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De verslagen zijn van de hand van Harold
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Nieuwe verslagen? Kijk op sv-vredeburg.nl

Ronde 0 – 18 september 2021
Nieuw schaakseizoen bij SV Vredeburg

Bijna anderhalf jaar moesten de schakers van SV Vredeburg uit Limmen zich tevreden stellen met partijtjes
op internet of schaakpuzzeltjes uit de krant. Maar het kan en mag weer! Bord, stukken en klokken komen
weer op tafel. Op vrijdag 24 september start een nieuw schaakseizoen. Ook niet-leden zijn van harte welkom
om eens een kijkje te komen nemen in de altijd gezellige speellocatie Vredeburg aan de Dusseldorperweg. SV
Vredeburg is een knusse vereniging met zo’n 35 leden. Wekelijks zijn er op vrijdagavond vanaf 20.15 uur
competitie-activiteiten. Een computerprogramma zorgt ervoor dat deelnemers altijd een tegenstander van
min of meer gelijk niveau treffen. Eerder op de avond, vanaf 19.30 uur, wordt er een schaakles gegeven. De
lessen zijn zeer toegankelijk en leuk om eens mee te maken.
Op vrijdag 17 september werd het seizoen traditioneel aangevangen met de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze keer stond de vergadering in
het teken van een wisseling van de wacht in het bestuur van de vereniging.
Jos Admiraal droeg na 34 jaar trouwe dienst de voorzittershamer over aan
Jan Brantjes. Admiraal (72) wil het in relatie tot leeftijd en gezondheid iets
rustiger aan gaan doen. De ledenvergadering besloot unaniem om Admiraal
het erelidmaatschap toe te kennen. Harold Ebels diende het
verenigingsbestuur 23 jaar als secretaris. Ebels vond het tijd om ruimte te
maken voor een volgende generatie. Bert Hollander (27) is de nieuwe
secretaris. Penningmeester Bob Stolp zorgt voor de broodnodige
continuïteit in het bestuur. Admiraal en Ebels werden , onder luid applaus
van de leden, door de nieuwbakken voorzitter in de bloemen gezet. Brantjes
sprak in zijn maiden-speech over een mooie vereniging waar fanatiek en op
niveau geschaakt wordt door enkele topspelers, maar waar ook gezelligheid
troef is. Met name de zogenoemde ‘kelder’ – een groep spelers uit het rechter Jos draagt de voorzittershamer
rijtje – vormt daar een belangrijke factor in. Tenslotte werd Luc Janssen voor- over aan Jan. (Foto: Harold)
gedragen als de nieuwe competitieleider, terwijl Simone Boersen met
ingang van het nieuwe seizoen de verenigingsbar gaat bemensen.

Ronde 1 – 25 september 2021
Schakers Vredeburg als vanouds van start

Na een lange pauze mochten de schakers van SV Vredeburg zichzelf
vrijdag weer bewijzen achter het bord voor de competitie. De tafels
stonden op afstand, maar de sfeer was gezellig als vanouds. (Foto: Bert)
In deze eerste ronde waren er wat nieuwe gezichten te zien, die met wat bijspijkeren hopelijk snel hun draai
vinden binnen de vereniging. Heleen van der Linden had vorig jaar al eens meegedaan en bleek bovendien in
coronatijd online geoefend te hebben: een strakke overwinning was het resultaat. Er vielen niet veel
verrassingen te noteren. Hoewel de sterkere schakers er soms even in moesten komen, werd het
krachtsverschil vaak duidelijk. Zo won Jos Admiraal opgelucht eenvoudiger van Theo Al dan de strubbelingen
van vorig jaar. Barry Blekemolen miste de 100%-efficiëntie, maar vond uiteindelijk een mooi matpatroon
over de zwarte velden van Adri Beentjes. Een speler als Samer Alrayes vocht nog flink terug met een
praktisch stukoffer, maar ook clubkampioen Luc Janssen won zijn partij. Marcel Wester overtrof als enige de
papieren verwachtingen door Robin Rommel snel en soepel op remise te houden. Volgende week is er
opnieuw eerst een lesje om 19:30 en daarna de volgende ronde. Aansluiten is nog altijd mogelijk.
Bert Hollander

Ronde 2 – 2 oktober 2021
Koning in z’n blootje

Op vrijdag 1 oktober speelden de schakers van SV Vredeburg de tweede ronde van de interne competitie. Op
maar liefst veertien tafels werd een partij gespeeld.
Tars Wanders arresteerde met een vooruitgesnelde loper de toren van Marcel Wester op veld a8. Met die
kwaliteitswinst was het voor de doorgewinterde Wanders een koud kunstje het punt veilig te stellen. Ed
Stolp kwam niet aan een rokade toe in zijn partij tegen Barry Blekemolen. Stolp stuurde de koning in z’n
blote kont het vrije veld in, alwaar de eenzame aanvoerder een prooi werd voor de lopers van de
voortreffelijk spelende Barry Blekemolen. Met een werkelijk briljant loperoffer wist Bert Hollander zijn partij
tegen Dick Aafjes te beslissen. Met een ijzersterke dame op de g-lijn en een ondersteunende toren op de
open h-lijn nam Harry Levering met succes de zwarte koning van Adri Beentjes op de korrel. In een complexe
stelling rekende Robin Rommel minder diep dan zijn opponent Harold Ebels. Het kostte Rommel een paard
en daarmee de partij. Het absolute topduel tussen oud-clubkampioenen Luc Janssen en Bob Stolp eindigde
voor Janssen in een deceptie. In een prima stelling verzuimde hij een loper tegen een paard te ruilen, waarna
Stolp met het paard prompt een gemene vork creëerde. Met een kwaliteit minder hield Janssen het
onmiddellijk voor gezien. Debutant Jesse Zoon liet tegen Nico Pepping zien best een aardig potje te kunnen
schaken: lang ging het gelijk op totdat de ervaring van Pepping toch de doorslag gaf. Ferry Haan baalde van
de foeilelijke paardzet die hij in het middenspel van zijn partij tegen Hans de Goede produceerde. Het paard
werd geslagen en zonder compensatie was Haan ten dode opgeschreven. De thriller van de avond kwam op
naam van Sandra Hollander en Remi Aafjes. Keer op keer leek Aafjes de partij in z’n voordeel te beslechten,
maar evenzovele keren ontsnapte Sandra Hollander. Uiteindelijk wist Sandra Hollander nog te winnen ook.
Met de vlag op vallen verloor Aafjes een stuk. Dat Jeroen van Vliet kort na middernacht door de Vredeburgleden werd toegezongen had niets te maken met de verdienstelijke remise die hij scoorde tegen Indriaas
Booij. Wel vierde Van Vliet zijn 55e verjaardag!

Ronde 3 – 9 oktober 2021
Slimme Beentjes verovert dame

Op vrijdag 8 oktober speelden de schakers van SV Vredeburg de derde ronde van de interne competitie.
Koploper Bob Stolp behield zijn honderd-procentscore door gedecideerd af te rekenen met Barry
Blekemolen. Met een gemene loperzet creëerde Stolp een dubbele aanval op koning en dame. Blekemolen
gaf direct op. Bert Hollander en Luc Janssen maakten er een lange en spannende partij van. Pas in het diepe
eindspel liet Hollander met veel precisie zien dat zijn toren sterker was dan het paard en de pluspion van
Janssen. Harold Ebels moest een loper geven om promotie van een pion van Tars Wanders te voorkomen en
kwam nadien in een moeizame stelling terecht. Maar Wanders benutte het voordeel niet – hij deactiveerde
zijn toren – waardoor Ebels naar een remise kon schuiven. Ook de hoogstaande partij tussen Theo Al en
Ferry Haan eindigde in remise. Gelet op de weloverwogen en zorgvuldige benadering van beiden was dat een
logische uitslag. Nico Pepping was wederom in goede vorm. Ed van Duin was daar het slachtoffer van. De
zwarte koning van Van Duin kwam op de zevende rij in onoverkomelijke problemen. Robin Rommel boekte
een enigszins bemazzelde zege op Marlies Sturk, die over een gunstige stelling beschikte, maar zichzelf in de
voet schoot door een roekeloze koningszet. De slimme Adri Beentjes veroverde in het vroege middenspel de
d ame van Arthur Wilbie en scoorde zodoende het volle punt. Paul de Ruijter hield lang stand tegen de sterke
Jaap Limmen, maar moest in het eindspel na pionverlies het hoofd buigen. Eenzelfde soort spelverloop was
waarneembaar in de partij tussen Marcel Wester en Heleen van der Linden. Van der Linden ging strijdend ten
onder tegen haar meer ervaren opponent. Komende vrijdag vangt het achttal van Vredeburg 1 de
bondscompetitie aan met een thuisduel tegen het ijzersterke
Purmerend 1.

