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Ronde 1 – 22 september 2019
Schakers SV Vredeburg van start

Een zomerlang konden de schakers van SV Vredeburg nagenieten van
het fantastische seizoen 2018-2019, dat titels opleverde voor zowel
het eerste als het tweede team en dat bovendien gelardeerd werd
met een geweldig jubileumfeest en een geslaagd simultaan met
Sopiko Guramishvili. Maar op vrijdag 20 september was het weer
terug naar ‘de orde van de dag’ en stond ronde 1 van een nieuw
schaakseizoen op de agenda.
(Foto: Bert vD.)
De eerste speler die een punt scoorde was Niels Hageman die met zijn klasse en ervaring geen moeite had
met tegenstander Adri Beentjes. Remi Aafjes, herstellende van een voetoperatie, liet zich door gips en
krukken niet belemmeren om Indriaas Booij aan de zegekar te binden. Nieuwkomer Aart van den Brink liet
zien wel vaker een partijtje te hebben geschaakt. In een lange en leuke pot toonde hij zich sterker dan Olga
Commandeur. Eerst veroverde Van den Brink een pionnetje en bouwde het voordeel vervolgens gestaag uit.
Ook de tweede nieuweling bij Vredeburg, Ferry Haan, liet zien over de nodige schaakpotentie te beschikken.
Hij ging lang gelijk op in zijn partij tegen top 10-klant Hidde Ebels totdat het spreekwoordelijke ‘moment van
onachtzaamheid’ hem een foute zet deed ontglippen. Ebels incasseerde het voordeel en schoof snel naar het
volle punt. Clubkampioen Luc Janssen had zijn handen vol aan tegenstander Samer Alrayes. Pas in het
eindspel haalde Janssen de vis op het droge in een voor hem kenmerkende stijl: na een zorgvuldige
positionele voorbereiding een ver opgerukte pion verzilveren. Bert Hollander rekende soepeltjes af met Gijs
Pouw. Theo Al zorgde voor een bescheiden stunt door de sterker veronderstelde Harold Ebels een remise af
te dwingen. Het recept: afruilen in het middenspel en met voortdurende schaakjes met de dame de
aanvalsplannen van de opponent in de kiem smoren. Marc Voorwalt bood aardig tegenspel aan de sterke
Matthijs Hulsebos, maar zag desondanks dat de witte pionnenmeerderheid op de koningsvleugel van cruciale
betekenis was. Hulsebos had het allemaal berekend en voorzien! Marcel Wester en Tars Wanders maakten
er een boeiende partij van: lang ging het gelijk op, totdat de linke Wanders met zijn dame achter de vijandige
pionnenlinie kon komen en langzaam begon te knabbelen. Paul de Ruijter mocht lang hopen op een remise,
maar in het eindspel slaagde tegenstander Marlies Sturk er toch in om het stellingvoordeel om te zetten in
een heuse mataanval. Jeroen van Vliet speelde een solide partij tegen de sterke Sandra Hollander. Toch
moest hij constateren dat ook kleine verschillen doorslaggevend kunnen zijn en dat het onmogelijk is om met
één koning op twee vleugels tegelijk een pion tegen te houden. Bob Stolp werd getroffen door het akelige lot
dat bij schaakcompetities nu eenmaal voorkomt: hij was ‘oneven’. Voordeel: de rest van het seizoen kan hem
dit niet meer overkomen.

Ronde 2 – 28 september 2019
Paardwinst voor Hageman

Op vrijdag 27 september speelden de schakers van SV Vredeburg de tweede ronde van de interne
competitie. Maar liefst vijftien tafels waren bezet.
De sterke Matthijs Hulsebos had minder dan een half uur nodig om Robin Rommel op een nederlaag te
trakteren. Een foutje in het middenspel leidde tot pionverlies voor Rommel en daarna ging de stelling als een
kaartenhuis in elkaar. Gijs Pouw verkeerde in goede vorm en toonde zich in een spectaculaire partij iets
gehaaider dan Marcel Wester. Jan de Graaf verzuimde in de opening te rokeren en werd door Harold Ebels
prompt – en met succes – in het centrum aangevallen. Niels Hageman veroverde een paard op het
belangrijke veld f6: dat was voor Dick Aafjes het begin van het einde. Aart van de Brink nam ruim bedenktijd,

maar was toch niet opgewassen tegen Hidde Ebels die met dame, loper en paard de zwarte koningsstelling
ontmantelde. Luc Jansen en Barry Blekemolen speelden een adembenemende partij. Lang had Blekemolen
die onverschrokken ten strijde trok tegen de clubkampioen, uitzicht op een remise. Maar in het diepe
eindspel veroverde Janssen een cruciale pion en scoorde toch het punt.
De ladies fight tussen Marlies Sturk en Sandra Hollander was niet echt
spannend: Sandra Hollander won in het vroege middenspel al een stuk
en schoof in het vervolg keurig naar de winst. “Ik heb ‘m laten winnen!”
Dat was de quote van Ed van Duin toen gevraagd werd naar het
resultaat van zijn partij tegen Jan Brantjes. Handig maakte de sterke
Bob Stolp gebruik van de slecht samenwerkende pionnen aan de
overzijde van het bord. Daar werd Gertjan Hafkamp langzaam gekraakt.
De twee oudste Vredeburgspelers, zeventigers Jaap Limmen en Ed
Stolp, maakten er een lange en spannende partij van. In het eindspel bleek Stolp de betere rekenaar: hij
drukte Limmen achteruit, veroverde materiaal en boekte zo de zege. Bert Hollander speelde Remi Aafjes
naar een vlotte nederlaag. Komende vrijdag speelt het eerste team van SV Vredeburg z’n eerste bondsduel in
de loodzware bondscompetitie: Volendam 1 komt op bezoek.

Ronde 3 – 5 oktober 2019
Vredeburg verrast Volendam

(Foto: Bert H.)

Op vrijdag 4 oktober speelde het eerste achttal van SV
Vredeburg de eerste bondswedstrijd van het schaakseizoen. De
overige spelers werkten ronde drie van de interne competitie af.
Na het kampioenschap van vorige seizoen komt Vredeburg voor
de eerste maal in de clubgeschiedenis uit in de eerste klasse,
alwaar zeer sterke tegenstanders worden verwacht. Ook het bezoekende Volendam 1 beschikt gemiddeld
genomen over ruim vijftig rating punten meer. De vlotte nederlaag van Harold Ebels – na een
onzorgvuldigheid in de Spaanse opening kreeg hij een koningsaanval te verstouwen – werd uitgepoetst door
een fraaie zege van Bert Hollander. De derde-bordspeler maakte knap gebruik van een open g-lijn, in
combinatie met een dodelijke loper op de diagonaal. De nederlagen van Barry Blekemolen – pionverlies in
het middenspel – en Sandra Hollander – weggedrukt in het eindspel – voorspelden niet veel goeds, maar
zeges van Luc Janssen en Bob Stolp aan de twee hoogste borden zorgden toch voor een 3-3-tussenstand.
Janssen gaf een dame voor een toren, een loper en twee pionnen en dat pakte voordelig uit. Stolp verkeerde
in bloedvorm, won een kleine kwaliteit – dat wil zeggen twee lichte stukken voor een toren – en schoof op
techniek naar het punt. Toen ook Ed Stolp, gezeten aan het achtste bord, het volle punt pakte, door zijn
tegenstander in het eindspel te trakteren op een gemene paardvork, waren alle ogen gericht op het vierde
bord waar Niels Hageman een vesting metselde rond zijn koning. Hoewel Hageman nog maar over beperkte
bedenktijd beschikte, slaagde de Uitgeester er, op fantastische wijze, in de remise af te dwingen. Met 4,5-3,5
boekt Vredeburg een verbluffende zege en konden de Volendammers met lege handen terug naar het
vissersdorp. Wat een debuut in de eerste klasse! In de interne competitie veroverde Paul de Ruijter zijn
eerste punt. In het eindspel verdedigde tegenstander Marcel Wester zich niet optimaal en hielp De Ruijter
aldus in het zadel. Aart van den Brink en Gertjan Hafkamp speelden een lange partij met wisselende kansen:
de strijd werd zo ver doorgevoerd dat laat op de avond met twee kale koningen op het bord de remise een
feit was. Matthijs Hulsebos had met een pionnetje meer geen goed winstplan, waardoor Hidde Ebels
overeind kon blijven en het punt werd gedeeld. Ed van Duin was in uitstekende vorm en versloeg Indriaas
Booij. Vooral het sterke paard op de zevende rij was een plaag voor Booij. Ferry Haan leek op een mooie
overwinning tegen Bert van Diermen af te koersen, maar de oud-docent aardrijkskunde had stilletjes een
dodelijke tegendreiging in de stelling gevlochten. Toen Haan verzuimde het broodnodige, verdedigende
tussenzetje uit te voeren, sloeg Van Diermen toe en veroverde alsnog het punt. Tars Wanders sluipt naar de
top tien van de ranglijst na een zege op Samer Alrayes. Pionwinst in het vroege middenspel werd door
Wanders keurig uitgebouwd. Komend week staat het eerste bondsduel voor Vredeburg 2 op de rol. Het
achttal bezoekt het loeisterke Purmerend 1.

