning op Harold
Ebels. Stolp kwam positioneel al beter uit de opening en toen Ebels in het middenspel mistastte met een te
snel gespeelde torenzet was het helemaal uit. Gertjan Hafkamp kreeg een koekje van eigen deeg:
tegenstander Bert Hollander vloog namelijk in Hafkampiaanse stijl, met veel stukken en een winnende
combinatie, op de vijandelijke koning af. Naar eigen zeggen speelde Jos Admiraal het eindspel tegen Robin
Rommel als ‘een natte krant’. De uitslag laat zich raden. Hidde Ebels won in het middenspel een pion van
Sandra Hollander en schoof dat voordeeltje met perfecte techniek naar een keurige zege. De partij tussen
Adri Beentjes en Jeroen van Vliet was zeer onderhoudend. Het leek erop of Beentjes met twee krachtige
lopers de betere stelling had, maar in het eindspel flitste Van Vliet met een ijzersterke toren naar het volle
punt. Hans de Goede was op dreef tegen Remi Aafjes. Met een pion meer dwong hij Aafjes dieper en dieper
in de verdediging. Totdat het touwtje knapte. Jan Borst zag in zijn hoofd een fantastische combinatie, maar
op het bord pakte het heel anders uit. Jaap Limmen profiteerde met stukwinst. Marlies Sturk en Gijs Pouw
speelden een partij met wisselende kansen, maar bij het opmaken van de eindafrekening bleek Sturk het
punt te mogen bijschrijven. Jan Brantjes wist te profiteren van een onzorgvuldige voortzetting van Nico
Pepping en veroverde zo een mooi punt. Na een nieuwe nederlaag zakt Theo Al ver weg op de ranglijst.
Tegen Bert van Diermen was het – niet voor de eerste keer dit seizoen – mat achter de paaltjes. Harry
Levering had pech: achter zijn naam zag hij de vervelende aanduiding “oneven” staan. Komende week
wacht Vredeburg 1 een loodzware bondswedstrijd in Alkmaar bij titelkandidaat De Waagtoren. Vredeburg 3
gaat op bezoek bij Het Paard van Ree in Wijk aan Zee.

Ronde 17– 13 februari 2016
Verdienstelijk resultaat voor SV Vredeburg
Op vrijdag 12 februari speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 17 van de interne competitie. Eerder
die week waren er al bondswedstrijden voor het eerste achttal en voor Vredeburg 3.
Vredeburg 1 nam het in Alkmaar, in de bovenzaal van het Gulden Vlies, op tegen kampioenskandidaat De
Waagtoren 4. Gemiddeld beschikten de Alkmaarders over 250 ratingpunten meer dan de Limmers. Na
vlotte nederlagen van Barry Blekemolen, Harold Ebels en Robin Rommel en een 3-0 achterstand leek het
inderdaad op een desastreuze avond uit te lopen. Het half puntje dat Bob Stolp veroverde, gaf moed. Toen
Ed Stolp een incidentenrijke partij bekroonde met een mataanval en ook Bert Hollander – nota bene op het
eerste bord – een prachtige aanval winnend afrondde, werd het zowaar nog spannend. Gertjan Hafkamp
echter verloor een eindspel met een pion minder, waarmee De Waagtoren de buit binnen had. Dat Hidde
Ebels in een bloedstollende partij uiterst koel het eindspel naar winst voerde, leidde tot een 4,5-3,5
einduitslag: een verdienstelijk resultaat voor Vredeburg. Niettemin bungelt Vredeburg onderaan de
ranglijst van de tweede klasse B en lijkt degradatie onafwendbaar. Vredeburg 3 bezocht Het Paard van Ree
in Wijk aan Zee en haalden met 2-2 een meer dan verdienstelijk resultaat. De nullen voor Hary Levering en
Jan Brantjes werden gecompenseerd door overwinningen van Marlies Sturk en Adri Beentjes. Beentjes wist
in het middenspel een toren te ruilen tegen twee lichte stukken en buitte dat voordeeltje goed uit. Ronde
17 van de interne competitie bracht weinig verschuivingen teweeg in de top van de ranglijst. De partijen
tussen Bob en Ed Stolp en Hidde Ebels en Bert Hollander eindigden beide vlot in remise. De Stolpjes deden
niet voor elkaar onder in een theoretische partij waarin veel geruild werd, terwijl Ebels en Hollander aan
beide zijden van het bord een muur metselden die de ander geen enkel perspectief bood. Barry
Blekemolen profiteerde van een ongelukkige paardzet van Sandra Hollander en veroverde een vol punt.
Harold Ebels was Jaap Limmen de baas in een enerverende Siciliaanse partij. Na een sterke torenzet van
Ebels, gevolgd door dameruil, kwam de koning van Limmen in het vrije veld onder dodelijk vuur. Marlies
Sturk versloeg Remi Aafjes met een zeer fraaie matvoering: door een torenoffer werd de koning
gedwongen zich te begeven naar een veld waar de valkuil zich bevond.
>>>