Ronde 4 – 16 oktober 2021
Vredeburg onderuit tegen Purmerend

Op vrijdag 15 oktober speelde het eerste achttal van SV Vredeburg in eigen huis een bondswedstrijd tegen
het sterke Purmerend 1. Het was het eerste bondsduel sinds februari 2020. De overige schakers werkten de
vierde ronde van de interne competitie af.
Vredeburg 1 komt, als gevolg van het fraaie kampioenschap in 2019, uit in de ijzersterke eerste klasse B en
trof in Purmerend een tegenstander die met gemiddeld zo’n 250 ratingpunten meer zwaar favoriet was.
Teamcaptain Bert Hollander nam zijn verantwoordelijkheid en stelde zichzelf op aan het eerste bord, alwaar
hij een tegenstander trof met de fabelachtige rating van 2384. Ondanks het kranig verweer werd Hollander
gedecideerd van het bord geschoven. Bob Stolp en Luc Janssen behaalden op bord 2 en 3 verdienstelijke
remises. Sandra Hollander consumeerde te veel bedenktijd en kwam daardoor in een op papier gelijkwaardig
eindspel toch in de problemen. Zij verloor doordat zwart een pion naar de overkant loodste. Ed Stolp kreeg al
snel te maken met een cruciale stellingzwakte op de zevende rij, waar zijn tegenstander wel raad mee wist.
De partijen van Barry Blekemolen en Harold Ebels hadden een vergelijkbaar verloop: keurig door het
middenspel komen, maar in het eindspel, op techniek, toch nog worden weggeschoven. Robin Rommel,
tenslotte, zorgde voor een daverende verrassing door zijn tegenstander – die maar liefst 350 ratingpunten
meer achter de naam had – op knappe wijze te verslaan. Daarmee ontstond een einduitslag van 6-2 in
Purmerends voordeel en begint Vredeburg de competitie vanaf de onderste plaats.
In de interne competitie koos Aart van den Brink ervoor een defensieve veste rondom de witte koning te
bouwen. Maar de geslepen Tars Wanders wist het muurtje winnend omver te
werpen. De zwagers Harry Levering en Ed van Duin gingen er eens goed voor
zitten. Maar het lachen verging Van Duin snel: Levering veroverde materiaal na
een knappe aanval en schoof eenvoudig naar winst. Marcel Wester kreeg te
maken met de brille van Jaap Limmen. Met een verfijnde loperzet veroverde
Limmen de kwaliteit en haalde vervolgens het volle punt. Theo Al kreeg spijt van
de experimentele opening die hij speelde tegen Jeroen van Vliet. Zijn stukken
werkten niet goed samen en Van Vliet kon de zege boeken. Bert van Diermen
keek beteuterd nadat hij in zijn partij tegen Remi Aafjes door een onbezonnen
momentje de dame en daarmee de partij verloor. Arthur Wilbie creëerde een mooie aanval over de open glijn, maar tegenstander Samer Alrayes had alles in het snotje en counterde naar een strakke overwinning.
(Foto’s Vredeburg 1–Purmerend 1: Marlies; v.Duin verging het lachen snel: Harold)

Ronde 5 – 23 oktober 2021
Limmen speelt als toptalent

Op vrijdag 22 oktober speelden de schakers van SV Vredeburg de vijfde ronde van de
interne competitie. Op maar liefst veertien borden werd serieuze strijd geleverd.
Nico Pepping lootte ‘oneven’.
(Ook deze avond: Joke tegen Marc. Foto: Marlies)
Tars Wanders trad met de witte stukken aan tegen koploper Bert Hollander en leek in het middenspel te
beschikken over een gelijkwaardige stelling. Maar niets was minder waar: met een klassiek paardoffer op
veld f2 brak de zwartspeler de verdediging open en enkele zetten later volgde het onvermijdelijke mat. Barry
Blekemolen was in de opening van zijn partij tegen Harold Ebels nog niet bij de les. Hij liet een loper
opsluiten. Daarna vocht Blekemolen nog een zet of veertig tegen de spreekwoordelijke bierkaai, alvorens de
precieze Ebels te feliciteren. Luc Janssen werkt zich een weg omhoog op de ranglijst. Tegen Marcel Wester
won hij een cruciale pion in het middenspel. Dat de geboren Limburger daarna niet de kortste, maar wel een
betrouwbare route naar het volle punt volgde, was slechts voer voor de puristen. Marlies Sturk speelde een
winnende partij tegen Theo Al. Zij profiteerde optimaal van de benarde positie van de zwarte koning achter
de eigen pionnen. Jaap Limmen is inmiddels 78 jaar, maar schaakt bij tijd en wijlen als een jong toptalent.
Met onberispelijke zetten en de nodige aanvallende creativiteit werd Aart van den Brink opzij gezet. Paul de
Ruijter boekte zijn eerste zege van het schaakseizoen. Hij was sterker dan Jesse Zoon die dit schaakseizoen
zijn debuut maakt. Dirk Aafjes wachtte extreem lang met het uitvoeren van de rokade. Toen hij kort na de
twintigste zet alsnog een korte rokade uitvoerde, kreeg hij gelijk het deksel op de neus. Met goed samenspel
tussen dame en toren brak tegenstander Sandra Hollander de koningsstelling van Aafjes open en wist de
koning weldra te strikken. Met de zege klimt Sandra naar de derde plaats op de ranglijst. Samer Alrayes nam
te weinig tijd om zijn zetten goed door te rekenen en verloor van Adri Beentjes die dat juist wel deed.

Ronde 6 – 30 oktober 2021
Stolp lacht het laatst

Op vrijdag 29 oktober speelden de schakers van Vredeburg de
zesde ronde van de interne competitie. Alle ogen waren gericht op
het topduel tussen koploper Bert Hollander en zijn naaste belager
Bob Stolp. Het werd een waar spektakelstuk.
(Foto: Robin)
Na een rustige opening deed Hollander in het vroege middenspel iedereen versteld staan met een
verbluffend torenoffer, leidend tot een winnende stelling. Edoch, in de afwikkeling verzuimde Hollander een
klein verdedigend zetje te spelen, waarna de koele Stolp de laatste strohalm greep en met dame en toren
een matcombinatie uit de hoge hoed toverde. Zo was het Stolp die als laatste lachte en de leiding in het
klassement greep. “Hij kwam met al die pionnen naar voren… daar ben ik niet zo handig in”, verklaarde
Marcel Wester berustend, na zijn nederlaag tegen de aanvalslustige Ed van Duin. Jan Brantjes verkeerde in
grootse vorm: met een subtiele pionwinst in het middenspel werd opponent Jeroen van Vliet aan de kant
gezet. Chiel Pepping en Heleen van der Linden maakten er een lange en spannende partij van. Dat Pepping
onderweg een directe matvariant miste, mocht de pret niet drukken: uiteindelijk ging hij er toch met de
winst vandoor. Hidde Ebels luisterde zijn comeback bij de vereniging op met een strakke overwinning op zijn
vroegere economie-docent Ferry Haan. Luc Janssen vervolgde zijn tocht naar de top van de ranglijst met een
degelijke zege tegen Barry Blekemolen. In een partij met tegengestelde rokades draaide het om de vraag wie
de eerste zou zijn met een doorslaggevende aanval… en dat was Janssen. Jaap Limmen kwam in zijn partij
tegen Harold Ebels best lekker uit de opening, maar toen Limmen een cruciale ruil van stukken vermeed,
kreeg hij het deksel op de neus. Met een bekeken paardzet veroverde Ebels een stuk. Harry Levering wist in
het vroege middenspel een toren van Gijs Pouw te verschalken en legde daarmee de basis voor het volle
punt. In een Heiloos onderonsje toonde Samer Alrayes zich sterker dan Indriaas Booij.

Ronde 7 – 6 november 2021
Debutantenduel bij SV Vredeburg

Vredeburg zat vrijdag vol schakers voor de competitie. Het leukste duel
vochten debutanten Jesse Zoon en Joke Mooij uit, die in de lessen snel
bijleren. Het resultaat: een tot op het bot uitgekloven partij waarbij Zoon
gebruikmaakte van de laatste fout en zo won.
(Foto: Marlies)
Bob Stolp blijft bovenaan na zijn vijfde interne overwinning, ditmaal tegen Sandra Hollander. Luc Janssen had
zijn handen vol aan de plaagstootjes die Tars Wanders uitdeelde, maar won uiteindelijk wel. Jaap Limmen
was terecht zelfkritisch na een prima eerste helft. Ed Stolp profiteerde namelijk in het vervolg en liet Limmen
met lege handen achter. Jos Admiraal liet andermaal zijn Franse expertise zien en won met een tactiekje van
Hans de Goede in het vroege middenspel. Chiel Pepping en Marc Voorwalt praatten elkaar tijdens de partij
onder tafel. Helaas voor Pepping was Voorwalt de man die op het bord de daad bij het woord voegde. Ook
Samer Alrayes liet zijn snel spelende stukken op het bord het woord doen: Jeroen van Vliet kon enkel
toekijken hoe hij van het bord getikt werd. Marlies Sturk en Aart v/d Brink begingen na mekaar onhandige
acties en besloten maar tot een vreedzame remise. Ook Marcel Wester bood remise aan, een zeldzaamheid.
Hoewel een verdedigbare uitslag, nam Bert van Diermen het daarom wellicht te snel aan! Heleen v/d Linden
won in een goede opening een stuk van Indriaas Booij. Maar Booij bleef vechten en ging uiteindelijk nog met
het hele punt lopen. Tenslotte speelden Bert Hollander en Remi Aafjes een wilde partij, waarbij het
dameoffer van Hollander in de opening slechts de prelude was. Ogenschijnlijke blunders bleken verdere
offers en na middernacht bereikte Aafjes een gewonnen eindspel. Maar in zijn tijdnood klapte een laatste
valletje dicht en zagen de omstanders Hollander toch nog onterecht de winst pakken.
Bert Hollander