Ronde 4 – 12 oktober 2019
Pak rammel voor Vredeburg 2

Op donderdag 10 oktober speelde het achttal van Vredeburg 2, uit bij Purmerend 1, de eerste
bondswedstrijd van het schaakseizoen. Een dag later stond de vierde ronde van de interne competitie op het
programma.
Vorig seizoen werd Vredebrug 2 – onverwacht en op knappe wijze – kampioen van de derde klasse. De
consequentie is een plek in de ijzersterke tweede klasse en een veronderstelde rol als ‘kanonnenvoer’. De
eerste bondswedstrijd bracht Vredeburg 2 naar Purmerend, waar gelijk de op papier sterkste tegenstander
werd getroffen. Over gemiddeld maar liefst 320 ratingpunten meer beschikten de gastheren. Voor
teamcaptain Dick Aafjes en de zijnen – Hidde Ebels, Barry Blekemolen, Tars Wanders, Hans de Goede, Remi
Aafjes en Gertjan Hafkamp – viel geen eer te behalen. Hier en daar werd door de Vredeburg-spelers nog wel
redelijk tegenstand geboden, maar successievelijk gingen de partijen verloren. Uitzondering vormde Aart van
den Brink: met zijn 1378 ratingpunten hield hij zijn tegenstander met een rating van 1817 op remise. Een half
punt dat voelde als een fantastische overwinning! Met de dramatische eindstand van 7,5-0,5 gaat Vredeburg
2 een moeilijk seizoen tegemoet. In de interne competitie stond het topduel tussen Bob Stolp en Luc Janssen
op de rol. Het lichte ruimtevoordeel voor Stolp, de witspeler, was onvoldoende om regerend clubkampioen
Janssen in verlegenheid te brengen: remise was het logische resultaat. Bert Hollander heeft met de zwarte
stukken een soort van systeem ontwikkeld dat hem de laatste tijd veel succes bracht, maar tegenstander Jos
Admiraal ontrafelde de riskante opzet van zijn opponent kundig en scoorde een even verrassend als fraai
punt. Nieuwkomer Arthur Wilbie liet zien het schaakspel, ondanks een gebrek aan ervaring op clubniveau,
goed te begrijpen. Via een goede aanval met dame en paard wist hij de koning van Indriaas Booij het leven te
ontnemen. Een lekker debuut! Ook Ferry Haan noteerde zijn eerste zege. Marcel Wester was het slachtoffer
van de dadendrang van Haan. Ed Stolp vergat een klein verdedigend zetje in het middenspel. Prompt
profiteerde zijn tegenstander Hidde Ebels met een mooie penning, leidend tot de winst van een volle toren.
Ed van Duin speelde een knetterende partij tegen Marc Voorwalt. Op een gegeven moment stonden er over
een weer wel vier stukken aangevallen. Toen de stofwolken waren opgetrokken keek Voorwalt tegen een
ruïne aan en was Van Duin een punt rijker. Tars Wanders en Harold Ebels speelden een zeer lange partij met
wisselende kansen. In de tijdnoodfase bleek Wanders alert: op de 75e zet loodste hij winnend een pion naar
de overzijde. Nico Pepping en Paul de Ruijter maakten er een leuke partij van, waarin eerstgenoemde in het
eindspel de buit binnenhaalde. Harry Levering was in zijn nopjes met zijn zege op de doorgaans sterkere Jaap
Limmen. Lang ging het gelijk op tussen Jan Brantjes en Remi Aafjes, maar in het eindspel toonde Aafjes over
de meer subtiele techniek te beschikken en bouwde keurig aan een winnende stelling.

Ronde 5 – 19 oktober 2019
Weer winst Wanders

Op vrijdag 18 oktober speelden de schakers van SV Vredeburg de vijfde ronde van de interne competitie.
Langzamerhand krijgt de ranglijst reliëf. (Bert versloeg Bob. Foto: Robin)
Koploper Luc Jansen en oud-kampioen Jos Admiraal maakten er een
spektakelpartij van, waarin Janssen pas in het diepe eindspel – met over
een weer een paard en vier pionnen – het verschil maakte. Rekenkunst en
gevoel voor positie zorgden ervoor dat Janssen net even eerder een pion
aan de overzijde wist te brengen. Bob Stolp verliest niet zo vaak. Des te
knapper dat tegenstander Bert Hollander, na een dubbel pionoffer, tot
een winnende aanval wist te komen. En weer won Tars Wanders: dit maal
was het Remi Aafjes die zich na een leuke aanvallende zet rijk rekende, maar niet in de gaten had dat
Wanders aan de overzijde het matnet al had gevlochten. Wanders nestelt zich zowaar in de top drie, en zal
bijgevolg de komende weken aan de bak mogen tegen de toppers van de vereniging. Nieuwkomer Arthur
Wilbie versloeg Nico Pepping in een lange partij met wisselende kansen. Uiteindelijk waren de verbonden
torens van Pepping niet opgewassen tegen de toren en twee paarden van Wilbie. Marc Voorwalt rekende in
een leuke partij af met Chiel Pepping en verlaat de onderste regionen van de ranglijst. Jeroen van Vliet

zorgde voor een bescheiden stunt door de sterker geachte Samer Alrayes te verslaan. Bij de mooi berekende
mataanval maakte Van Vliet goed gebruik van de matige verdediging rondom de zwarte koning. Harold Ebels
won in de opening een kwaliteit van Bert van Diermen en bouwde het voordeeltje kundig uit tot een
onberispelijke zege. Robin Rommel, die vrijwel de hele partij tegen een pion achterstand aankeek, slaagde er
in het eindspel tegen Ed Stolp toch in een remise te scoren. De koning van de zwartspeler raakte overbelast
en Stolp moest het pluspionnetje weer laten gaan. Jan Brantjes had in het middenspel kansen om Marlies
Sturk in de afgrond te duwen, maar hij miste loperwinst en ging in het eindspel alsnog onderuit. Marcel
Wester kent een matige seizoenstart: hij verloor van Indriaas Booij in een partij die een remise-achtige
indruk maakte, totdat Wester de dame verloor en er alleen maar een toren voor terug kreeg. Dick Aafjes
probeerde het nog met “zullen we er maar remise van maken”, maar Aart van den Brink trapte er niet in. Hij
had goed gezien dat het eindspel winnend was. Handig wist Matthijs Hulsebos de dame van Sandra
Hollander in te sluiten en alzo het volle punt te veroveren.