Marc Voorwalt was terecht ingenomen met zijn overwinning op Nico Pepping. Jos Admiraal won in het
middenspel een stuk van Dick Aafjes en bleef goed opletten toen Aafjes met twee pionnen en een dame er
nog een wanhoopsaanval uit perste. Tars Wanders toonde zich sterker dan Hans de Goede, terwijl Gijs
Pouw Ed van Duin wist te verslaan. Jan Levering bood goed tegenspel aan de sterke Gertjan Hafkamp, maar
kon niet voorkomen dat Hafkamp zich in het eindspel meester maakte van een cruciale diagonaal. Met
dame en loper werd de stelling van Levering vervolgens gekraakt. Marcel Wester bouwde een mooie aanval
tegen Jan Borst, maar slaagde er niet in de genadeklap uit te delen. Borst bleef overeind en wist in het
eindspel – opgelucht – toch nog het punt naar zich toe te halen. Bert van Diermen boekte een degelijke
zege op Harry Levering die met een loper in het eindspel niet op kon tegen de toren van Van Diermen.
Komende week staan bondsduels op het programma voor Vredeburg 2 dat zich naar Aartswoud gaat
begeven en Vredeburg 3 dat het sterke Castricum ontvangt.

Ronde 18 – 20 februari 2016
Rommel: wel en niet opvallend in Aartswoud
Op vrijdag 19 februari speelde Vredeburg 2 een bondswedstrijd in Aartswoud, terwijl Vredeburg 3 koploper
Castricum 4 ontving. De overige schakers speelden ronde 18 van de interne competitie.
Vredeburg 2 bezet, net als tegenstander Aartswoud 5, een positie in de middenmoot van de ranglijst van
de derde klasse C. Toch werd het duel niet zo spannend als gehoopt. Robin Rommel presteerde weliswaar
opvallend door aan het eerste bord zijn tegenstander gedecideerd te verslaan. Ook Remi Aafjes veroverde
een mooi scalp. Zijn tegenstander, met maar liefst 300 ratingpunten meer, werd keurig verslagen. Maar
door nederlagen van Dick Aafjes, Jaap Limmen, Gertjan Hafkamp en Marlies Sturk werd Vredeburg 2 met
een 4-2-nederlaag huiswaarts gestuurd. Door miscommunicatie tussen de beide chauffeurs werd de eerder
nog opvallende Robin Rommel over het hoofd gezien en per ongeluk achtergelaten in de speellocatie in
Aartswoud. Na de nodige telefoontjes en een dubbele rit voor teamcaptain Dick Aafjes bereikte Rommel na
middernacht toch nog de Limmer thuishaven. Bij het duel Vredeburg 3-Castricum 4 was de ijzersterke
prestatie van Gijs Pouw in het oog springend. Met een voorbeeldige opbouw bereikte hij tegen zijn sterke
tegenstander stellingsvoordeel en wist dit technisch fraai uit te bouwen naar een vol punt. Nadat Marcel
Wester en Chiel Pepping de koning hadden moeten omleggen, was Bert van Diermen nog de enige die een
nederlaag voor het viertal kon voorkomen. Van Diermen had een prachtige stelling opgebouwd, maar nam
veel bedenktijd en vergat naarmate de partij vorderde, regelmatig zijn klok in te drukken. Uiteindelijk werd
de dommelende Van Diermen er door zijn jeugdige tegenstander hardhandig op gewezen dat zijn
bedenktijd was verstreken en zijn vlag gevallen. Door de 3-1 nederlaag komt Vredeburg 3 maar niet weg
van de laatste plaats in de vierde klasse F.
In de interne competitie verstevigde Bob Stolp zijn leidende positie op de ranglijst door een nette
overwinning op Barry Blekemolen. Toen Stolp met een toren en een loper de witte stelling binnendrong,
vielen de pionnen als rijpe appelen van de boom. Bert Hollander handhaafde zich op de tweede plaats door
een zwaarbevochten zege tegen Harold Ebels. Al in het middenspel bereikte Hollander licht voordeel, maar
omdat Ebels enkele tegendreigingen in de stelling vlocht, moest Hollander zeer precies te werk gaan. Maar
na vijftig zetten was de klus geklaard. Sandra Hollander en Jos Admiraal bereikten een evenwichtige stelling
die snel tot remise leidde. Op het bord van Ed Stolp en Hidde Ebels deed zich een vergelijkbare gang van
zaken voor. Oude rot Jan Borst toonde tegen Hans de Goede eens te meer zijn schaaktalent en zijn
strijdbaarheid. Na een keurige overwinning vroeg de tachtiger monter: “wil je nog een potje?” Nico Pepping
kon het niet bolwerken tegen de geconcentreerde Adri Beentjes, terwijl Tars Wanders zich slagvaardiger
toonde dan Jan Brantjes. Toen Brantjes een röntgenschaak op de onderste rij toeliet, was dat het begin van
het einde.