Ronde 8 – 14 november 2021
(Het eerste team stunt! Foto: Marlies)

Sensationele zege SV Vredeburg

Op vrijdag 12 november deed zich een nieuw fenomeen voor bij Schaakvereniging Vredeburg: QR-controles
bij de deur. Die avond speelde het eerste team van SV Vredeburg een bondswedstrijd tegen het sterke ZSC
Saende.
Het vlaggenschip van Vredeburg is ingedeeld in de sterk bezette eerste klasse B. Het eerste competitieduel
was afgetekend verloren tegen titelkandidaat Purmerend. Nu mocht Vredeburg het opnemen tegen het ook
niet misselijke ZSC Saende. De gasten uit Zaanstad waren, met een gemiddeld ratingvoordeel van 150
punten, de duidelijke favoriet. Teamcaptain Bert Hollander gaf het goede voorbeeld door tamelijk snel een
punt te veroveren. Zijn tegenstander had te wild geopend en daarbij een paard verspeeld. Niet veel later wist
ook Bob Stolp te winnen. De dame van zijn tegenstander kwam min of meer buitenspel te staan, waarna
Stolp met een knappe aanval op de vijandelijke koningstelling het pleit beslechtte. Sandra Hollander trof een
tegenstander die ogenschijnlijk alles van de zogenaamde Grand Prix Attack wist, want hij weerlegde de
aanval van Sandra en behaalde een sterke overwinning. Toen Harold Ebels even later de 3-1 aantekende,
begonnen de Limmers in iets moois te geloven. Ebels wist de Scandinavische opening van zijn tegenstander
prima te bestrijden en arresteerde de zwarte koning in het centrum. Remi Aafjes stemde in een licht
voordelige stelling, maar met nog maar zeer beperkte bedenktijd, in met het remise-aanbod van zijn
opponent. Verstandig! Barry Blekemolen verloor in een complex eindspel een kwaliteit en daarmee de partij.
Luc Janssen stelde aan het eerste bord hoogstpersoonlijk de overwinning voor SV Vredeburg veilig. Met
goede samenwerking tussen dame en toren produceerde hij een uitgekookte mataanval. Toen ook Ed Stolp
in een bloedstollende tijdnoodfase zijn tegenstander over de knie legde, kon de eindbalans opgemaakt
worden. Met 5,5-2,5 kon gesproken worden over een sensationele zege! Met de verrassende tweepunter
verlaat Vredeburg de laatste plaats op de ranglijst van de eerste klasse B. Komende vrijdag is het de beurt
aan het tweede team van SV Vredeburg om een bondsduel te spelen: SV Assendelft bezoekt dan de speelzaal
aan de Dusseldorperweg.

Extern team 2 – 19 november 2021
Vredeburg 2 speelt thuis maar ook niet thuis

Op papier had Vredeburg 2 een kansloze missie tegen Assendelft 1 en na een uur leek het zelfs nog erger dan
dat: Robin liet zich in de opening akelig verrassen en Tars stond weliswaar even gedwongen een dame voor,
maar moest dat met een mataanval bekopen. Samer stond al twee pionnen achter. Hij verdedigde de rest
van de avond taai – en een mindere speler was zeker de fout in gegaan – maar deze zwartspeler niet en zo
stond het 3-0. Maar toen kwamen de lichtpuntjes en dat werden zowaar echte puntjes. Hans was zijn
tegenstander ouderwets aan het h-lijnen, Dick counterde een aanval met een gevaarlijkere aanval en zo
stond het 3-2. Remi had met zwart weer een wildwestpartij met een offerende tegenstander. De witte aanval
sloeg echter net niet door en de witte dame raakte gevangen in de vijandelijke linies. De tijdnood veranderde
niets aan de winnende stelling en zo werd een strak gelijkspel behaald tegen een veel sterker team!
Bert Hollander

Ronde 9 – 28 november 2021
Laatste schaakronde van 2021

Op het moment dat op vrijdagavond 26 november een nieuw pakket aan Corona-maatregelen bekend werd
gemaakt, troffen de schakers van SV Vredeburg elkaar – in het Castricumse biljart- en buurtcentrum – voor
de negende ronde van de interne competitie. Dat bleek dus – hoe jammer – de laatste schaakactiviteit van
het kalenderjaar.
Koploper Bob Stolp bestendigde zijn soevereine positie op de ranglijst. In een boeiend duel met
tegengestelde rokades toonde hij zich in het eindspel, met een goed gevonden torenzet, net iets
slagvaardiger dan zijn tegenstander Harold Ebels. Met een knap loperoffer wist runner up Bert Hollander de
partij tegen zijn zus Sandra te beslissen. Luc Janssen had een behoorlijke kluif aan opponent Remi Aafjes.
Maar toen Aafjes in het diepe eindspel een stuk weg blunderde, was het punt toch voor Janssen die daarmee
als nummer drie op de ranglijst de gedwongen winterpauze in gaat. Ed van Duin liet op de onderste rij een
toren onbewaakt achter. Dat was ‘kaasie’ voor Hidde Ebels, die vervolgens in luttele minuten naar winst

schoof. Tars Wanders veroverde in het middenspel van zijn partij tegen Samer Alrayes een pionnetje, maar
wist dat voordeeltje vervolgens niet uit te bouwen tot een zege: een keurig halfje voor Alrayes! In een wildwest-duel met wisselende kansen tussen Paul de Ruijter en Heleen van der Linden was het de dame die het
laatst lachte. De Ruijter had een matvariant onderschat. Barry Blekemolen toonde zich sterker dan Gijs
Pouw. Op knappe wijze liet Blekemolen het loperpaar het winnende werk doen. Nico Pepping en Hans de
Goede speelden een lange partij, waarin De Goede langzaam maar zeker steeds sterker kwam te staan en
uiteindelijk de zege veilig stelde. Anders gezegd: Pepping ging strijdend ten onder. Dick Aafjes boekte een
vlotte overwinning op Harry Levering, terwijl Jaap Limmen zich sterker toonde dan verenigingsvoorzitter Jan
Brantjes.
(Bob trof een goede bekende: Ed. Foto: Marlies)

Ronde 10 – 23 januari 2022
Borden en schaakstukken weer gebruikt

Na weken van inactiviteit konden op vrijdag 21 januari de schakers van
SV Vredeburg dan eindelijk weer hun geliefde spelletje spelen. De tiende
ronde van de interne competitie – oorspronkelijk gepland in de eerste week van december – werd gespeeld.
Koploper Bob Stolp trof een wel heel goede bekende aan de overzijde van het bord, namelijk zijn vader Ed. In
een kleine veertig zetten werd duidelijk dat de zoon tegenwoordig de sterkste speler is. Luc Janssen trof in
Dick Aafjes een stugge tegenstander, maar wist in een pionneneindspel zijn technisch vermogen uit te
buiten. Bert Hollander speelde een knetterende aanvalspartij. De Siciliaanse verdediging van opponent
Harold Ebels werd met behulp van dame, toren, paard en loper gekraakt. De partij tussen Barry Blekemolen
en Tars Wanders was te bizar voor woorden. Door een blunder verspeelde Blekemolen al vroeg in de partij
de dame, maar Wanders deed dat dunnetjes over, verspeelde ook de dame en verloor de partij in een
kolderiek eindspel. Robin Rommel moest alle zeilen bijzetten om een remise uit het vuur te slepen tegen Jos
Admiraal, maar het lukte Rommel heel kunstig om met twee pionnen minder de vijandige pionnenopmars te
blokkeren. Ed van Duin speelde een lekkere aanvalspartij. Bert van Diermen was het slachtoffer. Gijs Pouw
won onlangs de digitale pubquiz van SV Vredeburg, maar in het edele spel moest hij zijn meerdere erkennen
in Hans de Goede. Verenigingsvoorzitter Jan Brantjes was in goede doen: met zorgvuldige zetten bouwde hij
een winnende stelling tegen Harry Levering. Het leek erop of Samer Alrayes in het middenspel van zijn partij
tegen Sandra Hollander een positioneel voordeeltje had kunnen verkrijgen. Na dat moment werd hij echter
langzaam achteruit gedrukt en moest een kwaliteit en vervolgens het wedstrijdpunt inleveren.