Ronde 6 – 26 oktober 2019
Niet Haan maar Voorwalt kraait victorie

(Foto: Robin)

Op vrijdag 25 oktober speelden de schakers van SV Vredeburg de zesde ronde
van de interne competitie. Maar liefst zestien schaakborden waren nodig.
Koploper Luc Janssen maakte zijn favorietenrol waar in zijn partij tegen runner up Bert Hollander die deze
keer niet aan zijn tactische foefjes toekwam. De man uit Margraten verstevigt aldus zijn leidende positie. De
‘match der mastodonten’, zoals het duel tussen de ervaren oudgedienden Ed Stolp en Jos Admiraal te boek
staat, was een prooi voor Stolp, de witspeler. Hij maakte kundig gebruik van de ongelukkige opening van
Admiraal; smeerde zijn tegenstander een nare dubbelpion aan en schoof vervolgens langzaam, maar zeker
naar de overwinning. De partij tussen Marc Voorwalt en Ferry Haan was zeer onderhoudend. In het eindspel
maakt Voorwalt het verschil door een fraai pionoffer op de koningsvleugel, waarna de zwarte koning te laat
was om op de damevleugel promotie te voorkomen. Zo kraaide niet Haan maar Voorwalt victorie! Gijs Pouw
bezorgde Harold Ebels een lastige avond: met een gedurfde koningsaanval leek Pouw dicht bij de
overwinning, maar op de een of andere manier wist Ebels zijn koning uit de gevarenzone te loodsen. In het
eindspel ging Ebels met behulp van twee sterke torens nog luizig naar het volle punt. Barry Blekemolen
boekte een overwinning op Aart van den Brink. In het pionneneindspel wist Bekemolen met ondersteuning
van het loperpaar de b-pion naar de overzijde te brengen. Jan Levering keerde, na een lange zomerstop,
terug achter het schaakbord en veroverde gelijk maar een kostbare scalp: die van zijn bloedeigen broer
Harry! Bob Stolp behaalde een punt ten koste van Hidde Ebels. Met doordachte manoeuvres ontnam Stolp
de zwarte koning op veld h6 alle ademruimte. Marcel Wester pakte – eindelijk dan – zijn eerste zege van het
schaakseizoen: Chiel Pepping moest de koning omleggen. Later grapte Pepping de hele week gebeld te zijn
door de vrouw van Wester met smeekbedes om manlief aan een puntje te helpen: daar had hij dan maar
gehoor aan gegeven. Indriaas Booij was in zijn nopjes met een keurige overwinning op Paul de Ruijter. En dat
gold in overtreffende trap voor Remi Aafjes: hij versloeg de sterke Sandra Hollander in voortvarende stijl.
Jaap Limmen liet pardoes en zonder enige compensatie een paard slaan op veld c3. Daarna was er geen
houden meer aan. Robin Rommel was de ontvanger van het cadeautje. Tars Wanders behield zijn grootse
vorm van de laatste weken en versloeg Gertjan Hafkamp met een flitsende koningsaanval.

Ronde 7 – 2 november 2019
Wilbie naar linkerrijtje

Op vrijdag 1 november stond voor de schakers van SV Vredeburg de zevende ronde van de interne
competitie op het programma.
Koploper Luc Janssen bouwde zijn voorsprong op de ranglijst uit. Zelf won hij – Tars Wanders liep na verlies
van een kwaliteit in het vroege middenspel achter de feiten aan – terwijl zijn directe concurrenten Bob Stolp
en Bert Hollander beiden op remise bleven steken. Bob Stolp leek in het middenspel positioneel de overhand
te hebben, maar via een machtig torenoffer, leidend tot ‘eeuwig schaak’, dwong zijn tegenstander Matthijs
Hulsebos knap remise af.

Bert Hollander miste in het middenspel de beste voortzetting, waarna zwartspeler Ed Stolp de stelling dicht
kon schuiven. De muur van Stolp was niet meer te slechten. Ook de partij tussen Harold Ebels en Niels
Hageman mondde uit in een puntendeling. Hageman bediende zich van een Scandinavische opening en
bouwde aan een soort van aanval op de koningsvleugel, maar tegelijkertijd werd zijn eigen koningsstelling na
een lange rokade kwetsbaar: Ebels kreeg tegenkansen. Na 25 zetten kozen de kemphanen echter voor het
spreekwoordelijke ‘halve ei’. Paul de Ruijter creëerde tegen Olga Commandeur een gewonnen stelling. Maar
De Ruijter werd overmoedig: hij zocht naar de snelle knock-out en vergat daarbij zijn aangevallen dame.
Commandeur pakte het cadeautje uit en wikkelde netjes af naar een gestolen punt. Marcel Wester raakt op
stoom. Hij won in een degelijke stijl van Nico Pepping. Remi Aafjes boekte een fraaie zege op de doorgaans
taaie Barry Blekemolen. Aart van den Brink beschikt over een goede eindspeltechniek. Dat kan gesteld
worden op basis van de kundige wijze waarop Van den Brink het remise-achtige eindspel met een pionnetje
meer tegen Hans de Goede naar winst wist te voeren. Theo Al en Jeroen van Vliet stelden zich tevreden met
een halfje. Omstanders meenden evenwel dat Al in het eindspel een kans had gemist om een cruciale pion te
veroveren. Gijs Pouw speelde – andermaal – een goede partij: met twee verbonden torens viel hij de
koningsstelling van Jan Levering met succes binnen. En weer won Arthur Wilbie zijn partij. Adri Beentjes was
het slachtoffer van de dadendrang van de nieuwkomer die zijn naam inmiddels terugvindt in het linkerrijtje
van de ranglijst. Komende week speelt Vredeburg 1 een belangrijke bondswedstrijd bij SV Het Spaarne in
Haarlem. Ook wacht ronde acht van de interne competitie.

Ronde 8 – 9 november 2019
Nipte nederlaag Vredeburg

Op donderdag 7 november speelde het eerste achttal van SV Vredeburg
een bondsduel bij SV Het Spaarne in Haarlem. Een dag later werkten de
schakers ronde acht van de interne competitie af.
(Foto: Marlies)
Vanwege de vooruit gespeelde partijen van Bob en Ed Stolp begon
Vredebrug 1 het bondsduel in Haarlem met een score van 1, 5-0,5. Ed
Stolp had Vredeburg een vol punt bezorgd. Maar helaas kwamen er uit de
overige zes partijen maar twee punten bij, waardoor de onvoordelige eindstand 3,5-4,5 op het scorebord
kwam. Kopman Luc Janssen won. Bert Hollander en Jos Admiraal voegden een half punt toe, maar Niels
Hageman, Sandra Hollander en Remi Aafjes delfden het onderspit. Met een beetje meer geluk was het
kwartje anders gevallen, want Bert Hollander was dichtbij een zege, terwijl Niels Hageman een remise-achtig
eindspel in extremis verloren zag gaan. Door de nederlaag zakt Vredeburg naar een middenmootpositie in de
ranglijst van de sterkbezette eerste klasse B.
In de interne competitie vergrootte Luc Janssen, middels een onberispelijke zege op Matthijs Hulsebos, zijn
voorsprong tot straatlengte. Bert Hollander nam te veel hooi op zijn aanvallende vork. Tars Wanders
counterde perfect en scoorde een even fraai als verrassend punt. Hij handhaaft zich knap in de top drie. Remi
Aafjes won overtuigend van Gertjan Hafkamp – pionwinst in het centrum was de sleutel tot succes – en
maakt ook een sprong naar de bovenste regionen van de ranglijst. Barry Blekemolen en Harold Ebels
maakten er een spectaculaire partij van, waarin eerst Blekemolen de overhand had; vervolgens Ebels een
kansrijke aanval optuigde; maar waarin uiteindelijk remise de juiste uitslag was toen aan beide zijden slechts
een koning, een toren en twee pionnen overbleven. De partij tussen Samer Alrayes en Ed van Duin was in
een kwartier gepiept. Van Duin liet zich verleiden mee te gaan in het hoge zettentempo van ‘Speedy Alrayes’
en werd prompt weggeschoven door de geboren Syriër. Eindelijk vond Arthur Wilbie die al drie partijen
achtereen had gewonnen, zijn Waterloo. Gijs Pouw was degene die via uitstekend spel de zege boekte. Dat
Wilbie onderweg paardwinst miste, was niet meer dan een detail. In de hoop op een patwending speelde
Marc Voorwalt in een glad verloren stelling nog lang door, maar Jaap Limmen maakte geen fout en ontnam
de witte koning het leven. Aart van den Brink is in zijn element wanneer hij onder druk continu verdedigende
zetten moet vinden. Tegen Jos Admiraal lukte dat wonderwel, met een verdiende remise als resultaat. Adri
Beentjes nam zijn tijd en vond de juiste route om te winnen van Olga Commandeur. Komende vrijdag speelt
Vredeburg 2 een bondswedstrijd tegen Aris de Heer 1 uit Middenbeemster. Verder wacht uiteraard ronde
negen van de interne competitie.