Ronde 19 – 27 februari 2016
Schaakstunt sterke Sturk
Op vrijdag 26 februari speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 19 van de interne competitie.

Koploper Bob Stolp kraakte de Siciliaanse verdediging van Gertjan Hafkamp en neemt door de degelijke
overwinning afstand op de ranglijst. Nummer twee Bert Hollander kwam niet verder dan remise tegen Ed
Stolp. De zwarte dame van Hollander was even sterk als de witte torens van Stolp. Robin Rommel leverde in
het middenspel van zijn partij tegen Harold Ebels een paard in. Ebels moest nog zorgvuldig schuiven om het
verschil om te zetten in een punt, maar op de zestigste zet was de vis op het droge. Marlies Sturk zorgde
voor een mooie schaakstunt door te winnen van de hoger op de ranglijst geplaatste Barry Blekemolen. De
sterke Sturk strikte in het eindspel een valletje. Blekemolen trapte erin, verloor de dame en daarmee de
partij. Jos Admiraal hanteerde zijn geliefde Morra-gambiet, waarbij wit in de opening een pion geeft in ruil
voor een ontwikkelingsvoorsprong en open aanvalslijnen. Tegenstander Jaap Limmen verdedigde zich
aanvankelijk sterk maar bezweek rond de dertigste zet toch onder de druk. Jan Brantjes was terecht
opgetogen na zijn fraaie zege op Adri Beentjes. Het ontbrak Beentjes aan een duidelijk plan. Hij leverde
tempi in door verschillende zetten achter elkaar te spelen met dezelfde loper en gaf Brantjes daarmee de
ruimte iets moois op te bouwen. Marc Voorwalt veroverde vlot een punt met ruimhartige medewerking
van Theo Al die in het vroege middenspel de dame wegblunderde. Tars Wanders dendert de top tien
binnen na een solide winstpartij tegen Sandra Hollander. Met fijne techniek verzilverde Wanders in het
eindspel een pluspion. Bert van Diermen verbaasde met een winstpartij tegen de ervaren Jan Borst die
eerst nog een voordelige stelling opbouwde, maar zichzelf de das omdeed door een moment van
onachtzaamheid, leidend tot stukverlies. Dick Aafjes gaf Jan Levering geen enkele kans en schoof de partij
langzaam maar zeker naar winst.

Ronde 20 – 5 maart 2016
Wanders wederom naar winst
Op vrijdag 4 maart speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 20 van de interne competitie. Er
werd weer fel gestreden: op negen borden werd maar één remise genoteerd.
Koploper Bob Stolp deed goede zaken door een positioneel gevecht tegen Hidde Ebels in zijn
voordeel te beslissen. Met name de benutting van de diagonalen door de lopers van Stolp was van
grote klasse. Stolp heeft, met nog acht ronden te gaan, een straatlengte voorsprong op de
ranglijst. Runner up Bert Hollander moest berusten in een remise tegen Jos Admiraal. Admiraal, de
remisekoning van SV Vredeburg, kwam weliswaar onder druk te staan, maar ruilde de stukken
zorgvuldig af zodat Hollander geen vuist meer kon maken. In een heerlijke Siciliaanse partij met
tegengestelde rokades was het tussen Gertjan Hafkamp en Harold Ebels van meet af aan de dood
of de gladiolen. Toen Hafkamp een zwarte toren liet inslaan op de tweede rij waren de gladiolen
voor Ebels. Jan Brantjes verweerde zich kranig tegen de geslepen Jan Borst, maar toen Borst, op
de damevleugel, een pion aan de overzijde wist te krijgen was het met het verzet van Brantjes
gedaan. Tars Wanders en Jaap Limmen trakteerden de omstanders op een waar spektakelstuk.
Limmen gaf de dame voor een toren en twee lopers. Normaalgesproken een gunstige deal, maar
door zijn zeer actieve damespel wist Wanders wederom een weg naar winst te vinden. Barry
Blekemolen veroverde een mooie scalp door in het diepe eindspel Ed Stolp te verslaan. Met een
aftrekaanval, leidend tot torenwinst, forceerde Blekemolen de beslissing. Sandra Hollander toonde
zich sterker dan Dick Aafjes. Met al een kwaliteit meer, bestookte ze de witte koning beslissend
met een onverwachte schaakzet op veld a1. Hans de Goede verkeerde in goede vorm. Het leek
erop of zijn tegenstander Adri Beentjes enkele zetten minder had mogen doen, maar dat was
natuurlijk niet het geval. Het actieve spel van De Goede zorgde voor het verschil. Remi Aafjes won
van Nico Pepping die niettemin tevreden was, omdat hij het zo lang had volgehouden tegen de
bijna twintig plekken hoger genoteerde Aafjes. Komende vrijdag wordt er niet geschaakt omdat de
locatie niet beschikbaar is vanwege Limmen Creatief. Op 17 maart is er vervolgens een
bondswedstrijd in Beverwijk voor Vredeburg 3, terwijl de eerste twee bondsteams een dag later
een thuisduel afwerken.