Ronde 11 – 28 januari 2022
Wit begint, zwart wint

(Foto: Robin)

Spectaculaire stukoffers waren vrijdag de rode draad bij SV Vredeburg. Maar
ongeacht wie offerde, het was bijna altijd de zwartspelende schaker die vervolgens
won. Theo Al was de enige witspeler die met gezonde zetten Nico Pepping vloerde.
Het podium schuift ineen nadat zowel Bert Hollander als Luc Janssen respectievelijk Barry Blekemolen en Ed
Stolp versloegen. Blekemolen offerde nochtans fraai een paard dat terecht geweigerd werd. Maar even later
was Hollander’ zwarte toren net zo giftig, echter moest deze wel genomen worden. Janssen draaide
vliegensvlug een saaie schuifpartij om in een winnende koningsjacht. Samer Alrayes leek geïnspireerd door
de grootmeesters in Wijk aan Zee en toverde een prachtig kwaliteitsoffer op het bord dat deed denken aan
Van Foreest-Giri: er was voor Jos Admiraal meteen geen houden meer aan. Ook Tars Wanders offerde als wit
een paard, alleen deed dit een zet te vroeg. Sandra Hollander pakte het cadeau voorzichtig maar correct uit.
Jan Brantjes zag een tijdelijk dameoffer, maar Hidde Ebels toonde met een tussenzet aan dat er weinig
tijdelijks aan het dameverlies was. Bij zowel Dick Aafjes als Adri Beentjes was er eerst positionele
compensatie, maar verdween deze door goed spel van tegenstanders Robin Rommel en Ferry Haan die het
volle punt verdienden. Tenslotte was de toren die Hans de Goede achter kwam bepaald geen vrijwillig offer
te noemen. Maar kudos voor De Goede die toch de koning van Remi Aafjes bleef bestoken. In eenzijdige
tijdnood blunderde Aafjes naar een verliezend eindspel waardoor ook hier zwart aan het langste eind trok.
Bert Hollander

Ronde 12 – 5 februari 2022
Haan kraait victorie

Op vrijdag 4 februari speelden de schakers van SV Vredeburg de
twaalfde ronde van de interne competitie. Aan veertien – extra grote –
tafels werd gespeeld.
(Bob blijft intern ongeslagen. Foto: Marlies)
Koploper Bob Stolp trof in Hans de Goede een lastige, maar niet
onoverkomelijke tegenstander. In het middenspel wist Stolp met
subtiele zetten beslissend voordeel te bereiken. De partij tussen Ferry
Haan en Marlies Sturk was boeiend. Met een toren pende Haan een zwarte loper om deze even later met
een ijzersterke pionzet in te rekenen. Met die fraaie combinatie legde Haan de basis voor een opvallende
zege. Even leek Theo Al met een pluspionnetje beter te staan tegen Ed van Duin, maar Van Duin trok zich
niets aan van het materiële nadeel en werkte gestaag aan een winnende koningsaanval. Bert Hollander liet
tegen Ed Stolp zien dat de aanval nog steeds de beste verdediging is. Althans na een kleine dertig zetten
verbrokkelde de zwarte verdediging en schoof Hollander naar winst. Harold Ebels koos voor een verrassende
variant in de Siciliaanse verdediging, maar de uitgekookte Luc Janssen liet zich niet afleiden en behaalde de
zege via een sterke aanval met toren en dame over de g-lijn. Samer Alrayes en Barry Blekemolen voerden
een waar spektakelstuk op, waarbij de dame van Alrayes minder sterk was dan de twee samenwerkende
torens van Blekemolen. Aart van den Brink was in z’n nopjes met zijn zege over Jeroen van Vliet. Met name
zijn bijzondere stelling-opbouw – de zogenaamde Nijlpaard-verdediging – baarde opzien. Nico Pepping en
Bert van Diermen gaven elkaar geen duimbreed toe. Na dertig zetten werd de vrede getekend: remise. Tars
Wanders en Remi Aafjes zorgden voor een hoogstaande partij. Lang leek het daarbij op een remise uit te
draaien, maar in het diepe eindspel profiteerde Wanders toch nog van een slordigheidje van zijn opponent.
Harry Levering veroverde een pionnetje van Marcel Wester. Dat was nu precies het pionnetje dat Wester
tekort kwam om de verdediging rondom zijn koning overeind te houden.

Ronde 13 – 12 februari 2022
Revanche voor Janssen

Op vrijdag 11 februari speelden de schakers van SV Vredeburg de dertiende ronde van de interne competitie.
Mogelijk voor de laatste keer aan de extra grote tafels.
De twee spelers met de hoogste rating van de club – Luc Janssen en Bob Stolp – moesten het tegen elkaar
opnemen. Dit maal trok Janssen aan het langste eind en nam daarmee revanche voor zijn nederlaag in de
eerste ronde. Janssen wist kundig te profiteren van een min of meer buitenspel staande witte loper. Dick
Aafjes maakt een paar grapjes over ‘Dickpics met een hoofdletter’ en kon vervolgens blijven lachen, omdat
hij met een remise keurig overeind bleef in het duel tegen zijn zoon Remi. Een ander vader-zoon-duel betrof
de klassieke Spaanse partij tussen Harold en Hidde Ebels. Het was de vertegenwoordiger van de jongere
generatie die het beste van het spel had en met de zwarte stukken een scherpe aanval opbouwde. Met een
laatste verdedigende zet echter wist de vader via een torenruil de angel uit de stelling te krijgen, waarna een
remise onvermijdelijk was. Hans de Goede vocht als een leeuw, maar was toch niet bestand tegen de
gedegen aanvalsopzet van Bert Hollander. Stiekem schoof Hollander met deze zege naar de kop van de
ranglijst. Barry Blekemolen speelde een puike partij tegen Sandra Hollander. In een koningsgambiet wist
Blekemolen met een vooruitgeschoven dame de zwarte stelling binnen te dringen en vernietigend werk te
verrichten. Tempospelers Samer Alrayes en Ed van Duin hadden minder dan een kwartier nodig om uit te
maken dat Alrayes de sterkste was. Jos Admiraal veroverde een stuk van Harry Levering, maar had vanwege
de venijnige tegenaanvallen van Levering nog veel werk om de vis op het droge te halen. Indriaas Booij was
de mazzelaar van de avond. Hij werd min of meer ingeblikt door een sterk spelende Marcel Wester, die
echter in plaats van de genadeklap uit te delen in een vlaag van concentratieverlies zijn dame weg
blunderde. In de partij tussen Theo Al en Aart van den Brink waren geen fouten waarneembaar: het logische
resultaat derhalve was een gedeeld punt. Bert van Diermen boekte een zege op Jesse Zoon en kroop
daarmee weg van de onderste regionen van de ranglijst.

Ronde 14 – 19 februari 2022
Hollander verstevigt koppositie

Op vrijdagavond 18 februari speelden de schakers van SV Vredeburg – voor zover zij de storm hadden
getrotseerd – de veertiende ronde van de interne competitie.
Koploper Bert Hollander en zijn opponent Luc Janssen maakten er een spectaculaire partij van. Hollander
veroverde in het vroege middenspel een pionnetje, maar kwam positioneel in het nadeel. Lang was
onduidelijk welke kant het uit zou gaan, tot Janssen in het late middenspel een dodelijke torenzet over het
hoofd zag. De gevolgen waren gruwelijk en directe opgave was de meest reële optie. Zo verstevigde
Hollander zijn leidende positie op de ranglijst. Hidde Ebels denderde de top tien binnen met een afgetekende
zege op Remi Aafjes, wiens koning in ademnood kwam door de krachtige samenwerking tussen de witte
dame en een paard. Harold Ebels en Dick Aafjes speelden een partij met wisselende kansen. Onderweg miste
Aafjes kwaliteitswinst, maar in het ongunstige eindspel van drie pionnen tegen een loper en twee pionnen
bleef Aafjes keurig op de been: remise. Robin Rommel bereikte na pionwinst in het eindspel een gewonnen
stelling tegen Barry Blekemolen. Maar wat op het oog eenvoudig leek, ging in de praktijk helemaal mis.
Rommel verleende onbedoeld een vijandelijke pion doortocht en kon toch een nul noteren. Blekemolen
nestelde zich met de gelukkige zege op de vierde plaats van de ranglijst, achter het supertrio Bert Hollander,
Bob Stolp en Luc Janssen. Gijs Pouw speelde een sterke partij en won van Marlies Sturk. Een vroege
stukwinst maakte het verschil. Ook Adri Beentjes verkeerde in goede vorm. Met onberispelijk spel scoorde hij
het volle punt tegen Marcel Wester. Nico Pepping tekende voor een knappe overwinning op Indriaas Booij.
Met verfijnde zetjes draaide Pepping zijn tegenstander de duimschroeven aan, om in het eindspel te
profiteren van de betere opstelling van zijn stukken.