Ronde 9 – 17 november 2019
Vredeburg 2 hard onderuit

Op vrijdag 15 november speelde Vredeburg 2 een bondswedstrijd tegen Aris de Heer 1. De overige schakers
werkten ronde negen van de interne competitie af.
Vredeburg 2 was vorig seizoen nog glansrijk kampioen in de derde klasse, maar de consequentie is een
loodzware indeling in de tweede klasse. Nu werd het sterke Aris de Heer 1 uit Middenbeemster ontvangen
en ging het achttal hard onderuit. Barry Blekemolen speelde ijzersterk: hij won een kwaliteit en daarmee de
partij. Ook Samer Alrayes sleepte een punt uit het vuur, maar Dick en Remi Aafjes, Tars Wanders, Robin
Rommel, Gertjan Hafkamp en Hans de Goede verloren. Met de 6-2 nederlaag bungelt Vredeburg 2 onderaan
de ranglijst van de tweede klasse B. Een opvallend feit in de interne competitie was dat koploper Luc Janssen
het onaangename ‘oneven‘ lootte. Bert Hollander – in het dagelijks leven docent wiskunde – liet zien goed te
kunnen rekenen. Het pionoffer waarmee hij de koningstelling van Harold Ebels ontmantelde, leek nogal
speculatief, maar enkele zetten later bleek het wel degelijk een correct en succesvol offer. De aanval van Ed
Stolp was sterker dan de verdediging van Aart van den Brink. Met een machtige dame creëerde Marcel
Wester een beslissende dubbele aanval op de koning en toren van Harry Levering. Theo Al en Arthur Wilbie
maakten er een leuke partij van, waarin Al met een verfijnde aanval de toon zette en Wilbie achter de feiten
aanliep. De gebroeders Pepping – Nico en Chiel – speelden een spannende partij die resulteerde in een
puntendeling. Volgens de ‘stuurlui aan de wal’ had Chiel Pepping zich niet in remise moeten schikken: zijn
stelling bood nog een reële winstkans. “Normaal ben ik niet zo hebberig, hoor”, zei Ed van Duin toen hij
winnend een stuk sloeg van de verbouwereerde Adri Beentjes. De langste partij van de avond werd gespeeld
door Jan Brantjes en Paul de Ruijter. Het was al middernacht toen De Ruijter, in opperste tijdnood, in
verdedigend opzicht mistastte en Brantjes aldus naar het volle punt kon schuiven.

Ronde 10 – 23 november 2019
Mooie lopers voor Booij

Op vrijdag 22 november speelden de schakers van SV Vredeburg de tiende ronde van de interne competitie.
Koploper Luc Janssen had bepaald geen makkelijke avond tegen Remi Aafjes die met de witte stukken
ruimtewinst boekte op de damevleugel. Maar op techniek veroverde Janssen een pion en bouwde het
voordeel in het eindspel uit naar een punt. Jaap Limmen is op papier sterker dan Indriaas Booij. Maar dankzij
twee mooie lopers wist Booij de man die al 45 jaar bij Vredeburg schaakt toch het punt afhandig te maken.
Voorzitter Jos Admiraal en secretaris Harold Ebels kruisten de degens in een Franse partij. Admiraal liet in het
vroege middenspel – bepaald onnodig – een pionnetje gaan, waarna Ebels zeer adequaat de stelling naar
winst schoof. Bert Hollander toverde tegen Barry Blekemolen een koningsgambiet op het bord. Blekemolen
behandelde de variant niet optimaal en werd bruut weggeblazen. De ijzersterke Bob Stolp had al snel een
voordelige stelling tegen Tars Wanders, maar Wanders zou Wanders niet zijn wanneer hij niet tot het
middernachtelijk uur zich als een leeuw zou verdedigen en allerlei tegendreigingen zou verzinnen. Stolp bleef
evenwel stoïcijns en scoorde het punt. De partij tussen Ed van Duin en Aart van den Brink was een ware
schaakthriller, waarbij het kwartje voortdurend twee kanten uit kon vallen. Doorslaggevend was de omgang
met de bedenktijd: toen Van den Brink nog maar twee minuten had, beschikte Van Duin over een uur. Van
den Brink maakte dan ook de laatste fout. Na een zet of twintig wist Ferry Haan de dame van Paul de Ruijter
in te sluiten en te liquideren. Uiteraard was het daarna een koud kunstje om tot winst te komen. Tegen
Gertjan Hafkamp boekte Niels Hageman een overwinning à la Luc Janssen: in een ogenschijnlijk
gelijkwaardige stelling een positioneel voordeeltje uitbouwen naar pionwinst en vervolgens langzaam maar
zeker naar een overtuigende zege! Harry Levering grijnsde van oor tot oor nadat hij Adri Beentjes had
verslagen. “Een potje winnen, dat mocht wel weer eens”, was zijn commentaar. Gijs Pouw was de pechvogel
die de aanduiding ‘oneven’ achter zijn naam zag staan. Komende vrijdag ontvangt het eerste achttal van
Vredeburg het favoriete Castricum 1 voor een bondsduel in de eerste klasse B.

Ronde 11 – 30 november 2019
Castricum te sterk voor Vredeburg

(Foto: Barry)

Op vrijdag 29 november speelde het eerste achttal van SV Vredeburg een bondsduel
tegen Castricum 1. Een dag eerder schaakten Vredeburg 3 en 4 ook al voor de bond.
Daarnaast stond ronde 11 van de interne competitie op het programma.
In de sterk bezette eerste klasse B had het vlaggenschip van Vredeburg eerder –
tegen Volendam 1 – nog voor een stunt gezorgd, maar tegen Castricum 1 zat dat er
niet in. Weliswaar won Jos Admiraal op knappe wijze zijn partij, maar daar stonden
nederlagen van Niels Hageman, Sandra Hollander en Harold Ebels tegenover. Luc
Janssen, Bob en Ed Stolp en Bert Hollander waren goed voor een half puntje. Daarbij
mocht vooral Hollander zich beklagen: na een mooie aanval bereikte hij een
voordelig eindspel, maar in de dying seconds wist zijn tegenstander met behulp van een ijzersterke loper
toch zijn kont te redden. Met de 5-3 nederlaag zakt Vredeburg naar de onderste regionen op de ranglijst.
Vredeburg 3 speelde bij Heerhugowaard 4. Debuterend teamleider Samer Alrayes – zelf goed voor een
remise – zag zijn team met 2,5-1,5 zegevieren. Cruciaal waren de overwinningen van Dick Aafjes en Adri
Beentjes. Marlies Sturk incasseerde een nul. Vredeburg 4 ging op bezoek bij De Wijker Toren 3 en ging
roemloos ten onder: 3-1. Harry Levering zorgde voor het volle punt, terwijl Gijs Pouw, teamcaptain Jan
Brantjes en Marcel Wester in het stof hapten. In de interne competitie boekte Barry Blekemolen een fraaie
overwinning op Tars Wanders. De wijze waarop de zwarte koning met behulp van twee goed
samenwerkende torens het matnet werd ingedreven, was van grote klasse. Hidde Ebels werd, na een
onzorgvuldigheid in het vroege middenspel, vlot weggetikt door een ontketende Gertjan Hafkamp. Na
stukwinst was de matvoering met dame en loper niet zo moeilijk meer. Paul de Ruijter baarde opzien met
een klinkende zege op Chiel Pepping, die, omringd door diverse adviseurs, na afloop de partij nog eens
naspeelde om te zien waar het nu precies was fout gegaan. Bert van Diermen miste een noodzakelijke
damezet om zijn verdediging op orde te brengen. Daarna kon de messcherpe Theo Al een paard vangen en
ondekbaar mat forceren. Hans de Goede was op dreef. Pionwinst in het middenspel werd mooi uitgebouwd
naar een keurige overwinning. Jaap Limmen was daarbij het onderwerp van onvrijwillige medewerking. De
opmars op de ranglijst van Ed van Duin werd gestuit door Robin Rommel die na een zogenaamde
‘aftrekaanval’ de overwinning veiligstelde. Komende vrijdag speelt Vredeburg 2 een bondsduel bij concurrent
Castricum 2. De overige schakers spelen dan ronde twaalf van de interne competitie.