Ronde 21 – 19 maart 2016
Drie maal klop voor SV Vredeburg
Op vrijdag 18 maart speelden het eerste en tweede team van SV Vredeburg een bondswedstrijd. Ook stond
ronde 21 van de interne competitie op het programma. Een dag eerder al speelde Vredeburg 3 een
bondsduel bij SV De Wijker Toren.
Het vlaggenschip ontving het sterke jeugdteam van Kennemer Combinatie 5. Bob Stolp zag op het eerste
bord, tot zijn schrik, een vijandige dame binnendringen in de zwarte koningsstelling en moest opgeven.
Bert Hollander en Harold Ebels, op bord twee en drie, tekenden beiden voor een nette remise. Hidde Ebels
belandde op bord vier in een eindspel met een pion minder en moest, na hevig verzet te hebben gepleegd,
het hoofd buigen. Barry Blekemolen kreeg over de h-lijn een aanval te verstouwen waarbij de torens van
zijn tegenstander vernietigend werk deden. Sandra Hollander en Jos Admiraal, op bord zes en zeven,
sleepten beiden een halfje uit het vuur. Op bord acht werd Ed Stolp door zijn jeugdige tegenstander
hardhandig van een stuk beroofd, waarna de strijd een ongelijke was. Eindstand: 2-6. Met nog één ronde te
gaan, bungelt Vredeburg 1 onderaan de ranglijst in de tweede klasse B. Het laatste duel tegen en bij directe
concurrent SV Assendelft zal gewonnen moeten worden om de laatste plaats nog te kunnen verlaten.
Vredeburg 2, middenmoter in klasse 3 C, ontving MSC 2 uit Den Helder. Tars Wanders verloor op het
topbord een kwaliteit, maar wist met een gesloten stelling zijn tegenstander te verleiden tot deling van het
punt. Gertjan Hafkamp vloog, volgens zijn voorkeursbenadering, direct op de zwarte koning van zijn
tegenstander af. Maar deze keer was de tegenaanval over de damevleugel sterker en bezweek Hafkamp
onder de pressie. Dick Aafjes boekte een prachtige zege op bord drie. Met uitgekiend spel won hij
beslissend twee pionnen. Ook Hans de Goede, op bord vier, tekende voor een fijne winstpartij. Met twee
torens en de dame nam hij de arme zwarte koning onder vuur. Ook Remi Aafjes creëerde een winnende
stelling, met een volle toren voordeel. Maar door een onzorgvuldige verdediging liet hij zich pardoes mat
zetten op de zevende rij. Adri Beentjes tenslotte werd langzaam in de tang genomen en verloor de partij
rond de dertigste zet. Na de 2,5-3,5 nederlaag staat Vredeburg 2 vijfde op de ranglijst en moet alleen nog
op bezoek bij de buren van SV Oppositie, die de titel al op zak hebben. Vredeburg 3 verloor een dag eerder
al met 3-1 bij SV De Wijker Toren. Harry Levering boekte een fraaie overwinning, maar Marcel Wester,
captain Jan Brantjes en Ed van Duin gingen ten onder. Vredeburg 3 is uitgespeeld en finisht onderaan de
ranglijst in de vierde klasse F. In de interne competitie luisterde Niels Hageman zijn terugkeer bij de
vereniging op met een prima overwinning op Jan Borst. Jan Levering en Marlies Sturk toverden een leuke
slotstelling op het bord. Ondanks twee gezonde pluspionnen moest Levering in remise berusten vanwege
de kwetsbare positie van zijn koning. Komende vrijdag staat het traditionele paastoernooi op de agenda.

Ronde 22 – 2 april 2016
Hoe speelde Jan Brantjes?
Op vrijdag 1 april speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 22 van de interne competitie. Enkele
dagen eerder speelde Vredeburg 2 het laatste duel in de bondscompetitie.
Het tweede team moest in Heiloo op bezoek bij kampioen Oppositie 1. Met een aanvaardbare 4-2
nederlaag keerden de Limmers terug. Gertjan Hafkamp en Jaap Limmen zorgden voor de punten. Robin
Rommel, Dick en Remi Aafjes en Marlies Sturk noteerden een nul. Met name de nederlaag van Marlies
Sturk was als ‘jammerlijk’ te betitelen. Sturk miste een kans op mat-in-twee. Vredeburg 2 sluit het seizoen
in de derde klasse C af met een positie in de middenmoot: het team scoorde vijf matchpunten en 19,5
bordpunten uit zeven duels. In de interne competitie verweerde Tars Wanders zich met hand en tand in zijn
partij tegen koploper Bob Stolp. Maar in het diepe eindspel toonde Stolp zijn gevoel voor strategie en
positie en veroverde het punt, ondermeer dankzij een ijzersterk paard. Over een week of twee kan Stolp de
titel veiligstellen. Het duurde lang alvorens Robin Rommel accepteerde dat er in zijn partij tegen Bert
Hollander echt niet meer in zat dan remise. Ogenschijnlijk had Rommel de sterkere slotstelling, maar de
goed geplaatste loper van Hollander hield de benauwde zwarte verdediging keer op keer overeind. Na een
zet of 25 tekenden Harold Ebels en Sandra Hollander de vrede. De evenwichtige stelling bood beiden geen
uitzicht op meer dan een halfje.
>>>