Ronde 15 – 26 februari 2022
Janssen ontsnapt met halfje

Op vrijdag 25 februari speelden de schakers van SV Vredeburg de vijftiende ronde van de interne competitie.
Koploper Bert Hollander werd in het zadel geholpen door tegenstander Samer Alrayes die in de opening veel
te wild op de aanval speelde zonder eerst zijn eigen koning in veiligheid te brengen. De tactisch vaardige
Hollander wist daar wel raad mee en scoorde vlot het punt. Zijn zusje Sandra nam het op tegen de sterke Luc
Janssen. Sandra bereikte met uitstekend spel een voordelige stelling die zelfs veranderde in een glad
gewonnen stelling toen Janssen op ongunstige wijze de dames ruilde. Echter, Sandra had zoveel tijd gebruikt
dat zij nog maar anderhalve minuut had om de stelling uit te schuiven. Tegen die achtergrond was het
begrijpelijk dat zij het ultieme remise-aanbod van Janssen accepteerde. Met de puntendeling deed Sandra
haar broer een plezier, in die zin dat hij zijn voorsprong op de ranglijst zag groeien. Barry Blekemolen
verkeerde in grootse vorm: in het duel tegen topper Bob Stolp beschikte hij in het eindspel over het
loperpaar en een actieve toren en dwong zo een knappe remise af. Ed Stolp en Harold Ebels toverden een
zeer gesloten Engelse stelling op het bord. Offensieve varianten lagen niet voor het oprapen en op de
dertigste zet werd de vrede getekend: remise. Aart van den Brink bediende zich andermaal van de weinig
gespeelde Nijlpaard-verdediging. Maar hij had daar wel succes mee: Nico Pepping raakte de weg kwijt en
werd verslagen. Dick Aafjes leek een winnende aanval op te tuigen in zijn partij tegen Hans de Goede, maar
dat was slechts schijn. De Goede hield de boel bij elkaar en zodoende werd een remise onafwendbaar. Remi
Aafjes knetterde op de zevende rij de verdediging van Adri Beentjes binnen. Beentjes zag de ellende niet al te
lang aan en besloot tot opgave. Joke Mooij, pas dit seizoen aangesloten bij de vereniging, gaat steeds beter
spelen, maar tegen de ervaren Bert van Diermen was ze nog niet opgewassen. Komende week wordt de
externe competitie hervat met uit-duels voor Vredeburg 2 (maandag) en voor Vredeburg 1 (donderdag).

Ronde 16 – 5 maart 2022
SV Vredeburg in ondertal
Voor de spelers van SV Vredeburg was het een ouderwets
drukke schaakweek. (Een sfeerbeeld uit Wijk aan Zee. Foto: sg PvR)

Op maandag speelde Vredeburg 2 bij Het Paard van Ree in Wijk aan Zee; op donderdag was het vlaggenschip
actief bij Het Spaarne in Haarlem en op vrijdag stond de zestiende ronde van de interne competitie op het
programma.
Vredeburg 2 redde het niet bij Het Paard van Ree 1. Tars Wanders en Hans de Goede scoorden nog wel een
punt, maar Robin Rommel, Samer Alrayes, Dick en Remi Aafjes noteerden een nul. Met de 4-2 nederlaag
komt Vredeburg 2 niet weg uit het rechter rijtje van de derde klasse C. Vredeburg 1 kampte met zieken en
afwezigen en reisde maar met zeven spelers af naar Haarlem om de degens te kruisen met Het Spaarne 1. De
3,5-3,5 die vervolgens gescoord werd, was uiteraard niet voldoende om het reglementaire verlies op het
achtste bord te compenseren: 4,5-3,5. De hele punten werden behaald door Bert Hollander, Bob Stolp en
invaller Tars Wanders. Ed Stolp was goed voor een halfje, terwijl Luc Janssen, Sandra Hollander en Barry
Blekemolen het niet konden bolwerken. Door de nederlaag zakt Vredeburg 1 af naar de degradatiezone in de
eerste klasse B. In de interne competitie toonde Robin Rommel zich een ware ontsnappingskunstenaar. Met
een gezonde pion minder ging hij het eindspel in tegen koploper Bert Hollander, maar met stug tegenspel
lukte het Rommel om een pion terug te veroveren en de stelling volledig te neutraliseren: remise. Barry
Blekemolen behandelde de Siciliaanse opening van zijn partij tegen Harold Ebels onnauwkeurig. Ebels kreeg
vleugels en schudde een winnende koningsaanval uit de mouw. De partij tussen Theo Al en Jan Brantjes werd
een ware thriller, waarin eerst Brantjes over een nauw pad langs het ravijn moest lopen om overeind te
blijven en vervolgens Al bijna ten onder ging. Uiteindelijk draaide het toch uit op een remise. Luc Janssen
won twee pionnen van Samer Alrayes en speelde daarna een comfortabel eindspel. Gijs Pouw was in een
spannende partij sterker dan Nico Pepping. Paul de Ruijter pakte een punt door te winnen van Jesse Zoon.

Ronde 17 – 12 maart 2022
De Goede doet naam eer aan

Op vrijdag 11 maart speelden de schakers van SV Vredeburg de
zeventiende ronde van de interne competitie.
(Hans won in verkiezingsdecor – zie de stemhokjes. Foto: Marlies)

Koploper Bert Hollander leek in zijn partij tegen Dick Aafjes wel te beschikken over tien open lijnen zoveel
aanvalsmogelijkheden als hij verkreeg na de vlammende opening. Voor Aafjes was er al snel geen houden
meer aan. Runner up Luc Janssen had bepaald geen makkelijke avond. Tegenstander Barry Blekemolen
offerde brutaal een stuk tegen twee pionnen en de aanval en kreeg aardig spel, maar Janssen, de Limburgse
Binder, liet zijn surplus aan eindspeltechniek gelden en wist een kunstig mat-net te weven. Alsof er in de
wereld niets aan de hand was, speelde Sandra Hollander de zogenaamde Russische opening. Tegenstander
Harold Ebels – voor even geen aandacht voor zijn politieke beslommeringen – kende de variant ook, won een
cruciale pion in het vroege middenspel en schoof vervolgens onberispelijk naar de winst. Hans de Goede
deed zijn naam eer aan: met een fantastische combinatie arresteerde hij de dame van Ed Stolp en veroverde
aldus een fraaie scalp. Nieuwkomer Jelle Min bewees dat internetschakers zomaar aansluiting kunnen vinden
bij een echte schaakvereniging. Hij won netjes zijn eerste officiële partij. Joke Mooij was het slachtoffer. De
partij tussen Bert van Diermen en Theo Al was adembenemend spannend. Toen Al evenwel zijn vingers
brandde aan een vergiftigde pion verkreeg Van Diermen een doorslaggevend voordeel. Verenigingsvoorzitter
Jan Brantjes verkeerde in goede vorm: met weloverwogen spel profiteerde hij van een iets mindere
stellingsopbouw van Gijs Pouw. Subtoppers Tars Wanders en Jos Admiraal speelden een tamelijk gesloten
partij, namen niet te veel aanvallend risico en stevenden aldus af op een ingecalculeerde remise.

Ronde 18 – 19 maart 2022
Heleen van der Linden wint ladies battle

Op vrijdag 18 maart speelden de schakers van SV Vredeburg de
achttiende ronde van de interne competitie. Twaalf partijen waren
aan de orde.
(De dames analyseren hun partij na. Foto: Marlies)
Koploper Bert Hollander kraakte de verdediging van Remi Aafjes. Met
een ver opgerukte g-pion en een aanvallende dame over de h-lijn
werd de koning van Aafjes op de vlucht gejaagd, rechtstreeks het

moeras in. Luc Janssen wist snel een stuk tegen een pion te veroveren in zijn partij tegen Hans de Goede. De
strijd van De Goede was nadien te categoriseren als ‘vechten tegen windmolens’. Heleen van der Linden en
Joke Mooij onderstreepten dat de edele schaaksport te boeiend is om alleen aan mannen over te laten. Hun
duel was interessant en spannend. Met een geniepige damewinst wist Van der Linden de ‘ladies battle’ in
haar voordeel te beslechten. Samer Alrayes trok met de witte stukken doldriest ten aanval, maar liep in het
mes van tegenstander Harold Ebels. Met een sluwe penning veroverde Ebels een loper. De rest was een
kwestie van techniek voor de zwartspeler. Paul de Ruijter besloot meer bedenktijd dan doorgaans te
gebruiken en verraste prompt met een fantastische overwinning op Jan de Graaf. Op subtiele wijze werkten
twee lopers en een toren aan een mooie matvoering op de tweede rij. Andermaal hanteerde Aart van den
Brink de weinig gespeelde Nijlpaard-verdediging, en andermaal had hij er winnend succes mee. Nu was het
Jan Brantjes die zich stuk liep en vervolgens zelf ruimte liet voor een gemene tegenaanval. Ed van Duin
speelde een puike partij tegen Jeroen van Vliet. Toen Van Duin de gevaarlijke f-pion van Van Vliet wist te
arresteren, was het pleit beslecht en kon Van Duin de aanval overnemen en naar winst schuiven. Ferry Haan
creëerde een optimale samenwerking tussen loper en toren en dreef daarmee de koning van Nico Pepping in
de hoek. Toen de tweede toren van Haan dreigde te participeren in het aanvallende ensemble besloot
Pepping wijselijk de handdoek te gooien. Op vrijdag 25 maart speelt Vredeburg 1 de belangrijke
bondswedstrijd tegen de Heemsteedse Schaakclub 1.