Ronde 12 – 7 december 2019
Vredeburg 2 onderuit in Castricum

Op vrijdag 6 december speelde het tweede team van SV Vredeburg
een bondsduel bij Castricum 2. Op dezelfde avond speelden de
overige schakers ronde 12 van de interne competitie.

(Foto: Hans Leeuwerik/SV Castricum)

Vredeburg 2 kent een moeizaam seizoen in de sterk bezette tweede
klasse B. Ook tegen Castricum 2 werd een nederlaag genoteerd: 5-3.
Een ongelooflijk knappe overwinning was er voor invaller Marc Voorwalt die aan het zevende bord afrekende
met een tegenstander met 450 ratingpunten meer op de teller. Ook Gertjan Hafkamp was goed voor een vol
punt. Barry Blekemolen en Hans de Goede tekenden beiden voor een remise. Maar nederlagen waren er
voor kopman Hidde Ebels, Tars Wanders, captain Dick Aafjes en invaller Marlies Sturk. Vredeburg 2 bungelt
nog immer troosteloos onderaan de ranglijst.
In de interne competitie scoorde Bert Hollander een punt tegen Matthijs Hulsebos die in het middenspel
dusdanig veel bedenktijd consumeerde dat hij in het eindspel in de problemen kwam. Bob Stolp vierde zijn
verjaardag, maar van een cadeautje was geen sprake. Integendeel: de ijzersterke Jos Admiraal trakteerde
Stolp op een nederlaag. Met fraai spel opende Admiraal de zwarte koningstelling, om na kwaliteitswinst een
mataanval te ontketenen. Harold Ebels won met wit van Theo Al die een loper ingesloten zag worden. Toen
Al even later ook nog een kwaliteit moest inleveren, voelde hij dat het tijd werd om, ten teken van opgave,

zijn hand uit te steken. De zwagers Ed van Duin en Harry Levering maakten er een spannende partij van. Een
kolderiek moment ontstond toen Levering een onreglementaire zet uitvoerde en op gezag van de
wedstrijdleider een andere damezet moest uitvoeren en niets anders kon doen dan de dame ruilen tegen
een toren. Maar het stellingsvoordeel van Levering was op dat moment al van dien aard dat zijn overwinning
niet meer in gevaar kwam. Indriaas Booij draaide een lekkere partij en won toch wel verrassend van Gijs
Pouw. De paarden van Arthur Wilbie en de lopers van Paul de Ruijter waren aan elkaar gewaagd. Het verschil
ontstond pas toen De Ruijter een ongelukkige zet met een centrumpion uitvoerde: door het ontstane
ruimtevoordeel kon Wilbie bouwen aan een winnende stelling. Jaap Limmen beschikte over een
levensgevaarlijke vrije h-pion waar Bert van Diermen niet tegenop kon. Jan Brantjes bood pittige weerstand,
maar kon niet voorkomen dat Sandra Hollander er in het eindspel met de zege vandoor ging. In zijn partij
tegen Nico Pepping sprokkelde Ferry Haan twee pionnetjes en schoof vervolgens onberispelijk naar de winst.
Komende vrijdag is er een bondswedstrijd voor Vredeburg 3 en wacht de dertiende ronde van de interne
competitie.

Ronde 13 – 14 december 2019
Janssen leidt soeverein

Op vrijdag 13 december speelde Vredeburg 3 een bondswedstrijd
tegen Purmerend 6. Op dezelfde avond speelden de overige
schakers ronde dertien van de interne competitie.
Vredeburg 3 draait lekker in de vierde klasse C. Ook tegen
Purmerend 6 – met louter vrouwen in de opstelling – werd ruim
gewonnen: 3,5-0,5. Op het eerste bord stond Jaap Limmen een
Vredeburg 3 won ook van Purmerend.
half puntje af. In een ogenschijnlijk gewonnen stelling liet Limmen
een patwending toe. Debutant Arthur Wilbie, plaatsvervangend teamcaptain Adri Beentjes en Bert van
Diermen waren goed voor een vol punt. In de interne competitie is halverwege het seizoen de spanning al
vervlogen. Luc Janssen gaat soeverein aan kop. Hij won op een voor hem zeer gebruikelijke, Karpov-achtige
wijze: in een tamelijke saaie schuifpartij een positioneel voordeeltje boeken, gevolgd door pionwinst en een
doordacht eindspel waarin de pluspion verzilverd wordt. Ed Stolp was de dappere, maar verliezende strijder
aan de overzijde van het bord. Bert Hollander, de achtervolger van Janssen, verloor van een ijzersterke
Gerjan Hafkamp. Door een prima samenwerking tussen een toren op de zesde rij en dame en loper op de
lange diagonaal werd de zwarte koning van Hollander gekeeld. Bob Stolp won in een partij met wisselende
kansen van Harold Ebels die rond de dertigste zet een onschuldig ogend pionzetje verkeerd beantwoordde
en prompt de vijandelijke dame op bezoek kreeg in zijn koningsstelling. Tars Wanders houdt knap aansluiting
bij de top van de ranglijst. Hij versloeg Sandra Hollander met behulp van een handige penning. Matthijs
Hulsebos is onderweg naar de bovenste regionen van de ranglijst. Hij won op solide wijze van Barry
Blekemolen die volgens goed gebruik de hele beker leeg dronk en pas opgaf nadat bijna al zijn materiaal was
veroverd. Ferry Haan boekte een vlotte zege op Ed van Duin die pas bij het tweede – niet meer meetellende
– potje in zijn concentratie kwam. Hidde Ebels scoorde een reglementair, maar onbevredigend punt doordat
zijn tegenstander – wiens naam hier niet genoemd wordt – zich niet had afgemeld, dus wel was ingedeeld,
maar desondanks niet verscheen. Jeroen van Vliet beschikte enige tijd over een keurige pion voorsprong,
maar toen Hans de Goede een stuk veroverde keerde het beeld van de partij en schoof De Goede alsnog naar
de zege. Komende donderdag reist Vredeburg 1 af naar Kudelstaart voor een bondsduel tegen naaste
concurrent Westeinder 1. Een dag later staat voor de leden van Vredeburg het traditionele kersttoernooi op
het programma.

Kersttoernooi (en extern) – 21 december 2019
Jammerlijke nederlaag SV Vredeburg

Op donderdag 19 december reisde het eerste achttal van SV Vredeburg naar het verre Kudelstaart voor een
bondsduel tegen SC Westeinder 1. Een dag later stond voor de schakers het traditionele kersttoernooi op het
programma.

Vredeburg 1 won dit seizoen pas eenmaal en bevindt zich in de onderste regionen van de eerste klasse B.
Tegen SC Westeinder – op papier ongeveer even sterk – was er een uitgelezen kans een stap te zetten in de
richting van handhaving, maar helaas stond aan het einde van de avond 4,5-3,5 op de teller. In het voordeel
van de Kudelstaarters. Een knappe winstpartij was er voor invaller Barry Blekemolen. Ook Ed Stolp was goed
voor een punt. Remises waren er voor Luc Janssen, Bob Stolp en Bert Hollander, terwijl Sandra Hollander,
Tars Wanders en Remi Aafjes de koning moesten omleggen. De nederlaag was jammerlijk, omdat er zoveel
meer in gezeten had. Bert Hollander won via een openingsvalletje een pion en creëerde een glad gewonnen
stelling. Maar Hollander begon met de dame te dwalen en moest op een gegeven moment een kwaliteit
offeren om de geïsoleerde dame in leven te houden. Daardoor veranderde de opgelegde winst in een halfje.
Ook Luc Janssen bereikte groot stellingsvoordeel, maar zag dat voordeel in het eindspel verdampen en
tekende uiteindelijk voor een remise. Vredeburg heeft in de eerste maanden van 2020 nog drie duels om het
vege lijf te redden. Het traditionele kersttoernooi leverde de schakers van Vredeburg een genoeglijke avond
op. Met varianten als hands and brains – waar overigens Hands de Goede en Jan Braintjes zeer bedreven in
waren – king of the hill en Fischer Random werd de schaakcreativiteit gestimuleerd en de voorspelbaarheid
de kop in gedrukt. Ook werden volgens goed gebruik de prijzen niet verdeeld op basis van de scores, maar op
basis van loting. Groot applaus was er voor Marlies Sturk. Gedurende een decennium verzorgde zij tijdens
het kerst- en het paastoernooi de hapjes. Zij gaat het cateringstokje overdragen. Onbekend is nog wie de
(oven)handschoen op zal pakken. Op vrijdag 3 januari 2020 treffen de schakers van SV Vredeburg elkaar
weer. Dan wordt gestreden om de felbegeerde snelschaaktrofee.