Met een bekeken combinatie veroverde Hidde Ebels een pionnetje van Barry Blekemolen en bouwde dat
voordeeltje keurig uit naar een overwinning. Toen Ed van Duin aan uw verslaggever zei: “vraag maar eens
hoe Jan Brantjes gespeeld heeft”, wist schrijver dezes genoeg: Brantjes was gedecideerd verslagen door de
opgetogen Van Duin! Gertjan Hafkamp toonde zich in het eindspel met een toren tegen een paard sterker
dan Jan Borst. Herintreder Niels Hageman rekende via stukwinst in het middenspel soepeltjes af met Nico
Pepping en is bezig aan een opmars op de ranglijst. Marlies Sturk en Dick Aafjes speelden een erg leuke
partij, waarin Sturk goed aanvoelde dat de witte h-pion uiteindelijk het verschil zou maken. Adri Beentjes
was content over zijn keurige overwinning op Harry Levering. Met een mooie aanval over de h-lijn, met
dubbele torens en dame, ontstond het verschil. Marcel Wester en Gijs Pouw voerden een spektakelstuk op
waarin Pouw zich net iets handiger toonde. Hij liet de zwarte torens goed samenwerken, verloor de
veiligheid van zijn koning niet uit het oog en maakte aldus het verschil. Hans de Goede trof in Ed Stolp een
sterke tegenstander, een te sterke tegenstander. Met uitgekookt spel drong Stolp zijn tegenstander
achteruit en sprokkelde onderwijl het nodige pionnenwerk binnen. Jaap Limmen was Bert van Diermen de
baas. Met twee sterke torens viel hij binnen over de g-lijn, waarna de zwarte koning het leven liet.
Komende week speelt het eerste achttal van SV Vredeburg, uit bij SV Assendelft, het laatste bondsduel van
het seizoen.

Ronde 23 – 9 april 2016
Doek valt voor SV Vredeburg
Op maandag 4 april speelde het eerste team van SV Vredeburg, uit bij directe concurrent SV Assendelft, het
laatste duel in de bondscompetitie. Op vrijdag stond ronde 23 van de interne competitie op het
programma.
Vredeburg 1 moest winnen om de laatste plaats in de tweede klasse B te kunnen verlaten. Maar dat
gebeurde niet. De teleurstellende 5,5-2,5 eindstand werd bereikt door een keurige zege van Bob Stolp;
zwaarbevochten remises van Harold en Hidde Ebels en Robin Rommel en nederlagen van Bert Hollander,
Niels Hageman, Tars Wanders en Barry Blekemolen. Degradatie voor SV Vredeburg is feit. De interne
competitieronde bracht enkele opvallende uitslagen. Koploper Bob Stolp verloor verrassend van de
geconcentreerde Sandra Hollander. Stolp maakte een zeldzaam foutje bij een ingewikkelde stukkenruil.
Sandra Hollander pakte koeltjes het stuk en schoof naar winst. Gelet op de ruime voorsprong op de ranglijst
kon Stolp zich de misstap veroorloven. Runner up Bert Hollander won tamelijk eenvoudig van Tars
Wanders, die het binnenvallen van de witte dame op de zevende rij niet kon voorkomen. Harold Ebels en
Ed Stolp gaven elkaar geen duimbreed toe. In een gesloten stelling werd na dertig zorgvuldige zetten tot
een puntendeling besloten. Hidde Ebels kwam – verrassend – niet verder dan remise tegen de
strijdvaardige Hans de Goede, die een paard inleverde, maar er twee pionnen voor terugkreeg. De Goede
trok deze ongunstige verhouding met een kundige verdediging over de remisestreep. In zijn partij tegen
Barry Blekemolen revancheerde Jos Admiraal zich voor de nederlaag eerder dit seizoen. Dit maal won
Admiraal in het middenspel een pion en bouwde de marge, onder hevige tijdsdruk, keurig uit naar een vol
punt. Ed van Duin ging tegen Chiel Pepping een remise door zetherhaling uit de weg en dat bleek de juiste
keuze. Via loperwinst kwam de zege binnen handbereik. Al de derde zege op rij voor Van Duin. Gijs Pouw
lette in het begin van zijn partij tegen de messcherpe Dick Aafjes even niet op. Voor Pouw het wist viel
Aafjes met een loper binnen op het cruciale veld f7. Mat volgde een zet later. Daarmee scoorde Aafjes
ongetwijfeld het snelste punt van het seizoen. Adri Beentjes boekte een prima zege op Jan Borst die zich
beklaagde omdat hij in het vroege middenspel zomaar een stuk had weggegeven. Marcel Wester bouwde
een prima stelling op tegen Jan de Graaf, maar vergat de trekker over te halen. De Graaf krabbelde
overeind en wist in het eindspel alsnog het punt te scoren.