Ronde 19 – 26 maart 2022
SV Vredeburg wint sleutelduel

(Foto: Marlies)

Op vrijdagavond 25 maart was het volle bak in de benedenzaal van
Cultureel Centrum Vredeburg. Het eerste achttal van SV Vredeburg
ontving de Heemsteedse Schaakclub voor een cruciaal duel in de 1e
klasse B van de bondscompetitie. De overige schakers speelden ronde negentien van de interne competitie.
Vredeburg 1 moest winnen van directe concurrent Heemsteedse SC 1 om het verblijf in de eerste klasse te
continueren. Na een uurtje schaken zorgde Hidde Ebels voor het eerste volle punt. Via een mooie aanval
over de open h-lijn werd de vijandelijke koning te grazen genomen. Kopman Luc Janssen verdubbelde de
voorsprong. Met een briljante loperzet won hij een stuk en daarmee de partij. Ed Stolp die een belangrijke
pion verprutste in de opening wist de stelling volledig te kantelen en met een mooie combinatie een punt te
scoren: 3-0. Maar na nederlagen van Bert en Sandra Hollander en van Barry Blekemolen kwamen de
Heemsteders weer langszij. Bert Hollander zag – tot zijn afgrijzen – zijn onbeschermde koning in een matnet
gedreven worden. Sandra Hollander verloor eerst een pionnetje, daarna nog één en vervolgens was er geen
houden meer aan. Barry Blekemolen knokte voor een remise, maar werd in het eindspel weggeschoven.
Harold Ebels leek via een mooie aanval op de damevleugel op een vol punt af te koersen, maar via een
laatste krachtsinspanning wist zijn tegenstander remise af te dwingen via ‘eeuwig schaak’: 3,5-3,5. Maar
gelukkig voor Vredeburg was daar nog Bob Stolp, die aan het tweede bord onverstoorbaar een klein
voordeeltje uitbouwde naar een belangrijke zege! Met de kleinst mogelijke winnende score van 4,5-3,5 is
Vredeburg in veilige haven. In de interne competitie behaalde Robin Rommel – nota bene met een gebroken
schouder als gevolg van een fietsongeluk – een nette remise tegen Hans de Goede. Ferry Haan won in het
middenspel een stuk van Gijs Pouw; wendde het slotoffensief van zijn tegenstander keurig af en pakte aldus
een punt. Theo Al en Marcel Wester waren na een leuke partij allebei tevreden met een half punt. Nico
Pepping stond een gezonde pion voor tegen Marlies Sturk en leek op weg naar een verrassende overwinning,
maar vergaloppeerde zich toch nog in het eindspel: Sturk pakte het cadeautje uit en was blij met het punt.
Uit de categorie ‘beter een half ei dan een lege dop’: Jos Admiraal voelde de vermoeidheid toeslaan en bood
Remi Aafjes, ondanks een licht voordelige stelling, remise aan. Aafjes hapte vanzelfsprekend toe.

Ronde 20 – 2 april 2022
Aanwinst voor SV Vredebrug

Op vrijdag 1 april speelden de schakers van SV Vredeburg de twintigste
ronde van de interne competitie. Met nog maar zes ronden te gaan wordt
de titelstrijd steeds spannender.
(Foto’s: Marlies)

Bert Hollander verspeelde de koppositie door een dure nederlaag tegen
zijn zusje Sandra. Bert maakte wel een fout: hij blunderde in het vroege
middenspel een stuk weg. Sandra maakte juist geen fout. Luc Janssen
neemt de koppositie over. Hoewel zijn tegenstander Harry Levering zich
serieus verweerde, ging Janssen op techniek naar het volle punt. Bob
Stolp won van Dick Aafjes, die eigenlijk wel aanspraak maakte op een
half punt. Aafjes bereikte na prima spel een remiseachtig eindspel met
aan beide zijden een stuk en vijf pionnen, maar in de dying seconds wist
Stolp het stuk te ruilen en via een iets actievere koning toch als eerste
een pion op te rapen, waarna de weg voor promotie van de pluspion vrij
was. Schaakverenigingen hebben het veelal lastig om nieuwe leden te
werven. Hoe mooi is het dan wanneer zomaar een nieuw lid
binnenwandelt en dan ook nog één met een ratingniveau van 1900+?!
Wim van Dijk is afkomstig uit de buurt van Rotterdam – de tongval is
onmiskenbaar – maar verhuisde ‘voor de liefde’ naar Akersloot. In zijn
eerste duel bevestigde hij zijn hoge ratingniveau door in een zorgvuldig
gevoerde partij Harold Ebels te verslaan. Van deze aanwinst gaat
Vredeburg, ook in de externe competitie, nog veel plezier beleven. Theo Al en Jeroen van Vliet bereikten in
het vroege middenspel reeds een gentleman’s agreement: beiden een half pu nt en een biertje! In de partij
tussen de levenspartners Bert van Diermen en Marlies Sturk ging het er – op het bord – niet liefdevol aan
toe: met twee krachtig samenwerkende paarden besprong Sturk – met succes – de koningsstelling van
manlief! Gelukkig ging het koppel weer gezellig samen huiswaarts. Hans de Goede rokeerde lang, maar liet in
het centrum een pionnetje onbewaakt. Samer Alrayes profiteerde dankbaar en bouwde het voordeel uit naar
een strakke overwinning. Via een subtiel pionzetje viel Ed Stolp zowel een paard als een toren aan: het begin
van het einde voor Barry Blekemolen! Marc Voorwalt speelde dit seizoen nog niet zo veel partijen, maar
toonde, aan de hand van een keurige zege op Nico Pepping, aan het spelletje nog niet verleerd te zijn.
Komende week speelt Vredeburg 2 op donderdag een bondswedstrijd tegen Heerhugowaard 2 en wacht op
vrijdag ronde 21 van de interne competitie.

Ronde 21 – 10 april 2022
Winst in Heerhugowaard

Op donderdag 7 april speelde Vredeburg 2 een bondswedstrijd bij
Heerhugowaard 2. Een dag later stond ronde 21 van de interne
schaakcompetitie op het programma.
(Foto: Marlies)
Vredeburg 2 is niet meer dan een middenmotor in de derde klasse C, maar tegen Heerhugowaard 2 draaide
het niettemin uit op een royale overwinning: 4-2. De punten waren voor kopman Hidde Ebels, Remi Aafjes,
Hans de Goede en Samer Alrayes. Tars Wanders en playing captain Dick Aafjes noteerden een nul. In de
interne competitie waren de ogen gericht op de partij tussen koploper Luc Janssen en nieuweling Wim van
Dijk. Lang leek de hoogstaande partij op remise af te koersen, tot Van Dijk in het diepe eindspel de b-pion
iets te enthousiast opschoof. Daardoor kon Janssen de zwarte stelling binnendringen en alsnog de
overwinning uit het vuur slepen. Desondanks was andermaal aangetoond dat Van Dijk op het niveau van
Vredeburg een ‘topper in de dop’ is. Bert Hollander zorgde voor een daverende aanvalspartij tegen Tars
Wanders, die hard gestraft werd voor zijn iets te voorzichtige en defensieve openingsspel. Harold Ebels en
Bob Stolp toverden een Scandinavische partij op het bord. Stolp viel driest aan in het vroege middenspel.
Ebels loste de problemen doeltreffend op: hij ruilde de dames, waarna de remise onvermijdelijk was. Ebels
was content met het halve punt tegen de podiumklant. Harry Levering won in zijn partij tegen Jan Brantjes
een stuk tegen twee pionnen en dat was goed genoeg om naar een zege te schuiven. Adri Beentjes was in
bloedvorm: met subtiel spel wist hij in het eindspel van zijn partij tegen Dick Aafjes een pluspion te creëren
en deze winnend naar de overzijde te loodsen. Ed van Duin bleef in the winning mood… Deze keer was Nico
Pepping de sjaak. Sluwe vos Jos Admiraal bezorgde Marlies Sturk een nederlaag. Met een ver opgerukt
paard, ondersteund door een actieve dame, werd de witte stelling succesvol geattaqueerd. Komende vrijdag
vindt bij SV Vredeburg het traditionele paastoernooi plaats.

Ronde 22 – 23 april 2022
Geen vuurwerk bij topduel

Op vrijdag 22 april speelden de schakers van SV Vredeburg de 22e ronde van de interne competitie.
De ogen waren gericht op het topduel tussen Bob Stolp en Bert Hollander. Kort achter koploper Luc Janssen
strijden zij om de tweede plaats. Maar het affiche leverde geen vuurwerk op. In een stelling die bepaald nog
niet was uitgekauwd, besloten de opponenten op de twintigste zet tot een remise. Beter een half ei, dan een
lege dop, was blijkbaar het devies. Wim van Dijk kon na het middenspel van zijn partij tegen Barry
Blekemolen kiezen voor verschillende varianten die tot winst zouden leiden. Zoals een 1900-plus-speler
betaamt, koos hij de meest dwingende variant. Tars Wanders boekte in een lange partij een knappe zege op
Harold Ebels. Op de 53e zet wist Wanders met succes een pion naar de overzijde te loodsen. Na een
sluwigheid smeerde Jeroen van Vliet zijn tegenstander Nico Pepping een vervelende dubbelpion aan. Voor
Pepping was dat het begin van de ellende en voor Van Vliet juist de basis voor een welverdiende zege. Paul
de Ruijter zorgde voor een opvallende uitslag door te winnen van de op papier sterkere Marcel Wester: een
puike prestatie van De Ruijter derhalve. Nieuwkomer Jolanda Vos liet zien een heel behoorlijke partij te
kunnen schaken. Tegen Robin Rommel bereikte zij een perspectiefrijke stelling. Maar toen zij verzuimde voor
het uitdelen van de genadeklap nog even de eigen koning in veiligheid te brengen, draaide de uitgekookte
Rommel de rollen om: hij veroverde een zogenoemde ‘kleine kwaliteit’ en schoof in het eindspel toch naar
de winst. Via een slimme vroege dame-uitval veroverde Ferry Haan in de opening een pion van Theo Al. In
het middenspel volgde een tweede pion, waarna Al strijdend ten onder ging en Haan zijn winstpercentage
opkrikte naar maar liefst 75 procent. Komende vrijdag tref Vredeburg 1 het Hillegomse De Uil 2 voor een
bondsduel in de eerste klasse B.