Snelschaakkampioenschap – 4 januari 2020
Bert Hollander: de ongenaakbare snelschaakkampioen

Op de eerste vrijdagavond van het nieuwe jaar streden de schakers van SV Vredeburg – traditiegetrouw – om
het kampioenschap snelschaken.
Met slechts vijf minuten bedenktijd per persoon per partij vraagt het snelschaken om een combinatie van
schaakinzicht, snelheid van handelen en stalen zenuwen. Vuurwerk op het schaakbord is gegarandeerd! Van
de spelers van SV Vredeburg bleek Bert Hollander ditmaal het meest bedreven in de specifieke discipline. De
26-jarige wiskundedocent was met een uitmuntende score van negen uit negen ongenaakbaar. Cruciaal
waren zijn overwinningen in de tweede en in de vierde ronde. In de tweede ronde bungelde Hollander tegen
Gertjan Hafkamp: hij beschikte over een hopeloze stelling en minder bedenktijd, maar had het geluk aan zijn
zijde dat Hafkamp zijn dame naar een verkeerd veld speelde, zodat Hollander met minder dan dertig
seconden op de klok alsnog de zwarte verdediging winnend kon kraken. In de vierde ronde rekende
Hollander – met de zwarte stukken – gedecideerd af met titelverdediger Luc Janssen en creëerde daarmee
een ranglijstvoorsprong die nadien niet meer in het geding kwam. Na winst van de felbegeerde
snelschaaktrofee in 2013 en 2018 mag de naam van Hollander voor de derde maal in de snelschaak-annalen
van SV Vredeburg worden bijgeschreven. Luc Janssen finishte met acht punten als nummer twee, terwijl Bob
Stolp met 6,5 punten goed was voor brons. Matthijs Hulsebos, Niels Hageman, Barry Blekemolen en Hidde
Ebels vormden met zes respectievelijk 5,5 punten de eersten van de 23 spelers die het podium niet haalden.
Opvallend was overigens de goede uitslag van Nico Pepping die net als ‘cracks’ als Jos Admiraal en Gertjan
Hafkamp op vier punten eindigde. Komende vrijdag verlagen de spelers van SV vredeburg het speeltempo
weer: dan wacht ronde veertien van de interne competitie.

Ronde 14 – 11 januari 2020
De Ruijter wint paard

Terwijl de ogen van de schaakliefhebbers zijn gericht op het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee,
speelden de schakers van SV Vredeburg op vrijdag 10 januari gewoon de veertiende ronde van de interne
competitie.
Koploper Luc Janssen speelde een solide partij tegen de gevaarlijke Gertjan Hafkamp. In het eindspel
profiteerde Janssen van de open koningstelling van de zwartspeler en bereidde met dame en torens een
keurige mataanval voor.

Paul de Ruijter zorgde voor een verrassende uitslag door te winnen van
Marcel Wester. Paardwinst in het vroege middenspel was
doorslaggevend.
Twee leden waren zo snel als vorige week (Foto: Marlies)
Samer ‘Speedy’ Alrayes en Hidde Ebels zijn beiden zeer snelle spelers. In
het geval van Alrayes was zijn spel echter ‘te’ snel, want hij werd geflest
met een mooi valletje op de damevleugel, leidend tot winst van een
toren en de partij voor Ebels. Jeroen van Vliet speelde een uitstekende
partij: een vol punt tegen de doorgewinterde Aart van den Brink kan
immers als “uitstekend” omschreven worden. Tars Wanders draait dit
seizoen mee met de ‘grote jongens’. Via een overwinning op Ed Stolp
waar niets op af te dingen viel, handhaafde hij zich in de top vijf van de ranglijst. Harold Ebels stak in zijn
partij tegen Remi Aafjes met een dubieus pionoffer de lont in het kruitvat. Aanvankelijk wist Aafjes het offer
te weerleggen en bereikte serieus voordeel, maar in het eindspel vergaloppeerde hij zich met stukverlies als
gevolg. In het eindspel gaf Ebels geen krimp en stelde het punt veilig. Tijdens een koffiemoment meldde
Marc Voorwalt aan schrijver dezes een sterke zet gespeeld te hebben, waardoor de dame van tegenstander
Hans de Goede in de problemen zou komen. In de praktijk bleek Voorwalt de situatie te rooskleurig te
hebben getaxeerd: De Goede creëerde voordeel en scoorde een fraai en verdiend punt. Ferry Haan heeft zijn
draai bij SV Vredeburg gevonden en liet in zijn partij tegen Gijs Pouw zien zeer goed te kunnen schaken. Na
een foutloze partij en een fraai punt sluipt Haan naar het linker rijtje van de ranglijst. Robin Rommel en Theo
Al speelden een spannende en gelijkwaardige partij, totdat Al in het eindspel plots een toren liet glippen en
een mataanval voor de kiezen kreeg. Jan Brantjes leek te beschikken over een mooie stelling met enkele ver
opgerukte pionnen op de koningsvleugel, maar het was tegenstander Ed van Duin diep het diepst rekende en
via de ‘counter-attack’ de overwinning boekte. Arthur Wilbie maakte kennis met de uitgekookte manier van
schaken van Marlies Sturk, die via zorgvuldig spel materiaalwinst en de partijzege boekte. Komende vrijdag
staat de vijftiende ronde van de interne competitie op het programma.

Ronde 15 – 19 januari 2020
Vredeburg bekert verder dankzij ‘kleine lettertjes’

(Foto: Marlies)

Op vrijdag 17 januari ontving SV Vredeburg het viertal van Aartswoud voor een duel
om de NHSB-beker. Tegelijkertijd speelden de overige schakers ronde vijftien van de interne competitie.
Op het eerste bord leverde Luc Janssen een voortreffelijke prestatie door zijn tegenstander onberispelijk weg
te schuiven. De verbonden zwarte vrijpionnen op de b- en de c-lijn gaven de doorslag. Bert Hollander
beschikte op het tweede bord aanvankelijk over een ruimtevoordeel en goede aanvalskansen, maar hij bleek
te veel hooi op de vork te hebben genomen: de counter-attack was dodelijk. Op bord drie schoof Matthijs
Hulsebos met knap positioneel spel naar de zege, terwijl Hidde Ebels op het vierde bord in een spannende
partij met tegengestelde rokades in het eindspel langzaam werd gekraakt. Eindresultaat: 2-2. De
spreekwoordelijke ‘kleine lettertjes’ in het bekerreglement waren evenwel in het voordeel van Vredeburg: bij
2-2 worden de scores vanaf het onderste bord weggestreept. Zodoende kan Vredeburg het bekeravontuur
vervolgen. In de interne competitie boekte Barry Blekemolen een fraaie overwinning op Ed Stolp. Vooral de
sterke lopers van de zwartspeler waren van doorslaggevend belang. Tars Wanders verspeelde het volle punt
aan Harold Ebels. Het was er één in de categorie “ben ik er toch nog ingetuind”. Wanders speelde prima,
veroverde een kwaliteit in het middenspel en kon op verschillende manieren de vis op het droge halen, maar
een allerlaatste trucje van zijn opponent werd Wanders noodlottig. Hij brandde zijn vingers aan een
vergiftigd paard, direct leidend tot mat. Gertjan Hafkamp en Jos Admiraal zorgden voor een spannende partij
met wisselende kansen. Hafkamp had echter de langste adem en maakte in het eindspel het verschil. Jaap
Limmen etaleerde zijn ervaring – 45 jaar lid van SV Vredeburg – en bond Arthur Wilbie – bezig aan zijn eerste
seizoen bij de vereniging – aan de zegekar. Aart van den Brink was één cruciale zet eerder met de matvoering
dan zijn opponent Gijs Pouw. Hans de Goede en Marlies Sturk probeerden van alles, maar het evenwicht in
de stelling wilde maar niet verbroken worden: remise. Komende week ontvangt SV Vredeburg het Limburgse
De Juiste -Z- voor een massakamp. Dit op initiatief van Luc Janssen, afkomstig uit Margraten en jarenlang lid
van de Juiste -Z-, maar thans woonachtig in Egmond-Binnen en uitkomend voor Vredeburg.