Ronde 24 – 16 april 2016
Admiraal brengt spanning terug
Op vrijdag 15 april speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 24 van de interne competitie. Enkele zeer
verrassende uitslagen vielen te noteren.

Deze keer noteerde Jos Admiraal in zijn partij tegen koploper Bob Stolp geen ‘zwaarbevochten remise’ of
een ‘ongelukkige nederlaag’, maar een ‘glansrijke overwinning’. Stolp investeerde een toren in een aanval
met perspectief, maar Admiraal vond zeer knap de enige weerlegging, nam de aanval over en scoorde het
fraaie punt. Omdat nummer twee Bert Hollander wel won, slinkt de voorsprong van Stolp op de ranglijst tot
de omvang van één partij. Het wordt toch nog een spannende titelstrijd in de laatste vier ronden! Hollander
overigens versloeg Barry Blekemolen door in het eindspel te beschikken over een pion meer en een
sterkere loper dan zijn opponent. Harold Ebels betaalde de tol voor een zware week in de gemeenteraad.
Toen zijn partij tegen Marlies Sturk de drie uur speeltijd passeerde, verprutste Ebels zijn voordelige stelling
met twee pluspionnen door enkele passieve zetten. Gezegd moet worden dat Sturk profiteerde door met
vaste hand zeer knap de juiste strategie in het eindspel te volgen. Hidde Ebels deed het niet beter dan zijn
vader. Ook hij zag een voordelige stelling met een gezonde pluspion, na onnodig kwaliteitsverlies,
veranderen in een verloren eindspel. Tars Wanders was hier de winnaar van het punt. Gijs Pouw
revancheerde zich voor zijn vlotte nederlaag van een week eerder. Geconcentreerd en met goed spel
versloeg hij Adri Beentjes. Jan de Graaf werd hardhandig gevloerd door de veel sterkere Niels Hageman.
Zelfs even tegenstribbelen zat er niet in. Hans de Goede verkeert in uitstekende vorm. In een lange en
spannende partij toonde hij zich sterker dan Gertjan Hafkamp. Met name de wijze waarop De Goede zijn
torens en dame liet samenwerken was van grote klasse. In het duel tussen Dick en zijn zoon Remi Aafjes gaf
de ervaring van senior de doorslag. Chiel Pepping en Theo Al zorgden voor een spannende partij. Even leek
het erop dat Pepping bij een complexe ruil van stukken een voordeel zou behalen, maar bij nadere
beschouwing was dat toch niet het geval en was remise de juiste uitslag. Jaap Limmen speelde een puike
partij tegen Jan Levering. Een ver opgerukte pion die beide vijandelijke torens aanviel, gaf de doorslag. Al
vlot verspeelde Bert van Diermen, na een moment van onoplettendheid, zijn dame. Jan Brantjes had
daarna geen moeite de partij naar zich toe te halen.

Ronde 25 – 23 april 2016
Vlotte potjes bij Vredeburg
Op vrijdag 22 april speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 25 van de interne competitie.
Een belangrijk affiche vormde de partij tussen koploper Bob Stolp en zijn uitdager Bert Hollander.
Stolp sloeg de opportunistische koningsaanval over de h-lijn af, bereikte een licht voordeel en kwam
vervolgens met een strategisch remise-voorstel. Hollander had weinig keuze en zag aldus het verschil op de
ranglijst in stand blijven. In zijn partij tegen Gertjan Hafkamp blunderde Jaap Limmen na een zet of tien een
paard weg en besloot direct het bijltje erbij neer te gooien. Ook de partij tussen Marc Voorwalt en Ed van
Duin werd een vlot potje. Binnen een kwartier had Van Duin, door goede samenwerking tussen dame en
toren, een winnende aanval op het bord getoverd. Sandra Hollander en Robin Rommel hielden elkaar in
evenwicht en besloten na een zet of dertig om het punt te delen. In een klassieke Spaanse partij kwam
Harold Ebels met voordeel uit de opening tegen zijn zoon Hidde. Toen laatstgenoemde in het vroege
middenspel een loper inleverde tegen een pion was de partij in hogere zin reeds beslist. De vader maakte in
het vervolg geen fouten en veroverde het punt. Ed Stolp trof in Tars Wanders een lastige klant. Weliswaar
kwam Stolp in materieel opzicht, met een stuk tegen twee pionnen, in het voordeel, maar door de
tegendreigingen van de wakkere Wanders zat er voor Stolp niet meer in dan remise. Chiel Pepping baalde.
Dat was goed verklaarbaar: deze keer verloor hij het prestigeduel tegen zijn broer Nico. Hans de Goede
verkeert al weken in topvorm. Ook Barry Blekemolen, die doorgaans moeilijk is te verslaan, moest eraan
geloven. Door de knappe zege betreedt De Goede nu de top tien van de ranglijst, daar waar Blekemolen
juist uit wegzakt. Marcel Wester en Adri Beentjes vermaakten de omstanders met een spannende partij.
Beentjes bereikte een voordelige stelling. Hij nam vervolgens niet de kortste, maar wel een zekere route
naar de zege. Jan Borst liet zijn surplus aan schaakervaring zien door net even uitgekookter te spelen dan
tegenstander Jan Levering. Nog drie ronden en dan kan de balans van het schaakseizoen 2015-2016
worden opgemaakt.