Ronde 23 – 30 april 2022
SV Vredeburg met geluk naar winst

Op vrijdag 29 april speelde het eerste team van SV Vredeburg een
bondsduel tegen het Hillegomse De Uil 2. De overige schakers werkten
ronden 23 van de interne competitie af.
(Foto: Marlies)
Vredeburg doet het verrassend goed in de eerste klasse B. Zo goed dat degradatie al niet meer aan de orde
is. Ook De Uil 2 bevindt zich in de middenmoot. Dat beloofde een spannende schaakavond. Robin Rommel
tekende voor het eerste halve punt. Zijn tegenstander moest alle zeilen bijzetten om de ver opgerukte b-pion
van Rommel tegen te houden en dat lukte ternauwernood. Barry Blekemolen scoorde vervolgens het eerste
volle punt. Zijn tegenstander had geen antwoord op de koningsaanval. Wim van Dijk – debutant in Vredeburg
1 – was ook goed voor een remise. Gelet op de gevaarlijk centraal geposteerde loper van Van Dijk was enige
ontevredenheid bij Van Dijk wel begrijpelijk: misschien had er iets meer in gezeten. Ondertussen verloor
tweede-bordspeler Bob Stolp. Zijn paardoffer was speculatief, sloeg niet door en zijn opponent nam de
aanval over. Ed Stolp tekende in een tamelijk gesloten stelling voor een half punt. Net als Harold Ebels. Ebels
had de hele partij onder druk gestaan en wist de deur met grote moeite gesloten te houden. Met 3-3 op het
bord en twee partijen gaande, nam de spanning toe. Bert Hollander werd door de Hillegommer aan de
overzijde kundig van het bord geschoven… Maar op het moment dat deze speler de genadeklap kon uitdelen
via een eenvoudig ‘familieschaakje’, leidend tot torenwinst, speelde hij de enige zet die direct verliezend
was. Hollander pakte het onverwachte cadeau onmiddellijk uit en gaf ‘mat achter de paaltjes’. De
verbouwereerde verliezende man uit Hillegon stelde na afloop dat hij in vijftig jaar schaak nog nooit zo’n
blunder had gemaakt. Dat kopman Luc Janssen rond half twaalf – via een prima eindspel waarin Janssen een
pluspion creëerde en deze keurig naar de overzijde dirigeerde - ook nog tot winst kwam, vervolmaakte de
zege van Vredeburg 5-3! Vredeburg klimt naar de derde plaats en heeft nog een partij – op 12 mei uit bij De
Wijker Toren 1 – voor de boeg. In de interne competitie wist Aart van den Brink een remise af te dwingen
tegen de sterker veronderstelde Remi Aafjes. Hidde Ebels joeg de zwarte koning van Jolanda Vos naar het
midden van het bord, om vervolgens via stukwinst toe te slaan. Sandra Hollander had de nodige moeite om
Hans de Goede te verslaan, maar in het diepe eindspel lukte dat toch via een doorlopende pluspion. Nico
Pepping en Marcel Wester gaven elkaar geen duimbreed toe en rookten na een zet of dertig de vredespijp.
Ferry Haan gaat maar door met winnen. Deze keer was Adri Beentjes het slachtoffer van de econoom.

Ronde 24 – 7 mei 2022
Limmen terug bij SV Vredeburg

Op vrijdag 6 mei speelden de schakers van SV Vredeburg de 24e
ronde van de interne competitie. Het leverde enkele
meeslepende partijen op.
(Jaap is weer terug! Foto: Bert vD)
Het meest heuglijke nieuws echter was dat Jaap Limmen, lid van
de schaakvereniging vanaf dag één in 1974, na een periode van een half jaar afwezigheid vanwege
gezondheidsproblemen weer terugkeerde bij de vereniging en achter het schaakbord. Limmen was zijn
schaakkunsten nog niet verleerd: hij hield de sterke Hans de Goede op remise. Ook het topduel tussen Luc
Janssen en Bob Stolp eindigde in een remise. In het eindspel met paard tegen loper viel voor de
podiumklanten niets meer te halen. Wim van Dijk etaleerde andermaal zijn hoge schaakniveau. In een
onberispelijke partij bond hij Bert Hollander aan de zegekar. Met verfijnd spel maakte Van Dijk gebruik van
de kwetsbaarheid van de zwarte koning die geen pionnen meer om zich heen had. Hidde Ebels had een
ambitieus aanvalsplan in de partij tegen zijn bloedeigen vader Harold. Een ver opgerukte h-pion,
ondersteund door een paard, moest de zwarte koningstelling onder vuur nemen. Maar senior pareerde de
aanval secuur. Na een grootscheepse ruil van stukken resteerde voor beiden niet meer dan een half punt. De
partij tussen Sandra Hollander en Barry Blekemolen kende zoveel wederzijdse kansen en bedreigingen dat
het voor de aandachtige toeschouwer niet te peilen was. Blekemolen evenwel had het diepst geanalyseerd
en incasseerde het punt via een prachtig dameoffer, leidend tot een zogenaamd ‘stikmat’. Dick Aafjes en
Theo Al zorgden voor een spectaculaire partij. Met mooie manoeuvres joeg Al de witte koning van zijn
opponent naar het midden van het bord, maar juist toen de omstanders dachten dat Al de knock-out zou
uitdelen, vond Aafjes een plotselinge route naar een gemeen mat op de onderste rij. Via een listig
‘aftrekschaak’ veroverde Tars Wanders in het vroege middenspel de dame van Ed Stolp, die vanzelfsprekend
de strijd onmiddellijk staakte. Bert van Diermen en Marcel Wester hielden elkaar als touwtrekkers met de
hakken in het zand voortdurend in evenwicht. Na een zet of dertig vonden de twee het welletjes en werd het
barretje opgezocht met een nette remise op zak. Met regelmaat bedient Aart van den Brink zich van de
weinig gespeelde ‘Nijlpaard-verdediging’. Niet zelden bracht het hem ook succes. Maar Adri Beentjes wist
het systeem kundig te kraken en scoorde een heel knap punt. Met geduld en brille liet Beentjes zien dat in
een gesloten stelling paarden veelal sterker zijn dan lopers. Nico Pepping scoorde een fraai punt door Jesse
Zoon – die goed tegenspel bood – te verslaan. Komende donderdag speelt Vredeburg 1 zijn laatste
bondswedstrijd van het seizoen. Het bezoekt kampioenskandidaat De Wijker Toren 1. Een dag later is het de
beurt aan Vredeburg 2, dat dan De Wijker Toren 2 ontvangt.

Ronde 25 – 14 mei 2022
Afstraffing voor SV Vredeburg

Op donderdag 12 mei speelde het eerste team van SV Vredeburg een bondsduel bij het sterke De Wijker
Toren 1. Een dag later ontving Vredeburg 2 De Wijker Toren 2. Op dezelfde avond stond ook de 25e en
voorlaatste ronde van de interne competitie op het programma.
Vredeburg 1 heeft het goed gedaan in de eerste klasse B. Via drie
overwinningen en drie nederlagen eindigt het team keurig in de
middenmoot. Maar het laatste duel tegen kampioen De Wijker
Toren 1 draaide uit op een ongekend pak rammel. Luc Janssen,
Bob en Ed Stolp, Bert en Sandra Hollander en invallers Hans de
Goede en Jolanda Vos gingen allen de bietenbrug op. Alleen
Barry Blekemolen wist een remise uit het vuur te slepen: 7,5-0,5.
Vredeburg 2 scoort matig in de derde klasse C. Het zestal finisht
op een voorlaatste plaats. Ook het laatste duel tegen De Wijker Toren 2 ging verloren: 1,5-3,5. De score
kwam tot stand via nederlagen van Dick en Remi Aafjes, Robin Rommel en Samer Alrayes, een remise van
Aart van den Brink en een fraaie zege van Hans de Goede.
(Boven: bij Vredeburg 2 werd de Wijker Toren 2 kampioen. Foto: Bert H.
Onder: Bert en Luc streden om het clubkampioenschap. Foto: Robin.)