Ronde 16 – 1 februari 2020
Caïssa is Vredeburg niet goedgezind

Het tweede schaakteam van SV Vredeburg ontving 31 januari het op papier sterkere Caïssa 2, vernoemd naar
de schaakgodin. Ze bracht voornamelijk de Hoornezen geluk. Remi Aafjes maakte nog knap remise. En Barry
Blekemolen had vermoedelijk een konijnenpootje op zak, getuige het helpmat waarmee hij won. Hidde Ebels
verzorgde zelfs de stunt van de avond door op bord 1 al snel met een kwaliteitsoffer gevolgd door een
dameoffer ondekbaar mat te geven. Maar bij Robin Rommel, Hans de Goede, Gertjan Hafkamp, Dick Aafjes
en Aart van den Brink werd steeds het krachtsverschil duidelijk en blijft Vredeburg 2 dankzij de 2,5-5,5 uitslag
opnieuw met lege handen achter. Om niet te degraderen zal iedereen de komende wedstrijden boven
zichzelf uit moeten stijgen.
De rest van de club was met competitieronde zestien bezig. Luc Janssen behoudt zijn riante voorsprong op
de ranglijst door een evenwichtige remise te spelen met achtervolger Bob Stolp. Ook Nico Pepping speelde
zo gelijkwaardig als Jan Brantjes, waardoor er geen winnaar was. Bij Bert Hollander en Jos Admiraal was dat
evenwicht er niet. Admiraal won een gezonde pion en zat klaar om op techniek het punt binnen te halen,
maar blunderde plots flink zodat het punt onverwachts naar Hollander ging. Ed Stolp won ook snel een pion
en gaf Ferry Haan geen kans meer om terug in de partij te komen. Jaap Limmen leek dan wel weer een
klavertje vier bij zich te hebben: tegenstander Jeroen van Vliet stond prima, maar zag zijn voordeel evenredig
met zijn concentratieniveau verdwijnen waarna remise werd afgesproken. Gijs Pouw pakte relatief
eenvoudig de winst, want Marcel Wester kreeg dezelfde focusproblemen en gaf zomaar een toren weg. Voor
de tweede keer dit seizoen vond een damesduel plaats. Opnieuw won Sandra Hollander – met een “gemeen
trucje” – van Marlies Sturk. Jan Levering stond snel voordelig en wist na veel schuiven dat ook te verzilveren
tegen Chiel Pepping. Toen waren enkel Adri Beentjes en Indriaas Booij nog bezig. Beentjes deed dat de hele
avond met een stuk meer. Echter stond Booij niet alleen met de rug tegen de muur, maar blijkbaar ook met
een hoefijzer boven de deur. Na meerdere blunders sloeg de balans nog helemaal om en was het Booij die
het volle punt kon noteren.
Bert Hollander

Ronde 17 – 8 februari 2020
Briljante torenzet Blekemolen

Op vrijdag 7 februari speelde het viertal van Vredeburg 3 een bondswedstrijd bij de buren van Castricum 3.
Tegelijkertijd werkten de overige schakers ronde zeventien van de interne competitie af.
Vredeburg 3 draait niet slecht in de vierde klasse C, maar tegen directe concurrent Castricum 3 ging het mis.
Met het kleinst mogelijke verschil verloren de Limmer schakers: 2,5-1,5. Jaap Limmen wist zijn duel nog wel
te winnen, terwijl Marlies Sturk haar sterke opponent op remise hield, maar kopman Samer Alrayes en Adri
Beentjes liepen tegen een nederlaag aan. Vredeburg 3 ziet Castricum 3 en Purmerend 6 nu op gelijke hoogte
komen op de ranglijst. In de interne competitie eindigde het duel tussen koploper Luc Janssen en
achtervolger Bert Hollander in remise. Zonder slag of stoot kwam die score zeker niet tot stand. Hollander
viel aan; investeerde een pion; kwam door subtiele verdedigende manoeuvres van Janssen minder te staan,
maar ontsnapte met ‘eeuwig schaak’. Barry Blekemolen zorgde voor een mooie stunt door de sterke Bob
Stolp te verslaan. De wijze waarop Blekemolen met een briljante torenzet het remise-achtige eindspel in één
keer op z’n kop zette, zal nog lang heugen. Plots moest Stolp een toren geven om de a-pion van Blekemolen
van promotie te weerhouden. Gertjan Hafkamp was goed op dreef. In een complexe partij met wisselende
kansen rekende hij dieper dan opponent Harold Ebels, waarna zijn f-pion winnend de overzijde bereikte. Jan
de Graaf was in z’n nopjes met een lekkere zege op Harry Levering. Aart van den Brink veroverde een loper
van Theo Al en had vervolgens geen moeite naar het volle punt te schuiven. Arthur Wilbie en Nico Pepping
speelden een spannende partij waarin het evenwicht in de stelling niet werd verbroken: remise. Remi Aafjes
profiteerde van het matige middenspel van Hidde Ebels en maakte via stukwinst het verschil. Na een
enigszins bemazzelde overwinning op Dick Aafjes – hij blunderde een stuk weg in het eindspel – klopt Hans
de Goede op de deur van de top tien van de ranglijst.
Komende week speelt het eerste team van SV Vredeburg een bondswedstrijd bij De Uil 2 in Hillegom, terwijl

Vredeburg 4 op bezoek gaat bij Assendelft 3. Ook ronde achttien van de
interne competitie staat op de agenda.

Ronde 18 – 15 februari 2020
Degradatiespook doemt op voor Vredeburg

Met bondswedstrijden voor Vredeburg 1 en 4 en ook nog de achttiende
ronde van de interne competitie kon in Limmen gesproken worden van
een drukke schaakweek.
Marlies gaf Bert een valentijnscadeautje…
Vredeburg 1 dat na het kampioenschap van vorig seizoen uitkomt in de loodzware eerste klasse B, speelde in
Hillegom tegen De Uil 2. Luc Janssen en Bob Stolp verrichtten goed werk door te winnen aan de twee
hoogste borden. Jos Admiraal, Hidde Ebels en Ed Stolp tekenden voor een verdienstelijk half punt, maar Bert
en Sandra Hollander en Harold Ebels noteerden een nul. Door de 4-5-3,5-nederlaag zakt Vredeburg dieper in
het moeras. Met duels tegen koploper Kijk Uit 1 en Heemsteedse SC 1 voor de boeg lijkt het voor het
vlaggenschip van Vredeburg een ondoenlijke opgave degradatie nog te ontlopen. Vredeburg 4 verloor met 31 bij Assendelft 3. Jan de Graaf, Jan Brantjes en Ed van Duin gingen onderuit. Gijs Pouw scoorde het puntje
voor de eer. In de interne competitie liet Matthijs Hulsebos aan de hand van een onberispelijke zege op
Gertjan Hafkamp zien zeer bedreven te zijn in het ‘edele spel’. Met een onorthodoxe opening trachtte Barry
Blekemolen koploper Luc Janssen te verrassen, maar degene die de weg kwijtraakte in de merkwaardige
stelling was Blekemolen zelf. Met weer een zege bouwt Janssen gestaag aan titelprolongatie. Achtervolger
Bert Hollander profiteerde van een zwakke loperzet van zijn opponent Hidde Ebels en blijft – op respectabele
afstand van Janssen – in het spoor. De ‘mastodonten’ Jos Admiraal en Ed Stolp deden elkaar bepaald geen
pijn en kwamen een vlotte remise overeen. In de schaakwereld wordt zulks een ‘salonremise’ genoemd. De
echtelieden Bert van Diermen en Marlies Sturk maakten er op Valentijnsdag daarentegen geen softe
vertoning van: met goed spel en het nodige wapengekletter creëerde Sturk een gewonnen eindspel, maar
toen zij zomaar een stuk liet glippen was manlief er als de kippen bij om de stelling te kantelen en alsnog het
volle punt te scoren. Een remiseaanbod van zijn liefhebbende echtgenote wimpelde Van Diermen beleefd
weg. Ook de partij tussen Chiel Pepping en Marcel Wester kende door afwisseling van knappe strategische
manoeuvres en knullige fouten een hoge amusementswaarde. Uiteindelijk trok Wester aan het langste eind.
De ‘gesloten Siciliaan’ van Sandra Hollander en Harold Ebels mondde, na een stukkenruil in het middenspel,
uit in een puntendeling. “Een klein blundertje in de opening”, dat was de uitleg van Paul de Ruijter ter
verklaring van zijn nederlaag tegen Nico Pepping. Jeroen van Vliet tekende voor een doordachte aanval,
resulterend in winst van de vijandelijke dame. De sportieve Adri Beentjes complimenteerde zijn tegenstander
oprecht met zoveel vernuft.