Ronde 26 – 30 april 2016
Stolp op titelkoers
Op vrijdag 29 april speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 26 van de interne competitie. Vanwege
Bloemendagen, vakantie en ziekte waren er niet meer dan negen partijen.
Doorgaans bouwt Sandra Hollander haar partijen rustig op. Tegen haar broer Bert trok ze echter
onmiddellijk, met veel stukken, ten aanval. Lange tijd leek de aanvalsdrift perspectiefrijk, maar toen Bert
Hollander de storm had doorstaan bleek de kwetsbare koning van Sandra een eenvoudige prooi voor de
zwarte dame en toren. Door het felbegeerde punt legde Bert Hollander druk op koploper Bob Stolp om ook
tot winst te komen. In een meeslepend Siciliaans gevecht tegen Harold Ebels slaagde Stolp in die opdracht.
Hij won in het middenspel, na een complexe ruil van stukken, een pionnetje en wist het voordeeltje, dankzij
een superbe eindspeltechniek en ondanks het verzet van zijn opponent, na ruim vijftig zetten uit te bouwen
tot een punt. Stolp blijft op titelkoers. Ed van Duin verkeert de laatste weken in goede doen. Bert van
Diermen werd gedecideerd verslagen. Marcel Wester trof de ijzersterke Niels Hageman en leed een
ingecalculeerde nederlaag. Terecht was hij niet ontevreden over de weerstand die hij gedurende meer dan
twee uur geleverd had. Adri Beentjes en Jan Levering speelden een onderhoudende partij, waarin de
kansen wisselden. Eerst leek Beentjes de voordelige stelling te hebben, daarna beschikte Levering over een
pluspionnetje, maar uiteindelijk werd de remisemarge niet overschreden. Toen Jan Borst een enkele keer
de sterkste voortzetting miste, kwam zijn tegenstander Jaap Limmen lekker in zijn spel. Met een actieve
dame sprokkelde hij materiaal en incasseerde rond de dertigste zet het verdiende punt. De partij tussen
Tars Wanders en Gertjan Hafkamp was zeer aantrekkelijk. Wanders gaf een stuk tegen twee pionnen voor
de aanval, maar toen de aanval niet doorsloeg, keerden de kansen: Hafkamp ruilde zoveel mogelijk af en
wist uiteindelijk het materiële verschil te verzilveren. Ed Stolp creëerde in no time een stelling met twee
pluspionnen tegen Marlies Sturk en schoof vervolgens op zijn bekende, gedegen wijze naar de winst. Nico
Pepping veroverde een keurig punt door Kees Aafjes te verslaan. De interne competitie kent nog twee
ronden. Daarna volgen een rapidtoernooi en op 27 mei sluit SV Vredeburg het schaakseizoen af met een
simultaan tegen niemand minder dan internationaal schaakmeester en veelvoudig Nederlands
snelschaakkampioen Manuel Bosboom.