In de interne competitie streed Bert Hollander voor een laatste kans
ranglijstaanvoerder Luc Janssen nog te achterhalen. Janssen echter
had op de verschillende aanvalspogingen van Hollander telkens een
correct antwoord. Op de dertigste zet accepteerde Hollander het
remisevoorstel van Janssen, die komende vrijdag – als er geen gekke
dingen gebeuren – de titel veilig kan stellen. Ferry Haan decoreerde
zijn opvallend goede schaakseizoen met een fantastische zege op
Barry Blekemolen, die een dag eerder nog zo sterk speelde. Haan maakt slim gebruik van een gepend stuk op
de onderste rij. Adri Beentjes gaf Harold Ebels de nodige tegenstand in een Spaanse partij. Maar in het
eindspel tastte Beentjes – onder lichte druk van de klok – mis en leverde een volle toren en daarmee het
punt in. Bert van Diermen tekende voor een even knappe als vlotte zege op Harry Levering. Een leuke
matwending, waarbij dame en paard goed samenwerkten, gaf de doorslag. Een tafel verder streden de
broers Nico en Chiel Pepping niet alleen om een punt, maar ook om de prestige in de familie. Nico Pepping
die een hoger aanwezigheidspercentage heeft dan zijn jongere broer, etaleerde meer routine in de opening,
won vlot een stuk tegen twee pionnen en legde daarmee de basis voor een lekkere overwinning. Bij de ladies
fight tussen Jolanda Vos en Joke Mooij wist Vos haar surplus aan schaakervaring snel tot uitdrukking te
brengen. Zij was niet te beroerd om haar tegenstander na afloop van de partij nog wat kneepjes bij te
brengen. Komende vrijdag staat de laatste ronde van de interne competitie op de rol en kan de eindstand
van het schaakseizoen 2021-2022 worden opgemaakt. Daarna volgen nog het uitgestelde
snelschaakkampioenschap (27 mei) en de traditionele seizoenafsluiting met een simultaansessie (3 juni).

Ronde 26 – 21 mei 2022
Janssen kampioen SV Vredeburg

Omdat de eigen speelzaal in Cultureel Centrum Vredeburg vanwege
‘Limmen Creatief en Artistiek’ niet beschikbaar was, waren de schakers
van SV Vredeburg eenmalig te gast in de knusse accommodatie van
Muziekvereniging Excelsior aan de Schoolweg. Daar speelden zij op vrijdag
20 mei de laatste ronde van de interne competitie. (Excelsior! Foto: Marlies)
Via een zwaarbevochten zege op Harold Ebels veroverde Luc Janssen het kampioenschap. Pas nadat Janssen
een gevaarlijke aanval op de damevleugel onschadelijk had gemaakt, kon hij het materiële voordeel van een
pluspion te gelde maken. Na eerdere winst in 2019 was het de tweede titel voor de ‘man uit Margraten’.
Janssen won negentien van de 26 partijen, speelde vier keer remise en delfde slechts driemaal het onderspit.
Harold Ebels finishte overigens, ondanks de nederlaag, knap als vierde. Bert Hollander won de g-pion van
Barry Blekemolen, legde daarmee de basis voor een keurige overwinning en kwalificeerde zich voor de
zilveren medaille. Blekemolen tekende voor een zeer verdienstelijke vijfde plaats op de ranglijst. Bob Stolp
trof zijn vader Ed aan de overzijde van het bord. Zoals bij negentien van de 21 eerdere duels tussen zoon en
vader werd de remisemarge niet overschreden. Bob Stolp, de achtvoudige clubkampioen, legde beslag op de
derde plaats. Ed Stolp is goed voor de zesde plek. Hans de Goede bekroonde zijn uitstekende seizoen met
een overwinning op Marlies Sturk. De Goede is de nummer zeven op de eindlijst. Sandra Hollander moest
diep gaan om Samer Alrayes te verslaan – op enige moment speelde zij meer tegen de klok dan tegen haar
opponent – en veroverde aldus de achtste positie. De top tien wordt gecompleteerd door Tars Wanders en
de verrassend sterke Ferry Haan, die beiden de laatste ronde niet speelden. Op de fantastische website van
SV Vredeburg is de ranglijst met alle 42 deelnemers aan de schaakcompetitie van SV Vredeburg over het
seizoen 2021-2022 te bekijken. Ook spelers die minder ronden speelden, maar wel zeer goed scoorden, zoals
Hidde Ebels, Wim van Dijk, Jelle Min en Marc Voorwalt, hebben hun plek op de ranglijst verdiend. De partij
tussen Adri Beentjes en Robin Rommel was zeer spannend. Het verschil werd gemaakt door kleine
positionele foefjes: zo profiteerde Rommel in het diepe eindspel van een iets actievere koning. Arthur Wilbie
luisterde zijn rentree bij de vereniging op met een degelijke zege op Joke Mooij. Met een toren kroop Jos
Admiraal achter de pionnenstelling van Dick Aafjes. De daaropvolgende rooftocht leidde tot een knappe
zege. Clubvoorzitter Jan Brantjes erkende ruiterlijk dat Remi Aafjes te sterk voor hem was geweest. In een
theoretisch gevecht won Aafjes een belangrijke pion en schoof vervolgens bekwaam naar het volle punt.

Snelschaakkampioenschap – 28 mei 2022
Later dan normaal, sneller dan normaal

Normaal wordt de eerste vrijdag van januari steevast het snelschaakkampioenschap van Vredeburg
georganiseerd. Dat was om de bekende reden onmogelijk, maar de dag na Hemelvaart kon na ruim twee jaar
om de oude trofee gestreden worden. Ondergetekende, Bert Hollander, ging uiteindelijk lopen met de beker.
De opkomst was niet riant in het lange weekend, maar toch waren er weer enkele outsiders die samen met
de ratingfavorieten aanspraak mochten maken op de titel. In het tempo van vijf minuten per partij is een
blunder immers zo gemaakt. Hollander bleek het handigst door dit foutenfestival heen te springen en ziet
zijn naam voor de vierde keer op de erelijst verschijnen. Sleutel tot het succes waren geen lepe tactische
trucjes, eerder het oprapen van de aangeboden pionnen en stukken. Zo werd, na een 100% start, ook Luc
Janssen bijgehaald na een te frivool zetje in het middenspel. Hij won overigens alle andere partijen wel. Ook
van Bob Stolp, die daardoor tevreden moet zijn met plaats drie. De altijd slinkse Barry Blekemolen was als
enige Hollander letterlijk te snel af en dat halfje bracht hem mede de vierde plek op. Daarnaast mag zeker de
knappe prestatie van Hans de Goede niet onvermeld blijven. Zijn 50/50-score was tegen gemiddeld sterkere
tegenstand en daarmee is zijn top-5-notering meer dan verdiend. Volgende week sluit SV Vredeburg het
schaakseizoen af met een simultaan tegen grootmeester Karel van der Weide op vrijdag vanaf 20:00.
Bert Hollander

Simultaan – 5 juni 2022
Geen makkie voor grootmeester

Op vrijdag 3 juni vond de seizoenafsluiting bij Schaakvereniging Vredeburg
plaats. Zoals de traditie, die in het laatste decennium is ontstaan, voorschrijft,
was een topschaker uitgenodigd voor een simultaansessie. Dit maal was het
grootmeester Karel van der Weide die het tegen maar liefst 25 tegenstanders
tegelijk opnam.

(Samer was één van de drie die kon winnen! Foto: Marlies)

Van der Weide behaalde in 2003 de grootmeestertitel, maar hij heeft zich op
het schrijven toegelegd en is de laatste jaren minder actief achter het bord.
Niettemin wist de grootmeester een score te behalen van tachtig procent. Hij
won achttien partijen, speelde tegen vier tegenstanders remise en verloor drie maal. Andersom
geredeneerd: er waren toch zeven Vredeburg-spelers die niet door de grootmeester werden weggeschoven
en derhalve een memorabel resultaat boekten. Tegen Bert van Diermen speelde Van der Weide de dame een
fractie te snel naar een verkeerd veld. Van Diermen sloeg de dame, waarna Van der Weide hoofdschuddend
opgaf. Bert Hollander wist met een listige manoeuvre met een paard een vijandige toren op te sluiten en
won ook onmiddellijk. De fraaiste overwinning was voor Samer Alrayes: via een briljant torenoffer wist hij
winnend een pion naar de overzijde te loodsen. Bob Stolp scoorde een keurig half punt. Van der Weide
accepteerde zijn remise-aanbod: in een gesloten stelling was er aan beide zijden onvoldoende aanvallend
perspectief. Ook Ed Stolp was goed voor een half punt… Zelfs een zogenaamde ‘plus-remise’. In het
middenspel veroverde Stolp een kwaliteit, maar omdat de weg naar winst nog lang en lastig was, stelde Stolp
zich tevreden met remise. Van der Weide gaf aan het aanbod niet te kunnen weigeren. Barry Blekemolen
verloor weliswaar twee lopers tegen een toren, maar verdedigde zich vervolgens dusdanig kundig dat Van
der Weide – laat op de avond – instemde met een puntendeling. Wim van Dijk was last man standing. Hij
bereikte een eindspel met dame en koning, tegen dame, loper en koning. Omdat voortdurend dameruil
dreigde en met een koning en loper tegen een kale koning niet te winnen valt, was de remise
onontkoombaar. Zo kwam er een einde aan een prachtige schaakavond en een mooi seizoen. De borden en
stukken komen in september weer tevoorschijn!

Bedankt voor het lezen! Op onze site vind je nog veel meer verslagen van andere jaren.