Ronde 19 – 22 februari 2020
Van Diermen richting barretje

Op vrijdag 21 februari speelden de schakers van SV Vredeburg ronde negentien van de interne competitie.
Met een pion minder slaagde Tars Wanders er in het eindspel van zijn partij tegen Luc Janssen heel knap in
zoveel tegendreiging te ontwikkelen dat de koploper besloot tot een zeldzaam remise-aanbod. Door het
verdiende halve punt handhaaft Wanders zich in de subtop van de ranglijst, terwijl Janssen zich, gelet op zijn
riante voorsprong, de halve misser royaal kon permitteren. Bert van Diermen dacht wel even mee te kunnen
in het snelle speeltempo van Samer Alrayes, maar vergiste zich schromelijk: in no time stond Van Diermen
een stuk achter en minder dan een kwartier later kon hij in de richting van het barretje. Bij de partij tussen
Bob Stolp en Bert Hollander was voorzichtigheid het devies. Gevolg: een bloedeloze remise. Ook in de
partijen tussen Ed Stolp en Harold Ebels en tussen Hidde Ebels en Sandra Hollander werd het evenwicht niet
doorbroken en werd een vlotte puntendeling genoteerd. Arthur Wilbie veroverde met dame en loper een
cruciale diagonaal en creëerde zo een mataanval op de koningsstelling van Jan Brantjes. Weliswaar miste
Wilbie – misschien dankzij het stalen gezicht van Brantjes – vervolgens de kortste route naar ondekbaar mat,
maar enkele zetten later kon Wilbie dan toch de zege binnenhalen. Jaap Limmen speelde een prima partij
tegen Aart van den Brink, veroverde een mooie pion en leek te gaan winnen. Maar door een lelijke blunder

van Limmen in het eindspel, leidend tot verlies van een stuk, was het toch Van den Brink die met het volle
punt aan de haal ging. Tegen Gertjan Hafkamp offerde Hans de Goede een paard tegen twee pionnen en de
aanval. Het leidde tot een spectaculaire partij, waarin de kansen voortdurend wisselden. Toch was Hafkamp
degene die als laatste lachte, toen De Goede in het diepe eindspel een toren verspeelde en zo de zege uit
handen gaf. Olga Commandeur boekte een fraaie overwinning. Cruciaal was het gegeven dat tegenstander
Paul de Ruijter een verdekt opgestelde loper over het hoofd zag en alzo de dame inleverde. Marcel Wester
en Nico Pepping zorgden voor een spannende partij, waarin Wester voortdurend over de iets betere positie
beschikte en dat overwicht omzette in een keurige winst. Adri Beentjes wisselt uitstekende partijen met
goede strategische manoeuvres af met matige duels, gekenmerkt door dubieuze zetten. De partij tegen Theo
Al was er één van het tweede soort: een makkelijk punt voor de geconcentreerd spelende Al. Marlies Sturk mocht Marc Voorwalt dankbaar zijn toen
deze in een duidelijk betere stelling een toren liet glippen. Het resulterende
eindspel was voor Sturk een eenvoudig klusje. Komende week zijn er twee
bondswedstrijden: Vredeburg 2 ontvangt Oppositie 1 uit Heiloo en
Vredeburg 3 verwelkomt Volendam 3.
Marc had Marlies’ koning binnen handbereik… (Foto: Marlies)

Ronde 20 – 29 februari 2020
Vredeburg 2 verliest derby

Op vrijdag 28 februari ontving Vredeburg 2 de buren van Oppositie 1 uit Heiloo, speelde Vredeburg 3 tegen
het jeugdtalententeam Volendam 3 en werkten de overige schakers ronde twintig van de interne competitie
af.
De schaakverenigingen Vredeburg uit Limmen en Oppositie uit Heiloo staan op goede voet, maar de
onderlinge duels hebben niettemin het karakter van een beladen derby. Vredeburg 2 verloor deze aflevering
van ‘mot met de buren’ met 5-3. Gertjan Hafkamp was de enige Vredeburg-speler die goed was voor een vol
punt. Toen hij met dame en paard de vijandelijke linies binnendrong, was het snel gedaan met zijn
tegenstander. Hidde Ebels, Tars Wanders, Remi Aafjes en Robin Rommel scoorden een half punt. In het geval
van Tars Wanders, die voortdurend onder druk stond, was dat een mooie opsteker en een beloning voor zijn
overlevingskunst. Ook Hidde Ebels bleef knap op de been. Hij speelde lang met een kwaliteit minder op het
bord. In het geval van Robin Rommel was het echter een jammerlijk halfje: in een gewonnen stelling liet hij
zijn opponent wegkomen met een ‘eeuwig schaak’. Kopman Barry Blekemolen, Hans de Goede en teamleider
Dick Aafjes gingen tamelijk kansloos onderuit. Vredeburg 2 is door de nederlaag zo goed als zeker
gedegradeerd uit de sterk bezette tweede klasse B. De tegenstanders van Samer Alrayes, Jaap Limmen,
Marlies Sturk en Adri Beentjes – de spelers van Vredeburg 3 – waren nog nat achter de oren. De jeugdige
talentjes van Volendam lieten evenwel zien al heel aardig te kunnen schaken. Alrayes, Limmen en Beentjes
moesten genoegen nemen met een half punt, terwijl Sturk een nederlaag incasseerde. Eindstand: 1,5-2,5 in
het voordeel van de bewoners van het vissersdorp. Vredeburg 3 blijft steken op de tweede plaats op de
ranglijst van de vierde klasse C. In de interne competitie won koploper Luc Janssen zeer vlot van Harold Ebels
die in het vroege middenspel, na een ongelukkige pionzet, een paard moest inleveren en zichzelf via opgave
een lijdensweg bespaarde. Bert Hollander won een goede positionele partij van Ed Stolp. Met een
spectaculaire loperzet, waardoor een toren gepend werd, wist Gijs Pouw de scalp van Bert van Diermen te
veroveren. Aart van den Brink bood knap weerstand tegen favoriet Bob Stolp, maar kwam na verlies van
twee stukken tegen een toren toch in een verloren eindspel. Jan Brantjes kon grijnzend de uitslag melden
van zijn partij tegen Jan de Graaf. Het was 1-0… uiteraard in zijn voordeel. Ferry Haan kwam – nota bene in
zijn debuutseizoen – boven de 50 procent na een degelijke winstpartij tegen Harry Levering. Komende vrijdag
wordt er niet geschaakt! Vanwege het evenement Limmen Artistiek en Creatief is de speelzaal niet
beschikbaar. Op 13 maart staan bondsduels voor Vredeburg 1 en 4, alsmede ronde 21 van de interne
competitie, op de rol.

Door de corona-uitbraak was ronde 20 helaas de laatste van het seizoen.