Ronde 27 – 7 mei 2016
Stolp wint schaakthriller
Op vrijdag 6 mei speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 27 van de interne competitie. In deze
voorlaatste ronde sprong één partij er qua aantrekkelijkheid boven uit.
Koploper Bob Stolp nam een loper van Barry Blekemolen in ruil voor twee pionnen. Maar Stolp bleek zich
verkeken te hebben op de kracht van de twee zwarte pluspionnen, die ondersteund door de torens aan een
gevaarlijke opmars begonnen. Stolp moest alle zeilen bijzetten om het onheil af te wenden en slaagde daar
pas in toen Blekemolen, dik na middernacht, met de koning die verkeerde kant uit bewoog en in een
matnet terecht kwam. Na deze meeslepende partij heeft Stolp in de laatste ronde genoeg aan een remise
om de titel te pakken. Bert Hollander won in swingende stijl van Hans de Goede. Toen De Goede een paard
verloor, was de partij feitelijk beslist. Tars Wanders staat te boek als een taaie. Maar tegen Harold Ebels
bleek dat niet. Ebels maakte slim gebruik van een slecht ontwikkelde zwarte loper en wist het punt soepel
te incasseren. Toen Nico Pepping won van de sterker veronderstelde Marc Voorwalt spraken boze tongen
van “matchfixing”. Maar niets was minder waar. Pepping had op eigen kracht een beter eindspel gecreëerd
en geprofiteerd van een zwakke dame-zet van zijn tegenstander. Jan Borst toonde tegen Gijs Pouw zijn
goede schaaktechniek. Met afgewogen zetten voerde hij een eindspel met één pion voordeel naar winst.
Adri Beentjes was snel klaar met Jeroen van Vliet die in het vroege middenspel een dame weg blunderde.
Niels Hageman was een maatje te groot voor Remi Aafjes. Het begon met een pionnetje, gevolgd door een
stuk en daarna stond de witte koning hulpeloos. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Hageman, die
dit seizoen pas laat instapte, volgend seizoen mee gaat doen om de prijzen. Harry Levering nam tegen
Marcel Wester revanche voor zijn nederlaag eerder dit seizoen. In een toreneindspel vond Levering de
juiste weg naar de winst.
>>>

Ed van Duin won van Kees Aafjes en vroeg zich na zijn zegereeks van de laatste weken vertwijfeld af
waarom hij nog niet in de top tien staat. Jan Brantjes won van Chiel Pepping door op handige wijze een
loper buit te maken. De partij tussen Jaap Limmen en Dick Aafjes was enerverend. Lang leek Limmen een
gewonnen stelling in handen te hebben, maar tegen een vechtjas als Aafjes mag niet te vroeg gejuicht
worden, dat bleek. Uit het niets viel Aafjes met een paard, en later een dame, binnen over de
koningsvleugel. Enkele zetten later kon Limmen opgeven en noteerde Aafjes één van zijn mooiste zeges.
Komende vrijdag wordt, na de laatste ronde van de interne competitie, de balans van het schaakseizoen
2015-2016 opgemaakt.

Ronde 28 – 14 mei 2016
Zevende schaaktitel voor Stolp
Op vrijdag 13 mei speelden de schakers van SV Vredeburg de laatste ronde van de interne competitie van
het seizoen 2015-2016. Na 28 ronden kon dan eindelijk de balans worden opgemaakt.
Van de 34 schakers op de ranglijst bij SV Vredeburg is Bob Stolp dit seizoen – wederom – de sterkste
gebleken. Al voor de zevende keer in elf jaar veroverde Stolp het clubkampioenschap. In de laatste ronde
had Stolp aan een vlotte remise tegen Robin Rommel genoeg. Rommel legde daarmee trouwens beslag op
de zevende plek. Het zilver was voor Bert Hollander die een enerverend gevecht tegen Harold Ebels in zijn
voordeel beslechtte. Hollander kwam met een licht nadeel uit de opening, maar toen zijn tegenstander te
opportunistisch de f-pion opspeelde, keerden de kansen en kon Hollander bouwen aan een winnende
tegenaanval. Harold Ebels miste door deze nederlaag het podium en finishte als nummer vijf. Sandra
Hollander etaleerde eens te meer haar talent en veroverde het brons door de geslepen Jos Admiraal op
remise te houden. De oude rot eindigde met dit half puntje op zak op de vierde plaats. Hans de Goede
bekroonde zijn uitstekende tweede seizoenshelft door zeer knap de stugge Tars Wanders te verslaan,
hetgeen de achtste plek opleverde. Ook Dick Aafjes kende een sterke seizoensfinale. Hij won van Gertjan
Hafkamp en werd de nummer negen van SV Vredeburg. De nummers zes en tien, Ed Stolp en Hidde Ebels,
kwamen overigens in de laatste ronde niet in actie. De volledige ranglijst staat op de fraaie website van SV
Vredeburg. Ed van Duin versloeg Jan Levering in een doldrieste partij met continu wisselende kansen en
verrassende wendingen. Jeroen van Vliet gaf blijk van zijn progressie door Nico Pepping op keurige wijze
van het bord te drukken. Ook Adri Beentjes verbetert zichzelf nog steeds. Ditmaal scoorde hij een net half
punt tegen Remi Aafjes, die op zijn beurt een wisselvallig seizoen kende. De psychologische oorlogsvoering
van Jaap Limmen bracht Marlies Sturk niet uit haar doen. Met sterk spel maakte Sturk in het middenspel
het verschil en bouwde het voordeel uit naar een heel punt. Marcel Wester moest zich bij een voorafgaand
etentje haasten om op tijd aan te schuiven tegen Jan Brantjes. Maar Wester was vervolgens de rust zelve
en veroverde keurig het punt. Komende vrijdag wordt er niet geschaakt, maar op 27 mei sluit SV Vredeburg
het seizoen af met een spectaculaire simultaanavond tegen de internationaal schaakmeester Manuel
Bosboom.

